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O Atlas da Obesidade de Goiás mostra
que Estado chegou a 32,7% da população
obesa em dez anos. Entre as crianças de
5 a 9 anos, taxa cresceu 30%. Cidades 9

Emprego bate
recorde em
Goiás puxado
por vagas de
baixa formação
O mercado de trabalho se recuperou da derrapagem sofrida
no primeiro trimestre deste ano, em Goiás, chegando no
trimestre seguinte ao maior número de pessoas ocupadas
em toda a série histórica da PNADC. A economia goiana
gerou 3,7 milhões de ocupações no segundo trimestre,
crescendo 4,9% em relação ao trimestre imediatamente
anterior, quando o total de pessoas ocupadas havia alcançado
3,528 milhões – numa variação de 172 mil. Econômica 4

4 dicas para engajar
o colaborador

gabRiel KessleR

importância do
apoio na educação

Rita Rangel
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Obesidade 
infantil cresce

30% em 10 anos

Quem são os
suplentes nas
chapas ao Senado
As convenções se encerraram há
uma semana. Mas muitas chapas
deixaram para definir os dois su-
plentes nos últimos dias. Política 6

Auxílio Brasil
pode ser usado
para empréstimo
O presidente regulamentou o cré-
dito consignado para beneficiá-
rios do Auxílio Brasil sem defini-
ção do limite de juros. Política 6

Goiás revoga lei
dos pedágios em
rodovias estaduais
O governador Ronaldo Caiado san-
cionou a Lei nº 21.549, que elimina
a possibilidade de concessão e co-
brança de pedágios nas rodovias
estaduais em Goiás. Cidades 10

Maioria deve
registrar nome
na última hora
Acaba na segunda prazo para regis-
trar as candidaturas. A maioria dos
nomes na disputa ao governo deve
deixar para última hora. Política 5

Desconto de até
70% nas dívidas
com o Fisco
Em setembro, contribuintes
com grandes dívidas com a Re-
ceita poderão renegociar com
até 70% de desconto. Cidades 10

Pessoas em situação de pobreza
extrema dobram em dois anos
O Boletim Desigualdade nas Metrópoles aponta que mais de 19 milhões estão
na pobreza em regiões metropolitanas brasileiras. A porcentagem de pessoas
nessa situação em Goiânia aumentou. Passou de 11,1% em 2019 para 20,1%
em 2021, enquanto a extrema pobreza saltou de 1,8% para 4,1%. A quantidade
de pessoas em extrema pobreza foi de 47.445 para 111.299. Cidades 11

Destino com potencial de recuperação do turismo sustentável é a Chapada dos Veadeiros

Justiça suspende do
cargo secretário da
Educação de Luziânia
Política 2

Carlos Leréia
rebate acusações
de Mendanha
Política 2

Uma das regiões com bastante potencial para a retomada do turismo sustentá-
vel é a Chapada dos Veadeiros, que deve se preparar para receber 60% dos tu-
ristas desse segmento, que viajam para ter contato com a natureza. Negócios 17

Turismo ecológico em alta com trégua da Covid

Esse foi o resultado do confronto
entre Vila Nova e Londrina, na
noite desta sexta-feira (12). No
Serra Dourada, o Tigre não con-
seguiu superar o Tubarão, 5º co-
locado da Série B. Esportes 7

JoGando em casa,
Vila fica no 0 a 0
com o Londrina

Em confronto direto contra o
rebaixamento à segunda divisão,
as equipes se enfrentam na Ser-
rinha, neste sábado (13).
Esportes 8

Goiás recebe 
o Avaí, no Estádio
Hailé Pinheiro



Denunciado criminalmente pelo Ministério Público de
Goiás (MPGO), o secretário de Educação de Luziânia, Tiago
Ribeiro Machado, está suspenso do exercício de seu cargo
por decisão judicial. A denúncia também envolve a advogada
Thaís Moraes de Sousa, que teve o contrato de assessoria
jurídica firmado com a secretaria interrompido.

Além disso, a 2ª Vara Criminal da comarca determinou
a retenção de bens de acusados os bens e valores dos
dois denunciados, no valor total de R$ 704 mil. Veja a de-
cisão na íntegra aqui. A denúncia foi oferecida contra o
secretário e a advogada em abril deste ano, onde apontou
que os dois, para benefício mútuo, possibilitaram a con-
tratação direta da empresa Thaís Moraes de Sousa Socie-
dade individual de Advocacia.

Segundo o titular da 6ª Promotoria de Justiça de Luziânia,
o crime ocorreu no ano passado, quando o gestor possibilitou
a contratação direta do escritório de advocacia. isso porque
Tiago, na condição de servidor público, inseriu documento
público com declarações falsas, com o fim de alterar a ver-
dade sobre fato juridicamente relevante.

Essa negociação se deu fora das hipóteses previstas
na Lei de Licitações e Contratos Administrativos,
apontou o promotor. Durante o processo de licitação
foram usadas declarações falsas para beneficiar a
contratada. O MP apurou em detalhes as irregulari-
dades e apontou a ilegalidade no processo. (Rodrigo
Melo, especial para O Hoje)

2 n POLÍTICA

Justiça suspende
secretário da
Educação de
Luziânia do cargo 

Felipe Cardoso

O prefeito de Minaçu (GO),
Carlos Leréia (PSDB) rebateu
divulgou um vídeo para reba-
ter as afirmações recentes do
ex-prefeito de Aparecida de
Goiânia e candidato ao Gover-
no de Goiás, Gustavo Menda-
nha (Patriota). O 'vídeo-respos-
ta' veio depois que o gestor,
durante uma transmissão nas
redes sociais, citou uma su-
posta aproximação do gover-
nador Ronaldo Caiado (UB) e
o ex-governador goiano, Mar-
coni Perillo (PSDB) -- adversá-
rios históricos, por sinal -- e
para ilustrar essa suposta alian-
ça citou Lereia. 

Ao comentar a situação, o
prefeito do Norte goiano disse
ter sido “surpreendido” com a
gravação. “Sou prefeito de uma
cidade média. Governo a ci-
dade com dedicação e amor,
tenho boa avaliação aqui. E
ele vem perder tempo comi-
go?”, indagou logo no início
de um vídeo que circula nas
redes sociais. 

Na sequência, disparou:
“Gustavo Mendanha, procure
fazer propostas para os goia-
nos. faça da sua candidatura

uma bandeira para levar boas
ideias. Você não está aprovei-
tando seu tempo. Até parece
que você está na frente das
pesquisas, que tem maior es-
trutura, maior tempo. Não,
Gustavo, você cometeu equí-
vocos para ser candidato a go-
vernador. Você não conseguiu
juntar [aglutinar]”. 

Em outro trecho ele cita
os motivos que o levaram à
decisão de apoiar ambos os
candidatos, ou seja, Caiado ao
governo e Marconi ao Senado.
“Hoje, a minha decisão de
apoiar Caiado, deixa eu lhe
avisar, você que é mais jovem
que eu, quando o Marconi foi
governador eu já era deputa-
do, eu tenho história, uma ci-
dade para governar e respon-
sabilidade. (...) Ele [Caiado]
tem uma história com a minha
cidade. Ele ajudou em muitas
coisas que trabalhamos juntos.
Quando era deputado, ele sem-
pre defendeu a Sama em Mi-
naçu, de onde sai o Amianto,
que é tão importante para Mi-
naçu quanto as águas quentes
para Caldas Novas”. 

Depois, Lereia lembrou de
seu elo com Perillo. “Sou amigo
do Marconi, que não é candi-

dato a governador. Ele é can-
didato a Senador. E você está
preocupado comigo? O Mar-
coni não está concorrendo com
você. Procure usar sua cam-
panha para fazer propostas”. 

Antes de encerrar a grava-
ção, o gestor municipal ainda
aproveitou seu tempo para dis-
parar -- apesar de não citar no-
mes -- contra o presidente do
Patriota e marqueteiro da cam-
panha mendanhista, Jorcelino
Braga.  “infelizmente, hoje você
segue as orientações de um
pseudo marqueteiro. Quando
você seguia as orientações do

Maguito Vilela você ia bem,
mas hoje você não tem Maguito.
Hoje, caso você viesse a vencer
a eleição ao governo, só iria re-
ceber a faixa e assinar papéis,
mas quem governaria, nas som-
bras, seria esse pseudo mar-
queteiro que não tem votos e
te levou para essa encruzilhada
que se encontra sua campanha”. 

Por fim, reafirmou sua luta
em prol das campanhas anta-
gônicas de Caiado e Marconi.
“Vou lutar para que Caiado ven-
ça no primeiro turno e Marconi
seja Senador por Goiás, fique
com Deus [disse endereçado

ao candidato]. Desejo a você
sorte e um bom caminho, pois
nesse você não vai chegar a lu-
gar nenhum”, finalizou. 

A equipe de Mendanha foi
procurada para comentar o ví-
deo que circula nas redes. Sobre
o assunto, disse que o candidato
está focado em dialogar pro-
postas. “inclusive, foi o primeiro
a apresentar o documento ao
Tribunal Superior Eleitoal (TSE).
Por isso, ele não irá comentar
a aliança entre o Caiado e o
Marconi, eles têm que se expli-
car para a população”, pontuou.
(Especial para O Hoje)

“Sou prefeito de uma cidade média. [...] E ele vem perder tempo comigo?”, disse Leréia a Mendanha

Carlos Leréia não gostou de ser citado
como elo entre Marconi e Caiado. 
Ao responder Gustavo Mendanha,
aproveitou para alfinetar Braga

Mendanhistas desconfiam que
Marconi montou uma estratégia

A política é um vetor imprescindível na con-
quista de melhorias na vida dos cidadãos, quer
na prestação de serviços, geração de empregos,
renda ou na qualidade de vida onde aglomera a
população. Mas, como toda atividade humana,
tem seus pontos nevrálgicos que podem interferir
na trajetória de quem busca servir o cidadão. A
polêmica que o PSDB e o Patriota tem protagoni-
zado nos últimos dias é um exemplo desse nervo
sensível que não provoca dor, mas, em compen-
sação, muito alarido sobre quem foi desleal ou
quem está a serviço do adversário. Os menda-
nhistas juram que Marconi Perillo, ao desistir da
disputa para o Governo de Goiás, anunciar que
caminha rumo ao Senado e liberar os tucanos
para “apoiar quer quiser”, faz parte de uma es-
tratégia de Marconi para dividir a oposição, prin-
cipalmente enfraquecer Gustavo Mendanha (Pa-
triota). Tanto do lado de Caiado quanto do ex-go-
vernador, o consenso é que “bateu desespero
em Mendanha” ao tentar ‘colar’ a imagem de di-
visionista do tucano em favor de Caiado. O que
incomoda Mendanha/Jorcelino Braga é a revoada
de tucanos pousando no Palácio das Esmeraldas,
mas o vídeo que o prefeito de Minaçu, Carlos Al-
berto Leréia (PSDB), divulgou atacando Mendanha
diz tudo sobre a realidade política.

Reforço a Vilmar
Candidato ao Senado do PSD, Vilmar Rocha recebeu

um reforço e tanto do presidente do ministério apos-
tólico “Luz Para os Povos”, pastor Sinomar Silveira.
Ele disse a Vilmar que vai apoiar sua busca ao Senado
e, além disso, vai procurar as igrejas independentes
para somar mais aliados. O senatoriável também vi-
sitou a filha de iris Rezende na sexta-feira (12), mas,
de acordo com ele, foi uma visita de cortesia.

Baldy agregador
‘Comendo pelas beiradas’ como se

diz no jargão popular, Alexandre Baldy
(Progressistas) segue o script traçado
por ele desde o ano passado na cons-
trução de alianças políticas. Na região
do Entorno de Brasília ele praticamente
fechou parcerias com vereadores e li-
deranças expressivas que apoiam sua
candidatura ao Senado. “A maioria
são pessoas que me conhecem desde
a época em que fui ministro das Cida-
des. Nesse período ajudei muitos os
municípios da região, principalmente
em infraestrutura. Me sinto em casa”,
contou à xadrez.

Será possível?
O que não faltam são buchichos

políticos em ano eleitoral e um deles
desperta a curiosidade dos mais aten-
tos. Trata-se de uma especulação sobre
a possível adesão da deputada estadual
e agora candidata a federal, Lêda Bor-
ges (PSDB), à reeleição do governador
Ronaldo Caiado (UB).

Lêda federal
“fico lisonjeada em ser lembrada

como uma possível apoiadora da ree-
leição de Ronaldo Caiado, mas meu
foco, neste momento, é minha candi-
datura a deputada federal. Depois
que Marconi Perillo desistiu da dis-
puta ao governo, não pensei em ne-
nhum candidato para apoiar”, res-
pondeu à xadrez. No ano passado,
Lêda foi lembrada para ser vice de
Gustavo Mendanha, mas o PSDB foi
vetado. indicativo de que ela é uma
liderança agregadora de votos.

Propaganda eleitoral
A partir desta terça-feira (16), a po-

pulação passa a ter mais contato com os
pretendentes a deputados estaduais, fe-
derais, senador, governador e presidente
da República. A propaganda eleitoral
será liberada e em 26 de agosto começa
o horário eleitoral gratuito no rádio e
na televisão. (Especial para O Hoje)

“Você segue as orientações 
de um pseudo marqueteiro”

Investigações também culminaram no bloqueio de bens do gestor 
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4 dicas para engajar de
verdade o colaborador

Rita Rangel

O material didático nada mais é do que um ins-
trumento de apoio educacional que oferece ferramentas
de suporte ao processo de aprendizagem. Seja on-
line ou impresso, pode ser utilizado pelo estudante
para tomar conhecimento sobre um assunto ou, até
mesmo, sistematizar conceitos e desenvolver habili-
dades. O livro, por muito tempo, foi o principal ins-
trumento de apoio à aprendizagem e muitas vezes,
de forma equivocada, se sobrepôs ao próprio currículo
escolar. Hoje, contamos também com recursos tecno-
lógicos e digitais, dentre eles as plataformas educa-
cionais. Mas como identificar a melhor plataforma?
E qual é o papel destes e outros recursos no processo
pedagógico? Para início de conversa, a melhor plata-
forma ou material não existe. O ser humano possui
múltiplas inteligências e cada um aprende de uma
maneira diferente. Por isso, a escola deve oferecer os
mais diversos recursos para garantir o direito de
aprender respeitando e desenvolvendo as individua-
lidades. Partindo da premissa de que nenhum suporte
pedagógico atenderá integralmente o projeto peda-
gógico, que engloba a missão institucional,  o currículo,
as abordagens pedagógicas e as estratégias metodo-
lógicas que fundamentam  a experiência de aprendi-
zagem do estudante, acompanhar as tendências
digitais também precisa ser um dos propósitos da
escola, enriquecendo e ampliando as oportunidades
de aprendizagem aos estudantes, pois seria incoerente
oferecer uma educação analógica para gerações que
crescem utilizando, também, a ponta dos dedos para
se comunicar, interagir e conhecer. Uma responsabi-
lidade dos pais é avaliar se, além do material adotado,
a escola o complementa com outros suportes curados
pelo professor que assegurem um nível de exigência

que desafie o estudante. Além disso, é importante en-
tender se existe coerência entre as atividades propostas
durante o percurso de aprendizagem e os instrumentos
de avaliação, uma vez que esses aspectos dizem
respeito à qualidade de aprendizagem do estudante.
Em contrapartida, a escola precisa responder ao
desafio de uma educação cada vez mais personalizada.
E a tecnologia chega para tornar viável esse diferencial
educacional no século xxi. Como instrumento de
apoio à aprendizagem, as plataformas não só podem
como devem seguir a linguagem e as propostas edu-
cacionais para o século xxi, associando acesso à in-
formação de forma flexível e recursos de gestão e au-
togestão da aprendizagem. Desta forma, o professor
pode mapear o percurso do estudante, gerando relatórios
sobre habilidades desenvolvidas e outras que representam
pontos de atenção, além de possibilitar ao educador
tomar decisões sobre os próximos passos em relação à
promoção do desenvolvimento do estudante. É desejável,
também, que, por meio da gamificação, torne o processo
de aprendizagem mais dinâmico, desafiador e estratégico.
Nesse sentido, ainda temos ofertas bem limitadas no
mercado educacional, levando as escolas a se movimentar
nessa construção. Em suma, o trabalho pedagógico
apoiado por uma escola que fornece uma plataforma
educacional adequada, que
dialogue com as necessi-
dades dos estudantes e pos-
sibilite aos educadores e
estudantes gerirem os pro-
cessos, contribui para po-
tencializar a aprendizagem
e oferecer ainda mais visi-
bilidade ao processo edu-
cativo e de desenvolvimen-
to do estudante.

Gabriel Kessler

Uma boa experiência é considerada por 96%
dos profissionais como fator relevante para se
manter na empresa, segundo pesquisa do Linkedin.
Entretanto, as conversas sobre o assunto priorizam
profissionais administrativos, geralmente. No meio
disso, como fica o público operacional?

investir em iniciativas que tenham como
foco times operacionais é importante para o
engajamento desse público e, consequentemente,
para uma experiência mais positiva que resulte
em melhores resultados e performance.

Uma das maiores consequências da pandemia
foi o empoderamento do colaborador, que passou
a ser menos tolerante com experiências medianas
ou até mesmo ruins dentro das organizações.

E isso já pode ser notado: a grande resignação,
por exemplo, mostra como motivos que antes
eram determinantes para a permanência de ta-
lentos, como salários e benefícios, hoje não tem
tanta influência no poder de decisão.

Sendo assim, empresas precisam correr
para quebrar paradigmas e oferecer uma ex-
periência cada vez melhor para seu público
interno, caso contrário, eles não vão ficar pa-
rados esperando por isso.

Voltando o olhar para o operacional
Não é segredo que esses times não são alcança-

dos com a mesma facilidade do que as áreas ad-
ministrativas, seja por planejamentos ou estratégias
obsoletos, o que acaba dificultando o sentimento
de “uma só empresa” nesse público, que se sente
prejudicado ou ignorado pela liderança e por áreas
estratégicas, como RH e Comunicação interna.

Essa diferença de tratamento, intencional ou
não, causa uma experiência negativa aos cola-
boradores operacionais, podendo levar ao au-
mento do turnover e impactos no clima organi-
zacional como um todo.

Outro fator que prejudica (e muito) é a adoção
de ferramentas ou estratégias que não contem-
plem as necessidades desse público. Por exemplo:
se uma empresa usar o e-mail como canal de
comunicação interna principal, aqueles que não
trabalham com computador não vão ficar a par
da informação tão facilmente.

indo além, mesmo contando com murais im-
pressos ou a liderança como replicadores dessa
informação, a disparidade segue forte. E a co-
municação tem papel direto na experiência do
colaborador, já que a falta de clareza e alinha-
mento por parte de Comunicação interna com
esse público atrapalha e até mesmo inviabiliza o
sentimento de pertencimento dessas pessoas, as-
sim como a confiança que elas têm na empresa. 

Entra aí a tecnologia, que pode (e deve) ser

usada como forma de quebrar as barreiras,
sejam elas geográficas ou de tempo. 

É importante salientar que a experiência do
colaborador é formada por 6 fatores, de acordo
com a State of the Sector (Gallagher): cultura or-
ganizacional; comunicação; reconhecimento,
prêmios e benefícios; ambiente de trabalho;
bem-estar; carreira. As áreas de Comunicação
interna e RH são responsáveis (de forma parcial
ou integral) por todos esses pontos, então as
dicas que compartilhamos abaixo são direcio-
nadas aos profissionais desses departamentos.

Abaixo, listo quatro dicas. Confira!
1 – Antes de tudo, conheça seu público: Você

conhece as características dos seus públicos
operacionais? Sabe quais são suas necessidades,
desejos e desafios? Antes de qualquer estratégia
de comunicação interna, as organizações preci-
sam entender a realidade dessas equipes. Dê
voz e espaço para pessoas do operacional e,
além disso, tenha interesse em conhecê-las.

2 – Envolva a liderança: Mesmo com uma boa
cultura, clima e comunicação, se a relação com o
líder não for positiva, muito dificilmente a expe-
riência será. Líderes precisam gostar de gente, pre-
cisam entender pessoas. E a empresa deve capacitar
esse público para que isso aconteça. No ambiente
operacional, muitas vezes a liderança é o que liga
profissionais ao resto da organização, aumentando
ainda mais a importância dessa capacitação. Além
disso, líderes precisam se esforçar para proporcionar
(e fazer tudo que está ao seu alcance) a melhor ex-
periência para seus liderados.

3 – foco no propósito: O propósito tem ga-
nhado cada vez mais espaço e importância na
experiência do colaborador e agora, mais do
que nunca, está conectado pelo valor percebido
pelas pessoas nas organizações. isso significa
que: para ter uma comunicação interna melhor,
é preciso pensar no propósito, no porquê as pes-
soas devem se sentir parte do todo. Vale a revisão
da visão, missão e valores organizacionais.

4 – Comunicação fácil e democrática: investir
em uma ferramenta que promova a democrati-
zação da informação é de extrema importância
para a experiência do
colaborador operacio-
nal. A rede social cor-
porativa ou aplicativo
de comunicação inter-
na, por exemplo, é uma
solução criada justa-
mente para atender as
diferentes necessidades
dos profissionais em ge-
ral, principalmente de
quem fica na operação.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Rita Rangel é gestora edu-
cacional nacional de rede
de colégios

Gabriel Kessler é CGO de
startup que desenvolve
plataforma online de co-
municação interna e RH

Educação e desigualdade
É preciso crescer economicamente para me-

lhorar a qualidade da educação, ou educar
melhor para que haja maior crescimento? Para
os especialistas, não há dúvida de que a educação
é primordial. Mas, diante das iniquidades so-
cioeconômicas, cabe ao poder público fazer com
que as duas políticas caminhem juntas. Educar
para crescer e promover desenvolvimento sem
discriminações, estabelecendo uma simbiose
perfeita entre economia e educação. A pandemia
do novo coronavírus realçou os traços das desi-
gualdades do país. A discrepância é tangível no
ambiente escolar, e mais profunda no quesito
raça/cor. O racismo estrutural, a discriminação
por classe social e o baixo investimento nas es-
colas e na formação de professores somam para
o aprofundamento das disparidades. 

Carlos Pinheiro 
Ipameri

{
Hoje o pão de queijo vai

descer mais seco. Com

muito pesar nos despedimos

de uma das figuras mais

relevantes do patrimônio

gastronômico de Goiânia.

Mineiro de nascimento, mas

goianiense de alma e

coração. Empreendedor,

companheiro e criador de

um ponto de encontro onde

se cultivavam amizades

fraternas, seu José Cardoso

Pereira, fundador do

Biscoito Pereira, vai deixar

muitas saudades”

Prefeitura de Goiânia, em nota, la-
mentou a morte, na noite de
quinta-feira (11), do empresário
José Pereira Cardoso, aos 96 anos.
José Pereira é o fundador do tradi-
cional Biscoito Pereira. A lancho-
nete aberta em 1963 na Rua 55, no
Centro da Capital, se tornou uma
rede de lojas espalhada em diferen-
tes pontos de Goiânia.

A importância de usar recursos
que apoiem a aprendizagem

@jornalohoje
O presidente Jair bolsonaro (Pl) regula-
mentou nesta sexta-feira (12/8), o crédito
consignado para beneficiários do auxílio
brasil. a regulamentação foi publicada no
Diário Oficial da União (DOU) e não define
o limite de juros que instituições financei-
ras e bancos poderão cobrar.

@ohoje
Cerca de 400 kg de maconha foram
apreendidos nesta sexta-feira (12) pela
Polícia Rodoviária Federal (PRF) no muni-
cípio de Rio Verde. a apreensão ocorreu
durante fiscalização de rotina na bR-060,
na região sudoeste de goiás. “Parabéns”,
comemorou a leitora.

Maria Cristina Dreher Glorias 
(@cristinadreherglorias)

@jornalohoje
O ministro Raul araújo, do tribunal supe-
rior eleitoral (tse), negou pedido feito
pelo Pl para retirar da internet um vídeo
do ato público que contou com a partici-
pação do candidato a presidente luiz iná-
cio lula da silva (Pt), em Fortaleza (Ce), no
dia 30 de julho. na representação enviada
ao tse, o partido alegou que lula fez pro-
paganda eleitoral antecipada em próprio
favor e negativa contra o candidato à ree-
leição Jair bolsonaro. segundo o Pl, lula
teria adotado “discurso de ódio e ofensas
à honra” de bolsonaro ao chamá-lo de
“mentiroso” e “covarde”.

aos colaboradores do O Hoje: artigos para este es-
paço devem conter no máximo 4.000 caracteres e
também  podem ser divulgados no portal ohoje.com.
são analisados os textos enviados, com foto e assi-
natura, para editor@ohoje.com.br. Cartas não podem
ultrapassar 800 caracteres e o endereço para envio
é o mesmo dos artigos. Mais informações podem
ser obtidas pelo (62) 3095-8742.
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O mercado de trabalho recuperou-se da
derrapagem sofrida no primeiro trimestre
deste ano, em Goiás, chegando no trimestre
seguinte ao maior número de pessoas ocu-
padas em toda a série histórica da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua
(PNADC), realizada pelo instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (iBGE). O cresci-
mento dos empregos de menor qualificação,
no entanto, foi o principal destaque por trás
daquele recorde, o que parece explicar o
fato de o rendimento real médio dos traba-
lhadores manter-se em baixa.

A economia goiana gerou 3,70 milhões
de ocupações no segundo trimestre, cres-
cendo 4,9% em relação ao trimestre ime-
diatamente anterior, quando o total de pes-
soas ocupadas havia alcançado 3,528 milhões
– numa variação, portanto, de 172,0 mil. Na
comparação com o segundo trimestre do
ano passado, o total de empregos apresentou
crescimento de 15,3%, correspondendo à
abertura de 491,0 mil vagas no período. Os
dados são evidentemente positivos, mas o
dado recorde em números absolutos para o
total de ocupados precisaria ser colocado
sob perspectiva, levando-se em consideração,
por exemplo, o nível de ocupação, ou seja, a
relação entre o total de pessoas ocupadas e
a população total em idade de trabalhar,
com 14 anos ou mais de idade.

No segundo trimestre deste ano, o nível
de ocupação chegou a 63,0% diante de 60,2%

no trimestre encerrado em março e de 55,5%
no segundo trimestre de 2021. Na série da
PNADC, aquele percentual foi o segundo
mais alto, superado apenas pelo índice do
quarto trimestre de 2013, quando a relação
entre ocupados e população em idade de
trabalhar havia alcançado 63,3%. Caso o
mesmo percentual fosse registrado no se-
gundo trimestre deste ano, o emprego estaria
ligeiramente mais elevado, próximo de 3,715
milhões. A diferença é pouco relevante, de
fato, mas o suficiente para acrescentar alguma
cautela na definição daquele recorde.

Maior participação
Detalhes à parte, a participação de em-

pregos que demandam menor qualificação
cresceu acentuadamente e a categoria tem
desempenhado papel central no avanço ex-
perimentado pelo emprego, sob influência
da reabertura dos serviços, que tem regis-
trado desempenho muito superior aos de-
mais setores da economia, dado o cresci-
mento modesto do comércio e da produção
industrial. Somando as ocupações geradas
pelos setores de agricultura e pecuária, cons-
trução, comércio e reparação de veículos,
transporte, bares, restaurantes e hotelaria,
serviços domésticos e outros serviços, a par-
ticipação avançou de 52,9% no segundo tri-
mestre do ano passado para 55,1% em igual
período deste ano, saindo de 54,96% no tri-
mestre imediatamente anterior.

2 Ainda considerando seg-
mentos que demanda quali-
ficação mais baixa, o saldo
de ocupações atingiu 2,038
milhões no trimestre finali-
zado em junho, crescendo
5,1% em relação a 1,939 mi-
lhão no primeiro trimestre.
foram abertas mais 99,0 mil
vagas, o que representou
57,6% de todas as novas ocu-
pações geradas entre aqueles
dois trimestres.
2 Já na comparação com
o segundo trimestre, quan-
do aqueles segmentos aco-
modavam 1,696 milhão de
trabalhadores, registrou-se
um salto de 20,2%, o que
representou a abertura de
mais 342,0 mil ocupações.
Ou seja, quase 70,0% das
novas ocupações geradas
pelo mercado de trabalho
naqueles 12 meses vieram
de trabalhos de menor qua-
lificação e, supostamente,
de baixa remuneração.
2 Não por coincidência, o
rendimento real médio dos
trabalhadores registrou bai-
xas de 0,5% e de 4,6% em re-
lação ao primeiro trimestre
deste ano e frente ao segundo
trimestre do ano passado,
respectivamente. Em valores
reais, já corrigidos com base
na inflação, o rendimento
caiu de R$ 2.659 no segundo
trimestre de 2021 para R$

2.550 no primeiro trimestre
deste ano, recuando ainda
para R$ 2.536 no trimestre
seguinte. foi o segundo valor
mais baixo da série histórica,
acima apenas do segundo tri-
mestre de 2016, quando o
rendimento real médio havia
sido de R$ 2.534.
2 De toda forma, o cresci-
mento da população ocupada,
superando o avanço regis-
trado pela força de trabalho
(soma das pessoas ocupadas
com aquelas desocupadas e
ainda em busca de uma co-
locação), permitiu reduzir a
taxa de desemprego para o
menor nível desde o segundo
trimestre de 2014, que girou
ao redor de 5,2%. A taxa de
desocupação no segundo tri-
mestre deste ano ficou bem
acima daqueles níveis, atin-
gindo 6,8% diante de 8,9%
no primeiro trimestre de
2022. No segundo trimestre
do ano passado, a taxa de
desemprego estava em 12,4%.
2 Ainda sob efeito do avan-
ço do emprego e mesmo sem
a ajuda do rendimento, que
continuou encolhendo, a mas-
sa de rendimentos habitual-
mente recebidos pelos tra-
balhadores alcançou seu
maior nível, em termos reais,
desde 2012, quando a PNADC
começou a ser realizada. Com
altas de 4,2% em relação ao

primeiro trimestre de 2022
e de 9,9% em relação ao se-
gundo trimestre do ano pas-
sado, a massa de rendimentos
somou R$ 9,289 bilhões no
trimestre finalizado em mar-
ço deste ano.
2 A informalidade conti-
nuava relevante na compo-
sição da ocupação no Estado,
ainda que seu crescimento
tenha observado desacelera-
ção mais recentemente. No
cálculo do iBGE, que não con-
sidera os trabalhadores sem
carteira no setor público, o
total de informais avançou
de 1,314 milhão no segundo
trimestre de 2021 para 1,462
milhão no mesmo trimestre
deste ano, crescendo 11,3%.
Na comparação com o pri-
meiro trimestre, os informais
aumentaram 4,1%.
2 O desaquecimento no rit-
mo de avanço dos informais
fez cair a taxa de informali-
dade, que mensura a partici-
pação dos trabalhadores sem
carteira e sem direitos traba-
lhistas no conjunto de ocupa-
dos. O percentual de ocupados
na informalidade recuou de
40,9% no segundo trimestre
do ano passado para 39,5%
em igual período deste ano, o
que praticamente se equipara
à taxa de 39,4% registrada no
quarto trimestre de 2020. (Es-
pecial para O Hoje)

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Emprego bate recorde, puxado por
ocupações de baixa qualificação

A taxa de desemprego em Goiás caiu no segundo trimestre
deste ano e atingiu 6,8%, de acordo com levantamento di-
vulgado pela Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar
Contínua (Pnad Contínua) do iBGE, contra 8,9% de população
desocupada no primeiro trimestre de 2022. A quantidade de
trabalhadores sem emprego é a menor desde o quarto tri-
mestre de 2014, quando o número registrado foi de 5,2%.

A população desocupada em Goiás é de cerca de 270 mil
trabalhadores, segundo o iBGE, com queda de 73 mil em re-
lação ao trimestre anterior (343 mil pessoas). A Pnad Contínua
apontou que a média nacional de desemprego no segundo
trimestre é de 9,3%, com queda em 22 estados e estabilidade
em cinco unidades federativas. As maiores taxas de desocu-
pação foram registradas na Bahia (15,5%), Pernambuco
(13,6%) e Sergipe (12,7%); e as menores, em Santa Catarina
(3,9%), Mato Grosso (4,4%) e Mato Grosso do Sul (5,2%).

O levantamento do iBGE revelou aumento de 2,6% da força
de trabalho em Goiás no segundo trimestre de 2022, chegando
a 4 milhões de pessoas. isso significa que mais 99 mil goianos
entraram no mercado de trabalho em relação ao registrado nos
três primeiros meses do ano.

A taxa de informalidade em Goiás no segundo trimestre
está em 39,5%, em estabilidade quando comparada com os
39,8% registrados no primeiro trimestre. O número de pro-
fissionais que trabalham na informalidade teve queda em
relação aos 41% apontados na mesma pesquisa que leva em
conta dados dos últimos três meses de 2021. A média nacional
de informalidade no segundo trimestre deste ano é de 40%.

De acordo com a pesquisa do iBGE, 71,7% dos empregados
no setor privado em Goiás possuem Carteira de Trabalho as-
sinada. Os Estados com menos trabalhadores em empregos
formais são Piauí (46,6%), Maranhão (47,8%) e Pará (51%). Já
os maiores índices de população empregada com carteira as-
sinada foram encontrados em Santa Catarina (87,4%), São
Paulo (81%) e Paraná (80,9%).

O secretário da Retomada, César Moura, diz que os dados
positivos de Goiás são resultados de políticas públicas voltadas
para a qualificação e incentivo ao emprego e renda. “Após
identificar o grave problema histórico da falta de capacitação
de trabalhadores, criamos o programa Mais Empregos, que
oferece cursos por meio dos Colégios Tecnológicos, de acordo
com a demanda do mercado”. Mais de 16 mil alunos já con-
cluíram cursos nos Cotecs desde o início do programa. 

A taxa de desemprego caiu em 22 das 27 unidades da fe-
deração no 2º trimestre, na comparação com os 3 primeiros
meses do ano. Os dados são da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) Trimestral,
divulgada na sexta-feira (12) pelo instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (iBGE).

Por estado, o maior índice de desemprego é o da Bahia
(15,5%), seguido de Pernambuco (13,6%) e Sergipe (12,7%).
Os menores índices estão em Santa Catarina (3,9%), no
Mato Grosso (4,4%) e no Mato Grosso do Sul (5,2%). Regis-
traram estabilidade na taxa o Distrito federal, Amapá,
Ceará, Mato Grosso e Rondônia.

A taxa de informalidade ficou em 40% da população
ocupada, com 39,3 milhões de pessoas. Houve aumento
em números absolutos na comparação trimestral (38,2
milhões) e na anual (35,7 milhões), mas estabilidade na
análise percentual, devido à expansão da população ocu-
pada. Os trabalhadores por conta própria são 26,2% da
população ocupada do país e a taxa composta de subutili-
zação da força de trabalho foi de 21,2%.

Entre as pessoas desocupadas, 42,5% estão procu-
rando trabalho entre um mês a menos de um ano e
29,5% procuram por dois anos ou mais. O país tem 4,3
milhões de pessoas desalentadas, o que corresponde a
3,8% da força de trabalho. (ABr)

Houve aumento de 2,6% da força de trabalho no Estado

Pronaf disponibilizará R$ 60
bi para financiar Plano Safra

BALANÇO

Econômica

Desemprego
em Goiás atinge
menor patamar
desde 2014

O aumento de demanda por
financiamentos de custeio le-
vou o governo a aumentar em
R$ 6,54 bilhões os recursos a
serem disponibilizados via Pro-
grama Nacional de fortaleci-
mento da Agricultura familiar
(Pronaf). Dessa forma, o total
reservado para este tipo de fi-
nanciamento ampliou-se em
12%, passando de R$ 53,6 bi-
lhões para R$ 60,1 bilhões.

Segundo o Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Mapa), a maior parte
desse reforço (R$ 4,74 bilhões)

virá de “recursos novos, a partir
da alocação de mais R$ 126,8
milhões de recursos orçamen-
tários em 2022 para o Plano Sa-
fra 2022/23”.

A outra parte (R$ 1,8 bilhão)
terá, como origem, remaneja-
mentos no âmbito dos bancos
públicos federais (Caixa, BNDES
e do Banco do Brasil). 

“Esses recursos serão desti-
nados aos bancos que operam
Pronaf Custeio e que já sinali-
zaram insuficiência de recursos
para atender a demanda dos
agricultores. Assim, R$ 6,07 bi-

lhões serão encaminhados ao
Banco do Brasil, e R$ 474 mi-
lhões ao BNDES”, informou o
ministério.

O BNDES receberá, também,
recursos do Programa Agricultura
de Baixo Carbono (R$ 287,5 mi-
lhões) e do Programa de Cons-
trução e Ampliação de Armazéns
(R$ 438,5 milhões). A expectativa
do governo é que não haja inter-
rupção na concessão de financia-
mentos neste momento em que a
safra começa a ser plantada para o
atendimento a pequenos agricul-
tores. (ABr)
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EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
1º Público Leilão:   30/08/2022, às 11:00 hs / 2º Público Leilão:  31/08/2022, às 11:00 hs  

,  com es-
critório na Av. Barão Homem de Melo, 2222 – Sala 402 – Estoril – CEP 30494-080 – Belo Horizonte/MG., autorizado 
por BANCO INTER S/A, CNPJ sob n° 00.416.968/000101, venderá em 1º ou 2º Leilão Público Extrajudicial, nos 
termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regulamentação complementar com Sistema de Financiamento Imobiliário, 
o seguinte: Apartamento de nº 601 – Torre 02 – Gran Trhuinfo – empreendimento Torres Del Trhiunfo Residen-
cial, quadra 07, no loteamento denominado Bairro Alto da Glória, Goiânia/GO. com 173,30m² de área total, sendo 
116,41m² de área privativa e 56,89m² de área de uso comum proporcional e com a seguinte divisão interna: sala es-
tar/jantar, sacada, suíte 1, suíte 2, suíte 3, banho suíte 1 e 2, lavatório da suíte 1 e 2, suíte master, banho suíte mas-
ter, banho suíte 3, lavabo, banho serviço, área de serviço, cozinha. Box de nº 78 com15,60m² de área de 15,60m² de 
área total, sendo 12,50m² de área privativa e 3,10² de área de uso comum proporcional. Box de nº 79 com 15.60m² 
de área total, sendo 12,50m² de área privativa e 3,10m² de área de uso comum proporcional. Imóveis objetos das 
respectivas Matrículas de nº 77.822, nº 77.964 e nº 77.965 do Serviço de Registro de Imóveis da 4ª. Circunscrição 
de Goiânia/GO.  Dispensa-se a descrição completa do IMÓVEL, nos termos do art. 2º da Lei nº 7.433/85 e do Art. 
3º do Decreto nº 93.240/86, estando o mesmo descrito e caracterizado na matrícula anteriormente mencionada. 
Obs.: Imóvel ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30, caput e parágrafo único da Lei 
9.514/97. 1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: 

 
. O arrematante pagará à vista, o valor da ar-

rematação, 5% de comissão do leiloeiro e arcará com despesas cartoriais, impostos de transmissão para lavratura 
e registro de escritura, e com todas as despesas que vencerem a partir da data de arrematação. O imóvel será 
entregue no estado em que se encontra. Venda ad corpus. Imóvel ocupado, desocupação a cargo do arrematante, 
nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Ficam os Fiduciantes: EURIDES DIVINO VAZ, brasileiro, empresário, casado, 
nascido em 15/07/1966, CPF: 355.073.061-68, RG: 2221551 SSP/GO, e SONIA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA VAZ, 
brasileira, economista, casada, nascida em 18/02/1963, CPF: 252.712.021-00, RG: 1504997 SSP/GO, casados 
entre si, sob o regime de comunhão parcial de bens, residentes e domiciliados na Rua Serra Dourada QD.98 LT.45, 
nº 353 apto 201 – Bairro Santa Genoveva, Goiânia/Go. CEP: 74.672.680, intimado(s) da data dos leilões pelo 

-

direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos,  despesas e comissão de 5% 
do Leiloeiro, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, ainda que outros interessados 
já tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. Leilão online, os interessados deverão obrigatoriamente, 
tomar conhecimento do edital completo através do site www.francoleiloes.com.br.



POLÍTICA  n 5

Francisco Costa

Os partidos dos candidatos
têm até esta segunda-feira
(15) para registrar candida-
turas e declarar os bens à Jus-
tiça Eleitoral. A maioria da-
queles com nome ao governo
de Goiás, inclusive, deve dei-
xar para última hora e fazer
a declaração nesta data.

Até o fechamento desta
reportagem (por volta das
17h de sexta), quatro can-
didatos ao governo de Goiás
registraram seus nomes: o
ex-prefeito de Aparecida de
Goiânia Gustavo Mendanha
(Patriota), o empresário Edi-
gar Diniz (Novo), o gover-
nador Ronaldo Caiado
(União Brasil) e o ex-reitor
da Pontifícia Universidade
Católica de Goiás (PUC-GO)
Wolmir Amado (PT). 

Vale pontuar, Goiás tem
nove nomes ao governo.
Além dos citados, são eles: o
deputado federal Vitor Hugo
(PL), a socióloga Cíntia Dias
(PSOL), a professora Helga
Martins (PCB), o professor
Reinaldo Pantaleão (UP) e Vi-
nícius Gomes (PCO).

Além disso, seis dos dez
candidatos ao Senado fizeram
suas declarações ao Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) – aqui
a maioria. Os primeiros foram
Marconi Perillo (PSDB), João
Campos (Republicanos), dele-
gado Waldir Soares (União
Brasil) e Alexandre Baldy (PP).
Destes, os dois últimos são
base do governador Ronaldo
Caiado. Denise Carvalho
(PCdoB) e Leonardo Rizzo
(Novo) também registraram.

Completam a lista de can-
didatos que deve se registrar
até o dia 15: Manu Jacob
(PSOL), Wilder Morais (PL),
Antônio da Paixão (PCO) e Vil-
mar Rocha (PSD), este último
também da base de Caiado. 

Declarações dos 
nomes ao Senado

Dos nomes ao Senado, Ale-
xandre Baldy declarou R$
3.162.750,91. Os maiores va-
lores são um apartamento de
R$ 1,325 milhão e outro R$ 1
milhão em “créditos e pou-
pança vinculados”. O delega-
do Waldir, por sua vez, in-
formou R$ 1.104.283,79 em
bens. Entre os itens, constam
duas casas: uma de R$ 480
mil e outra de R$ 30 mil. 

Já o ex-governador Mar-
coni Perillo declarou o maior
valor patrimonial: R$
7.352.616,86. Os itens mais ca-
ros são dois apartamentos,
sendo um de R$ 2.167.143,30
e outro R$ 1.577.149,54. João
Campos, que fez o registro
nesta sexta-feira, informou
R$ 1.303.793,52. Entre eles,
uma casa de R$ 1.121.036,60.

Além deles, também de-
clararam nesta sexta Denise
Carvalho (PCdoB), R$
771.746,33 (um apartamento);
e Leonardo Rizzo (Novo), R$
16.049.774,82 (o maior valor
está em “quotas ou quinhões
de capital”, R$ 6.815.890)

Governadoriáveis 
Em relação ao governo,

Mendanha informou R$
946.133,99 em bens. No de-
talhamento, os itens com
mais valor são duas casas:
uma de R$ 294.000 e outra
de R$ 360.733,66. 

Da mesma forma, também
consta a declaração de bens
do candidato a vice do ex-
prefeito de Aparecida, o ex-
deputado federal Heuler Cru-
vinel (Patriota). O patrimônio
do político no TSE é de R$
2.569.252,05. Os maiores va-
lores são quatro apartamen-
tos, que variam de R$ 300
mil a R$ 320 mil. 

Edigar Diniz, por sua vez,
R$ 1.037.782,71. Os destaques
são uma casa (R$ 280 mil);
"terra nua", uma propriedade
rural sem construção (R$
316.764,28); e "quotas ou qui-
nhões de capital (R$ 280 mil).
O vice dele, Jamil Said, regis-
trou R$ 4.495.342. Na declara-
ção constam, entre outras coi-
sas, uma aplicação de renda
fixa (R$ 1.315.845) e um fundo
de curto prazo (R$ 1.160.334).

Wolmir Amado, nesta sexta,

declarou cerca de R$ 1 milhão
em quatro itens do detalha-
mento: dois apartamentos, um
de R$ 500 mil e outro de R$
215 mil; uma casa de R$ 120
mil; e um aplicação de renda
fixa no valor de R$ 256 mil. O
vice dele, fernando Tibúrcio
(PSB), R$ 7.070.379,61.

Até o momento, o maior
valor patrimonial entre os go-
vernadoriáveis foi o de Ronal-
do Caiado: R$ 24.874.436,19. O
"item" de maior valor é classi-
ficado como “outros bens e di-
reitos” (R$ 5,4 milhões). Já o
vice, Daniel Vilela (MDB), in-
formou R$ 4,6 milhões.

Senado, Caiado e Marconi
O ex-governador Marconi

Perillo destiu de disputar o go-
verno e optou pelo Senado. O
tucano já liderou pesquisas à
Casa Alta do Congresso quando
tinha o nome colocado e, na
ausência dele, o posto era de
delegado Waldir. 

Com o retorno de Marconi,
a base de Caiado que tem três
nomes na disputa (Waldir, Bal-
dy e Vilmar Rocha) pode optar
pelo nome de consenso. Em

reportagem no começo da se-
mana, o professor e cientista
político Marcos Marinho disse
que tudo dependerá da estra-
tégia do governador. “Se a es-
tratégia de Caiado for real-
mente derreter o Marconi ao
máximo, aí ele teria que optar
por um só e forçar o voto da
base em apenas um nome.” 

Ele, contudo, avalia outra
situação, a de que Marconi
não seria mais adversário de
Caiado - inclusive, o tucano
liberou nomes do partido a
apoiarem o governador em
uma espécia de trégua ou mes-
mo “aliança velada”, como
chamou Gustavo Mendanha.
“Então, para ele fazer isso, de
forçar um só nome, seria en-
trar em uma seara que ele
tem evitado: se indispor com
alguém da base ao ter um
nome de consenso.”

Também cientista político,
Guilherme Carvalho acredita
que Caiado tentará, sim, afu-
nilar uma candidatura. “Com
a chegada de Marconi, o go-
verno precisará concentrar
forças para fazer um nome
forte.” (Especial para O Hoje)

Entre os candidatos a governador em Goiás que já registraram a candidatura e aqueles que vão esperar o prazo final, pleito tem 9 concorrentes

A senadora Soraya Thro-
nicke (União-MS) apresentou
na sexta-feira (12) registro de
candidatura à Presidência da
República no Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE). A chapa
terá o economista e ex-secre-
tário da Receita federal Marcos
Cintra como candidato ao car-
go de vice-presidente.

A senadora declarou à Jus-
tiça Eleitoral lista de bens
avaliados em R$ 783 mil. fo-
ram declarados depósitos
bancários e participações so-
cietárias. Cintra tem patrimô-
nio de R$ 12,5 milhões, entre
depósitos, participações so-
cietárias, aplicações financei-
ras e objetos de arte.

No plano de governo apre-
sentado ao TSE, a chapa de-
fende a unificação dos tribu-
tos e contribuições federais
para auxiliar na retomada da
economia após a pandemia
de covid-19, além de política
de apoio aos micro e peque-
nos empreendedores.

Na educação, os candida-
tos propõem melhorar a re-
muneração e a qualificação
de professores, combater a
evasão escolar e adotar um
plano conjunto com estados
e municípios para melhora

dos índices educacionais.
Na saúde, a chapa quer

ampliar o atendimento do ci-
dadão no Sistema Único de
Saúde (SUS) e aumentar os
recursos para a área.

Até o momento, o TSE re-

cebeu dez pedidos de registros
de candidatura à Presidência.
Para os cargos de deputado
estadual, federal, distrital, se-
nador e governador, o registro
é realizado nos tribunais re-
gionais eleitorais.

O pedido de registro é uma
formalidade necessária para
que a Justiça Eleitoral possa
verificar se os candidatos têm
alguma restrição legal e não
podem concorrer às eleições
de outubro. (ABr)

UNIÃO BRASIL

Dos 9 nomes 
ao Executivo
estadual, 4 
já fizeram a
declaração à
Justiça Eleitoral

Maioria dos candidatos ao governo
deve deixar registro para última hora
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Marcelo Camargo / ABr

Candidato a vice

na chapa é o 

ex-secretário 

da Receita 

Marcos Cintra

Soraya Thronicke registra candidatura à Presidência 



Izadora Resende 

A disputa goiana a uma
vaga no senado ficou entre
nove candidatos. Após as con-
venções, que se encerraram
na última sexta-feira (5), o jogo
por uma cadeira no Congresso
Nacional se definiu. O que não
estava tão claro assim, eram
os nomes à suplência. 

Contudo, na última sema-
na, com a homologação das
candidaturas, os indecisos aca-
baram definindo os nomes
dos suplentes. Relembrando,
são candidatos ao senado o
ex-governador Marconi Perillo
(PSDB), o deputado federal
Delegado Waldir Soares
(União Brasil), o ex-senador
Wilder Morais (PL), o presi-
dente estadual do PSD Vilmar
Rocha, o ex-ministro das Ci-
dades Alexandre Baldy (PP),
o deputado federal João Cam-
pos (Republicanos), a ex-de-
putada estadual Denise Car-
valho (PC do B), a professora
Manu Jacob (PSOL/REDE) e
também o empresário goiano
Leonardo Rizzo (NOVO).

Desistentes
Como já mostrado em re-

portagem do O HOJE, outros
nomes também chegaram a se
lançar como pré-candidatos,
mas acabaram seguindo por
outro caminho, como foi o caso
do presidente da Assembleia
Legislativa de Goiás (Alego),
Lissauer Vieira (PSD), que saiu
da disputa dois dias antes da
convenção do partido; o de-
putado federal zacharias Calil
(União Brasil) que decidiu dis-
putar reeleição; o senador Luiz
do Carmo (PSC) que abriu mão
da candidatura para apoiar o
projeto de reeleição de Ronaldo
Caiado (União Brasil); Cristiano
Cunha (PV); Euler ivo (PCdoB);

Vanderlei Azevedo (PT); Hen-
rique Meirelles, e também o
professor Pantaleão (UP), que
resolveu se lançar na disputa
ao Governo de Goiás.

Suplentes 
Marconi Perillo escolheu

como primeiro suplente Jalles
fontoura de Siqueira e Marcos
Ermirio de Moraes para a se-
gunda vaga. Ermirio chamou
atenção da mídia estadual por
ter declarado um patrimônio
de mais de 1,26 bilhão de reais
ao Tribunal Superior Eleitoral
(TSE). Marcos Ermírio e sua fa-
mília são proprietários de uma
das maiores empresas do país,
o Grupo Votorantim. Ele tam-
bém é o criador do Rally dos
Sertões. Esta é, até agora, a única
a chapa bilionária que disputará
vaga ao senado por Goiás. 

Já Delegado Waldir definiu
Kelen de Melo Nogueira (ou
Kelen de Tarcísio) como pri-
meira suplente. Ela foi can-
didata à prefeitura de Mam-
baí (cidade do interior de
Goiás). A segunda cadeira fi-
cou para Cláudio Mesquita,
que, de acordo com a im-
prensa local, foi vereador e

presidente da Câmara Muni-
cipal de Vianópolis, além de
vice-prefeito do município.

Baldy optou por formar
uma chapa forte no agrone-
gócio. A primeira suplente, flá-
via Cunha, é agropecuarista, e
Humberto Alencastro, segundo
suplente, é produtor rural, tem
experiência em gestão e é for-
mado em Direito. Já foi diretor
da Agência Goiana de Habita-
ção (Agehab), em 2018.

João Campos optou por Joa-
mar Rodrigues de Amurim fi-
lho e Alan feitosa Simplício. 

O ex-senador Wilder Morais
escolheu como primeira su-
plente izaura Cristina Canta-
nhede Peres Cardoso, empre-
sária e esposa do senador Van-
derlan Cardoso (PSD). A se-
gunda suplência ficou com He-
lio Araujo Pereira, que atual-
mente é vereador por Anápolis. 

O presidente estadual do
PSD, Vilmar Rocha, escolheu
Simeyzon Sineliz fernandes
da Silveira, do mesmo parti-
do, que foi deputado estadual
por duas vezes. Decidiu tam-
bém por itamar Sebastião
Barreto, empresário e ex-ve-
reador de formosa. 

Denise Carvalho escolheu
o empresário Job Rodrigues
de Oliveira para primeiro su-
plente e Paulo Alves de Oliveira
para a segunda vaga. 

Leonardo Rizzo convidou
para a primeira suplência o
empresário Karim Abrahão,  e
André de Paula Ramos para a
segunda suplência. 

Por fim e não menos im-
portante, Manu Jacob formou
a chapa com Humberto Ro-
drigues Chaves e Luzia de fá-
tima Basílio. 

Suplente, e agora?  
O suplente é visto por al-

guns como um parlamentar
sem voto –  já que não disputa
as eleições. Mas, na verdade,
essa figura possui grande im-
portância política. Quando o
candidato a senador escolhe
seu suplente, ele está definindo
quem, por ventura, poderá as-
sumir seu lugar em caso de li-
cença do cargo. A exemplo do
que aconteceu em Goiás, quan-
do Ronaldo Caiado - senador
à época - saiu para disputar o
governo do Estado, deixando
o suplemente Luiz do Carmo
assumir a cadeira.

De acordo com informa-
ções da assessoria do senado,
os prazos de afastamento de-
pendem do tipo de licença,
conforme previsto no regi-
mento interno da casa. As li-
cenças para tratamento da
saúde e afastamento para ocu-
par determinados cargos, não
têm limite. Já a licença para
tratar de interesse particular,
sem remuneração, tem prazo
máximo de 120 dias, por ses-
são legislativa. Para não haver
a convocação de suplente, a
licença não pode exceder o
prazo máximo  de 120 dias
ininterruptos. 

Convocação de suplente
A convocação de suplente,

prevista no Art. 56 da Consti-
tuição federal, se dá, também,
de acordo com o regimento
interno. A redação dos artigos
45 e 5º explicam que “dar-se-
á a convocação de Suplente
nos casos de vaga, de afasta-
mento do exercício do man-
dato para investidura nos car-
gos referidos no art. 39, ii,
ou de licença por prazo su-
perior a cento e vinte dias”.
(Especial para O Hoje)

A disputa goiana a uma vaga no Senado ficou entre nove candidatos. Após as convenções, o jogo por uma cadeira no Congresso se definiu

O presidente Jair Bolsonaro
(PL) regulamentou na última
sexta-feira (12), o crédito con-
signado para beneficiários do
Auxílio Brasil. A regulamen-
tação foi publicada no Diário
Oficial da União (DOU) e não
define o limite de juros que
instituições financeiras e ban-
cos poderão cobrar.

O governo federal havia es-
tabelecido que beneficiários do
programa social só poderiam
comprometer 40% do valor do
auxílio. Segundo o decreto, o
Ministério da Cidadania poderá,
caso necessário, estabelecer um
limite menor. O ministério tam-
bém ficará responsavel por de-
finir quais benefícios servirão
de base para calcular o limite
do empréstimo.

O decreto, porém, não de-
fine uma data em que os
bancos e demais instituições

financeiras poderão começar
a oferecer o novo emprésti-
mo e estabelece que o go-
verno federal não será res-
ponsabilizado se o consig-
nado não for pago.

Para ter direito ao emprés-
timo, o beneficiário deve ter
o CPf válido, considerado re-
gular nos registros do CadÚ-
nico. O ministério deverá es-
tabelecer as formalidades para
habilitar as instituições finan-
ceiras; os prazos para o início
dos descontos; o valor dos en-
cargos administrativos; me-
canismos de capacitação e
alertas para a educação finan-
ceira dos beneficiários; como
ficará o desconto no caso de
interrupção temporária ou
permanente do Auxílio Brasil;
e as condições de contratação
do empréstimo. (Luan Mon-
teiro, especial para O Hoje)

Auxílio Brasil pode ser usado para empréstimo
DEFINIÇÃO

O governo federal havia estabelecido que beneficiários do programa social só poderiam comprometer
40% do valor do auxílio. Caso seja necessário, o limite estabelecido pode ser ainda menor

Alguns já são
conhecidos na
política e no
mundo dos
negócios. Outros
estão ganhando
envergadura
nesta eleição  

Conheça os suplentes 
dos candidatos ao Senado

Senado Federal 
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Maiara Dal Bosco 

Mais um empate para a
conta. Esse foi o resultado do
confronto entre Vila Nova e
Londrina, na noite desta sex-
ta-feira (12). Jogando em casa,
o Tigre chegou a ter mais opor-
tunidades na partida, especial-
mente no primeiro tempo, mas
isso não foi suficiente para su-
perar o Londrina, 5º colocado
da competição, e o placar ficou
mesmo no 0 a 0. Com o resul-
tado de momento, o Colorado
fica em 19º, com 21 pontos.

O Jogo 
Na etapa inicial, o Vila Nova

teve mais iniciativa e maior con-
trole da partida. Aos 8’, o Vila
chega ao ataque com Neto Pes-
soa, e consegue o primeiro es-
canteio. Aos 10’, Pablo Dyego ar-
risca e Vila consegue mais um
escanteio. Arthur Rezende cobra
e a defesa do Londrina afasta.
Aos 26’, após jogada de Arthur
Rezende, Vila tem mais um es-
canteio. Após a cobrança, a zaga
da equipe paranaense novamen-
te afasta.  Aos 29’, Neto Pessoa
arrisca e a zaga do Londrina
afasta o perigo. Aos 33’, mais um
escanteio para o Tigre. Desta vez,
o goleiro Matheus Nogueira é
quem se encarrega de livrar o
perigo. Aos 35’, em mais um es-

canteio, Matheuzinho manda
para a área, mas a zaga afasta
novamente. Aos 37, Pablo Dyego
tenta a jogada pela esquerda,
mas a bola sai pela linha de fun-
do. Aos 44’, o Londrina arrisca,
mas sem muito êxito. 

Na etapa complementar,
menos oportunidades para as
duas equipes. Aos 8’, o Vila
Nova chega com perigo com
Alex Silva, que é barrado pela
defesa de Matheus Nogueira.
Aos 16’, com passe de Matheu-
zinho, Neto Pessoa arrisca e
zaga da equipe visitante salva
mais uma. Aos 30′ o Londrina
tenta com Mandaca e, na se-

quência, com Douglas Coutinho,
mas zaga do Vila afasta. Aos
31′, Wagner arrisca de cabeça
e quase sai o primeiro dos do-
nos da casa. Aos 32, Matheus
Souza arrisca, e goleiro Matheus
Nogueira faz a defesa. Aos 40′,
o Londrina tem boa chance, e
Tony espalma para fora.

Próximos jogos 
Agora, o Vila Nova volta a

entrar em campo na sexta-feira
(19), para enfrentar o Náutico,
fora de casa, às 21h30. Já o Lon-
drina, recebe o Bahia, em casa,
na próxima terça-feira (16). (Es-
pecial para O Hoje)

Com o resultado
de momento, o
Colorado fica em
19º, com 21 pontos

Após a classificação à se-
mifinal da Copa Sul-America-
na, o Atlético Goianiense volta
seu foco para o Campeonato
Brasileiro, competição apon-
tada pelos rubro-negros como
a prioridade da temporada.
Diante do Botafogo, fora de
casa, o time comandado pelo
técnico Jorginho busca a se-
gunda vitória consecutiva na
competição nacional.

A partida marcará o reen-
contro do goleiro Renan com
o Alvinegro, equipe pela qual
se profissionalizou. Apesar de
conhecer bastante o adversá-
rio, o arqueiro cita que, para
que o Dragão conquiste os três
pontos no Rio de Janeiro, pre-
cisará fazer o mesmo que faz
nos outros jogos, que é se en-
tregar ao máximo.

“O segredo para conquis-
tar os três pontos aqui (no
Rio de Janeiro) é o mesmo
de qualquer partida, seja ela
dentro ou fora de casa. É se
entregar ao máximo, se de-
dicar, acreditar que é possí-
vel. E o nosso grupo está con-
seguindo fazer isso. Estamos
entendendo que é desta for-
ma que deve ser, com entrega
total. Seja quem for que esti-
ver em campo, deve dar o
seu máximo. Assim, estare-
mos mais perto da vitória ou
de um bom resultado. A equi-
pe do Botafogo é qualificada
e sabemos disso. Temos que
entender que vai ser um jogo
difícil. Mas se for desta for-
ma que falei, é possível (ven-
cer)”, disse Renan. 

Botafogo
O técnico Luís Castro terá

alguns desfalques para esca-
lar sua equipe diante do Atlé-

tico. isso porque alguns jo-
gadores estão entregues ao
departamento médico. São
eles: os volantes Breno e Kay-
que e os atacantes Lucas Pia-
zon e Gustavo Sauer. 

Em fase de transição, o la-
teral Carlinhos e o atacante
Diego Gonçalves também não
devem aparecer entre os rela-
cionados para a partida. Por
suspensão, o time botafoguen-
se não terá o meia Lucas fer-
nandes, que, contra o Ceará,
na última rodada, recebeu seu
terceiro cartão amarelo.  

Em contrapartidas às ausên-

cias, os laterais Marçal e Hugo,
recuperados de lesão, estão à
disposição de Castro e disputam
a condição de titular da lateral-
esquerda do Alvinegro.

Histórico
O confronto deste sábado

(13) será o décimo quarto da
história entre Botafogo e Atlé-
tico Goianiense. Com cinco vi-
tórias, a equipe que mais ven-
ceu foi a carioca. Os goianos
levaram a melhor em três par-
tidas. Além disso, houveram
cinco empates. (Breno Mo-
desto, especial para O Hoje)

O goleiro Renan reencontrará o Botafogo, clube pelo qual começou a carreira

A segunda rodada
da primeira fase da
Divisão de Acesso do
Campeonato Goiano
terá início neste final
de semana. No domin-
go (14), três jogos agi-
tam a competição es-
tadual. O primeiro
jogo da tarde será dis-
putado na cidade de
Bom Jesus de Goiás.
Às 15h30, o itumbiara,
que empatou em 1 a
1 com o Jaraguá na
abertura do torneio,
recebe o inhumas, que
foi derrotado, em casa,
pela Anapolina.

Às 16h, o Goiânia,
que empatou com o
Cerrado na primeira
rodada, recebe a
Evangélica, que lidera
o campeonato após

golear o Aparecida
por 4 a 1 na estreia.
O confronto aconte-
cerá no Estádio Olím-
pico. No mesmo ho-
rário, a Anapolina
duela contra o Gavião
da Serra, no Jonas
Duarte, em Anápolis.

O complemento da
rodada acontecerá
apenas na quarta-fei-
ra (17), quando o Es-
tádio Anníbal Batista
de Toledo, em Apare-
cida de Goiânia, será
palco do duelo entre
as duas equipes da
cidade. O mando de
campo será do Apa-
recida, que é o lan-
terna da Divisão de
Acesso. (Breno Mo-
desto, especial para
O Hoje)

Três jogos 
abrem rodada da
Divisão de Acesso

CAMPEONATO GOIANO

Fora, Atlético enfrenta o Botafogo
e tenta embalar no Brasileiro

BRASILEIRÃO

Roberto Corrêa/Vila Nova FC

JoGando em casa, vila nova
fica no 0 a 0 com o Londrina

Alan Deyvid/Atlético-GO
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Livre de qualquer risco de rebaixamento,
a Aparecidense quer fazer história na Série
C do Campeonato Brasileiro. Em seu pri-
meiro ano disputando a competição, o time
de Aparecida de Goiânia quer chegar à se-
gunda fase do torneio. Para isso, a equipe
comandada pelo técnico Moacir Júnior pre-
cisará vencer o Botafogo, da Paraíba, neste
sábado (13), no Anníbal Batista de Toledo,
na última rodada da primeira fase do cam-
peonato. Com 26 pontos, o Camaleão possui
a mesma pontuação que o Remo, que ocupa,
atualmente, a última vaga dentro do G8.
Em caso de vitória, chegará aos mesmos 29
do time paraibano, que está dentro da faixa
de classificação. Caso empate, a Cidinha
terá de torcer por uma combinação de re-
sultados para seguir adiante. (Breno Mo-
desto, especial para O Hoje)

EXPRESSA

téCniCaFICHA
Vila Nova 0 x 0 Londrina

Data: 12 de agosto de 2022. Horário: 19h. Local: estádio serra
Dourada, goiânia (gO). Árbitro: Dyorgines Jose Padovani (es).
Assistentes: Fabiano da silva Ramires (es) e Vanderson antônio
Zanotti (es). VAR: thiago Duarte Peixoto (sP)

Vila Nova: tony; alex silva
(Railan), alisson Cassiano, Ra-
fael Donato e Willian Formiga;
Ralf (Wagner), sousa, arthur
Rezende; Matheuzinho (Diego
tavares), neto Pessoa (Daniel
amorim) e Pablo Dyego (Mat-
heus souza).
Técnico: allan aal

Londrina: Matheus nogueira;
Jeferson (Denilson), gustavo
Vilar, saimon, e alan Ruschel
(eltinho); Mandaca, gegê e
Caprini (gustavo lopes); Mi-
randinha (Matheus lucas),
Douglas Coutinho e gabriel
santos (Danilo).
Técnico: adilson batista

téCniCaFICHA
Botafogo x Atlético-GO

Data: 13 de agosto de 2022. Horário: 21h. Local: estádio nilton
santos, no Rio de Janeiro (RJ). Árbitro: edina alves batista
(Fifa/sP). Assistentes: neuza inês back (Fifa/sP) e Fabrini bevi-
laqua Costa (Fifa/sP). VAR: adriano Milczvski (PR)

Botafogo: gatito Fernández;
Renzo saravia, Philipe sampaio,
Victor Cuesta e Marçal (Hugo);
Patrick de Paula, tchê tchê e
eduardo; luís Henrique, erison
e Jeffinho.
Técnico: luís Castro

Atlético-GO: Renan; Dudu, Ca-
mutanga, lucas gazal e Jef-
ferson; Marlon Freitas, Willian
Maranhão e Jorginho; Welling-
ton Rato, Churín e luiz Fer-
nando (Peglow).
Técnico: Jorginho

Em partida da 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vila Nova ficou no 0 a 0 em casa, no Estádio Serra Dourada, com o visitante Londrina
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Breno Modesto

Depois da derrota contra
o Palmeiras, na última roda-
da, o Goiás tenta se reencon-
trar com a vitória de forma
imediata, para não voltar a
se aproximar da zona de re-
baixamento do Campeonato
Brasileiro. Na tarde deste sá-
bado (13), os comandados do
técnico Jair Ventura voltam
a campo pela competição na-
cional e tentam fazer valer
o mando diante de um con-
corrente direto.

Às 16h30, o Esmeraldino,
décimo terceiro colocado,
com 25 pontos conquistados
até aqui, encara o Avaí, pri-
meiro time fora do z4 e que
está com três pontos a menos
que o clube alviverde. Por
conta dessa proximidade, o
goleiro Tadeu classifica a par-
tida como uma “final de Copa
do Mundo” para as duas equi-
pes, que precisam  somar
pontos para evitar a queda à
segunda divisão.

“É um jogo fundamental
para nós, em casa e contra
um adversário direto. Se ti-
vermos um revés, eles (Avaí)
nos passam na tabela. Temos

a oportunidade de abrir uma
vantagem boa, tanto para o
Avaí quanto para o pessoal
lá de baixo. Penso que o se-
gundo turno é uma contagem
regressiva para o final do
campeonato, para chegarmos
aos objetivos. Então, o nosso
primeiro objetivo, que é al-
cançar os 45 pontos, passa
muito por esse jogo. Esse jogo
é fundamental para isso. E,
jogando em casa, vamos en-
carar como uma final de

Copa do Mundo. Vamos lutar,
sabendo que esses três pon-
tos farão diferença na tabe-
la”, disse Tadeu.

Retornos
Diferentemente da partida

contra o Palmeiras, o técnico
Jair Ventura deve abrir mão
do esquema com três zagueiros
diante do Avaí. isso porque o
treinador contará com três no-
vidades para enfrentar os ca-
tarinenses, sendo duas nas la-

terais. Pela direita, Maguinho
cumpriu suspensão automática
na última rodada e está livre
para atuar. Na esquerda, Sávio,
que estava lesionado, pode vol-
tar ao time titular. Quem tam-
bém deve retornar é o atacante
Vinícius, que não jogou contra
a equipe paulista por conta de
desconforto muscular.

Avaí
Para enfrentar o Goiás, o

técnico Eduardo Barroca terá

um desfalque. Com uma lesão
no abdômen, o lateral-direito
Kevin, que passou pelo Es-
meraldino em 2019, não foi
relacionado para a partida.
Diante do Corinthians, na úl-
tima rodada, Renato entrou
em seu lugar após a lesão.
No entanto, o Leão foi ao mer-
cado e trouxe Thales Oleques,
que estava no Arouca, de Por-
tugal. Os dois disputam a con-
dição de titular.

Histórico
A partida deste sábado

será a vigésima terceira da
história entre Goiás e Avaí.
Nas 22 anteriores, houve bas-
tante equilíbrio. O Esmeral-
dino venceu em 10 oportuni-
dades, enquanto que o Leão
levou a melhor em nove jogos.
Além disso, ficaram no em-
pate em outros três duelos.

No primeiro turno da atual
edição do Campeonato Brasi-
leiro, os catarinenses fizeram
valer o mando de campo e
venceram os goianos. 3 a 2 na
Ressacada. Morato, Bissoli e
Muriqui marcaram para o
Avaí. Pedro Raul e Élvis des-
contaram para o Goiás. (Es-
pecial para O Hoje)

Em confronto direto, Goiás 
recebe o Avaí na Serrinha

“Final de copa do mundo” 
Para o goleiro Tadeu, o duelo contra os catarinenses no Estádio Hailé Pinheiro será uma espécie de “final de Copa do Mundo” para o Goiás 
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Rosiron Rodrigues/Goiás EC

téCniCaFICHA

Data: 13 de agosto de 2022. Horário: 16h30. Local: estádio Hailé Pinheiro, em goiânia (gO). Árbitro:
Flavio Rodrigues de souza (Fifa/sP). Assistentes: Marcelo Carvalho Van gasse (Fifa/sP) e alex ang Ri-

beiro (sP). VAR: thiago Duarte Peixoto (sP)

Goiás: tadeu; Maguinho, Caetano, Reynaldo e
sávio (Danilo barcelos); auremir (Matheus sa-
les), Diego e luan Dias; Vinícius (apodi), Pedro

Raul e Dadá belmonte.
Técnico: Jair Ventura

Avaí: Vladimir; Renato (thales), bressan, Ra-
fael Vaz e Cortez; bruno silva, Raniele e eduar-

do; Muriqui, Pottker e bissoli.

Técnico: eduardo barroca

xGoiás Avaí
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Sabrina Vilela

Uma pesquisa desenvolvida pela
Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP)
aponta que o isolamento social con-
tribuiu para o aumento de peso entre
as crianças. A justificativa é a perda
de contato que eles tiveram com co-
legas e professores. isso gerou, em
muitos, ansiedade e tristeza, além de
passar mais tempo diante de meios
eletrônicos, sem a prática de ativida-
des físicas e brincadeiras ao ar livre.

Já dados do instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (iBGE)
apontam que uma em cada três
crianças entre 5 e 9 anos, está acima
do peso no país. No caso de adoles-
centes, cerca de 7% estão obesos.
Se não houver mudanças de hábitos,
a Organização Mundial da Saúde
(OMS) estima que, em três anos, o
número de crianças obesas no pla-
neta pode chegar a 75 milhões.

A Universidade federal de Goiás
(UfG) desenvolveu o Atlas da Obesi-
dade do Estado de Goiás com base
nos anos de 2010 a 2020. Durante o
período estudado houve aumento re-
lativo de 80%, que passou de 18,2%
no ano de 2010 e para 32,7% em 2020.
Crianças na faixa de 5 a 9 anos tiveram
aumento de 30% - passando de 25,7%
para 33,5%. As crianças menores de
5 anos mantiveram o índice em 15%.

Endócrino pediatra, Marília Bar-
bosa explica que a obesidade é uma
doença crônica na qual a OMS define
como um acúmulo de gordura no
corpo da criança. A causa da obesi-
dade pode ser primária ou secundária.
A especialista esclarece que a causa
primária seria por erro alimentar,
falta de atividade física, excesso de
tempo de tela - tablets, celulares, te-
levisão, jogos - , em que as calorias
ingeridas são maiores que as perdidas.
Já a causa secundária da obesidade é
provocada por doenças que levam a
esse excesso de gordura. 

Ajuda
Barbosa afirma que é fácil os pais

perceberem se o filho está acima do
peso. “Os pais notam quando com-
param com outras crianças. Além
disso, outra forma de avaliar se a
criança está obesa é por ir ao pediatra.
Nas consultas, vão aferir o peso e es-
tatura, fazer o cálculo do índice de
massa corpórea e projetar em cada
gráfico específico da OMS para cada
sexo e idade da criança”, detalha. 

Ainda de acordo com a especia-
lista, a obesidade primária pode ser
evitada por meio de uma alimentação
balanceada, rotina de atividade física
e tempo de tela limitado em no má-
ximo duas horas por dia. Quando a
criança tem a causa de obesidade
secundária, ela requer uma investi-
gação para saber a doença que está
levando a causa da comorbidade.

A endocrinologista pediátrica

concorda que a pandemia favoreceu
casos de obesidade na infância. Ela
acredita que durante esse período
de isolamento as crianças tiveram
mais acesso a produtos industriali-

zados e ultraprocessados. Também
desenvolveram compulsão alimentar
por conta da ansiedade que lhes foi
gerada e descontaram nos alimentos
fáceis de serem ingeridos. 

“O conselho que eu dou para os
pais que estão com os filhos acima
do peso é que busquem ajuda o quan-
to antes. Entendam que a obesidade
é uma doença. Esse acúmulo de gor-
dura no corpo da criança é muito
prejudicial. O risco de desenvolver
doenças como hipertensão, obesidade,
colesterol alto, alterações ósseas é
muito alto”, orienta Marília Barbosa.

Benefícios 
A busca por práticas de atividades

físicas, tanto de forma independente
como  por profissionais de educação
física tiveram aumento conforme
destaca o profissional Wátylla Cor-
reia da Silva. Ele salienta que exer-
cícios físicos contribuem para o con-
trole dos níveis corporais (colesterol,
glicemia, hormônios, entre outros).
Além do gasto energético que auxilia
na perda de gordura corporal e ga-
nho de massa muscular.

Não existe uma idade adequada
para as crianças iniciarem a prática
de atividades físicas. “isso depende
da individualidade biológica de cada
criança. É recomendado iniciar a
partir do momento que a criança
adquira consciência corporal e ca-
pacidade motora, seguindo protoco-
los voltados para a sua idade e obje-
tivo”. Para o profissional de educação
física é indicado manter a criança
em modalidades esportivas que ela
se sinta bem e que ela goste de pra-
ticar para não tornar essa atividade
monótona ocasionando a desistência. 

A personal trainer, Raissa Apoli-
nário apoia a ideia de que os pais
devem inculcar nos filhos desde
cedo a prática de atividade física.
Além de trazer benefícios para as
crianças, traz para os pais também.
“A atividade física contribui muito
na qualidade do nosso sono”. Muitos
pais perguntam se crianças podem
fazer musculação - atualmente tem
vídeos nas redes sociais que virali-
zaram mostrando isso. Nesse caso,
a personal explica que fisicamente
não tem problema algum, contudo
é importante a atividade estar as-
sociada ao lazer e ter um certo con-
vívio com outras crianças para o
estímulo da socialização.

O exercício beneficia o gás calórico,
mas Raissa destaca também que é
uma forma de estimular tanto o for-
talecimento dos ossos como dos mús-
culos. isso contribui para a criança
ter menos lesões. O cálculo da gordura
corporal pode ser feito por personais,
nutricionistas, pediatras ou endócri-
nos. “Podemos fazer por meio das
dobras cutâneas (aparelho que belisca
o músculo), ultrassom aparelho que
avalia a gordura intramuscular e tam-
bém a bioimpedância (exame que
analisa a composição corporal, indi-
cando a quantidade aproximada de
músculo, osso e gordura)”. Ela explica
que essas medidas auxiliam para tra-
çar a melhor meta para a criança.
(Especial para O Hoje)

Dados do IBGE apontam que uma em cada três crianças entre 5 e 9 anos está acima do peso no País

Crianças na faixa de 5 a 9 anos tiveram aumento de 30%, passando de 25,7% para 33,5%. Já as crianças menores de 5 anos mantiveram o índice em 15%

Endocrinologista Marília
Barbosa explica que a
causa primária pode ser
por erro alimentar, falta
de atividade física e até
excesso de tempo de tela

Obesidade infantil teve
aumento de 30% em dez anos
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O profissional de educação
física Wátylla Correia da Silva
afirma que não existe uma
idade adequada para as
crianças iniciarem a prática de
atividades físicas 



O governador Ronaldo Caia-
do sancionou a lei nº 21.549
que elimina a possibilidade de
concessão e cobrança de pe-
dágios nas rodovias estaduais
em Goiás. Proposta pelo Poder
Legislativo, a matéria revoga
a lei nº 19.999, de 2018, que
permitia a terceirização do ser-
viço de manutenção e instala-
ção de praças de pedágio em
6 rodovias goianas. Permissão
que fica agora revogada em
ato publicado, no último dia
10 de agosto, em suplemento
do Diário Oficial do Estado. 

Na avaliação do governa-
dor, não há viabilidade técnica
para manter a previsão legal
de privatização de rodovias
em Goiás e também não é ne-
cessário onerar o cidadão que
trafega pelas estradas goianas,
porque é possível mantê-las
em boas condições com recur-
sos do Tesouro Estadual. Para
a recuperação e manutenção
da malha rodoviária estadual,
foram investidos R$ 2,02 bi-

lhões entre 2019 e 2022.
A lei revogada previa pe-

dágio nos seguintes trechos:
GO-010, de Goiânia ao entron-
camento GO-330; GO-020/330,
entre Goiânia, Cristianópolis,
Pires do Rio e Catalão; GO-060,
na região de São Luís de Montes
Belos, iporá e Piranhas; GO-
070, entre Goiânia e cidade de
Goiás; GO-080, de Goiânia até
São francisco de Goiás, no en-
troncamento BR-153; GO-213,
de Morrinhos a Caldas Novas.

“A revogação representa o
sentimento do governador,
que é refratário ao sistema
de tarifação e tem buscado
sempre soluções alternativas
para investir na infraestrutura
rodoviária”, declarou o pre-
sidente da Agência Goiana de
infraestrutura e Transportes
(Goinfra), Pedro Sales. “O go-
vernador e eu somos radical-
mente contra a cobrança de
pedágios”, completa o presi-
dente. (Daniell Alves, espe-
cial para O Hoje)

Governo revoga lei que permitia pedágio em rodovias 
GOIÁS

Daniell Alves

A partir de 1º de setembro,
os contribuintes com grandes
dívidas com a Receita federal
poderão renegociar os débi-
tos com até 70% de desconto.
A Receita federal publicou
na sexta-feira (12) a portaria
que aumentará os benefícios
para quem quer parcelar até
R$ 1,4 trilhão em dívidas tri-
butárias que ainda não estão
sob contestação judicial.

A portaria estendeu à Re-
ceita federal a modalidade
de renegociação chamada de
transação tributária, meca-
nismo criado em 2020 para
facilitar o parcelamento de
dívidas de empresas afetadas
pela pandemia da covid-19.
Até agora, apenas a Procu-
radoria-Geral da fazenda Na-
cional (PGfN), órgão que co-
bra na Justiça as dívidas com
o governo, concedia essa pos-
sibilidade com regularidade.
A Receita lançava negocia-
ções nesse modelo, mas em
casos especiais.

A ampliação da transação
tributária havia sido anun-
ciada na terça-feira (9) pelo
ministro da Economia, Paulo
Guedes, em evento com em-
presários do setor de bares e
restaurantes. Na ocasião, ele
disse que setores como o co-
mércio, o serviço e o de even-
tos teriam as mesmas facili-
dades para renegociarem dé-
bitos como outros segmentos
afetados pela pandemia.

A extensão da transação
tributária à Receita federal
foi autorizada pela Lei
14.375/2022, sancionada em
junho pelo presidente Jair
Bolsonaro. Com a portaria
que regulamentou a lei, a Re-
ceita poderá lançar editais
especiais de renegociação de
dívidas e sugerir acordos com
grandes devedores.

Mudanças
Para o público geral, o des-

conto máximo para a rene-
gociação de dívidas aumen-
tou de 50% para 65%, sendo
que para empresas (de todos
os tamanhos), microempreen-
dedores individuais (MEi),
micro e pequenas empresas
do Simples Nacional e Santas
Casas de Misericórdia, o des-
conto poderá ser de até 70%.

O prazo de parcelamento
também foi ampliado. Para
o público geral, passou de
84 meses (7 anos) para 120
meses (10 anos). Para em-
presas, MEi, micro e peque-
nas empresas do Simples
Nacional e Santas Casas de
Misericórdia, o prazo pode-
rá estender-se por até 145
meses (12 anos e 1 mês).
Apenas o parcelamento das
contribuições sociais foi
mantido em 60 meses por-
que o prazo é determinado
pela Constituição.

Os devedores de impostos
ainda não inscritos em dívida
ativa poderão apresentar pro-
posta individual de transação
ao fisco. Mesmo os que ques-
tionam o débito na esfera ad-
ministrativa ou que tiveram

decisão administrativa defi-
nitiva desfavorável.

Por enquanto, somente
contribuintes que devam
mais de R$ 10 milhões ao fis-
co poderão apresentar a pro-
posta individual a partir de
setembro. Nas próximas se-
manas, a Receita deverá pu-
blicar um edital para a tran-
sação tributária de dívidas
de pequeno valor.

A Receita definirá o tama-
nho dos benefícios conforme
a capacidade de pagamento
do contribuinte. Quem tiver
mais dificuldades de pagamen-
to terá descontos maiores e
prazos mais longos.

Abatimentos e
amortizações

As empresas poderão usar
os prejuízos fiscais do imposto
de Renda Pessoa Jurídica (iRPJ)
e a base de cálculo negativa
da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido (CSLL) para
abater em até 70% o saldo re-
manescente da dívida após os
descontos. Normalmente, as
empresas que têm prejuízo
podem abater parte do iRPJ e
da CSLL no pagamento dos
dois tributos nos anos em que

registram lucros.
A portaria permite ainda

que precatórios a receber (dí-
vidas do governo com contri-
buintes reconhecidas defini-
tivamente pela Justiça) ou di-
reito creditório, determinados

por sentenças transitadas em
julgado (a qual não cabem
mais recursos judiciais), po-
dem amortizar a dívida tribu-
tária, tanto a parcela principal,
como a multa e os juros. (Es-
pecial para O Hoje)

Os devedores ainda
não inscritos em
dívida ativa poderão
apresentar proposta
individual de
transação à Receita

Dívidas de empresas com o 
Fisco poderão ser renegociadas
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Público alvo

A trAnsAção individuAl des-
tinA-se Aos seguintes con-
tribuintes:
- pagador de imposto com contencioso

administrativo fiscal de mais de r$

10 milhões;

- devedores falidos, em recuperação

judicial ou extrajudicial, em liquidação

judicial ou extrajudicial ou em inter-

venção extrajudicial;

- autarquias, fundações e empresas

públicas federais;

- estados, distrito Federal e municípios

e respectivas entidades de direito pú-

blico da administração indireta.

beneFícios
(descontos máximos) 
- passaram de 50% para 65% para
público em geral;
- até 70% para empresas, mei, mi-

cro e pequenas empresas do sim-
ples nacional e santas casas de
misericórdia.

(PrAzos)
- número de parcelas sobe de 84 para
120 meses para público em geral;
- até 145 parcelas para empresas,
mei, micro e pequenas empresas do
simples nacional e santas casas de
misericórdia. 

AbAtimentos
- prejuízo fiscal do irPJ e da base de
cálculo negativa da csll poderão ser
usados para abater em até 70% o saldo
remanescente após os descontos;
- precatórios e demais dívidas do
governo com o contribuinte tran-
sitadas em julgado poderão amor-
tizar o valor principal, a multa e
os juros da dívida tributária.

Receita Federal aumentará os benefícios para quem quer parcelar dívidas tributárias que ainda não estão sob contestação judicial

Segundo o governador, não há viabilidade técnica para

manter a previsão legal de privatização de rodovias em Goiás

Divulgação/Goinfra 



Maria Paula Borges

A 9ª edição do Boletim De-
sigualdade nas Metrópoles,
produzido em parceria pelo
Observatório das Metrópoles,
a Pontifícia Universidade Ca-
tólica do Rio Grande do Sul
(PUC-RS) e a Rede de Obser-
vatórios da Dívida Social da
América Latina (RedODSAL),
aponta que mais de 19 milhões
de pessoas estão em condição
de pobreza nas metrópoles
brasileiras. Além disso, o le-
vantamento apresenta que
mais de 5 milhões estão abaixo
da linha de extrema pobreza.

Segundo um dos coorde-
nadores do estudo e professor
da PUC-RS, André Salata, o
aumento da pobreza e extre-
ma pobreza já vem aconte-
cendo há alguns anos, mas o
maior salto observado foi en-
tre 2019 e 2021. “Passando
por 2020, que é um período
interessante porque está no
meio da crise e ainda assim
tem uma melhora em alguns
indicadores, em função da-
quele Auxílio Emergencial de
R$ 600 para mais de 65 mi-
lhões de famílias durante a
pandemia da Covid-19”, ex-
plica Salata. 

Os indicadores tiveram um
aumento significativo em 2021
devido a interrupção do au-
xílio no primeiro trimestre e
a redução da cobertura e do
valor do benefício, de acordo
com o professor. “A explicação
é o que vinha acontecendo
com a renda do trabalho, mas
junto com isso teve a decisão
do governo de interromper

por três meses o pagamento
do auxílio, em 2021. isso foi
gravíssimo e fez a pobreza
explodir”, ressalta.

O pesquisador do Obser-
vatório e professor do insti-
tuto de Pesquisa e Planeja-
mento Urbano e Regional da
Universidade federal do Rio
de Janeiro (iPPUR/UfRJ), Mar-
celo Ribeiro, afirma que hou-
ve perda na renda real. “A
população passou a ganhar
300 reais, em termos de valor
nominal, mas com uma renda
real bem inferior ao que era
no auge do recebimento dos
600 reais”, explica. 

Apesar de pessoas de me-
nor renda terem retornado ao
mercado de trabalho em 2020,
ainda não foi suficiente para
recuperar a renda que haviam
tido no período antes da pan-
demia. Segundo Salata, a de-
cisão do governo de interrom-

per o auxílio foi equivocada.
“Dada essa decisão do governo,
bastante equivocada, de inter-
romper o auxílio, percebemos
esse salto muito grande na
taxa de pobreza e extrema po-
breza. Claramente, está muito
relacionado com a decisão do
governo de interromper e re-
duzir o Auxílio Emergencial”.

Situação em Goiânia
Em Goiânia, alguns índices

diminuíram, outros se recu-
peraram e houve aqueles que
sofreram aumento. O coefi-
ciente de Gini, que quanto
maior o valor, maiores são as
desigualdades de rendimentos,
por exemplo, passou de 0,506
(2019) para 0,500 (2021). No
Brasil, o número saltou de
0,541 (2019) para 0,544 (2021). 

Em termos de média de
rendimento, em Goiânia houve
queda de 1.933 (2019) para

1.450 (2021), no geral. Já no
que se refere a média dos 40%
mais pobres, a queda foi de
600,4 (2019) para 440,2 (2021). 

A razão de rendimento na
capital goiana entre os 10%
do topo e os 40% da base da
distribuição se manteve em
13%, tanto em 2019 quanto
em 2021, passando para 9,8%
em 2020. Entretanto, a por-
centagem de pessoas em si-
tuação de pobreza aumentou,
passando de 11,1% (2019) para
20,1%, enquanto pessoas em
situação de extrema pobreza
passaram de 1,8% para 4,1%. 

Em números absolutos, a
quantidade de pessoas em si-
tuação de pobreza observada
foi de 289.513 (2019) para
538.716 (2021). Já pessoas em
situação de extrema pobreza
foram de 47.445 (2019) para
111.299 (2021). (Especial
para O Hoje)

Levantamento
aponta que mais
de 19 milhões
estão em condição
de pobreza nas
metrópoles em
todo o País

Pessoas na extrema pobreza
em Goiânia dobram em 2 anos
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Os indicadores

tiveram um aumento

significativo em 2021

devido à interrupção

do auxílio

emergencial no

primeiro trimestre e

a redução da

cobertura e do valor

do benefício
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Rússia e Ucrânia voltaram
a se acusar mutuamente de
bombardear a usina nuclear
de zaporíjia, a maior da Eu-
ropa, atualmente sob controle
russo. Em meio a temores de
um desastre, a ONU propôs
uma zona desmilitarizada no
local, e Kiev exigiu a retirada
das forças russas.

A agência nuclear ucrania-
na Energoatom afirmou que
o complexo nuclear de zapo-
ríjia, localizado no sul da Ucrâ-
nia, foi atingido cinco vezes
nesta quinta-feira (11/08), in-
clusive nas proximidades do
local de armazenamento de
materiais radioativos.

As autoridades russas, por
sua vez, afirmaram que tropas
ucranianas bombardearam a
usina duas vezes, interrom-
pendo uma troca de turno,
segundo a agência de notícias
russa TASS.

Em reunião do Conselho
de Segurança da ONU nesta
quinta, o diretor-geral da
Agência internacional de
Energia Atômica (AiEA), Ra-

fael Grossi, pediu a Moscou e
Kiev que permitam imedia-
tamente que especialistas em
energia nuclear inspecionem
a usina e avaliem os danos,
segurança e proteção no ex-
tenso complexo nuclear, onde
a situação “vem se deterio-
rando muito rapidamente”.

Grossi afirmou que as de-
clarações de Rússia e Ucrânia
“são frequentemente contra-
ditórias”, e a AiEA não pode
corroborar fatos importantes
a menos que seus especialis-
tas visitem o complexo nu-
clear de zaporíjia.

Ele apontou que, devido a
bombardeios e várias explo-

sões na usina na última sex-
ta-feira, um dos reatores nu-
cleares da usina teve que ser
desligado.

Na reunião, o secretário-
geral da ONU, António Guter-
res, pediu a ambos os lados
que parassem com todos os
combates nos arredores da
usina. “A instalação não deve
ser usada como parte de ne-
nhuma operação militar”, dis-
se Guterres comunicado. “Em
vez disso, é necessário um
acordo de nível técnico ur-
gente sobre um perímetro se-
guro de desmilitarização para
garantir a segurança da área.”

A Rússia ocupou zaporíjia
em março, após invadir a
Ucrânia em 24 de fevereiro.
A usina, próxima à linha de
frente dos combates, está sob
o controle das forças russas,
mas é operada por trabalha-
dores ucranianos. No encon-
tro do Conselho de Segurança,
os EUA apoiaram o apelo por

uma zona desmilitarizada e
instaram a Agência interna-
cional de Energia Atômica a
visitar o local.

“Catástrofe comparável 
a Tchernobyl”

O embaixador da Rússia
na ONU, Vasily Nebenzia, dis-
se que o mundo está sendo
empurrado para “a beira de
uma catástrofe nuclear com-
parável a Tchernobyl” e acres-
centou que funcionários da
AiEA poderão visitar o local
ainda neste mês.

O presidente ucraniano, Vo-
lodimir zelenski, exigiu que a
Rússia devolvesse o controle
da usina à Ucrânia. “Apenas a
retirada total dos russos e a
restauração do controle total
ucraniano sobre a situação em
torno da usina podem garantir
a retomada da segurança nu-
clear para toda a Europa”, dis-
se zelenski em vídeo.

A frança repetiu a exigên-

cia de zelenski e disse que a
ocupação russa do local colo-
cou o mundo em perigo. “A
presença e os movimentos das
forças Armadas russas perto
da usina aumentam significa-
tivamente o risco de um aci-
dente com consequências po-
tencialmente devastadoras”,
afirmou o Ministério do Exte-
rior francês em comunicado.

Kiev acusa Moscou de dis-
parar mísseis a partir da usina
nuclear capturada contra ci-
dades do entorno, sabendo
que seria muito arriscado para
as forças ucranianas contra-
atacarem. Ao menos 13 pes-
soas foram mortas nesta quar-
ta num desses bombardeios
contra o distrito de Nikopol,
segundo autoridades locais.

Nesta sexta-feira, o Esta-
do-Maior ucraniano relatou
ataques aéreos das forças rus-
sas em dezenas de cidades e
bases militares, principalmen-
te no leste do país.

Nações Unidas
propõem zona
desmilitarizada no
entorno da usina
de Zaporíjia e
inspeção por
especialistas 
após governos 
se acusarem
mutuamente de
bombardeios

ONU pressiona Moscou e Kiev
para evitar desastre nuclear

O número de mortos devido
às inundações causadas pelas
chuvas mais fortes que atingem
o norte da Coreia do Sul em 80
anos subiu para 14 e há ainda
seis desaparecidos, informaram
hoje (12) as autoridades locais.
Os serviços de busca encon-
traram, nessa quinta-feira (11),
os corpos de dois moradores
da capital, Seul, dentro de um
esgoto, disse a agência de notí-
cias sul-coreana Yonhap.

As inundações deixaram
até agora oito mortos em Seul,
três no resto da província oci-
dental de Gyeonggi e mais
três na província oriental de
Gangwon. Há seis pessoas de-

saparecidas na capital.
Mais de 6 mil pessoas e

quase 3 mil famílias tiveram
de ser retiradas de suas casas
em 46 cidades, vilas e aldeias,
incluindo a capital. Muitas
vivem em subsolos inundados
pela chuva. Metade das pes-
soas que morreram nos últi-
mos dias vivia nesse tipo de
habitação. Em Seul existem
cerca de 200 mil habitações
em subsolos, abrigando 5%
de todas as famílias na capital,
informou a Yonhap.

Segundo a agência, as au-
toridades da capital anuncia-
ram que vão pedir ao governo
para rever a lei de construção

urbana, a fim de proibir a
utilização de subsolos para
residências.

Seul dará ainda aos pro-
prietários de edifícios um pe-
ríodo de 20 anos para con-
verter esses locais para usos
não residenciais, como arma-
zéns ou estacionamentos, as-
sim como apoio à população
para se mudarem para habi-
tação pública.

Partes de Seul, bem como
da cidade portuária de inchon
e da província de Gyeonggi,
registraram fortes chuvas de
mais de 100 milímetros du-
rante várias horas consecu-
tivas na terça-feira. (ABr)

Coreia tem as chuvas mais fortes em 80 anos
TRAGÉDIA

Pelo menos 14 pessoas morreram; seis estão desaparecidas

Várias pessoas foram as-
sassinadas, incluindo quatro
trabalhadores de uma estação
de rádio e três presos, num
dia de violência em Ciudad
Juárez, no México, onde tam-
bém foram incendiadas em-
presas e descobertos restos
mortais humanos.

Em estrada movimentada
foi encontrada uma cabeça
humana, o que ocorre pela
segunda vez em menos de 24
horas, elevando para cerca de
meia centena o número total
de homicídios em agosto, de
acordo com a imprensa local.

Os quatro funcionários de
uma empresa de rádio foram
mortos próximo a uma piz-
zaria, no parque de estacio-
namento e, de acordo com
informações iniciais, as víti-
mas eram locutores e esta-
vam trabalhavam em um
spot publicitário.

Três lojas de conveniência
foram incendiadas. Numa de-
las, uma funcionária morreu
devido à intoxicação por fu-
maça. Em outra, quatro ho-
mens foram baleados.

Devido aos episódios de
violência extrema, as auto-

ridades de Ciudad Juárez e
os proprietários de estabe-
lecimentos de serviços, lojas
de conveniência e similares
fecharam temporariamente
as portas.

No mesmo dia, pelo me-
nos três detentos morreram
e vários ficaram feridos du-
rante confronto em um cen-
tro de reinserção social.

Em comunicado, o Minis-
tério Público disse que o in-
cidente em uma das áreas
da prisão foi protagonizado
por grupos de crime orga-
nizado.  (ABr)

Cidade mexicana tem mortes e lojas incendiadas
CIUDAD JUÁREZ

Número total de assassinatos no mês de agosto chega a 50

AIEA diz que

situação 

“se deteriora

rapidamente”
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Elysia Cardoso 

“Sou goiano e sempre so-
nhei com a música eletrônica
em geral dominando a cena
de Goiás”, com essa premissa,
o cantor e compositor de trap
TRiMOx realizou o lançamento
de cinco singles na produtora mu-
sical Casa Trix na última sexta-feira
(12). O lançamento do EP ‘Black Patife’
foi celebrado na data com um coquetel
exclusivo para convidados.

Em entrevista ao Essência, o artista
conta que está chegando a Goiânia com o
propósito de naturalizar o trap no cerrado,
estilo musical já reconhecido nas principais
cidades do Brasil, como São Paulo, Rio de Ja-
neiro, Belo Horizonte, Salvador e Brasília. Ques-
tionado sobre o que falta para a cena do trap se
expandir na Capital, TRiMOx afirma: “Acho que
falta a galera se abraçar e fazer acontecer. a cena
do trap tem tudo pra dominar Goiânia”.  

TRiMOx, que se inspira em Drake e Roddy Ricch,
conta que o sonho do trap começou pelo amor à
poesia e melodias compostas por histórias e tocantes.
O cantor  reconhece que a cultura goiana é aberta a
todos os estilos musicais e por isso, escolheu a capital
para o seu lançamento.

“Goiás é um grande berço para as diversas musi-
calidades do país e acreditamos na diversidade cul-
tural abrangente no local. Sou natural do Centro-
Oeste e, apesar de ter rodado o país atuando nos di-
versos tipos de ritmos, retorno com as melhores no-
vidades para o povo goiano”, ressalta TRiMOx.

O trapper atua no ramo musical desde os sete
anos de idade, quando começou a tocar sanfona. Aos
18 anos, se mudou para Salvador, onde trabalhou no
pagotrap com cantores famosos, como Léo Santana,
Parangolé e Psirico. “Minha imersão no trap foi um
processo natural. Sempre estive conectado com o
rap através dos meus beats, cantar foi uma escolha
feita na pandemia, onde a gente começou a elaborar
o EP ‘Black Patife’, comenta o artista.

Alvaro Guilherme, empresário de TRiMOx e res-
ponsável pela casa Trix, traz o Selo musical Trix com a
vertente do trap, que será uma novidade geral para
Goiânia. “TRiMOx traz o melhor do trap para o Centro-
Oeste. As pessoas podem esperar melodia, poesia e sen-
timento. Além de TRiMOx, a Casa Trix está de portas
abertas para os músicos que sonham com o trap. Con-
tamos com um estúdio audiovisual completo para todos
os tipos de produções”, informa o empresário.

Criado nos Estados Unidos da América, o trap teve início
nos anos 2000. É reconhecido como um subgênero do rap, uma
espécie de variação com vários pontos em comum. O estilo
possui um conjunto mais melódico, com harmonização de
letras poéticas e sentimento. 

Por isso, pode se dizer que o trap é uma atualização do rap e o
fato de ambos estilos conviverem juntos mostra que um não
anula o outro. Pelo contrário, eles combinam e juntos dominam
as paradas mundo afora.  

Para entender o contexto em que o trap surgiu e as influências
que ele carrega, é preciso compreender a suas origens. Na
tradução literal, a palavra trap significa armadilha e também
pode ser utilizada como uma gíria para indicar lugares perigosos. 

No Brasil o trap tem arrastados multidões. São adolescentes e
jovens que buscam por um estilo diferente. No país também
ganhou características próprias. Mesmo sendo influenciadas pelo
som produzido nos Estados Unidos. (Especial para O Hoje)
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Cantor

reconhece

que a cultura

goiana é

aberta a

todos os

estilos
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Referência musicalReferência musical

O que é o trap e
onde ele surgiu

Sucesso nas principais capitais
do Brasil, trapper TRiMOx in-
veste no Centro-Oeste e acredita
na receptividade da região
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Flerte com o
centro urbano
Exposição ‘Marco Alessandro’ revela,
por meio de suas obras, como a arte
goiana dos anos 1990 se comportava

Lanna Oliveira

Homenagear é relembrar
e é nessa energia que a Ga-
leria Parede e a Rebellium
Coletiva apresentam a expo-
sição ‘Marco Alessandro’.
Para quem não o conhece,
te apresento: O artista e sua
história confunde-se com a
própria história de Goiânia.
Suas pinturas, desenhos, co-
lagens e os mais diversos tra-
balhos em técnica mista fo-
ram recuperados pela Alda
Alexandre com apoio de sua
família. Após nove anos de
sua morte precoce, a inicia-
tiva chega carregada de afeto
e permanece na cidade até
o dia 11 de outubro.

Que falta faz Marco Ales-
sandro para a arte goiana!
Talvez seja para amenizar
esse sentimento de perda
que Alda Alexandre se pro-
pôs o desafio de trazer à
tona o imenso acervo de
obras do artista. Uma ma-
neira encontrada para res-
gatar seu processo criativo,
a exposição que leva seu
nome, ganha outro apoio.
A digitalização de uma
agenda repleta de registros
que marcaram suas expe-
riências artísticas reforça o
compromisso dos envolvi-
dos em o apresentar por
inteiro para aqueles que
têm sede de arte.

A exposição ‘Marco Ales-
sandro’ trata-se de um pro-
jeto póstumo e, por essa ra-
zão ganha uma atmosfera
de homenagem e saudade.
O artista plástico Marco
Alessandro Luziardi Salga-
do, apesar de carioca de
nascimento, passou a maior
parte da vida em Goiânia.
Desde a infância vivenciou
a essência de Goiânia, isso
por meio das ruas que pisou
no Centro da Capital. Mo-
rando aqui e ali, mas sem-
pre na região, ele era fre-
quentador assíduo de bares
no coração da cidade. Ali,
sua personalidade artística
já ganhava referências.

Deixou de estudar arqui-
tetura por não se adaptar
ao ambiente acadêmico,
considerado esnobe pelo jo-
vem artista. Nesse período,

sua tensão com o mundo e
um certo traço romântico
na busca por uma vida mais
autêntica se delineavam,
tanto na sua arte. Chegou a
ter uma livraria e um sebo,
EAV e MAC respectivamente.
Movimentos musicais, como
punk e pós-punk, também
tiveram grande influência
na construção da sua sub-
jetividade artística, assim
como a linguagem das HQ’s,
o cinema, a televisão, e a
cultura pop de modo geral.

Tudo que viu, ouviu, vi-
veu e aprendeu resultou em
técnicas distintas e uma
quantidade de obras que im-
pressiona. Devido ao limita-
do espaço da Galeria Parede,
o recorte que Alda fez ao
lado de sua esposa Marta
Pinheiro dos trabalhos ex-
postos fisicamente é bastante
reduzido se comparado à
quantidade de obras deixa-
das por Marco. Sua produção
intensa e diversificada de
arte pode ser entendida
como um contraponto à ten-
dência da cena artística local
da época de valorizar, ou
mesmo de folclorizar as
obras mostradas dentro dos
espaços institucionais.

Segundo o filósofo e pro-
fessor, Charliston Nascimen-
to, Marco Alessandro é “um
dos artistas mais significati-
vos e representativos da arte
goiana das décadas de 1990
e 2000”. Nesse sentido, acres-
centa ele, que esta exposição
póstuma seja também a pri-
meira individual do artista
deixa algo a ser questionado.
Para Charliston, “esse fato
diz mais respeito às deficiên-
cias institucionais da arte
que a cultura e os artistas
goianos historicamente en-
frentam, do que propriamen-
te alguma carência referente
à qualidade da obra de Mar-
co Alessandro”. (Especial
para O Hoje)

Serviço
Exposição ‘Marco
Alessandro’
Quando: Até 11 de
outubro
Onde: Av. Universitária, Nº
3177, sala 14, Setor Leste-
Universitário - Goiânia

O universo visual do artista era composto de diversas referências

Laura Conrado
é ganhadora do

prêmio Jovem
Brasileiro como

destaque na
Literatura e do

prêmio
Destaques
Literários

LIVRARIA
t

O livro ‘freud, me
tira dessa!’ uma comé-
dia romântica contem-
porânea, é o novo in-
tegrante do selo Cul-
turama Plural, da Edi-
tora Culturama. Quem
assina a autoria é Lau-
ra Conrado – ganha-
dora do prêmio Jovem
Brasileiro como des-
taque na Literatura e
do prêmio Destaques
Literários. O lança-
mento ocorreu duran-
te a Bienal interna-
cional do Livro de São
Paulo, em uma sessão
de autógrafos com a
autora.

O livro conta a
história de Catarina,
a Cat, uma jovem
adulta que já teve al-
gumas conquistas: saiu
da casa dos pais para morar
na capital mineira, tem seu
carro próprio e um bom
emprego. Mesmo assim,
seus conflitos se acumulam,
sobretudo nas desilusões da
vida amorosa, vistos por ela
como tragédias. Em busca
de uma mudança, ela pro-
cura ajuda em um processo
psicoterapêutico.

No processo, Cat encontra
muito autoconhecimento, e
confronta verdades doloridas
de seu passado, mas se com-
plica ainda mais quando se
apaixona pelo seu terapeuta.
Agora, ela precisa entender
como resolver essa situação
e continuar correndo atrás
de seus sonhos. ‘freud, me
tira dessa!’ é um livro para
rir, chorar e se emocionar,
numa história leve que con-
duz a muita identificação
com a jornada de autoco-
nhecimento da protagonista. 

“Estou muito feliz
de apresentar uma versão
atualizada da história, que
já alcançou leitores de fora
do Brasil e de várias idades.
Como a primeira versão é de
10 anos atrás, pude melhorar
vocabulário e comportamen-
tos que não condizem mais
com nossos tempos e com as
informações as quais temos
acesso, como sororidade e
feminismos, por exemplo.
Outro ponto é ter mais cenas
de sessões de terapia, sempre
muito comentadas pelos lei-
tores”, afirma a autora.

A obra foi lançada origi-
nalmente em 2012, e ganha
agora uma versão atualizada
do texto e novos projetos grá-
fico e de capa por meio do
selo Culturama Plural. O livro
conta com 224 páginas, e foi
impresso no papel pólen. Ele
pode ser adquirido na loja
online da Culturama, e tam-
bém com seus parceiros,

como os principais
varejos eletrônicos
e livrarias do Brasil. 

A autora
Celebrada pelos

leitores e pela mídia
como um importante
nome entre o público
jovem, Laura Conra-
do conquista leitores
com a maneira di-
vertida com a qual
consegue abordar te-
mas profundos. Sua
escrita reflete os an-
seios de uma geração,
e aborda temas im-
portantes como o in-
gresso na vida adulta
e o protagonismo fe-
minino. É autora de
títulos de sucesso en-
tre as comédias ro-

mânticas contemporâneas,
como a série ‘freud, Me Tira
Dessa!’, ‘Quando Saturno Vol-
tar’, ‘Na Minha Onda’ e ‘O
dia depois do fora’. 

foi a ganhadora do prê-
mio Jovem Brasileiro como
destaque na Literatura e do
prêmio Destaques Literários,
ambos em 2012, pelo voto
popular. Ainda, participou
da antologia ‘Shakespeare e
Elas’, onde assinou a relei-
tura de ‘Sonhos de Uma Noi-
te de Verão’. Mineira de Belo
Horizonte, é mestre em Lin-
guagens pelo POSLiNG/CE-
fET-MG, pós-graduada em
Educação, Criatividade e
Tecnologia, especialista em
estruturação de romances e
jornalista. Laura também é
palestrante e facilitadora de
diversos cursos de escrita e
capacitação de educadores,
com o trabalho noticiado em
grandes mídias do País. (Es-
pecial para O Hoje)

Questões sobre
psicanálise para jovens
Protagonista Cat vive as emoções da terapia no livro de Laura
Conrado, em edição publicada pelo selo Culturama Plural
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CELEBRIDADES

Desde que a notícia da separação de Neymar
e Bruna Biancardi tomou conta das redes sociais,
um novo nome surgiu apontado como novo
affair do jogador: a modelo Brenda Pavanelli.
Na web, alguns seguidores, inclusive, se chocaram
com a semelhança entre ela, Biancardi e Bruna
Marquezine, também ex de Neymar. Nesta sex-
ta-feira (12), Brenda usou as redes sociais para
fazer um desabafo. Mesmo sem citar diretamente
as notícias, a modelo deu a entender que falava
sobre os rumores que surgiram com seu nome
nos últimos dias. Recentemente, Brenda fez

uma viagem para Paris e, segundo uma das
amigas da modelo, elas visitaram a casa de Ney-
mar. Nos Stories, Brenda mandou um recado
para os novos seguidores. "E para quem é novo
aqui, eu sempre trabalhei com isso, sempre
postei meu cotidiano por aqui, trabalho como
digital influencer, então não vou parar por
causa de burburinho", explicou. "Só ignorar e
continuar vivendo a minha vida como sempre
vivi. Como disse, estou trabalhando demais,
sem tempo de responder outros tipos de assunto",
finalizou. (Nathalia Duarte, Purepeople)

Modelo cotada como affair de Neymar, Brenda
Pavanelli se pronuncia sobre ‘burburinhos’

Rafaela Villela
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HORÓSCOPO
t

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

Hoje o dia será caótico, por-
tanto é importante se planejar
e organizar melhor suas emo-
ções para fluir durante o dia,
sem se irritar. saiba ser com-
passivo, porque isso pode te aju-
dar a ver o lado bom das coisas.
O seu lado popular cresce e as
pessoas te procuram mais.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

as suas amizades estão po-
tencializadas hoje. saiba ouvir
os conselhos que chegam. algu-
mas críticas também podem sur-
gir, então pode ser interessante
refletir antes de reagir negati-
vamente a elas. tome cuidado
com promessas em excesso.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

Hoje o dia pede aceitação e
estabilidade emocional. saiba re-
ceber do Universo e pare de criar
insatisfação e escassez, senão a
vida ficará estabilizada. é preciso
abandonar as reclamações e se-
guir rumo a um caminho de abun-
dância com amor e entrega.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

Hoje o dia pede decisões. Cui-
dado com escolhas sabotadoras.
saia do piloto automático e tenha
mais foco e discernimento. além
disso, é preciso ter mais atenção
com seus pensamentos, bem
como mais cuidado com a difi-
culdade de ver a realidade.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

Hoje o dia pode fluir com tran-
quilidade e você pode sentir uma
grande paz de espírito. Mas tudo
isso só acontecerá se você tiver
equilíbrio interno, compreensão
consigo. se estiver sofrendo com
desafios internos, mágoas e raiva
o dia será cheio de desafios.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

Hoje o dia potencializa suas
amizades e suas relações em ge-
ral. Você pode receber muita ajuda
das pessoas. Faça a corrente do
bem circular, então suas emoções
serão mais harmoniosas e inten-
sas. Conquistas estão a caminho,
devido a ajudas que recebe.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

Hoje é dia de colocar a mão
na massa. Mantenha a sua atenção
e a dedicação em relação a tudo
o que for fazer. Dia produtivo e
com trabalho favorecido. Confor-
me você conseguir descentralizar
um pouco suas tarefas e compar-
tilhar, mais leve será o seu dia.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

Hoje o dia traz sensibilidade
e intensidades, então tome cui-
dado com atitudes radicais de-
mais. Medos podem vir à tona
por meio de alguma situação que
é um gatilho de memórias do
passado. é importante se analisar
para perceber suas escolhas.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

Hoje o dia traz celebração no
âmbito familiar ou doméstico.
além disso, pessoas do seu con-
vívio pessoal estão potencializa-
das. alguma vitória de amigo ou
parente pode ser comemorada.
Chegam notícias felizes, mas
tome cuidado com excessos.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

Hoje o dia traz a necessidade
de manter a sua palavra. Priorize
uma postura de mais confiabili-
dade e evite indecisões ou jogos
de palavras para conquistar o
que deseja. se você não for con-
fiável, também não vai confiar
em ninguém. existe falta de foco.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

Hoje o dia traz muita realiza-
ção e trabalho. Mantenha sua
disciplina e o seu brilho pessoal
poderá ficar ainda mais evidente.
sua autoestima está alta, o que
incentiva seu potencial de se va-
lorizar ainda mais. isso é neces-
sário para prosperar e crescer.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

Hoje o dia traz a necessidade
de você se defender impondo
limites. Você pode também co-
locar pontos finais ou tomar de-
cisões em relação a coisas, pes-
soas ou situações tóxicas ou li-
mitantes. é importante também
quebrar crenças limitantes. 
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A Secretaria de Estado de
Cultura (Secult Goiás) pro-
moverá encontros regionais
para capacitar e auxiliar as
cidades goianas a operacio-
nalizar a Lei de incentivo à
Cultura Paulo Gustavo. A
nova legislação é federal e a
União destinará R$ 129 mi-
lhões a Goiás, sendo que me-
tade será repassado ao Estado
e o restante aos municípios.

A ação itinerante é dire-
cionada a prefeituras, artistas,
produtores, associações e pes-
soas ligadas à área cultural.
O objetivo é reunir e dialogar
com os municípios de cada
região a respeito da lei de fo-
mento e sobre a adesão ao
Sistema Nacional de Cultura.

O calendário das ativida-
des terá início no dia 17 de
agosto, começando pela re-
gião central do Estado, que
engloba 31 municípios. O
primeiro encontro será em
Jaraguá, no Colégio Tecno-
lógico do Estado de Goiás
(Cotec) irtes Alves de Castro
Ribeiro, a partir das 8h.

Nesta primeira etapa,
após a região central, o ro-
teiro seguirá pelo Centro
Goiano, Norte, Nordeste, No-
roeste, Entorno de Brasília,

Sudoeste e Sudeste. Já a se-
gunda etapa engloba a re-
gião metropolitana de Goiâ-
nia, Oeste, Sul, além da Cha-
pada dos Veadeiros. 

Para o secretário Estadual
de Cultura, Marcelo Carneiro,
esses encontros servem como
um norte de descentralização
da cultura. “Nosso objetivo é
discutir o processo de imple-
mentação da Lei Complemen-
tar Nº 195, conhecida como
Lei Paulo Gustavo, que busca
garantir a operacionalização
do Estado e municípios dos

R$ 129 milhões a serem des-
tinados para o Estado de
Goiás. A meta é auxiliar e
simplificar todo esse processo
para que todos tenham aces-
so aos mecanismos culturais
propostos pelos governos es-
tadual e federal”, pontuou.

Lei de fomento
inspirada na Lei Aldir

Blanc (Lei 14.017/2020), que
liberou mais de R$ 50 mi-
lhões para o Estado, a Lei
Paulo Gustavo também vem
para socorrer emergencial-

mente artistas e trabalhado-
res da cultura que foram
atingidos pelos efeitos eco-
nômicos da pandemia. Cria-
da para fomentar as ativida-
des do setor cultural, a nova
legislação direciona recursos
do superávit financeiro do
fundo Nacional de Cultura
(fNC) a estados e municípios,
e garantirá o investimento
para a realização de ativida-
des emergenciais ou repas-
sadas para artistas e gestores
por meio de certames e sele-
ções simplificadas.

Festival de doação
O Passeio das Águas

shopping realiza neste sába-
do (13), das 13h às 19h, o
16º evento de adoção em
parceria com a Ong santuá-
rio. a ação ocorre na área
externa da praça de alimen-
tação, reúne cerca de 30 ani-
mais, entre cães e gatos, que
em sua maioria são sem raça
definida, todos castrados, va-
cinados e vermifugados.
Quando: sábado (13). Onde:
av. Perimetral norte, nº 8303,
setor Fazenda Caveiras –
goiânia. Horário: 13h às 19h.

Tributo CBJr
a banda lado Hostil faz

um esquenta do Cerrado
Rock Festival no Vikings Pub
neste sábado (13), a partir
das 22h. a banda interiorana
da cidade de Morrinhos
(gO), faz um tributo ao Char-
lie brown Jr., cantando os
principais sucessos: ‘Proibida
Pra Mim’, ‘Rubão’, ‘O Coro
Vai Comê’, ‘Céu azul’ e mui-
tas outras. Quando: sábado
(13). Onde: av. t-7, nº 889,
setor bueno – goiânia. Ho-
rário: 22h.

Feira de vinil
O Centro Cultural Martim

Cererê recebe neste sábado
(13), a partir das 15h, a se-
gunda edição da Vinillândia
– Feira nacional de Vinil com
entrada gratuita. O evento
deve reunir 14 expositores
de goiânia, são Paulo e bra-
sília, que oferecem discos
novos e usados, nacionais e
importados, raridades e re-
lançamentos. a feira conta
ainda com discotecagem,
brechós, bar com cervejas
especiais e gastronomia de
rua, com hambúrgueres, es-
petinhos e jantinhas espe-
ciais. Quando: sábado (13).
Onde: Rua 94-a, s/n, setor
sul – goiânia. Horário: 15h.

Dia de rock
neste sábado (13), o pú-

blico do lowbrow lab arte
& boteco pode conferir o
repertório de new metal e
rock clássico da banda Roc-
co. O grupo se apresenta a
partir das 22h30 e leva para
o boteco de quintal canções
de nomes como linkin Park,

system of a Down, slipknot,
Korn, limp bizkit, Disturbed
e muito mais. Quando: sá-
bado (13). Onde: Rua 115,
nº 1684, setor sul – goiânia.
Horário: 22h30.

economia criativa
a Colettiva Preta, promove

neste sábado (13), a 2ª edição
da Feira Cultural. O evento
ocorre no Centro Cultural
UFg, das 9h às 17h30, no se-
tor Universitário. Com entra-
da franca, a ação protagoniza
a gestão de micro e peque-
nos empreendimentos da
economia criativa, moda, ar-
tesanato, gastronomia e pro-
dução cultural. além da feira,
a mostra conta com oficinas,
apresentações, exposição
multicultural de mulheres ne-
gras e indígenas. Quando:
sábado (13). Onde: av. Uni-
versitária, nº 1533, setor les-
te Universitário – goiânia.
Horário: 9h às 17h30.

Resort tem promoção
O tauá Resort alexânia

recebe shows, esportes,
atrações e experiências gas-
tronômicas durante todo o
mês. Para o Dia dos Pais, o
resort tem promoção com
dobradinha de drink de cer-
veja, gin e caipirinha na
hora do jantar de sábado
(13) e happy hour no do-
mingo (14) com petiscos li-
berados e dose dupla de
chopp. Quando: sábado (13)
e Domingo (14). Onde: bR-
060, nº 561 - alexânia. 

Japa para as 3 gerações
e para essa data especial,

o Kanpai blue preparou o
‘Dia dos Pais em 3 gerações’,
que se realiza quando o/a
neto/a e o filho/a pedem
um festival, o avô ganha um
festival por conta da casa.
Uma programação única
para curtir o melhor da cu-
linária japonesa ao lado de
quem ama. Os festivais ex-
perience e premium, a pro-
moção é válida para o al-
moço e jantar nos dias 13 e
14. Quando: sábado (13) e
Domingo (14). Onde: av.
Dep. Jamel Cecílio, nº 3300,
setor Jardim goiás – goiânia.
Horário: 10h às 00h.

Fim de semana agitado
O Cerrado Cervejaria re-

cebe neste sábado (13), a ga-
lera da banda Utriu solta os
gifs da guitarra goiana para
um show mais pesado com
clássicos do rock além de
canções autorais. é a primeira
vez que o grupo se apresenta
na casa e prometem uma es-
treia marcante. Já no domin-
go (14), é dia de levar o pai
para a Domingueira tradicio-
nal de goiânia com o grupo
liga Joe. Quando: sábado
(13) e Domingo (14). Onde:
av. t-3, nº 2456, setor bueno
– goiânia. Horário: 22h e 20h.

Programação para família
Para deixar o Dia Dos Pais

ainda mais especial, o res-
taurante bendita Madre rea-
liza uma programação es-
pecial para a família. O even-
to que conta com música ao
vivo com o cantor Otávio
Macciel neste domingo (14),
das 10h às 14h. a progra-

mação inclui um brunch com
cardápio variado, churrasco,
além de bebida à vontade.
Os interessados devem fazer
a reserva pelo Whatsapp (62)
9 8100-6535. Quando: Do-
mingo (14). Onde: Rua 22,
nº 101, setor Oeste – goiâ-
nia. Horário: 10h.

Música ao vivo
O segundo domingo do

mês de agosto é marcado
pelo Dia dos Pais. Para ce-
lebrar, o Piry bar e Restau-
rante conta com música ao
vivo, das 13h às 16h. O can-
tor gustavo Ribeiro, embala
a tarde de domingo (14), na
voz e no violão, ao som da
MPb nordestina, como bel-
chior, Zé Ramalho, luiz gon-
zaga, edinardo e muitas sur-
presas, de acordo com o ar-
tista. O couvert é de R$ 10.
Quando: Domingo (14).
Onde: av. C-1, nº 510, setor
Jardim américa – goiânia.
Horário: 13h.

Pandeiro e cavaquinho
a Capital da música ser-

taneja troca a viola e os acor-
des da sanfona pelo som do
pandeiro e do cavaquinho.
isso porque o samba brasil,
maior festival de pagode do
País, desembarca em goiâ-
nia e promete atrair milhares
de pagodeiros para o estádio
serra Dourada, local onde é
realizado o evento. Os shows
ficam por conta do Menos
é Mais, Dilsinho, Ferrugem,
Mumuzinho, sorriso Maroto
e Kamisa 10. Quando: Do-
mingo (14). Onde: av. Fued
José sebba, nº 1170, setor
Jardim goiás – goiânia.

Capital da música sertaneja troca a viola pelo som do pandeiro com grandes artistas do pagode 
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Secult Goiás promove encontros
regionais da Lei Paulo Gustavo

Lei Paulo Gustavo vem para socorrer artistas e trabalhadores da cultura que sofreram com a pandemia
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A Fera (beast, 2022, eUa). Duração:
1h33min. Direção: baltasar Kormákur.
elenco: idris elba, sharlto Copley, leah
Jeffries. gênero: suspense, drama. Dr.
nate Daniels é um homem que perdeu
a mulher recentemente. Para viver o
luto, ele decide retornar à África do
sul, local onde conheceu sua falecida
esposa, para passar férias há muito
planejadas com suas duas filhas em
uma reserva natural administrada pelo
velho amigo da família Martin battles,
um biólogo da vida selvagem. Cine-
mark Flamboyant: 15h30, 16h40,
19h10, 21h30. Cinemark Passeio das
Águas: 18h20, 18h55, 20h40, 21h15.
Kinoplex goiânia: 17h05, 19h10, 21h15.
Cineflix aparecida: 14h40, 15h20,
16h50, 19h10, 21h20. Cineflix butiti:
17h30, 19h20, 21h20.

Papai é Pop (Papai é Pop, 2022, brasil).
Duração: 1h48min. Direção: Caíto Ortiz.
elenco: lázaro Ramos, Paolla Oliveira,
elisa lucinda. gênero: Comédia dra-
mática. tom vê sua vida mudar com-
pletamente ao se tornar pai. aos poucos,
junto com a esposa elisa, ele vai apren-
dendo o significado da paternidade e
se vê tomado por um amor completa-
mente diferente depois do nascimento
de suas filhas. Cinemark Flamboyant:
15h30, 17h10, 18h10, 20h50. Cinemark
Passeio das Águas: 13h, 14h20, 15h40,
15h50, 18h15, 18h30, 20h50, 21h10. Ki-
noplex goiânia: 14h, 18h20. Cineflix
aparecida: 14h50, 17h10, 19h30. Cineflix
butiti: 16h50, 19h.

Gêmeo Maligno (the twin, 2022, Fin-
lândia). Duração: 1h48min. Direção: ta-
neli Mustonen. elenco: teresa Palmer,
barbara Marten. gênero: terror. após
um trágico acidente que matou seu fi-
lho, Rachel e anthony decidem se mu-
dar e se concentrar em seu filho gêmeo
sobrevivente, elliot. O que começa
como um tempo de cura e isolamento
no campo escandinavo se transforma
em uma batalha desesperada pela alma
de seu filho, quando uma entidade
que afirma ser seu irmão gêmeo morto
assume elliot. Cinemark Flamboyant:
19h30, 22h10. Cinemark Passeio das
Águas: 14h05, 16h40, 17h, 21h45,
22h05. Cineflix aparecida: 15h10, 19h40.
Cineflix butiti: 17h30, 21h30.

X: A Marca da Morte (X, 2022, eUa).
Duração: 1h46min. Direção: ti West.
elenco: Mia goth, Jenna Ortega, brittany
snow. gênero: terror, suspense. em

1979, Maxine, uma atriz pornô, Wayne
seu namorado e produtor e mais um
grupo de atores e pessoas vão para o
texas em uma fazenda, propriedade
de Howard e Pearl, um casal idoso,
para gravar o novo filme pornográfico.
Quando o grupo chega na propriedade,
são recebidos pelo casal - que apre-
senta estranhas características. Cine-
mark Passeio das Águas: 17h40, 20h10.
Cineflix aparecida: 17h30, 22h. Cineflix
butiti: 15h25, 19h30, 21h35.

O Lendário Cão Guerreiro (Paws Of
Fury: the legend Of Hank, 2022, eUa).
Duração: 1h43min. Direção: Rob Min-
koff, Mark Koetsier. elenco: samuel l.
Jackson, Michael Cera, Mel brooks.
gênero: animação, comédia, família.
O perverso vilão felino ika Chu e seu
capanga Ohga se preparam para pôr
um plano terrível em prática que pode
acabar com a cidade de Kakamucho.
a tarefa de combater esse perigo é
tomada por Hank, um cachorro que
sonha em ser um grande samurai. Ci-
nemark Flamboyant: 13h. Cinemark
Passeio das Águas: 13h05.
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Trem-Bala (bullet train, 2022, eUa).
Duração: 2h07min. Direção: David
leitch. elenco: brad Pitt, sandra bul-
lock, Joey King, aaron taylor-Johnson.
gênero: ação, suspense. ladybug é
um assassino azarado, determinado
a fazer seu trabalho pacificamente
depois de muitas missões saírem dos
trilhos. Cinemark Flamboyant: 15h30,
18h20, 21h10. Cinemark Passeio das
Águas: 13h20, 16h10, 19h, 21h50. Ki-
noplex goiânia: 16h20, 18h55, 21h30.
Cineflix butiti: 16h40, 19h10.

O Palestrante (O Palestrante, 2022,
brasil). Duração: 1h44min. Direção:
Marcelo antunez. elenco: Fábio Por-
chat, Dani Calabresa, letícia lima. gê-
nero: Comédia. guilherme, um con-
tador sem perspectivas que acaba de
ser demitido e abandonado pela noiva,
viaja para o Rio de Janeiro e é confun-
dido com um famoso palestrante mo-
tivacional. Cinemark Flamboyant:
21h20. Cineflix butiti: 21h15.

DC Liga dos Superpets (DC league
Of super-Pets, 2022, eUa). Duração:
1h46min. Direção: Jared stern. elenco:
Marcelo garcia, Dwayne Johnson, Duda
espinoza. gênero: animação, fantasia,
aventura, família. DC super Pets acom-
panha Krypto o supercão e superman,
amigos inseparáveis, compartilhando
os mesmos superpoderes e lutando
contra o crime em Metrópolis lado a
lado. Cinemark Flamboyant: 13h,
14h40. Cinemark Passeio das Águas:
13h50, 16h10, 16h45. Kinoplex goiânia:
14h, 16h. Cineflix aparecida: 14h45,
17h05. Cineflix butiti: 17h10.

O Telefone Preto (the black Phone,
2022, eUa). Duração: 1h43min. Dire-
ção: scott Derrickson. elenco: Mason
thames, Madeleine Mcgraw, ethan
Hawke. gênero: terror, suspense. em
1978, uma série de sequestros estão
acontecendo na cidade de Denver. et-
han Hawke interpreta o "grabbler",
um serial killer que tem seu alvo crian-
ças do bairro. Cinemark Passeio das
Águas: 19h15, 19h35. Kinoplex goiânia:
21h. Cineflix aparecida: 21h50. Cineflix
butiti: 21h40.

Elvis (elvis, 2022, eUa). Duração:
2h39min. Direção: baz luhrmann. elen-

co: austin butler, tom Hanks, Olivia De-
Jonge. gênero: biografia, musical. a ci-
nebiografia de elvis Presley acompa-
nhará décadas da vida do artista e sua
ascensão à fama, a partir do relaciona-
mento do cantor com seu controlador
empresário ‘Colonel’ tom Parker. Cine-
mark Flamboyant: 14h20, 17h45, 20h10.
Kinoplex goiânia: 14h10, 17h20, 20h30. 

Minions 2: A Origem de Gru (Minions:
the Rise of gru, 2022, eUa). Duração:
1h28min. Direção: Kyle balda, brad
ableson. elenco: leandro Hassum,
steve Carell, alan arkin. gênero: ani-
mação, ação, comédia, família. na dé-
cada de 1970, gru está crescendo no
subúrbio. Fã de um grupo de super-
vilões conhecido como Vicious 6, gru
traça um plano para se tornar malvado
o suficiente para se juntar a eles. Ci-
nemark Flamboyant: 13h, 14h, 15h10,
17h20, 18h. Cinemark Passeio das
Águas: 14h, 14h15, 16h10, 16h30,
18h40, 19h15. Kinoplex goiânia: 15h,
17h, 19h. Cineflix aparecida: 15h, 16h,
17h. Cineflix butiti: 15h40, 19h40.

Thor: Amor e Trovão (thor: love and
thunder, 2022, eUa). Duração: 1h59min.
Direção: taika Waititi. elenco: Chris
Hemsworth, natalie Portman, Christian
bale. gênero: aventura, ação, ficção
científica. O longa, além de representar
os acontecimentos de thor: Ragnarok,
promove a volta de Jane Foster, que se
transforma na versão feminina de thor.
Cinemark Flamboyant: 13h20, 16h10,
19h, 21h50. Cinemark Passeio das
Águas: 15h50, 16h, 18h35, 18h45,
21h30. Kinoplex goiânia: 16h15, 18h50,
21h20. Cineflix aparecida: 19h, 21h30.
Cineflix butiti: 16h30, 18h50, 21h10.

Top Gun: Maverick (top gun: Mave-
rick, 2022, eUa). Duração: 2h11min.
Direção: Joseph Kosinski. elenco: tom
Cruise, Miles teller, Jennifer Connelly.
gênero: ação. na sequência, acom-
panhamos a história de Pete ‘Maverick’
Mitchell, um piloto à moda antiga da
Marinha que nesta nova aventura pre-
cisa provar que o fator humano ainda
é fundamental no mundo contempo-
râneo das guerras tecnológicas. Ci-
nemark Flamboyant: 19h50. Cinemark
Passeio das Águas: 20h50, 21h45. Ki-
noplex goiânia: 14h20, 20h40.  
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Em ‘A Fera’, um pai e suas duas filhas
adolescentes se encontram em uma
caçada por um enorme leão
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improbidade administrativa
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Publicidade 

legal 

Depto comercial: (062) 3095-8700

e-mail: comercial1@ohoje.com.br

Somente os Diários Oficiais têm validade para comprovantes digitais.



Lorenzo Barreto

O turismo na natureza real-
mente é um mercado que ten-
de  a ser cada vez mais pro-
missor no Estado de Goiás.
Uma das regiões com bastante
potencial é a Chapada dos Vea-
deiros, que deve se preparar
para receber turistas desse seg-
mento (60,3%) que pretendem
visitar o destino ainda neste
ano. O estudo é do 21º Boletim
Especial do Observatório da
Goiás Turismo, que   traz o re-
sultado da pesquisa “Melhores
práticas de sanitização”, vol-
tada ao turista da Chapada
Dos Veadeiros. O estudo ouviu
146 pessoas no período de 20
de junho a 30 de julho. Outra
abordagem   levantada na pes-
quisa é sobre o tipo de ativi-
dade que o visitante considera
confiável praticar no período
pós-pandemia.   Na   tabela,

divulgada pelo Observatório,
estão em destaque os passeios
e trilhas,   visitas a cachoeiras,
eventos,   shows e festivais,
desde que sejam ao ar livre. 

De acordo com os especia-
listas na área do turismo, os
destinos turísticos que ofere-
cem experiências autênticas,
sejam elas culturais ou am-
bientais, com grande impacto
nas cadeias produtivas regio-
nais e locais e, sobretudo, te-
nham foco na conservação da
natureza, serão mais procu-

rados pelos turistas. O Obser-
vatório também afirma que
estudos do Ministério do Meio
Ambiente, na Cartilha do Sis-
tema Nacional de Unidades
de Conservação (SNUC) do
iCMBio, em 2011, já aponta-
vam que “as visitações nos
Parques Nacionais do Brasil
teriam potencial para gerar
entre 1,6 e 1,8 bilhões de reais
por ano”. Há mais de 10 anos,
já se previa que o turismo na
natureza poderia vir a se tor-
nar potente no País e gerar

empregos, valorizar culturas
locais e contribuir na conser-
vação da natureza. 

O texto alerta que os desti-
nos de natureza precisam or-
ganizar os protocolos sanitários
de acordo com recomendações
do   Manual   de   Boas   Práticas
Sanitárias no Turismo de Na-
tureza, desenvolvido pela As-
sociação   Brasileira   das   Em-
presas de Ecoturismo e Turismo
de Aventura (Abeta), com base
em pesquisas junto às princi-
pais entidades sanitárias no
Brasil (OMS, Vigilância Sanitá-
ria, Anvisa etc.), além da con-
sulta aos diversos protocolos
sanitários já adotados por ou-
tros países. 

Empresários sinalizam
contratações 

O turismo foi um dos setores
mais afetados pela crise cau-
sada pela pandemia do novo
coronavírus: cerca de 95% dos
pequenos negócios desse setor
tiveram perdas no faturamento. 

Apesar disso, 15% do total
de empreendimentos retoma-
ram as atividades atendendo
aos protocolos, sendo que,
desse grupo, 85% das agências
de viagens não encontraram
problemas na aplicação das
normas sanitárias, já sinali-
zando interesse na contratação
de pessoal. Os dados são de
pesquisa inédita realizada pelo
Sebrae em parceria com a As-

sociação Brasileira de Agências
de Viagens (ABAV Nacional).
O estudo, aplicado entre 14 e
20 de julho de 2020,   teve   a
participação   de 2.555 em-
presas de todas as unidades
da federação.

As perspectivas dos em-
presários ouvidos na pesquisa
são positivas em relação à ges-
tão de colaboradores. 78% dos
empresários de agências de tu-
rismo afirmam que não têm
intenção de demitir funcioná-
rios, sendo que uma pequena
parcela (8%) já sinaliza a in-
tenção de contratação. Além
das questões trabalhistas, as
empresas tiveram que passar
por modificações nas estruturas
financeiras: 44% cortaram cus-
tos com renegociação de con-
tratos, 43% cortaram gastos
com matérias-primas, 38% ne-
gociaram contas de água, ener-
gia e telefone, outras 22% can-
celaram contratos de aluguel. 

A pesquisa revela que
atualmente a principal preo-
cupação dos empresários é
a insegurança com o merca-
do de turismo em relação às
companhias aéreas, parcei-
ros locais e fornecedores de
outros países.  36%   dos   en-
trevistados   registraram
que essa incerteza é motivo
de aflição. 24% apontam o
acesso ao crédito como um
dos principais receios. (Es-
pecial para O Hoje)
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Negócios

Os destinos turís-
ticos que oferecem
experiências   au-
tênticas, sejam
elas culturais ou
ambientais, regio-
nais e locais, que
tenham foco na
conservação da
natureza, serão
mais procurados
pelos turistas

Turismo sustentável fica em alta no
Estado após fase crítica da pandemia

Uma das regiões
com bastante
potencial é a
Chapada dos
Veadeiros

ohoje.com








