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PEla Sul-amEricana, 
Atlético-GO 
encara o Nacional
Fora de casa, os comandos de
Jorginho encaram o Decano,
que vive a expectativa da rees-
treia do atacante Luis Suárez
pelo clube. Esportes 8
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t
LEia nas CoLunas

Esplanada: Nuvens com tem-
pestades de adversários sobre
Brasília começam a se dissipar
Política 6

Econômica: Dividendos rece-
bidos pelo Tesouro crescem
quase 180% no semestre
Economia 4

livraria: Universo viking per-
meia história de fantasia em
livro com mitos nórdicos
Essência 14

STJ determina a volta
da presidência do Pros
a Eurípedes Júnior
Política 2

Goianienses devem ir às compras no Dia dos Pais
Levantamento da Câmara de Dirigentes Lojistas de Goiânia aponta que
66% dos goianienses devem ir às compras neste Dia dos Pais. Cidades 10

Polpettes da Nonna são
as estrelas do Festival
de Nova Veneza
Essência 13

Adversários políticos nas últimas eleições estaduais, o governador Ronaldo Caiado e o ex-governador Marconi
Perillo conversaram por telefone nesta segunda-feira. “Foi uma conversa civilizada”, disse um prefeito. Xadrez 2

Caiado e Marconi voltam a conversar, mas sem aliança

Taxa de juros
atrapalha queda
da desigualdade
O FCO Custeio, que operava na
safra passada com uma taxa de
juros entre 6,23% e 7,27%, subiu
para 9,41% e 12%. Cidades 10

Mercado reduz
projeção em 0,15
ponto para inflação  
A previsão do mercado para o
IPCA, considerada a inflação oficial,
caiu de 7,3% para 7,15% neste
ano, a quinta seguida. Economia 4

Ecossistema - ambiente
fértil para inovação

Emília Franco
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Um levantamento feito pela Confederação Nacional
de Municípios aponta que faltam medicamentos
básicos em cerca de 80% dos 2.469 municípios
pesquisados. São remédios como amoxicilina, di-
pirona, azitromicina, prednisolona, ambroxol e
dipirona injetável. De acordo com a pesquisa,
estes medicamentos e insumos representam a te-

rapia medicamentosa para situações de saúde as-
sociadas a doenças crônicas ou a sintomas leves,
ou seja, que inicialmente podem ser tratados nas
Unidades Básicas de Saúde. Em Goiânia, há relatos
da falta de medicamentos desde novembro do úl-
timo ano, conforme aponta o Sindicato dos Tra-
balhadores do Sistema Único de Saúde. Cidades 11

Falta de medicamentos
compromete atendimento
nos postos de saúde

Empreendedores goianos têm in-
vestido em empresas inovadoras,
voltadas para a sustentabilidade
e tecnologia. Com o mercado mais
orgânico, a competição entre em-
presas fica ainda mais acirrada.
Analista do Sebrae Goiás, Emília
Franco explica que uma empresa
inovadora é aquela capaz de pro-
por novos conceitos e soluções
para a sociedade ou mesmo para
outras empresas. Cidades 9

Goiás é destaque
em startups do
agro, cosméticos,
logística e saúde

Valter Campanato/ABr

Mercado pet - A inflação crescente fez com que os gastos com animais de estimação fossem deixados em
segundo plano. 44% dos brasileiros das classes ABC reduziram compras e serviços em pet shops. Negócios 17

João Campos parece estagnado
na corrida ao cargo de senador
Nos bastidores da política goiana, há quem diga que o ex-prefeito de
Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, lucrou muito mais com a ida do
deputado federal e pré-candidato a senador João Campos para a chapa do
que o contrário. O líder religioso aparece, no melhor dos cenários, com 9%
das intenções de votos na corrida à vaga única ao Senado por Goiás. Política 6

Vila noVa 
anuncia mais 
dois reforços
O clube acertou a chegada do la-
teral-direito Railan e do volante
Jean Martin; atletas devem ser
apresentados em breve. Esportes 7



A Unidade Popular (UP) oficializou em convenção a can-
didatura do professor Reinaldo Pantaleão ao governo de
Goiás. O evento ocorreu na sexta-feira (29) e foi mais uma
chapa de esquerda que se formalizou em disputa própria.

Isto, porque tanto PSOL quanto PCB também decidiram
não compor com a federação PT-PCdoB-PV ou com outra
esquerda. Na ocasião, a UP também apresentou a vice da
chapa, Luciana Amorim. Durante a convenção, o partido
também definiu as candidatas deputada estadual e federal
Letícia Scalabrini e Laryssa Sampaio, respectivamente.

Em relação a Pantaleão, inicialmente ele era pré-can-
didato ao Senado pela UP. A falta de consenso entre es-
querdas, contudo, mudou os planos do partido.

Reinaldo Pantaleão tem 72 anos e foi uma das
figuras icônicas do PSOL, partido que deixou após de-
sentendimentos no pleito de 2020. Luciana, por sua
vez, tem 40 anos e integra a coordenação do Movimento
de Mulheres Olga Benário (de combate à violência
contra mulheres no Estado).

No sábado (30), o PSOL também oficializou a socióloga
Cíntia Dias como candidata ao governo do Estado. Na
ocasião, a ex-candidata à prefeitura de Goiânia Manu
Jacob foi defina como postulante ao Senado. O partido,
contudo, não escolheu o vice, que pode ser da Rede Sus-
tentabilidade, partido que faz parte da federação. A de-
cisão será anunciada nesta terça-feira (2). (Francisco
Costa, especial para O Hoje)

2 n POLÍTICA

UP define Reinaldo
Pantaleão 
para disputa ao
governo de Goiás

Francisco Costa

Eurípedes Júnior conseguiu
vitória no Superior Tribunal de
Justiça (STJ) no domingo (31) e
retomará a presidência do Par-
tido Republicano da Ordem So-
cial (Pros). Com isso, todas as
decisões do partido durante a
ausência dele podem ser revis-
tas na esfera nacional, mas tam-
bém nos Estados. “Justiça feita.
Principalmente após os absur-
dos ocorridos no processo em
segunda instância”, declarou
Eurípedes ao Jornal O Hoje. 

Vale citar, o Pros tem, inclu-
sive, pré-candidato à presidên-
cia. Trata-se do goiano Pablo
Marçal, que é ligado ao grupo
de Marcus Holanda, que ganhou
na Justiça o direito de presidir
o partido neste ano. Com a mu-
dança de mãos, a candidatura
de Marçal pode recuar. 

Já no Estado, a sigla chegou
a ventilar a possibilidade de
apoiar o ex-governador Marconi
Perillo (PSDB), mas depois anun-
ciou pré-candidatura próprio
ao governo de Goiás, com o em-
presário André Antônio. Dias
depois, entretanto, a direção
decidiu apoiar a reeleição do
atual mandatário Ronaldo Caia-
do (União Brasil).

O Jornal O Hoje procurou

Marcus Holanda para comentar
a decisão. Ele disse apenas ser
uma “decisão teratológica” e
que “não se sustenta”.

O que muda?
Ainda ao Jornal O Hoje, Eu-

rípedes Júnior afirmou que não
sabe se as decisões do partido
serão ou não mantidas. Em re-
lação a candidatura de Marçal,
ele afirma que esta será uma
decisão colegiada, “ouvindo os
legítimos representantes do par-
tido em ambiente democrático”. 

Sobre Goiás, ele também diz
que terão novas avaliações.
“Também será avaliado em con-
junto ao nosso grupo político,
bem como as lideranças do es-
tado. Não há restrições. Goiás é
o berço do Pros, não será tratado
com ranço.” Contudo, reforça:
“Tudo será revisto e apurado.” 

Imbróglio
Vale citar, Eurípedes brigava

judicialmente com Marcus Ho-
landa pelo comando do PROS
desde 2020. Holanda chegou a
estar frente do partido por me-
ses – desde março –, mas con-
forme decisão liminar do mi-
nistro Jorge Mussi, no domingo,
a sigla deverá voltar às mãos
de Eurípedes.

O grupo de Holanda, que ti-

nha obtido vitória na segunda
instância, acusa o Eurípedes Jú-
nior de “sumir” com um heli-
cóptero e outros bens que so-
mariam R$ 50 milhões de fundo
partidário. O presidente nega.

À época, um filiado repre-
sentou contra oito dirigentes
partidários por suposto uso in-
devido de recursos do fundo
partidário. Já em janeiro de
2020 Eurípedes e os outros de-
nunciados foram afastados. 

Fora das denúncias, Marcus
Holanda designou um integran-
te para presidir processo ad-
ministrativo que culminou na

destituição do então presidente
Eurípedes. Depois, ele mesmo
chegou à presidência após con-
venção que foi questionada por
outros membros da sigla.

Pros Goiás
Presidente estadual do par-

tido, Dhone Rodrigues afirma
que ainda não ocorreu a notifi-
cação. Desde forma, a conven-
ção da sigla em Goiás que ocorre
nesta terça-feira (2) está man-
tida. “Além disso, acredito que
será derrubada”, declarou ao
Jornal O Hoje.

A convenção do partido

será no Teatro Madre Teresa
Garrido, em Goiânia, nesta
terça. Na ocasião, o partido
irá formalizar o apoio ao go-
vernador Ronaldo Caiado.
Como ainda não houve noti-
ficação, Dhone afirma que não
haverá qualquer modificação
no cronograma. 

O evento terá a presença
do ainda presidente nacional
da sigla Marcus Holanda e do
pré-candidato à presidência
da República Pablo Marçal.
Outras lideranças também
prestigiarão o evento. (Espe-
cial para O Hoje)

“Justiça feita. Principalmente após os absurdos ocorridos em segunda instância”, disse Eurípedes

Todas as decisões do partido durante a
ausência dele devem ser revistas na
esfera nacional, mas também nos Estados

Caiado e Marconi voltam a
conversar, mas sem alianças

Acompanhar as movimentações políticas é
um exercício de neurociência comportamental
na busca do acerto possível, da busca do en-
tendimento entre contrários e convergências
de interesses. A regra da qual o adversário de
ontem pode ser o aliado de hoje ou o adversário
de amanhã prevalece sempre. O que importa é
estar no jogo movendo as peças do tabuleiro,
recuando quando necessário e avançando nas
oportunidades. Foi este conceito que motivou
o prefeito de Iporá, Naçoitan Leite (União Brasil),
a aproximar o ex-governador Marconi Perillo
(PSDB) e Ronaldo Caiado (União Brasil). A con-
versa entre os dois foi sugerida por Naçoitan
em café com o governador nesta segunda-feira
(1°). O prefeito de Iporá ligou para Marconi e
passou o telefone para Caiado que, após quase
quatro anos sem falar com Marconi, passaram
a conversar sobre o momento político. “Foi
uma conversa civilizada e republicana que du-
rou aproximadamente 15 minutos. Não houve
nenhuma menção ao passado ou alteração de
vozes”, diz Naçoitan. Caiado ponderou que gos-
taria de ter uma campanha propositiva, sem

ataques aos adversários e
que a recíproca fos-
se a mesma. “O de-
senvolvimento do
Estado e as deman-
das da população são
mais importantes do

que as rusgas políticas”, teria
dito Caiado. Procurado pela Xa-
drez, Marconi descartou qual-

quer aliança com o governador.
“De forma alguma”, resumiu.

Nada de aliança
Não só Marconi negou qualquer conversa

em termos de aliança, mas tucanos emplumados
também concordam que seria ruim para os
dois. “Marconi não embarcaria em um projeto
assim. O mais provável é ele liberar a militância
para apoiar quem quiser, seja para governador
ou presidente, e disputar vaga de deputado fe-
deral”, resumiu a fonte.

Conversa civilizada
Um dos mais leais aliados de Marconi,

o ex-deputado federal e prefeito de Mi-
naçu, Carlos Alberto Lereia (PSDB), disse
que conversas assim são normais. “Mar-
coni e Caiado foram aliados no passado,
mas as circunstâncias políticas os dis-
tanciaram. Conheço os dois. Nem Caiado
ou Marconi guarda rancor ou mágoas.
São homens públicos experientes e es-
tadistas”, registra Leréia.

Com os Perillo
Naçoitan almoçou também com o se-

nhor Marconi Ferreira, pai do ex-gover-
nador, e o irmão dele, Antônio Perillo, mas
não revelou o que o patriarca da família
disse sobre esta conversa entre os dois.

Conversas com o PT
Estava prevista na agenda da noite

desta segunda-feira (1°), em Brasília, con-
versa entre o ex-presidente Lula, a cúpula
nacional tucana e Marconi Perillo sobre
uma possível candidatura dele ao Governo
de Goiás. A maioria dos aliados mais pró-
ximos de Marconi duvida que esta aliança
seja celebrada. “Qual seria a vantagem
do PSDB? Ter minutos a mais no horário
eleitoral? Não teria nexo”, indaga um alia-
do de Marconi.

Senado sem favorito
Poucas vezes Goiás teve uma disputa

por uma única vaga ao Senado como
nesta eleição. São aproximadamente oito
candidatos espalhados pelas siglas, mas é
a chapa de Ronaldo Caiado (União Brasil)
quem tem mais postulantes. Bom para o
governador, que busca a reeleição, mas
nada fácil para os candidatos isolados.
Diante deste quadro, não tem como apostar
em um nome favorito que se destaque.

Entorno do Baldy
Alexandre Baldy conseguiu fechar apoio

com dois prefeitos importantes no Entorno
do Distrito Federal: Pábio Mossoró (MDB) e
Carlinhos do Mangão (PL). Soma-se a eles o
prefeito do Progressistas de Cidade Ocidental,
Fábio Correia. (Especial para O Hoje)

STJ manda Eurípedes Júnior
voltar à presidência do Pros

UP oficializou a candidatura do professor Reinaldo Pantaleão
ao governo de Goiás. O evento ocorreu na sexta-feira
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O CTM e seu foco 
no desenvolvimento

Emília Franco

As empresas inovam por diversos motivos –
seja pela eficiência na utilização dos recursos,
redução dos custos, acesso a novos mercados
ou permanência no mercado competitivo.  

No entanto, há consenso que criar um produto,
serviço ou processo inovador, requer um tipo de
ambiente fértil, onde ocorra a inte-
ração, integração e a convergência
de muitas ações para que a inovação
aconteça de forma sistêmica.

E esse ambiente favorável à ino-
vação é o que os especialistas têm
chamado de “ecossistema de inova-
ção” que para o âmbito de negócios
está sendo usado para uma analogia
com o ecossistema biológico (natural). 

Essa analogia compara as con-
dições biológicas de um ecossistema
natural, onde o equilíbrio de fatores
bióticos (animais e vegetais) e abió-
ticos (luz, temperatura, água, solo)
é fator preponderante para a exis-
tência de vida.  

Em um ecossistema de inovação o equilíbrio
relaciona-se às políticas públicas que facilitam
ou dificultam a criação e manutenção de empresas;
as existências de capacitações e formação contínua
do empreendedor; de outros empreendedores
que demandam negócios de empresas nascentes
ou se propõe a investir recursos que favoreçam
o seu crescimento em fases em que a falta de su-
porte pode ser preponderante a seu fracasso.

Na prática o termo ‘ecossistema de inovação’
cobre uma ampla gama de ações, projetos, leis,
infraestrutura que devem ser articulados de

forma efetiva para se obter ganhos para todos os
agentes (empresas, academia, governo, sociedade).
Uma forma de alcançar essa unidade é articular
o ecossistema de forma integrada e efetiva. 

Buscando alcançar esse objetivo, Sebrae e
parceiros realizam no período de 1 a 3 de agosto,
o evento ‘Governança da inovação para o de-
senvolvimento territorial, econômico e social’.

Este evento tem o objetivo de cons-
truir uma visão única de uma go-
vernança sólida, eficiente e contí-
nua. Serão três dias de muita sen-
sibilização, transferência de conhe-
cimento e conexões. 

Destaque para o dia 2, 14 horas,
no auditório do Sebrae, a palestra
sobre “O futuro dos ecossistemas de
inovação diante da revolução digital
e dos talentos”, com Josep Piqué*,
gratuita e aberta ao público. Além
de painéis, com a participação de
representantes do governo, univer-
sidades e empresas que debaterão
sobre o cenário do ecossistema goia-
no de inovação. *Nota: Josep Piqué -

Presidente da La Salle Tecnova. Doutor em Ecos-
sistemas de Inovação pela Ramon Llull University
- Espanha. Presidente
da XPCAT - Rede de Par-
ques Científicos e Tec-
nológicos da Espanha.
Possui em sua linha cen-
tral de atividade o ob-
jetivo de consolidar Ci-
dades do Conhecimento
em Cidades Inteligentes
(Smart Cities).

Sucena Hummel

Leis muito antigas são sempre um empecilho
ao desenvolvimento social e também econômico.

Goiânia cresceu e suas demandas mudaram
nas últimas décadas, mas, muitas vezes, as legis-
lações permanecem engessando o modelo de ex-
pansão da cidade e de proteção aos cidadãos. 

O Código Tributário Municipal (CTM) de Goiâ-
nia é um exemplo disto, pois já superava cinco
décadas, com vícios, distorções e excessos.

Muito disso foi corrigido com a nova redação
em vigor desde janeiro de 2022, mas ainda res-
taram ajustes a fazer e, sensível a tais demandas,
a prefeitura, nas pessoas do prefeito Rogério
Cruz e do Secretário de Finanças
Vinicius Pires, criaram uma comis-
são com representantes da socie-
dade organizada e técnicos da pre-
feitura para corrigir tais situações.

O novo CTM não se restringe a
IPTU, que é sempre uma discussão
à parte – e foi amplamente debatida
e alcançou boa parte dos goianien-
ses – e ainda prossegue, pois a lei é
orgânica e permite que seja aper-
feiçoada. Ainda sobre IPTU, a pro-
posta foi de congelar o valor do tri-
buto para todos os moradores de
Goiânia em 2023 e 2024, havendo
apenas correção inflacionária.

Mas, por outro lado, alguns im-
portantes pontos foram pouco destacados e me-
recem grande atenção da sociedade. A parte de
benefícios fiscais do novo CTM corrige uma po-
sição histórica de Goiânia, por exemplo, que não
previa criação de polos de negócios industriais. 

Com planejamento e organização estrutu-
rantes, podemos explorar, com os incentivos
fiscais previstos no CTM, os polos de desenvol-
vimento econômico de Goiânia. 

A lei concede isenção de 30% nos primeiros
três anos de funcionamento. São os casos do
Polo da Moda (na região da Rua 44), o Polo do
Agronegócio (na região da Avenida Castelo Bran-
co) e o Polo Tecnológico do Samambaia, no cam-
pus da UFG. Além de abatimento de 60% até o
décimo ano, de 40% do décimo ao vigésimo
ano, e de 30% do vigésimo ano em diante. 

Sem uma política de atração de negócios, a
capital perdeu milhares de negócios para mu-
nicípios da região metropolitana. 

Hoje, dezenas de milhares de trabalhadores
se deslocam diariamente de Goiânia para traba-
lhar em cidades vizinhas, invertendo o conceito
de cidade-dormitório do passado: que famílias

nas cidades do entorno trabalhavam em Goiânia. 
O CTM equilibra as condições de atração de

negócios da capital e, com emprego mais próximo
da residência, traz mais qualidade de vida para
os goianienses. 

Várias pautas do projeto foram discutidas
junto à Prefeitura de Goiânia com o Conselho
Regional de Contabilidade de Goiás - CRCGO, e
representantes de várias entidades empresariais,
imobiliárias, da contabilidade e advocacia. Este
processo será mantido.

Continuaremos a debater amplamente com
a sociedade, por meio de audiências públicas;
também com o Poder Legislativo, em reuniões
prévias com grupo de trabalho criado por aquela

Casa; e também órgãos de controle,
como o Ministério Público. 

Durante as tratativas, um dos
pleitos apresentados pelo CRCGO à
Sefin e adotado pela pasta foi a alí-
quota única por profissional, isso é
uma vitória para categoria. 

Vale lembrar que o Código trouxe
algumas isenções e redução de im-
postos que visam estimular a gera-
ção de empregos na capital. Além
do mais, o projeto de reforma do
CTM, não representa aumento de
cobrança para o contribuinte, mas
sim, busca corrigir as principais
distorções e preparar um ambiente
seguro para a cobrança de tributos

na capital de forma justa. 
Ressalto os três pontos centrais da proposta:

congelar o valor do IPTU para todos os moradores
de Goiânia em 2023 e 2024 (haverá apenas correção
inflacionária); promover reajuste de, no máximo,
10% a partir de 2025, mais a inflação do ano ante-
rior, até que o tributo corresponda ao valor venal
do imóvel; e reduzir em 17,5% o índice usado
como referência para o cálculo que incide sobre
todos os imóveis residenciais de um pavimento.

A entrada do projeto de revisão do CTM, que
tem esses e outros mais de 20 pontos de alteração
em relação ao docu-
mento aprovado pelos
vereadores em setem-
bro de 2021, está pre-
vista para outubro,
após as eleições. E rea-
firmo que o CRC Goiás
continuará acompa-
nhando de perto, sem-
pre buscando o melhor
para a classe e para
toda a população.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Emília Franco é analista
do Sebrae Goiás

Sucena Hummel é pre-
sidente do Conselho Re-
gional de Contabilidade
de Goiás

Desemprego
Um dos fatores que agrava a questão do

desemprego no Brasil é o fim do auxílio emer-
gencial. A última parcela foi paga neste mês.
Em janeiro, parte deles não terão meios sequer
para comprar alimentos. Além disso, a inflação
em ascendência tem forte impacto na camada
mais pobre da sociedade, ao corroer o poder
de compra de quem pouco ou nada tem. In-
flação em alta e desemprego é uma combinação
perversa. Hoje, esse quadro é agravado pela
epidemia do novo coronavírus. A imunização
em massa da população é medida que se impõe
com a maior celeridade possível. Retirar o
país desse quadro de adversidades não é atri-
buição exclusiva do governo federal. A tarefa
exige igual esforço do Legislativo. Cabe ao
Congresso apressar a aprovação de reformas
estruturais, como a tributária e a administra-
tiva, a fim de facilitar o reencontro do país
com a via do desenvolvimento, indispensável
para mitigar os danos causados pelo desem-
prego e pela crise epidemiológica.

Gabriela Gomes
Trindade 

{
É uma pesquisa
muito significativa
porque mostra que
os nossos esforços
para auxiliar o
setor econômico a
se reestruturar
após o período mais
crítico da pandemia
trazem resultados”
Rogério Cruz (Republicanos), prefeito
de Goiânia, ao comentar os números
do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged), que regis-
trou avanço de 5,33% no número de
pessoas ocupadas no mercado de
trabalho de janeiro a junho. De
acordo com o Caged, 24,7 mil novos
postos de emprego foram preenchi-
dos no primeiro semestre de 2022.

Ecossistema - ambiente 
fértil para inovação

@jornalohoje
o registro de casos de crimes contra a po-
pulação lGBTQiaPn+ em Goiás aumentou
161% em 2021 na comparação com o ano
anterior. É o que aponta dados mais recen-
tes do anuário Brasileiro de Segurança Pú-
blica, documento divulgado pelo Fórum
Brasileiro de Segurança Pública no mês de
junho. Em 2020, 141 pessoas tiveram lesão
corporal, no ano seguinte o número subiu
para 368. “ronaldo caiado, vergonhoso e
criminoso, não?”, questionou a leitora.

Golda Meir

@ohoje
o cantor Gusttavo lima teve seu colar fur-
tado no último sábado (30) durante intera-
ção com o público em show em São luís,
no maranhão. Gusttavo desceu do palco e
foi até a plateia quando acabou tendo seu
colar arrancado de seu pescoço. “Que ab-
surdo desse fã”, comenta a leitora.

Lidyane Oliveira (@lidyaneos)

@jornalohoje
no último sábado (30), os prefeitos Diogo
rosa, de Davinópolis, e renato Damásio,
de Palmelo, assinaram suas fichas de filia-
ção ao Partido Social cristão (PSc). a filia-
ção ocorreu a convite do deputado
federal Glaustin da Fokus (PSc-Go), du-
rante encontro em aparecida de Goiânia
com centenas de lideranças empresariais,
políticas e religiosas.

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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As receitas com dividendos e participações
destinadas à Secretaria do Tesouro Nacional
(STN) pelas empresas controladas pela pró-
pria União experimentaram um salto real,
já descontada a inflação, de quase 180% no
primeiro semestre deste ano frente aos seis
primeiros meses do ano passado. Em valores
atualizados com base no Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
esse tipo de receita saltou de R$ 16,157
bilhões para quase R$ 45,202 bilhões na
comparação entre aqueles dois períodos,
numa elevação, mais precisamente, de
179,76%, o que significou uma receita adi-
cional de R$ 29,044 bilhões. A contrapartida
desse aumento dos dividendos tem sido o
enxugamento das estatais, com o investi-
mento das maiores empresas públicas em
queda vertical, e o desmantelamento do
Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES).

O aumento exponencial no pagamento de
dividendos correspondeu a uma contribuição
pouco superior a 23% para o crescimento
das receitas líquidas do Tesouro ao longo do
semestre encerrado em junho. Nos seis meses
iniciais deste ano, a receita líquida somou R$
959,355 bilhões, frente a R$ 833,179 bilhões
em igual semestre do ano passado, num in-
cremento de 15,14%. Houve, portanto, uma
variação equivalente a R$ 126,176 bilhões.
As receitas não administradas pela Receita
Federal do Brasil (RFB) representaram a maior
contribuição e, em grande medida, por conta
de ganhos não recorrentes, ou seja, que não
tendem a se repetir no futuro, o que torna

temporário o avanço registrado agora.
Esse tipo de receita experimentou alta de

55,2% entre o primeiro semestre de 2021 e
igual período deste ano, saindo de R$ 138,086
bilhões para R$ 214,292 bilhões, num ganho
de R$ 76,206 bilhões, o que significa dizer que
pouco mais de 60% do crescimento das receitas
teve origem em fatores que não deverão se
repetir nos próximos anos. Quase 90% do au-
mento das receitas não administradas vieram
da venda de concessões e dos dividendos, in-
dicando que a equipe econômica tem vendido
os móveis da sala para cobrir despesas cor-
rentes, numa estratégia de alto risco sob o
ponto de vista da higidez fiscal tão defendida
por Paulo Guedes e seus asseclas.

Pressão e desmonte
Entre os dividendos recolhidos ao Tesouro,

as maiores contribuições saíram da Petrobrás
e do BNDES. No caso da petroleira, o repasse
de dividendos saltou mais de cinco vezes
entre o primeiro semestre de 2021 e igual
período deste ano. Na primeira metade do
ano passado, a Petrobrás havia distribuído à
União, sua acionista, algo como R$ 3,363 bi-
lhões em dividendos, valor que atingiu nada
menos do que R$ 18,133 bilhões nos seis pri-
meiros meses deste ano, ou seja, R$ 14,771
bilhões a mais. Esses valores tendem a crescer
ainda fortemente neste segundo semestre
diante da decisão da equipe econômica de
exigir um aumento ainda maior na distri-
buição dos lucros da Petrobrás, num processo
que tem beneficiado, em escala ainda maior,
acionistas estrangeiros da estatal.

2 Conforme anunciado pela
empresa, a Petrobrás distri-
buirá até o final deste ano
R$ 87,8 bilhões, um valor re-
corde na sua história, dos
quais R$ 35,5 bilhões ou
40,4% do total serão destina-
dos a acionistas estrangeiros.
O governo brasileiro levará
“apenas” R$ 32,5 bilhões da-
quele valor, numa participa-
ção de 37,0% sobre o total,
muito embora seja o acionista
controlador da petroleira.
2 Na contabilidade da STN,
o BNDES entregou ao Tesouro
ao redor de R$ 18,879 bilhões
entre janeiro e junho deste
ano, o que se compara com
o pagamento de R$ 5,567 bi-
lhões em dividendos na pri-
meira metade do ano passa-
do. Os valores foram tripli-
cados no caso do banco de
fomento, num avanço de
239,13% (ou R$ 13,312 bilhões
a mais). O banco deverá en-
grossar esses valores, a “pe-
dido” da equipe econômica,
que pretende cobrir, com as
receitas dos dividendos, as
despesas extraordinárias con-
tratadas para financiar o pro-
jeto político do desgoverno

em Brasília, com a tal “PEC
da reeleição”.
2 O crescimento das recei-
tas no primeiro semestre su-
perou largamente a variação
das despesas, que passaram
de R$ 891,866 bilhões para
R$ 902,845 bilhões, numa va-
riação real de apenas 1,23%
(R$ 10,979 bilhões a mais).
Essa variação apenas modes-
ta e que praticamente repõe
a inflação do período veio
acompanhada de queda nos
gastos com a folha de pessoal
e cortes vigorosos nos recur-
sos anteriormente alocados
para o combate à Covid-19.
2 A despesa com servidores
saiu de R$ 179,287 bilhões
para pouco menos de R$
157,477 bilhões, numa redução
de 12,13%, representando um
corte de R$ 21,810 bilhões. Os
chamados créditos extraordi-
nários, na maior parte abertos
para cobrir gastos adicionais
gerados pelo combate à pan-
demia, despencaram 73,28%
em termos reais, encolhendo
de R$ 54,961 bilhões para R$
14,684 bilhões, quer dizer, al-
guma coisa como R$ 40,277
bilhões a menos.

2 Os investimentos ensaia-
ram alguma variação, embora
tenham se mantido em níveis
historicamente muito reduzi-
dos. Na primeira metade deste
ano, o governo federal investiu
R$ 19,651 bilhões frente a R$
19,073 bilhões em igual se-
mestre do ano passado, numa
variação de 3,03%.
2 Entre janeiro e maio,
dado mais recente divulgado
pela STN e pelo Banco Cen-
tral (BC), os juros nominais
à conta do Tesouro soma-
ram R$ 160,492 bilhões, ou
seja, praticamente 8,17 vezes
mais tudo o que foi investido
em seis meses. Comparados
ao valor acumulado nos pri-
meiros cinco meses de 2021,
o gasto com juros aumentou
16,88% em valores reais,
saindo de quase R$ 137,320
bilhões. Para se ter uma
ideia, com a alta das taxas
básicas, os juros sobre a dí-
vida do Tesouro já consu-
miram em cinco meses deste
ano mais do que toda a des-
pesa registrada nos seis me-
ses iniciais de 2021, perto
de R$ 144,247 bilhões.  (Es-
pecial para O Hoje)

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Dividendos recebidos pelo 
Tesouro saltam quase 180%

A previsão do mercado financeiro para o Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consi-
derada a inflação oficial do país, caiu de 7,30% para
7,15% neste ano. É a 5ª redução consecutiva da projeção.
A estimativa está no Boletim Focus de ontem (1º), pes-
quisa divulgada semanalmente pelo Banco Central (BC),
com a expectativa de instituições para os principais in-
dicadores econômicos. Para 2023, a estimativa de in-
flação ficou em 5,33%. Para 2024 e 2025, as previsões
são de 3,3% e 3%, respectivamente.

A previsão para 2022 está acima da meta de inflação
que deve ser perseguida pelo BC. A meta, definida pelo
Conselho Monetário Nacional, é de 3,5% para este ano,
com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual
para cima ou para baixo. Ou seja, o limite inferior é de
2,25% e o superior de 5,25%.

Em junho, a inflação subiu 0,67%, após a variação
de 0,47% registrada em maio. Com o resultado, o IPCA
acumula alta de 5,49%, no ano, e 11,89%, em 12 meses.

Os dados de julho devem ser divulgados pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística no próximo dia 9,
mas o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo –
15 (IPCA-15), a prévia da inflação oficial, registrou inflação
de 0,13% no mês passado, menor que a de junho (0,69%).

Taxa de juros
Para alcançar a meta de inflação, o Banco Central

usa como principal instrumento a taxa básica de juros,
a Selic, definida em 13,25% ao ano pelo Comitê de
Política Monetária (Copom). Para a próxima reunião
do órgão, que acontece amanhã (2) e quarta-feira (3), o
Copom já sinalizou que pode elevar a Selic em mais 0,5
ponto percentual.

Para o mercado financeiro, a expectativa é de que a
Selic suba, neste mês, para 13,75% ao ano, em linha
com a sinalização do BC, e encerre o ano nesse patamar.
Para o fim de 2023, a estimativa é de que a taxa básica
caia para 11% ao ano. E para 2024 e 2025, a previsão é
de Selic em 8% ao ano e 7,5% ao ano, respectivamente.

Quando o Copom aumenta a taxa básica de juros, a
finalidade é conter a demanda aquecida, e isso causa
reflexos nos preços porque os juros mais altos encarecem
o crédito e estimulam a poupança. Desse modo, taxas
mais altas também podem dificultar a expansão da
economia. Além da taxa Selic, os bancos consideram
outros fatores na hora de definir os juros cobrados dos
consumidores, como risco de inadimplência, lucro e
despesas administrativas.

Quando o Copom reduz a Selic, a tendência é de
que o crédito fique mais barato, com incentivo à pro-
dução e ao consumo, reduzindo o controle da inflação
e estimulando a atividade econômica.

PIB e câmbio
As instituições financeiras consultadas pelo BC eleva-

ram a projeção para o crescimento da economia brasileira
este ano de 1,93% para 1,97%. Para 2023, a expectativa
para o Produto Interno Bruto (PIB) - a soma de todos os
bens e serviços produzidos no país - é de crescimento de
0,4%. Em 2024 e 2025, o mercado financeiro projeta ex-
pansão do PIB em 1,7% e 2%, respectivamente.

A expectativa para a cotação do dólar manteve-se
em R$ 5,20 para o final deste ano. Para o fim de 2023, a
previsão é de que a moeda americana também fique
nesse mesmo patamar. (ABr)

Esta é a quinta redução consecutiva na projeção do IPCA

Desempenho da pequena
indústria melhora

BALANÇO

Econômica

Mercado reduz
projeção da
inflação de 7,3%
para 7,15%

As micro e pequenas em-
presas brasileiras apresenta-
ram bom desempenho no se-
gundo trimestre de 2022, mas
estão preocupadas com a falta
ou com o alto custo dos insu-
mos usados como matéria-pri-
ma, segundo levantamento di-
vulgado ontem (1º) pela Con-
federação Nacional da Indús-
tria (CNI). Segundo o Panora-
ma da Pequena Indústria, há
nas empresas de menor porte
uma percepção de melhora
da situação financeira, na
comparação com o mesmo tri-
mestre de anos anteriores. 

“Os empresários seguem
otimistas e as perspectivas

para a pequena indústria se-
guem em patamar positivo”,
indica o documento da CNI
ao informar que o “desempe-
nho médio do trimestre” em
2022, para a pequena indús-
tria, ficou em 47,4 pontos.

O resultado do segundo tri-
mestre está acima do anotado
no primeiro trimestre de 2022
(45,5 pontos), bem como da
média do segundo trimestre
de 2021 (46,5 pontos).

Em junho, o índice de de-
sempenho registrou 47,5 pon-
tos, uma alta de 4,8 pontos
na comparação com a média
dos meses de junho para anos
anteriores. O Panorama da

Pequena Indústria é um le-
vantamento trimestral que
elenca quatro indicadores:
desempenho, situação finan-
ceira, perspectivas e índice
de confiança. Todos os índices
variam de zero a 100 pontos.
Quanto maior for, melhor é
a performance do setor.

A indicação de otimismo,
no entanto, vem acompanha-
da de “preocupação com a
falta ou o alto custo das ma-
térias-primas que continua
em alta para a pequena in-
dústria”, que aponta esse pro-
blema como “desafio para as
micro e pequenas indústrias
brasileiras”. (ABr)
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Decreto publicado pelo governo federal na última
sexta-feira (29) (Decreto nº 11.158) estabelece os itens
fabricados no Brasil para os quais será válida a redução
de 35% no Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI). O decreto também exclui da lista os principais pro-
dutos que são fabricados na Zona Franca de Manaus.

Segundo o governo, o decreto cumpre decisão judicial
(ADI 7153) que determinou a preservação da competiti-
vidade dos produtos produzidos na Zona Franca.

De acordo com o Ministério da Economia, o decreto
dá segurança jurídica para a redução do IPI.

"Ao detalhar os produtos que terão suas alíquotas al-
teradas, a nova edição esclarece a correta aplicação do
IPI sobre o faturamento dos produtos industrializados,
garantindo segurança jurídica e o avanço das medidas
de desoneração tributária. O texto também apresenta
tratamento específico para preservar praticamente toda
a produção efetiva da ZFM, levando em consideração os
Processos Produtivos Básicos.

EXPRESSA

ABr
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Luan Monteiro

O presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF), Luiz
Fux, afirmou nesta segunda-
feira (1º) que o sistema elei-
toral brasileiro é um dos mais
confiáveis e eficientes do
mundo. A fala do ministro
ocorreu durante a abertura
do semestre no Supremo,
após um mês de recesso.

“Felizmente, nossa demo-
cracia conta com um dos sis-
temas eleitorais mais eficien-
tes, confiáveis e modernos
de todo o mundo, […] uma
Justiça Eleitoral transparen-
te, compreensível e aberta
a todos aqueles que desejam
contribuir positivamente
para a lisura do prélio elei-
toral”, declarou Fux.

O presidente Jair Bolsonaro
(PL) e seus apoiadores costu-
mam atacar, com frequência,
o sistema eleitoral e o Tribunal
Superior Eleitoral (TSE). Bol-
sonaro acusa o sistema de ser
passível de fraudes, mas nunca
apresentou provas.

Nesse cenário, os ministros
Luiz Fux e Luiz Edson Fachin,

presidente do TSE, têm feito
frequentes discursos a favor
do processo eleitoral, das urnas
eletrônicas e da democracia.

Ainda no discurso, Fux dis-
se que o STF espera que os
candidatos respeitem os ad-
versários nas eleições deste
ano e que o pleito transcorra
com paz e sem incidentes. “O
Supremo Tribunal Federal an-
seia que todos os candidatos
aos cargos eletivos respeitem
os seus adversários, que efe-
tivamente não são seus ini-

migos. Confia na civilidade
dos debates e, principalmente,
na paz, que nos permita en-
cerrar o ciclo de 2022 sem in-
cidentes”, afirmou.

O presidente do Supremo
também reafirmou o compro-
misso da corte para que as
eleições sejam estáveis. “Nunca
é demais renovar ao país os
votos de que nós, cidadãos
brasileiros, candidatos e elei-
tores e demais partícipes, per-
maneçamos leais à nossa Cons-
tituição Federal, sempre com-

promissados para que as elei-
ções deste ano sejam marcadas
pela estabilidade institucional
e pela tolerância”, disse.

“Nesse contexto de plura-
lidade e de interdependência,
a prosperidade do nosso Bra-
sil, seja qual for o resultado
das urnas, exige que, ao longo
de todo esse processo, sejamos
capazes de exercer e de ins-
pirar nos nossos concidadãos
os valores do respeito e do
diálogo”, completou. (Especial
para O Hoje)

O presidente Jair Bolso-
naro (PL) criticou nesta se-
gunda-feira (1º) manifestos
a favor da democracia, or-
ganizados após ataques a
Justiça Eleitoral feitas pelo
mandatário. De acordo com
o presidente, os textos foram
assinados por “empresários
mamíferos”, além de ban-
queiros e artistas.

“Esse manifesto aí foi assi-
nado por banqueiros, artistas.
Tem mais uma classe aí. E al-
guns empresários mamíferos”

disse Bolsonaro, em conversa
com apoiadores em frente ao
Palácio da Alvorada.

Um desses abaixo-assina-
dos, organizado por juristas e
pela Faculdade de Direito da
USP em defesa da democracia,
intitulado “Carta aos Brasileiros
em Defesa do Estado Demo-
crático de Direito”, já conta
640 mil assinaturas, incluindo
dez ex-ministros do Supremo
Tribunal Federal (STF).

Outro manifesto, organi-
zado pelo meio econômico

e produtivo por meio da
Fiesp e recebeu a adesão da
Federação Brasileira de Ban-
cos (Febraban).

Na última semana, o pre-
sidente havia dito que não
precisa de “nenhuma carti-
nha” para defender a Cons-
tituição. Após isso, ele iro-
nizou os textos, ao publicar
em sua conta no Twitter
uma “carta” dizendo apenas
ser “a favor da democracia”.
(Luan Monteiro, especial
para O Hoje)

Bolsonaro critica signatários
de manifesto pela democracia

incômodo

Presidente Jair Bolsonaro (PL) ironizou, também, o apoio de artistas e banqueiros ao texto lançado

Em discurso 
de abertura do
semestre no
STF, presidente
da Corte
afirmou esperar
que as eleições
transcorram
sem incidentes

Fux diz que sistema eleitoral é
umdos mais confiáveis do mundo
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“Felizmente, nossa

democracia conta

com um dos sistemas

eleitorais mais

eficientes, confiáveis

e modernos de todo o

mundo”, disse Luiz

Fux

O ex-presidente Mi-
chel Temer (MDB) disse
ao Painel que sua chega-
da ao governo, em 2016,
foi um “golpe de sorte ao
país”. A fala de Temer foi
dada em resposta a um
discurso feito pelo ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula
da Silva (PT) no último
sábado. Na fala, Lula se
referiu ao impeachment
sofrido por Dilma Rous-
seff (PT) como golpe.

“Eu e a Dilma fizemos
88% das obras, o outro
que deu o golpe [Temer]
fez 7% e o mentiroso [Jair
Bolsonaro] fez 5%”, afir-
mou Lula.

Em resposta, Temer
disse que “afirmações fal-
sas e desarrazoadas não
merecem respostas”.

“Os brasileiros sabem
o que nós fizemos no go-
verno: reforma trabalhis-

ta, do ensino médio, o
teto de gastos que pro-
porcionou o controle fis-
cal, a queda da inflação
e dos juros, a lei e a recu-
peração das estatais”, afir-
mou o emedebista. “Esse
‘outro’ fez muito para re-
colocar o país nos trilhos.
Enfim, a chegada do meu
governo foi um golpe de
sorte ao país”, continuou.

Temer tende a apoiar
o presidente Jair Bolso-
naro (PL) em um prová-
vel segundo turno contra
o petista. Uma das razões
que levam o ex-presiden-
te a tomar essa decisão é
o fato de continuar sendo
chamado de “golpista”.
No primeiro turno, ele
deve apoiar a senadora
Simone Tebet, que é can-
didata pelo seu partido.
(Luan Monteiro, espe-
cial para O Hoje)

“Meu governo foi 
um golpe de sorte ao
Brasil”, afirma Temer

Ex-presidente reagiu à fala de Lula da Silva, que voltou 
a se referir ao processo de impeachment como golpe

Wilson Dias / ABr 
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Esplanada
Leandro Mazzini e Walmor Parente |
reportagem@colunaesplanada.com.br

Os blefes
A campanha nem começou e as nuvens que

forjavam tempestades de adversários sobre o céu
de Brasília começam a se dissipar - e mostrar o
que cada um realmente deseja. Roberto Jefferson,
dono do PTB, lançou ontem sua candidatura a
presidente da República. É o primeiro candidato
com tornozeleira e em prisão domiciliar. Mas ele
quer mesmo é chamar atenção do aliado Jair Bol-
sonaro, de quem se sente abandonado. André Ja-
nones (Avante), que mal se lançou ao Planalto, já
tem avisado que vai colar em Lula (PT) ainda no
1° turno. Nada surpreendente para um partido
que já se chamou PTdoB. E o ex-governador do
DF José Roberto Arruda (PL) conseguiu a tempo
tudo o que almejava. Condenado por malfeitos
em sua gestão, Arruda – que tem bom espólio
eleitoral – usou a canetada do ministro do STJ
Humberto Martins, que lhe garantiu por semanas
a elegibilidade, para pressionar o governador Iba-
neis (MDB) a lançar ao Senado sua esposa Flávia
Arruda. Inelegível novamente, por mãos de outro
ministro, ele volta aos bastidores.

Mão na enxada
A Polícia Militar de Dom Inocêncio (PI) descobriu

plantação de pés de maconha num sítio na zona
rural. Parte da terra bem capinada e irrigada.
Porém nenhuma alma viva no trato. A lamentação
foi grande sem o flagrante. Não para encarcerar
os elementos. Sobrou para a tropa arrancar os
milhares de pés da planta.

Pretos e brancos
Situação estranha ocorre em

Belo Horizonte. A relação da sec-
cional da OAB-MG com nomes à
lista sextupla para indicados ao
novo TRF (6ª Região) circula nas
bancas com citações “branco”,
“pardo” e “preto” ao lado de so-
brenomes dos potenciais candi-
datos. A Ordem argumenta que
trata-se da publicização da sua
paridade de gênero e cota racial.

Estratégia militar
Ex-interventor federal da Se-

gurança Pública no Estado do
Rio de Janeiro, o vice na chapa
de Bolsonaro, o linha-dura Ge-
neral Braga Netto, quer passar
uma imagem mais leve ao elei-
torado. No sábado véspera da
convenção do PL no Maraca-
nazinho, apareceu em Copaca-
bana jogando futvôlei. Sua ideia
é se aproximar do povo em
eventos paralelos à campanha
por onde passar.

Pulsos de lata
Com tanta pompa nas redes

sociais, a influencer Deolane Be-
zerra, alvo de operação recente,
teve de revelar à Polícia Civil de
São Paulo que dois relógios de
ouro Rolex apreendidos em sua
casa são falsificados.

Dor da agulhada
Os brasileiros sentem nas

drogarias a falta da amoxicilina,
antibiótico tão importante na
praça, em especial neste período
de inverno para quem tem pro-
blemas respiratórios e sinusite.
Sem o medicamento, pais estão
tendo de recorrer à injeção para
crianças em clínicas e no pron-
to-socorro de hospitais. (Espe-
cial para O Hoje)

Felipe Cardoso

ANÁLISE - Nos bastidores
da política goiana, o comen-
tário é que o nome do ex-
governador de Goiás, Mar-
coni Perillo (PSDB), na dis-
puta ao Senado está 100%
descartado. Aliados próxi-
mos ao tucano não hesitam
em afirmar que caso Mar-
coni não invista na disputa
ao governo, que o chefe do
tucanato deverá buscar uma
cadeira na Câmara dos De-
putados, em Brasília. 

O objetivo seria puxar os
companheiros no voto e ga-
rantir mais espaço ao partido
no Legislativo. Com a saída
de Marconi do páreo pela
única cadeira goiana no Se-
nado, algumas mudanças fo-
ram percebidas nos indica-
dores mais recentes. O em-
balo de alguns nomes, con-
forme o movimento das pe-
ças do tabuleiro político goia-
no, porém, parece não ter
afetado a aparente inércia
da campanha de João Cam-
pos (Republicanos). 

O político, que busca uma
cadeira na Casa Alta do Con-
gresso, segue ancorando seu
projeto ao segmento evangé-
lico. Experiente que é, Cam-
pos, diferentemente de alguns
nomes, sempre enxergou com

clareza o horizonte político.
Quando se lançou candidato
ao Senado, por exemplo, co-
nhecia as dificuldades que se-
riam enfrentadas pelo gover-
nador Ronaldo Caiado (UB)
em bancar um único nome
de sua ampla base — com 11
partidos — ao Senado. 

Diante disso, achou mais as-
sertivo pular fora do barco. Cam-
pos se aliou ao principal adver-
sário de Ronaldo Caiado — ao
menos segundo as pesquisas.
Uma vez ao lado do ex-prefeito
de Aparecida e candidato ao go-
verno goiano, Gustavo Menda-
nha (Patriota), Campos garantiu
ao seu projeto espaço como can-
didato único na majoritária. Par-
te do partido, no entanto, prefe-
riu ficar com Caiado. Há quem
diga, nos bastidores, que Men-
danha lucrou muito mais com
a ida de Campos para a chapa
do que o contrário. 

Mendanha, que tem parte
da comunidade evangélica ao
seu lado, não transfere, segundo
as mesmas fontes, votos desse
segmento a Campos, que por
sinal já transita como liderança
consolidada em meio aos evan-
gélicos. Em contrapartida, Men-
danha ampliou, a partir da che-
gada do Republicanos, tempo
de TV e fundo partidário con-
sideráveis à sua campanha. 

Enquanto a saída de Mar-

coni do páreo beneficiou for-
temente o nome de Wilder Mo-
rais (PL), que ultrapassou Cam-
pos e chegou a figurar como
segundo colocado em algumas
das últimas pesquisas divul-
gadas, o evangélico se manteve
inerte diante dos grandes mo-
vimentos da política goiana. 

Na primeira rodada da pes-
quisa Serpes, divulgada pelo
jornal O Popular em 15 de ju-
lho, quando o ex-governador
Marconi Perillo (PSDB) ainda
era cotado para o cargo, João
Campos aparecia na quarta
posição do ranking com 6,7%

das intenções de voto. 
Mais tarde, já com Marco-

ni fora da disputa, as peças
se movimentaram. O levan-
tamento divulgado pelo portal
de notícias Mais Goiás no úl-
timo dia 24 de julho, por
exemplo, mostrou Campos na
quinta colocação. O protago-
nismo ficou para Wilder Mo-
rais que saltou de 7,6% para
13%. Campos obteve 4,99%
das intenções dos goianos. 

Na pesquisa realizada pelo
Insituto FoxMappin, do grupo
O HOJE , Campos manteve po-
sição e alcançou 6% das in-

tenções de voto. A pesquisa
foi divulgada no último dia 28.
Por fim, a pesquisa também
divulgada no dia 28 pela Real
Time Big Data e encomendada
pela TV Record, apontou o fe-
deral na terceira colocação, o
indicador aponta para os 9%.
Serpes/O Popular: TREGO GO-
02837/2022.

FoxMappin/O Hoje: TREGO-
01212/2022

Real Time Big Data/TV Re-
cord: TREGO-08274/2022

Goiás Pesquisas/Mais Goiás:
TREGO-00832/2022. (Especial
para O Hoje)

Há quem diga, nos bastidores, que
Mendanha lucrou muito mais com a ida de
Campos para a chapa do que o contrário 

Candidatura de Jefferson ampliaria opções na direita, diz PTB

Líder religioso aparece, no melhor dos cenários, com 9% das intenções de votos

Luan Monteiro

O ex-deputado federal Roberto Jefferson, condenado no
mensalão, foi formalizado como candidato a Presidência
da República pelo PTB na última segunda-feira (1º). O PTB
justifica que a candidatura de Jefferson irá ampliar as
opções de eleitores de direita e conter parte dos ataques da
esquerda ao presidente Jair Bolsonaro (PL).

Na convenção estava presente o deputado federal Daniel
Silveira (RJ), lançado pelo partido como candidato ao
Senado pelo Rio de Janeiro, apesar de estar inelegível. Ele
discursou no evento. Jefferson, que cumpre prisão domiciliar,
foi aprovado com aclamação no evento, que foi acompa-
nhado por participantes remotamente e realizada presen-
cialmente num hotel em Brasília.

O ex-deputado gravou um vídeo de pouco mais de dez mi-
nutos no qual lembrou que, nas eleições de 2018, o PTB apoiou
Bolsonaro. “Logo no princípio do governo eu disse para ele
que o PTB só desejava um cargo no governo, o de presidente
da República, e o convidei a integrar o nosso partido, visto que
o PSL [legenda que se uniu ao DEM para formar a União
Brasil], seu partido, se esvaziara e rachara ao meio”, afirmou.

Jefferson disse, na sequência, que Bolsonaro disputa a ree-
leição “sozinho, contra tudo e contra todos”, enquanto a
esquerda se apresenta “como um polvo”, com múltiplas can-
didaturas. (Especial para O Hoje)

Preso, Roberto
Jefferson é
nome do PTB
à presidência 
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João Campos parece estagnado
na corrida ao cargo de senador
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Maiara Dal Bosco 

Nesta segunda-feira (1º),
o Vila Nova acertou a contra-
tação de mais dois reforços
para a sequência da tempo-
rada. Chegam ao clube o la-
teral-direito Railan e o volante
Jean Martim. 

O lateral-direito Railan tem
22 anos e pertence à Jacui-
pense-BA, que emprestou o
atleta ao Tigre até o final da
Série B. O atleta foi formado
na base do time de Riachão
do Jacuípe, e  teve passagem
entre 2018 e 2020 pelo time
sub-20 do Bahia. Desde 2020,
ele tem recebido oportunida-
des no profissional da Jacui-
pense e na atual temporada
possui o maior número de jo-
gos: 28 partidas até aqui, entre
Campeonato Baiano e Série D. 

Da mesma forma que Rai-
lan, o volante Jean Martin, que
é natural de Tubarão (SC), será
emprestado até o final da Série
B ao Vila Nova. O volante de
23 anos pertence ao Avaí e
atuou no estadual catarinense
deste ano pelo Hercílio Luz.
Esta será a primeira equipe
de Jean fora do seu estado na-
tal, Santa Catarina. O jogador
foi revelado pelo Figueirense
e pertence ao Avaí desde 2020,

com 45 jogos disputados pelo
Leão. Por lá, foi campeão ca-
tarinense e conquistou o acesso
para a Série A no ano passado. 

Segundo informou o Vila
Nova, Railan tinha a chegada
prevista em Goiânia ainda nes-
ta segunda-feira (1º). Já Jean
Martin, é esperado no clube
nesta terça-feira (2). Em breve,
ambos devem ser apresentados
para ficarem à disposição do
técnico Allan Aal. 

Próximo desafio
Na próxima sexta-feira (5),

o Vila Nova enfrenta o Ituano
pela 22ª rodada da Série B. Em

jogo a ser realizado no Serra
Dourada, às 19h, o Tigre espera
contar com a torcida para con-
quistar três importantes pon-
tos. Os ingressos já estão à ven-
da e custam entre R$ 20 (inteira
– arquibancada) e R$ 60 (in-
teira – cadeira). A meia entrada
custa, respectivamente R$ 10
e R$ 30, e o benefício é garan-
tido com Camisa do Vila Nova
ou Carteira ID Jovem. As mu-
lheres entram de forma gra-
tuita, sem necessidade de in-
gresso, direto nas catracas.

Os ingressos podem ser
adquiridos online, por meio
do site, e nos pontos de venda:

Loja Nação Colorada (Rua 256,
n° 120, St. Universitário –
OBA), Empório das Bebidas
(Av. T9, nº 3900, Qd. 08 Lt. 38,
Jardim Vila Bela) e Tio Bák
Noroeste (Shopping Perime-
tral Open Mall: Av. Perimetral
Norte, 3673 – St. Vila João
Vaz, Goiânia). Além disso,
também haverá venda na Bi-
lheteria do Estádio.

Nesse momento, o Vila
segue na lanterna da com-
petição com 18 pontos e ape-
nas duas vitórias até aqui.
Já o Ituano, é o 12º, com 26
pontos e seis vitórias. (Es-
pecial para O Hoje)

Vila Nova acertou
a chegada do
lateral-direito
Railan e do volante
Jean Martin;
atletas devem 
ser apresentados
em breve

No último sábado (30), o
Goiás abriu o segundo turno do
Campeonato Brasileiro com uma
vitória. Jogando no Estádio da
Serrinha, o time comandado
pelo técnico Jair Ventura derro-
tou o Coritiba por 1 a 0, com gol
do atacante Pedro Raul. O triunfo
interrompeu a sequência esme-
raldina de três jogos sem vencer
na competição nacional.

Para o goleiro Tadeu, o con-
fronto foi o que se chama de
“jogo de seis pontos”, já que as
equipes estavam próximas na
tabela e possuem o mesmo ob-
jetivo dentro do torneio. Além
disso, o arqueiro enalteceu o fato
de começar o returno com um
resultado positivo, que, de acordo
com ele, teve uma grande parcela
de contribuição da torcida.

“Esse é aquele tipo de jogo

que todos dizem que é de “seis
pontos”. Perdemos para eles
(Coritiba) no primeiro turno e
precisávamos dar uma respos-
ta, iniciando o segundo turno
com uma vitória. Isso era fun-
damental. Batemos nessa tecla
a semana inteira. Trabalhamos
muito para conquistar essa vi-
tória. É muito difícil. O Cam-
peonato Brasileiro é muito di-
fícil. Todas as equipes são mui-
to bem preparadas. Sabemos
que o segundo turno é uma
espécie de “contagem regres-
siva” para o final. E, a cada vi-
tória e a cada ponto conquis-
tado, nos aproximamos mais
da nossa primeira meta. E vale
ressaltar que o nosso torcedor
foi fundamental. Eles têm nos
apoiado”, comentou Tadeu.

Outro que foi bastante elogiado

por Tadeu foi Pedro Raul, autor
do único tento da partida. Segundo
o goleiro, a boa fase vivida pelo
camisa 11 é fruto de seu foco du-
rante os treinamentos.

“Nós ficamos felizes com a
fase do Pedro (Raul). Ele tem
feito gol atrás de gol. Tomara
que ele continue com esse foco
que está. No dia a dia, percebe-
mos como ele está focado no
objetivo que tem (para a tem-
porada), que é o mesmo do Goiás.
E nós contamos com ele, princi-
palmente com esses gols, para
atingirmos nosso objetivo no fi-
nal do ano. Acredito que é im-
portante termos no elenco dois
centroavantes que são fazedores
de gols, como os nossos. E os
gols deles têm nos ajudado mui-
to”, finalizou Tadeu. (Breno Mo-
desto, especial para O Hoje)

Para o goleiro, o torcedor esmeraldino foi fundamental contra o Coritiba

Após a derrota
por 3 a 1 diante do
Atlético-CE neste
domingo (31), no
Aníbal Toledo, a
Aparecidense fica
na 8ª colocação, fe-
chando a zona de
classificação, com
25 pontos. O técnico
da Aparecidense,
Moacir Júnior, defi-
niu o jogo, que foi
válido pela 17ª ro-
dada da Série C
como atípico e des-
tacou que classifi-
cação só depende
da própria equipe.

“Sem dúvidas foi
um jogo atípico, por-
que todos sabiam da
proposta que seria
executada, uma pro-
posta de contra-ata-
que, que eles vêm
executando tanto
dentro quanto fora
de casa e caberia a
nós não errarmos,
quando da retomada
da bola, a gente pre-
cisava de ter muita
eficiência defensiva
para que não ocor-
resse nenhum tipo de
desorganização, e in-
felizmente ocorreu”,
destaca o técnico.

Apesar disso, o
técnico frisa que ago-
ra é corrigir os erros
e trabalhar para con-

quistar os pontos res-
tantes. “Agora é pegar
tudo aquilo que se
tem que corrigir, fa-
zer um trabalho de
correção forte, um
jogo muito forte con-
tra o Remo e depois
fechar aqui contra o
Botafogo-PB. Então a
gente não está, de for-
ma nenhuma, abrin-
do mão do desejo da
classificação, porque
depende só da gente”,
afirma. 

Segundo Júnior, a
equipe vai buscar os
resultados. “Vamos
buscar lá, temos al-
gumas baixas para
avaliar, tanto clínicas
quanto de cartões,
mas vamos organizar
bem a equipe para
fazermos um bom
jogo contra o Remo e
poder dar sequência
naquilo que ainda é
um sonho muito forte
desse grupo, que teve
uma reação fantásti-
ca no campeonato e
não quer ficar por
aqui”, finaliza. 

A Aparecidense
volta a entrar em
campo no domingo
(7), às 17h, diante
do Remo, no Bae-
não. (Maiara Dal
Bosco, especial
para O Hoje)

“Classificação só
depende da gente”,
afirma Moacir 
Júnior após derrota 

ApArecidense

Tadeu enaltece torcida 
em vitória esmeraldina

Goiás

Roberto Zacarias

Mais dois reforços para o tigrE 

Heber Gomes
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Jean Martin é 

um dos reforços

acertados 

pelo Vila para 

a sequência 

da Série B
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Breno Modesto

Depois de uma semana de
altos e baixos, onde bateu o
Corinthians, pela Copa do Bra-
sil, e foi goleado pelo Flamen-
go, no Campeonato Brasileiro,
o Atlético Goianiense muda
seu foco para a outra compe-
tição na qual ainda está na
disputa. A Copa Sul-America-
na. Isso porque, nesta terça-
feira (2), o time comandado
pelo técnico Jorginho encara
o Nacional, do Uruguai, fora
de casa, no jogo de ida das
quartas de final do torneio
internacional.

O confronto será histórico
para o Dragão, que, pela pri-
meira vez em sua história,
chegou até as quartas da Sul-
Americana. Além de todo o
peso que esse fato já traz, o
duelo ainda ganhou mais in-
gredientes para ficar para
sempre na memória dos tor-
cedores. Isso porque a partida
pode marcar a reestreia do
atacante Luis Suárez pelo De-
cano. Por conta de tudo isso,
Ronaldo diz que será um jogo
extremamente difícil para o

Rubro-Negro, onde será pre-
ciso estar focado para conse-
guir uma boa atuação.

“Para nós, é uma decisão.
(O jogo) é histórico para o Atlé-
tico Goianiense. Sabemos da
grandeza e da importância
desse jogo para nós. É claro
que vai ser um jogo extrema-
mente difícil, mas nós preten-
demos entrar muito focados,
para fazer um grande jogo e
poder resolver em casa, diante
da nossa torcida. Se o (Luis)

Suárez jogar, vai ser uma hon-
ra”, disse Ronaldo.

Nacional
Do lado dos donos da casa,

o grande destaque é o atacante
Luis Suárez. De volta ao clube
onde começou sua carreira
profissional, o centroavante
vive a expectativa de fazer sua
reestreia com a camisa do Na-
cional. O jogador, que não atua
desde maio, quando a tempo-
rada europeia terminou, par-

ticipou do treinamento desta
segunda-feira (1) e deve ser
relacionado pelo técnico Pablo
Repetto. No entanto, devido ao
longo período de inatividade,
terá uma participação pequena
no duelo desta terça (2).

Além disso, Repetto não terá
nenhum desfalque para en-
frentar o Atlético Goianiense.
Ausência na partida contra o
Maldonado, pelo campeonato
uruguaio, no último sábado
(30), por conta de suspensão,

o volante Yonathan Rodríguez
volta a ficar à disposição da
comissão técnica e deve ser ti-
tular contra o Rubro-Negro.

Histórico
O confronto desta terça-fei-

ra (2) será o segundo da histó-
ria entre Nacional e Atlético
Goianiense. No entanto, será
o primeiro por uma competi-
ção oficial. Em 1975, o time
uruguaio foi convidado para
disputar um campeonato amis-
toso em Goiânia. 

Além dos dois clubes, par-
ticiparam também do Torneio
Internacional Osmar Cabral
o Goiás e o CEUB, do Distrito
Federal, que acabou ficando
com a taça em uma final con-
tra o Dragão, que foi decidida
nos pênaltis.

No confronto entre o Ru-
bro-Negro e o Decano, vitória
goiana por 1 a 0, no Serra Dou-
rada, em partida disputada no
dia 23 de março daquele ano.
Todas as informações são do
site “Futebol de Goyaz”. No en-
tanto, não há registros sobre
o autor do gol daquela tarde.
(Especial para O Hoje) 

Pela Sul-Americana, Atlético-GO encara o Nacional em partida
que pode marcar reestreia de Luis Suárez pelo time uruguaio

confronto histórico
Para o goleiro Ronaldo, o confronto contra os uruguaios será extremamente difícil
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Alan Deyvid/Atlético-GO

TÉcnicaFICHA

Data: 2 de agosto de 2022. Horário: 19h15. Local: Estádio Gran Parque central, em montevidéu
(uru). Árbitro: Eber aquino (Par). Assistentes: Eduardo cardozo (Par) e José cuevas (Par). VAR:

carlos Benitez (Par)

Nacional: Sergio rochet; leandro lozano, léo coe-
lho, nicolás marichal e camilo cándido; alfonso

Trezza, Yonathan rodríguez, Felipe carballo e Diego
Zabala; Emmanuel Gigliotti e Franco Fagúndez.

Técnico: Pablo repetto

Atlético-GO: ronaldo; Hayner, Wanderson,
Klaus e arthur Henrique; Gabriel Baralhas, Éd-
son Fernando e Jorginho; léo Pereira, churín

e luiz Fernando.
Técnico: Jorginho

xNacional Atlético-GO



CIDADES n 9

Sabrina Vilela

Empreendedores goianos têm se
dedicado no investimento em em-
presas inovadoras, voltadas para a
sustentabilidade e tecnologia. Com
o mercado cada vez mais orgânico,
a competição entre empresas fica
cada vez mais acirrada. Analista do
Sebrae Goiás, Emília Franco explica
que uma empresa inovadora é aque-
la capaz de propor novos conceitos
e soluções para a sociedade ou mes-
mo para outras empresas. A inova-
ção consiste também em desafiar
modelos já existentes e criando so-
luções inovadoras e tecnológicas
para problemas e demandas que
ainda não possuem respostas.

Com isso o mercado goiano tem
passado cada vez mais por mudan-
ças. Uma delas é a evolução das ino-
vações via startups, empresas jovens
que tem propostas para a solução
de problemas específicos da socie-
dade e empresas. Em Goiás existem
empresas de micro a grande porte
apostando na inovação, pois o pró-
prio mercado induz a mudança de
comportamento. “Comparo a ino-
vação como um rolo compressor,
que vai compactando quem não cor-
re para atender as demandas do
mercado”, exemplifica a analista.

Se comparar com outros estados
brasileiros, o Estado ainda precisa
avançar mais. Emília Franco explica
que estão trabalhando a fim de ar-
ticular um conjunto de ações estra-
tégicas definidas de forma alinhada
e colaborativa entre os principais
agentes que compõem o ecossistema
de inovação. Ela explica que o obje-
tivo é gerar uma governança sólida,
eficiente e contínua para o fortale-
cimento do Ecossistema Local de
Inovação. Além disso, propor ações
mais efetivas de apoio às startups e
as empresas inovadoras em geral.

Segmentos 
Em Goiás, os segmentos conside-

rados inovadores são empresas e
startups de agronegócio, fármacos,
cosméticos, logística, saúde, entre
outros. Emília Franco destaca ainda
que um produto ou serviço inovador
pode ser desenvolvido por qualquer
pessoa, porém requer estudo, capa-
cidade técnica e conhecimento do
mercado que pretende atuar. Além
disso,  estar mais próximo dos am-
bientes de inovação- incubadoras,
aceleradoras, hubs de inovação -
que apoiam o desenvolvimento de
produtos e serviços inovadores.

Franco afirma que para ter uma
empresa inovadora é necessário
identificar uma boa oportunidade
de negócio. Também é preciso mo-
bilizar recursos financeiros próprios
ou de terceiros, desenvolver produ-

tos ou serviços que atendam a uma
necessidade ou oportunidade de
mercado e validar o produto/serviço
com seus potenciais clientes.

Empresa que pensa 
no meio ambiente

A empresária Nathalia Pedroso
Barbosa tem uma empresa que sur-

giu de uma inovação com a criação
de um esfoliante a partir do resíduo
de goiaba. Depois dele, mais produ-
tos foram criados para a empresa
cosmética conseguir inovar. Ela teve
a ideia a partir de uma pesquisa de
mestrado e conseguiu identificar
essa possibilidade de desenvolver
o cosmético. 

Barbosa apresentou a proposta
para a indústria e se submeteu a um
edital de inovação junto ao Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial
(Senai). O projeto foi aprovado e ela
recebeu um recurso e depois foi de-
senvolvida a pesquisa durante dois
anos. Em 2017 o esfoliante foi lançado
em parceria e teve que abrir a indús-
tria para fornecer a matéria prima. 

Nathalia conta que cada dia é
um desafio diferente no mercado.
“As dificuldades são quanto a regu-
lamentação governamental, exigên-
cias dos órgãos fiscalizadores, im-
postos que só aumentam, oscilação
de mercado, inflação. Todo dia tem
momentos difíceis”. 

A empresa de Nathalia chamada
‘LunaGreen Bioativos’ faz uso da tec-
nologia de produção para o desenvol-
vimento de novos insumos com visi-
bilidade mundial. “É usado principal-
mente para agregar valor ao produto
brasileiro”. A empresa fornece insumos
para a área de cosméticos. Segundo
um relatório de pesquisa dos Estados
Unidos que saiu em 2021, houve cres-
cimento de 8,2% no mercado de cos-
méticos de beleza limpa - Clean Beauty
- que é o ramo que usa produtos natu-
rais sem conservantes e sem petrolatos
[derivados do petróleo cru]. 

Já o mercado de cosméticos tradi-
cionais cresceu apenas 2%. Então, a
tendência da procura das pessoas por
itens mais naturais está frequente.
Todos os projetos da empresa de Bar-
bosa passam por uma análise prévia
a fim de saber quais impactos am-
bientais que a empresa pode gerar. 

Mas, caso produza impactos am-
bientais, eles buscam formas de con-
seguir reduzir. Os principais produtos
são a partir do aproveitamento de re-
jeitos industriais - com reaproveita-
mento de indústrias de alimentos e
até de mineração. Além disso, tem o
selo “Eu reciclo”, que faz a compen-
sação ambiental das embalagens que
são usadas pela empresa. A LunaGreen
também participa do Projeto Vivar. 

Essa ação é de Goiânia, e faz coleta
do lixo orgânico para fazer compos-
tagem. “Como trabalhamos com pro-
duto natural, 100% dos rejeitos são
produtos orgânicos,  são plantas”. O
objetivo da empresa é agregar valor
à comunidade local, auxiliar empre-
sas e startups novas como a “Eu re-
ciclo” e o “Projeto Vivar” - que são
startups de preservação do meio am-
biente. (Especial para O Hoje)

O mercado goiano tem evoluído via startups que buscam soluções para outras empresas

Nathalia Pedroso Barbosa tem uma empresa que surgiu de uma 
inovação com a criação de um esfoliante a partir do resíduo de goiaba

Emília Franco explica que uma empresa inovadora é aquela capaz de propor novos
conceitos e soluções para a sociedade ou mesmo para outras empresas
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Uma das grandes mudanças que têm ocorrido no

mercado goiano é a evolução das inovações via startups

Goiás é destaque em startups
do agro, cosméticos e logística



O  Fundo Constitucional
do Centro-Oeste (FCO) é um
fundo de desenvolvimento
regional, criado pela Consti-
tuição Federal de 1988 com o
objetivo de promover o de-
senvolvimento econômico e
social da Região Centro-Oeste
e reduzir as desigualdades
regionais.

Ele é responsável pelo fi-
nanciamento de custeio e in-
vestimento para os setores
rural, industrial e comercial.
Representa para Goiás e para
os demais estados da região
Centro-Oeste, uma fonte im-
portantíssima de financia-
mento para o setor rural.

Para o ano agrícola
2022/23, o FCO elevou as taxas
de juros para o setor agrope-
cuário. O FCO Verde, linha de
financiamento para projetos
de conservação da natureza
e Integração Lavoura-Pecuá-
ria-Floresta, e Inovação Tec-
nológica, para financiar as
mais diversas inovações tec-
nológicas nas propriedades
rurais, tiveram suas taxas de
juros majoradas de 5,46 para
7,46%. O FCO Desenvolvimen-
to Rural, linhas para investi-
mento, que possuía uma taxa
de juros entre 6,09 e 7,03%,
foram elevadas para 9,05 e
11,39%, variando de acordo

com o porte do produtor rural. 
Por fim, o FCO Custeio,

que operava na safra passada
com uma taxa de juros va-
riando entre 6,23 e 7,27%, su-
biu para 9,41 e 12%. 

As elevações de juros se-
guiram a tendência de eleva-
ção de todas as outras taxas
da economia, principalmente
a Selic, que hoje está na casa
dos 13,25%.

No entanto, é importante
mencionar que esse aumento
do custo do crédito, fará com
que o custo para se produzir
aumente ainda mais, impac-
tando a renda do setor que já
é baixa, uma vez que o custo
para se produzir já está em
patamares muito elevados.

Com essas novas taxas,
mais altas, os produtores vão
analisar ainda mais o custo

financeiro para se produzir.
Não fechando as contas, com
certeza ele buscará novas al-
ternativas para os seus in-
vestimentos e custeio.

Essa elevação significativa
das taxas de juros do FCO im-
pactará negativamente para
o desenvolvimento econômi-
co da região Centro-Oeste e
para a redução das desigual-
dades regionais.

Taxa de juros prejudica redução da desigualdade
Fco

Maria Paula Borges

A Câmara de Dirigentes
Lojistas (CDL) Goiânia reali-
zou um levantamento que
aponta que 66% dos goianien-
ses devem ir às compras neste
Dia dos Pais. Entretanto, gran-
de parte das pessoas também
deixaram os presentes de lado
na data, já que a maioria, re-
presentados por 49%, afirmou
não possuir alguém para ho-
menagear na comemoração,
e 34% afirmaram não ter con-
dições financeiras para pre-
sentear alguém.

Entre os entrevistados que
pretendem presentear na
data, 45% querem gastar o
mesmo valor de 2021. Mas
24% das pessoas ouvidas para
o levantamento desejam gas-
tar um valor menor que no
ano passado, e 18% afirma-
ram que devem gastar mais.
Durante a coleta de informa-
ções foi constatado 66% dos
homenageados são os pais e
padrastos, maridos, mães,
avôs, tios, amigos e irmãos
também foram mencionados.

Segundo Geovar Pereira,
presidente da CDL Goiânia,
foi captado no levantamento
que é comum que as pessoas
aproveitem a data para pre-
sentear alguém querido, e não
necessariamente apenas os
pais. “O lojista deve abrir o
olhar neste aspecto para tam-
bém oferecer produtos e ser-
viços que se encaixem a esses
demais públicos”, sugere.

Dos que pretendem home-
nagear alguém, 78% afirma-
ram que vão pesquisar os
preços antes da efetivação da
compra, mas 12% ainda não
decidiram sobre a questão.
O levantamento dividiu a
questão por gêneros e con-
cluiu que 84% dos homens e
75% das mulheres irão fazer
pesquisas. Além disso, o re-
sultado apontou que 18% das
mulheres e 4% dos homens
ainda não se decidiram a res-
peito da pesquisa.

No que se refere à escolha
de presentes, os consumidores
que participaram do levanta-
mento da CDL Goiânia tendem
a preferir roupas e calçados
(46%), perfumes e cosméticos
(20%) e relógios, joias e aces-
sórios (14%). Sobre preferên-
cia na forma de pagamento,

33% mencionaram o cartão
de crédito parcelado, enquan-
to crédito à vista foi citado
por 20%, Pix por 19%, e cartão
de débito e dinheiro por 15%
e 13%, respectivamente.

Além disso, os dados apon-
tam que 31% dos consumi-
dores goianienses devem fa-
zer suas compras em shop-
pings, 28% afirmaram que
preferem comprar os presen-
tes pela internet e 19% dão
preferência para lojas de rua.
Em relação a preferência por
gêneros, 30% dos homens op-
tam por comprar primeira-
mente pela internet e 25%
elegem os shoppings como
segunda opção. Já para as
mulheres, os shoppings são
a primeira opção para 33%
delas e a compra pela internet
é preferência de 27%.

Em épocas comemorativas
é comum que haja promoções
e ofertas de melhores preços,
sendo esses os itens mais in-
dicados como atrativos para
decisão de compra, conforme
o levantamento, em que 31%
dos entrevistados citaram. Em
seguida, como maior atrativo,
vem a qualidade, com 20%
das opiniões, e a localização
do estabelecimento, com 15%.

Os consumidores com fai-
xa etária entre 61 e 75 anos
levam em consideração, além
de preços e promoções, a dis-
ponibilização de estaciona-
mento, com 33% das opiniões
dos entrevistados. Já para 23%
daqueles com idade entre 51
e 60 anos, o que é mais rele-
vante como fator decisivo na
compra é o bom atendimento.
(Especial para O Hoje)

Pesquisa revela
também que
maridos, mães,
avôs, tios, amigos
e irmãos podem
ser homenageados
no feriado

Cerca de 60% pretendem ir
às compras no Dia dos Pais

FCO Custeio, que

operava na safra

passada com uma

taxa de juros

variando entre 6,23%

e 7,27%, subiu para

9,41% e 12%
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Dos que pretendem

homenagear alguém,

78% afirmaram que

vão pesquisar os

preços antes da

efetivação da

compra, mas 12%

ainda não decidiram

sobre a questão



Daniell Alves

Um levantamento feito pela
Confederação Nacional de Mu-
nicípios (CNM) aponta que fal-
tam medicamentos básicos em
cerca de 80% dos 2.469 muni-
cípios do País. São remédios
como amoxicilina, dipirona,
azitromicina, prednisolona,
ambroxol e dipirona injetável. 

De acordo com a pesquisa,
estes medicamentos e insumos
representam a terapia medi-
camentosa para situações de
saúde associadas a doenças
crônicas ou a sintomas leves,
ou seja, que inicialmente po-
dem ser tratados nas Unidades
Básicas de Saúde (UBSs).

Em Goiânia, há relatos da
falta de medicamentos desde
novembro do último ano, con-
forme aponta o Sindicato dos
Trabalhadores do Sistema
Único de Saúde (Sindsaúde).
A entidade montou uma for-
ça-tarefa com a Comissão de
Saúde para visitar as unidades
da Capital e o almoxarifado
da Secretaria Municipal de
Saúde (SMS). 

“No almoxarifado, chega-
mos lá e estava tudo vazio,
não tinha nada, as prateleiras
tinham até poeira. A gerência
do almoxarifado falou que a
SMS não estava comprando e
não chegava quase nada lá”,
denuncia o sindicato. 

Segundo o Sindsaúde, fo-
ram realizadas reuniões com
o secretário de Saúde, mas
nada foi feito até o momento.
“O principal problema levan-
tado pelas visitas do Sindsaúde
aponta falha no sistema de
planejamento e compras da
Secretaria Municipal de Saúde,
que está deixando faltar todo
tipo de medicamento, desde
bromoprida a medicamentos
controlados”, aponta.

A entidade, então, solicitou
uma nova plenária para que
a Secretaria apresente um pla-
no de contingência. “Falta de
tudo, desde soro de hidratação
a medicamento para tratamen-
to de hanseníase. Os servidores

por contra própria criaram
um grupo de WhatsApp para
as unidades se socorrerem en-
tre si. Se uma unidade está
sem soro, pergunta lá no grupo
e quem tem responde para fa-
zer essa troca de forma infor-
mal”, afirma o Sindsaúde. 

Estoque suficiente
Em nota ao O Hoje, a SMS

esclarece que não há falta de
soro para a hidratação dos pa-
cientes. “A pasta esclarece que
há em estoque produto sufi-
ciente para mais de seis meses.
A respeito dos demais medi-
camentos (não citados), não é
possível consultar sem saber
os nomes”, finaliza. 

Outro medicamento que
estaria em falta é a dipirona,
porém a secretaria não res-
pondeu antes do fechamento
desta edição. Também não
houve resposta a respeito do
“descaso” por parte da pasta
apontado pelo Sindisaúde.
Com relação a outros muni-
cípios goianos, a Associação
Goiana dos Municípios (AGM)
não informou se há relatos
da falta de medicamentos em
outras cidades. 

Remédios básicos
Para aquelas gestões que

responderam que faltavam

medicamentos da lista básica,
a CNM questionou quais ti-
pos, a partir de uma listagem
pré-estabelecida. Nesse sen-
tido, as gestões poderiam es-
colher mais de uma resposta
ou não responder. 

Assim, foi constatado que
falta amoxicilina (antibiótico)
em 68% (1.350) dos municípios
respondentes e dipirona (anti-
inflamatório, analgésico e an-
titérmico) em 65,6% (1.302). Ou-
tros itens como dipirona inje-
tável (50,6%/1.005), prednisolo-
na (45,3%/900), utilizado no tra-
tamento de alergias, distúrbios
endócrinos e osteomusculares
e doenças dermatológicas, reu-
matológicas, oftalmológicas e
respiratórias, entre outras. 

Insumos
Além da falta de medica-

mentos em serviços que cui-
dam das questões básicas ou
menos complexas, a CNM quis
saber se faltavam insumos, ou
seja, seringas, gazes, agulhas,
ataduras, que são materiais de
uso e descarte que se relacio-
nam com o cuidado de baixa
complexidade. Obtivemos que
na maioria dos municípios res-
pondentes não faltam insumos
(66,7%/ 1.648). E em 28,5%, ou
704 cidades, há falta desses ti-
pos de insumos.

O estudo mostra que per-
siste há mais de 90 dias desa-
bastecimento crônico de me-
dicamentos básicos e especia-
lizados, o que está afetando
os serviços públicos de saúde,
inclusive os básicos, estruturas
nas quais a população busca
atendimento de problemas res-
piratórios e do pós-covid-19,
onde se acolhem as populações
com doenças crônicas como
hipertensão e diabetes.

“Até o momento, não se per-
cebe, por parte do Governo
Federal nem dos Estados, uma
estratégia e resolução a curto
e médio prazos que retire dos
municípios a inviável tarefa
de encontrar medicamentos
nas quantidades necessárias,
mesmo que esses adquiram os
produtos via compras emer-
genciais”, pontua a CNM. 

Resolução
Por meio de nota, o Mi-

nistério da Saúde (MS) infor-
mou que trabalha sem medir
esforços para manter a rede
de saúde abastecida com to-
dos os medicamentos ofer-
tados pelo SUS.

“Após análises detalhadas
realizadas pela pasta em con-
junto com a Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (An-
visa), Câmara de Regulação

do Mercado de Medicamentos
(CMED), conselhos estaduais
e municipais de saúde e o se-
tor farmacêutico, foram cons-
tatadas diversas causas glo-
bais que extrapolam compe-
tências do Ministério da Saú-
de”, alega.

Neste sentido, foi publica-
da a Resolução nº 7, de 1º de
junho de 2022 da CMED, que
libera critérios de estabele-
cimento ou de ajuste de pre-
ços para medicamentos com
risco de desabastecimento no
mercado. “Outra medida ado-
tada pela pasta foi a inserção
de medicamentos na lista de
produtos com redução do im-
posto de importação sobre
insumos como amicacina sul-
fato, aminofilina, cloridrato
de dopamina, dipirona, flu-
drocortisona, leuprorrelina,
neostigmina, oxitocina, rivas-
tigmina, sulfato de magnésio,
bolsas para soro fisiológico,
entre outros.”

A pasta afirma que con-
tinua atuando em conjunto
com Anvisa, Estados, muni-
cípios e representantes das
indústrias farmacêuticas
para articular ações de en-
frentamento ao desabaste-
cimento de insumos hospi-
talares no País. (Especial
para O Hoje)

Em Goiânia, há
relatos da escassez
de remédios desde
novembro do ano
de 2021

Servidores do Sistema Único de Saúde criaram um grupo de WhatsApp para as unidades se socorrerem entre si, aponta o SindSaúde 

Medicamentos faltam em 80% dos
postos de saúde pública do País
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Fora disso, pode ocorrer
improbidade administrativa
para mandatários públicos.

Publicidade 
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Lawrence e Bianca Ru-
dolph compartilhavam
uma paixão pela caça
grossa. No final de setem-
bro de 2016, o casal viajou
de sua casa em Phoenix
para a Zâmbia, nação sul-
africana, onde Bianca Ru-
dolph estava determinada
a adicionar um leopardo
à sua coleção de troféus
de animais.

Eles carregavam duas
armas para a caça: um
rifle Remington 375 e
uma espingarda Brow-
ning calibre 12.

Depois de matar ou-
tros animais durante a
viagem de duas semanas
— mas não um leopardo

— Bianca Rudolph nunca
voltou para casa.

Ela sofreu uma ex-
plosão fatal de espin-
garda em sua cabana de
caça ao amanhecer,
quando estava fazendo
as malas para retornar
a Phoenix, alegam pro-
motores federais em do-
cumentos judiciais.

Agora Lawrence Ru-
dolph, 67, é acusado de
assassinato estrangeiro e
fraude postal na morte
de sua esposa de 30 anos.

Ele se declarou ino-
cente e depôs em sua
própria defesa esta se-
mana em seu julgamen-
to em Denver.

Homem nega ter matado
esposa em safári e diz
que mulher disparou
acidentalmente

zâmbiA

Hyperion, certificada
pelo Guinness World Re-
cords como a árvore viva
mais alta do mundo, está
oficialmente proibida aos
visitantes. O Parque Na-
cional Redwood, na Ca-
lifórnia, divulgou uma
declaração na semana
passada de que qualquer
pessoa que for pega perto
da árvore pode enfrentar
até seis meses de prisão
e uma multa de US$ 5.000
(cerca de R$ 25 mil).

A árvore, que fica no
fundo do parque e não
tem trilhas que levem a
ela, enfrentou grave de-
gradação ambiental por
parte dos caçadores de
emoções que a visitam
desde 2006, quando foi
encontrada por uma du-
pla de naturalistas.

A árvore da sequoia
da costa (sequoia sem-
pervirens) tem 115,92
metros de altura e seu
nome é derivado da mi-
tologia grega — Hyperion
era um dos Titãs e pai
do deus do sol Helios e
da deusa da lua Selene.

“Hyperion está locali-
zado fora da trilha através
de vegetação densa e re-

quer ‘uma luta’ pesada
para chegar até a árvore”,
diz um comunicado no
site do parque nacional.

“Apesar da difícil jor-
nada, o aumento da po-
pularidade devido a blo-
gueiros, escritores de via-
gens e sites desta árvore
fora da trilha resultou
na devastação do habitat
ao redor de Hyperion”,
diz o comunicado. 

Leonel Arguello, chefe
de recursos naturais do
parque, disse ao site de
notícias San Francisco
Gate que a área tem ser-
viço limitado de celular
e GPS, o que significa que
pode ser muito desafia-
dor resgatar qualquer
aventureiro perdido ou
ferido na área.

Além da erosão e dos
danos causados   na base
da árvore, há questões
secundárias decorrentes
do afluxo de pessoas.

“Havia lixo e as pes-
soas estavam criando ain-
da mais trilhas laterais
para usar o banheiro.
Eles deixam papel higiê-
nico usado e dejetos hu-
manos — não é uma coisa
boa”, disse Arguello.

Público está proibido
de visitar árvore 
mais alta do mundo 

U$ 5 miL

Um navio carregado com
grãos ucranianos deixou o por-
to de Odessa nesta segunda-
feira (1°), no primeiro carre-
gamento de grãos a zarpar do
porto como parte de um acordo
para desbloquear os portos do
Mar Negro da Ucrânia, disse o
ministro da Infraestrutura da
Ucrânia, Oleksandr Kubrakov.

“O primeiro navio de grãos
desde a #AgressãoRussa dei-
xou o porto. Graças ao apoio
de todos os nossos países par-
ceiros e da ONU (Organização
das Nações Unidas), conse-
guimos implementar plena-
mente o acordo assinado em

Istambul”, escreveu o minis-
tro no Twitter.

Ucrânia, Rússia, Turquia
e a ONU selaram um acordo
para garantir a exportação
segura de grãos dos portos
ucranianos no Mar Negro,
que foram bloqueados depois
que a Rússia invadiu o país,
em 24 de fevereiro.

“O desbloqueio dos portos
proporcionará pelo menos US$
1 bilhão em divisas para a eco-
nomia e uma oportunidade
para o setor agrícola de pla-
nejar a semeadura do próximo
ano”, disse Kubrakov em um
comunicado separado divul-

gado pelo seu ministério.
“Nos portos da Grande

Odessa, outros 16 navios já
estão esperando sua vez. Estes
são os navios que foram blo-
queados desde o início da in-
vasão russa”, disse ele.

“Hoje a Ucrânia, juntamen-
te com seus parceiros, dá mais
um passo para evitar a fome
mundial”, acrescentou.

O Kremlin elogiou a notí-
cia sobre: “muito positiva”.
O navio Razoni, de bandeira
de Serra Leoa, zarpou de
Odessa com uma carga de mi-
lho, com destino a Beirute,
no Líbano. (ABr)

Embarcação carregada com 26 mil toneladas de milho
segue para o Líbano; Moscou considerou ‘positiva’ a
saída e pediu que acordo continue sendo cumprido

Navio de grãos 
sai de porto de
Odessa, diz Ucrânia

Medida é parte de acordo para desbloquear o Mar Negro e retomar a exportação ucraniana

Vídeos que supostamente
mostram soldados russos cas-
trando e matando um solda-
do ucraniano amarrado e
amordaçado estão circulando
nas mídias sociais, atraindo
uma acusação das Nações
Unidas de possíveis crimes
de guerra e instigando uma
investigação ucraniana sobre
possível tortura.

Os três vídeos parecem
mostrar um soldado vestindo
o que parecem ser manchas
amarelas e azuis – as cores
da bandeira ucraniana – no
chão, com as mãos amarradas
nas costas, primeiro sendo
amordaçado, depois mutilado
e depois baleado.

A Missão de Monitoramen-
to de Direitos Humanos da
ONU (HRMMU, na sigla em
inglês) na Ucrânia disse estar
chocada com os vídeos. Em
um comunicado divulgado na
sexta-feira, a Missão de Mo-
nitoramento disse que a “tor-

tura e execuções sumárias de
prisioneiros de guerra e pes-
soas fora de combate são cri-
mes de guerra”.

A Procuradoria-Geral da
Ucrânia disse que iniciou uma
investigação criminal sobre
o assunto, “com base nos re-
sultados do processamento
de vídeos, que mostram como
pessoas com uniformes de
militares das Forças Armadas
da Federação Russa estão tor-
turando um prisioneiro no

uniforme de um militar das
Forças Armadas da Ucrânia.
Medidas estão sendo tomadas
para estabelecer todas as cir-
cunstâncias do crime”.

O vídeo que aparece pri-
meiro mostra a vítima sendo
amordaçada cercada por pelo
menos quatro homens, um
dos quais está vestindo o que
parece ser um uniforme rus-
so com a insígnia “Z” asso-
ciada à invasão da Ucrânia
pela Rússia.

Soldados russos suspeitos
de castrar prisioneiro

Vídeos

Militares russos vigiam a praça principal de Melitopol

Punição, além da multa, pode chegar a 6 meses de prisão
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A Inglaterra registrou o ju-
lho mais seco desde 1935, in-
formou o serviço meteorológico
nacional do Reino Unido, o Met
Office, nesta segunda-feira (1°).

“A Inglaterra teve apenas 35%
(23,1 milímetros) de sua preci-
pitação média para o mês”, dis-
se o órgão em comunicado. As
regiões sul e leste foram parti-

cularmente atingidas pela falta
de chuvas, com o sul do país
registrando o julho mais seco
desde 1836, com 17% de sua
precipitação média.
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Elysia Cardoso 

Sinônimo de comida caseira, que
remetem às receitas feitas pelas vo-
vós, as almôndegas estão presentes
na culinária italiana. Conhecida no
País europeu por polpettes, elas são
feitas com cortes especiais de carne
bovina e suína, e estarão no cardápio
oficial da 16ª edição do Festival Ita-
liano de Nova Veneza, que neste ano
será realizada entre 4 e 7 de agosto,
em Nova Veneza, a 39 km de Goiânia,
após um hiato de dois anos devido
à pandemia de Covid-19.

A festa, que reforça a importância
da cultura italiana, tem realização
da Prefeitura de Nova Veneza, com
patrocínio da Enel Distribuição
Goiás, por meio da Lei de Incentivo
à Cultura/Goyazes. Tem também
apoio da Câmara Municipal da ci-
dade, Governo de Goiás, Secretaria
de Estado da Cultura, tendo como
correalizador o Sesc-GO.

Levando a mais de 100 anos um
sabor simples e aconchegante, as
polpettes de tão antigas tem origem
incerta. Foi na Itália que ela tomou
a forma mais conhecida e se trans-
formou em outras variantes quando
chegou ao Brasil, por meio dos imi-
grantes italianos, que ocuparam prin-
cipalmente as cidades de Curitiba,
Porto Alegre e São Paulo, onde a
presença das colônias italianas são
bastante fortes. Há relatos de que o
prato remete ao século 15 quando
eram feitas com bifes de carne batida
juntamente com gordura e especia-
rias. Com o tempo, as trouxinhas vi-
raram bolinhos. A base de ingre-
dientes, porém, foi mantida.

O toque especial para que o prato
fique semelhante ao que é feito na
Itália, começa pela escolha das car-
nes, “quanto melhor for a qualidade
da carne, melhor o resultado final",
assegura a chef responsável pela
Cantina da Nonna, restaurante ofi-
cial do Festival Italiano de Nova Ve-
neza, Vânia Maria Alves. Após esse
processo, elas são limpas e tem boa
parte das gorduras retiradas.

“Ela tem que ficar suculenta, e
não gordurosa, para casar perfeita-
mente com o nosso molho”, explica

a chef Vânia. Os dois tipos de carne
são moídos ao mesmo tempo, ou
seja, há uma mistura de sabores
que fará toda a diferença ao paladar.
Logo depois de moer, as cozinheiras
iniciam os detalhes do prato e o
próximo passo é o tempero. As car-
nes já moídas são temperadas com
alho, cebola e pimentas sem semen-
tes que são previamente batidas no
liquidificador junto com a cebola
utilizada para que, segundo Vânia,
“o ardor não fique em evidência”.

Segredos italianos
O processo de

cozimento também
é o que tem de
mais diferente no
processo: as polpet-
tes não são fritas
em óleo como no
Brasil. Elas são co-
zidas em água e
óleo. “Para cada
meio copo de óleo
utilizado no cozi-
mento colocamos
dois copos de água
na panela”, explica
a responsável pela
Cantina da Nonna.
Enquanto as pelo-
tas cozinham, o
molho de tomate é
preparado. “Usa-
mos o molho pron-
to de tomate con-
tendo pedaços da
fruta. Batemos no
liquidificador a cebola, o alho, azei-
te e sal e adicionamos ao molho”,
disse a chef. Ela orienta que as er-
vas (manjericão, orégano, salsinha
e cebolinha) sejam adicionadas à
mistura após o molho ferver.

Nesse ínterim, as carnes já estão
cozidas e então são adicionadas ao
molho. “Depois de misturar as pol-
pettes e o molho deixamos cozinhar
por mais 20 minutos. Aí sim já estão
prontas para serem servidas”, afir-
ma Vânia. A chef explica que, no
Festival, o visitante terá a opção de
pedir o prato puro, apenas com mo-
lho de tomate, ou acompanhadas
de massa ou polenta cozida.

O Festival
Com uma estimativa média de pú-

blico para esta edição de 100 mil vi-
sitantes em seus quatro dias, o Festival
Italiano de Nova Veneza se enquadra
no patamar dos grandes festivais do
Brasil. A festa foi criada para valorizar
a história da cidade, formada por co-
lonos italianos que vieram para o
Brasil há mais de 100 anos. Hoje
cerca de 60% de sua população é for-
mada por descendentes e os demais
cidadãos adotaram a cultura italiana. 

Com acesso gratuito para a po-
pulação, o Festival deste ano será
uma mistura de culturas, contará
com uma ampla programação dedi-
cada à cultura italiana e a cultura
goiana, com exposições, missas, mui-
ta música, apresentações artísticas,
diversos pratos como as apreciadas
massas, sobremesas, bebidas, arte-
sanato e muito mais. 

Com o tema ‘Uma boa massa,
bom vinho e, claro, uma boa com-
panhia’, o festival vai oferecer pratos
que custarão de R$ 20 a R$ 40. Aces-
se: (www.festivalitalianonovavene-
zago.com) e confira todo o cardápio
da festa. (Especial para O Hoje)

Polpettes da Nonna são as estrelas da culinária 
da 16ª edição do Festival Italiano de Nova Veneza

Tradicional Festival

Italiano neste ano

ocorre entre 4 e 7 

de agosto em 

Nova Veneza 
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Chamas da Vida
miguel manda andressa se

segurar firme no carro. Ele diz
que vai tentar puxar o freio
de mão. o carro derrapa e
bate. miguel e andressa ficam
inconscientes. Tomás diz para
Guga que ele devia ter avisado
que vilma estava no hospital.
andressa recobra a consciência
e liga para polícia. miguel é
resgatado pelos paramédicos.
Beatriz diz para Tomás tocar
a vida dele e sair do rastro de
vilma.  Tomás não entende a
preocupação de Beatriz.

além da ilusão
Davi afirma à isadora que

viu Joaquim brigar com abel.
no rio de Janeiro, Joaquim
se desespera ao ouvir no rá-
dio a notícia sobre o assas-
sinato de abel. Salvador
questiona onofre sobre a
abotoadura de Joaquim, en-
contrada ao lado do corpo.
letícia não gosta quando lo-
renzo é ríspido com Bento.
violeta aciona um advogado
para ajudar onofre. Enrico
deduz que Joaquim tirou a
vida de abel.

Cara e Coragem
anita se recusa a entrar

no carro de Dalva e a amiga
fica sem entender nada. moa
se aconselha com adélia. re-
gina humilha Dagmar. Pat
chama alfredo de moa e deixa
o marido enciumado. andréa
conhece Bob Wright, e os dois
demonstram interesse um
pelo outro. anita pede ajuda
a Jéssica para sumir com o
carro que usou na noite em
que clarice morreu. Dalva,
cleide e margareth decidem
vender a Êxito.

Poliana Moça
Juntos, otto, roger e mar-

celo encontram com Waldis-
ney. otto alega que quer o
Pinóquio de volta. Duas mu-
lheres encapuzadas chegam
em cena e atiram nos irmãos.
inconscientes, as vítimas são
sequestradas. João pede des-
culpas para Poliana por vazar
privacidade de Éric. renato
questiona ruth se ela está
tendo um caso com otto.
Brenda e raquel ficam amo-
ladas com celeste e seus be-
nefícios na empresa. 

Pantanal
José lucas fala para Juma

que só sai da tapera se ela qui-
ser. Guta e marcelo sentem
que estão sendo castigados
por não poderem viver seu
amor. Guta não gosta de ver
Zuleica e os filhos tomarem
conta da fazenda. Juma se in-
comoda quando José lucas diz
que a ama. Guta demonstra
hostilidade no trato com Zu-
leica. irma conta à mãe que
está grávida. maria Bruaca se
nega a parar com a chalana
ao avistar Tenório e Zuleica.

RESUMO
t
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Da balada
para a vida
Dupla capixaba aposta em single
inédito para alcançar todos os
amantes do sertanejo universitário

Lanna Oliveira

Diretamente do Espirito
Santo, a dupla sertaneja
Breno & Bernardo acaba de
lançar a música ‘Revoada’.
Após cantarem com Henri-
que & Juliano e abrirem o
show de Jads e Jadson, É o
Tchan, agora eles dão mais
um passo na carreira. Com
a divulgação do single que
fala sobre um encontro ines-
perado na balada, eles al-
cançam o público jovem
que movimentam e ditam
as tendências do mercado
musical. ‘Revoada’ já está
disponível em todas as pla-
taformas digitais e promete
agitar os amantes do serta-
nejo universitário.

A dupla sertaneja Breno
& Bernardo, do Espírito San-
to, vem ganhando destaque
no cenário musical e agora
apresenta o próximo single
de trabalho. A música ‘Re-
voada’, dos compositores
Gustavo Chaves, Gabriel
Viana e Ravan Felipe, é a
nova aposta dos cantores.
Os compositores da canção
fazem parte do ‘cast’ da
Plug Records, produtora
que reúne grandes profis-
sionais da área no mercado
nacional. Tendência forte
que já ocorre no meio ser-
tanejo, os grupos de com-
posições têm mantido os
interpretes alimentados e
o mercado aquecido.

O grupo Plug Records
tem o propósito de reunir
em um lugar, grandes com-
positores que almejam cres-
cimento. O projeto, criado
e desenvolvido pelo produ-
tor musical Marcos Buzzo,
foi inaugurado em março
de 2022 e já colhe louros
como ‘Revoada’. Eles dispo-
nibilizam para indústria
musical, serviços que facilita
a jornada dos interessados
nos mais diversos processos
que envolvem o lançamento
de uma música, tais como:
produção de guias, grava-
ção, edição, consultoria, dis-

tribuição digital e marketing
para compositores, lança-
mentos e também cursos. 

Com letra arrojada, atual
e jovem, a música ‘Revoada’
diz no refrão “mandou
mensagem depois da bala-
da dizendo que o melhor
beijo era o meu. Me conhe-
ceu na revoada e disse que
não me esqueceu”. Quem
nunca viveu a história de
uma paquera que começou
na balada, mas que tem
tudo para continuarem o
romance. A maioria das
pessoas que estão nas ba-
ladas se reconhecem na le-
tra e elas vão se apaixonar
pelo ritmo contagiante.
Quando soma-se letra e me-
lodia que capta a atenção
do público, o sucesso vem.

A dupla apresenta ‘Re-
voada’, mas canta além da
proposta do single. Como
o sertanejo, eles também
mantêm o repertório am-
plo. Fazem parte da nova
geração de cantores do ser-
tanejo universitário capi-
xaba, e a variedade que
buscam na hora de montar
o show vai desde canções
românticas, sofrência, mú-
sicas mais agitadas e moda
de viola. Os goianos, apai-
xonados por sertanejo que
são, gostam de novidades,
então conheçam a dupla
Breno & Bernardo e ouçam
a música inédita ‘Revoada’.
(Especial para O Hoje)

A dupla Breno & Bernardo acaba de lançar a música ‘Revoada’

Paola Giometti escreveu a obra ‘A Senhora da Tundra’ ao longo de 23 anos até sua publicação

LIVRARIA
t

Histórias de vi-
kings que têm feito
muito sucesso no ci-
nema e em séries,
com títulos como ‘O
Homem do Norte’ e
‘Vikings Valhalla’, ga-
nham mais um repre-
sentante no mês de
julho. O livro ‘A Se-
nhora da Tundra’, pu-
blicado pelo selo Cul-
turama Plural, da Edi-
tora Culturama, ba-
seia-se nas lendas e
mitos nórdicos para
apresentar uma his-
tória sombria cheia
de ação e aventura no
mundo viking. O lan-
çamento de sua obra
ocorreu durante a Bie-
nal Internacional do
Livro de São Paulo.

Quem assina a autoria
é a escritora Paola Giometti,
que faz parte do Catálogo In-
ternacional de Escritores Bra-
sileiros, sendo finalista do
prêmio Reconhecimento In-
ternacional da Literatura
Brasileira promovido pela
Academia Internacional de
Literatura Brasileira e pela
Focus Brazil New York 2020. 

"Escrevi ‘A Senhora da
Tundra’ ao longo de 23 anos.
Publicá-lo no Brasil foi uma
grande realização, já que
pude trazer minhas expe-
riências morando no norte
da Noruega. Viver ali me
proporcionou essa imersão
na cultura e nas paisagens,
o que possibilitou que eu
trouxesse essa visão para
os leitores de como de fato
é a natureza na região, e
porque faz tanto sentido o
folclore ser tão sombrio. Ter
Jarnsaxa como personagem
principal foi uma forma de
também expressar o meu
lado primal, algo que me
fortaleceu muito no proces-
so de adaptação e integração

com o clima caótico do
Ártico e a sobreviver às noi-
tes polares que parecem in-
termináveis", afirma Paola. 

O livro conta a história
de um período obscuro da
Era Viking, quando os escan-
dinavos acreditavam que os
deuses os haviam abando-
nado. É na interminável es-
curidão do inverno nórdico
dessa época que os draugar
andam sobre a terra.

Jarnsaxa é uma draugr e
segue o destino de sua raça
maldita, alimentando-se de
carne humana caçada nas
longas noites de inverno po-
lar. Porém, não foi escolha
sua viver como aqueles que
deveriam estar sob a terra,
mas continuam a caminhar
pelo mundo. Transformada
ainda criança, ela se tornou
a bastarda do rei dos drau-
gar, Drakkar, que mantém
uma profunda ligação mís-
tica com Grafvölludr-Gulon,
a Serpente da Era Antiga,
devoradora de homens. Mais
do que isso, Saxa é a general
do exército do rei, é a Ursa

da Tundra, assim cha-
mada por invadir vi-
larejos carregando o
couro de um urso so-
bre os ombros.

A autora
Paola Giometti é

bióloga, PhD em Ciên-
cias. Aos 11 anos foi
considerada a escri-
tora mais jovem do
Brasil com a publica-
ção do livro Noite ao
Amanhecer pela edi-
tora Cassandra Rios.
Seu livro Drako e a
Elite dos Dragões
Dourados conquistou
os seis primeiros lu-
gares do Alien
Awards de 2018 por
voto popular nas re-

des sociais, além de no-
meá-la a melhor autora na-
cional no mesmo ano. 

Em 2020, Paola fez o curso
de Storytelling pela Pixar,
lançou o livro ‘Symbiosa e a
Ameaça no Ártico’, bem como
‘The Destiny of the Wolves’,
por uma editora americana,
o qual foi selecionado como
o melhor livro de ficção do
mês de dezembro pelo Reed-
sy Discovery e que lhe rendeu
a medalha de ouro da Titan
Book Awards em 2021. 

Paola hoje faz parte do
Catálogo Internacional de
Escritores Brasileiros, sendo
finalista do prêmio Reco-
nhecimento Internacional
da Literatura Brasileira pro-
movido pela Academia In-
ternacional de Literatura
Brasileira e pela Focus Brazil
New York 2020, além de ter
estudado sagas medievais
islandesas na Universidade
da Islândia. Atualmente, vive
em Tromsø, em um vilarejo
no extremo norte da Norue-
ga, com seu companheiro e
suas três serpentes. (Espe-
cial para O Hoje)

Universo viking permeia
história de fantasia de livro
Protagonista Jarnsaxa vive mitos nórdicos em jornada de
vingança e redenção em publicação da Culturama Plural
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A música

‘Revoada’ é dos

compositores

Gustavo Chaves,

Gabriel Viana e

Ravan Felipe, do

grupo Plug

Records



Estão abertas as inscrições
para o concurso de poesia em
comemoração ao bicentenário
da Independência: ‘Brasil 200
Anos de Independência: Len-
do nossa História, Escrevendo
nosso Futuro’. O edital do con-
curso já está publicado na pá-
gina do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educa-
ção (FNDE) no site gov.br. As
inscrições vão até o dia 2 de
setembro e devem ser feitas
pelos gestores das escolas.

Podem participar alunos
do 6° ao 9° ano do ensino
médio. Na primeira etapa,
será selecionado o melhor
poema de cada escola. De-
pois, começa a disputa entre
as escolas, até se chegar às
melhores poesias de cada
região do País.

Nadja Rodrigues, coorde-

nadora do Programa do Livro
do FNDE explica os critérios
de avaliação: "entre as obras
inscritas, cada poesia vai ser
avaliada com relação a al-
guns critérios estabelecidos
no edital, que está no Portal

do FNDE. São eles: criativi-
dade, contextualização, har-
monia estética, autenticidade
e expressividade".

Cada região do País terá
um vencedor e um segundo
lugar. O primeiro colocado

vai receber R$ 10 mil, além
de uma viagem para o even-
to de premiação, que será
em novembro, em Brasília.
Além do prêmio, as poesias
vencedoras estarão na quar-
ta capa de todos os livros do
Programa Nacional do Livro
e do Material Didático
(PNLD) do ano que vem.

O segundo colocado de
cada região vai receber R$
5 mil. Já as escolas que tive-
rem alunos premiados vão
receber placas de premiação.
O poema inscrito deve ser
inédito e não pode ter parti-
cipado de nenhum outro
concurso. As obras não po-
dem ter elementos que des-
cumpram o princípio da
igualdade, o respeito e a to-
lerância, nem ter conteúdo
de ideologia partidária.
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Viola caipira
nesta terça-feira (2), às

19h, estreia ‘o cancioneiro
Popular nas Dez cordas’,
segundo capítulo do projeto
‘no Pinicado da viola’, do
violeiro e compositor caio
de Souza. no episódio, caio
aborda os arranjos para a
viola caipira solo, com te-
mas consagrados do can-
cioneiro popular de autores
brasileiros. o primeiro epi-
sódio, ‘a viola e Seus vio-
leiro’, já está disponível no
YouTube do projeto. Quan-
do: Terça-feira (2). onde:
youtube.com/nopinicadoda-
viola. Horário: 19h.

Cultura japonesa
a associação nipo-Brasi-

leira de Goiás - anBG KaiKan
recebe convidados na noite
desta terça-feira (2) para um
jantar de lançamento da ‘20ª
edição do Bon odori 2022 -
o Festival de música, Dança,
culinária e artes Japonesas’.
os parceiros e a imprensa
goiana conhecem os deta-
lhes da programação do
evento, que após dois anos

de adaptação à pandemia,
tem o tema: ‘resiliência’ e
ocorre nos dias 26 e 27 de
agosto. ingressos antecipa-
dos já estão disponíveis no
site bilheteriadigital.com.
Quando: Terça-feira (2).
onde: av. Planície S/n, Setor
conjunto itatiaia – Goiânia.
Horário: 19h.

Festival audiovisual
após encerrar suas ati-

vidades presenciais em 31
de julho, o cabíria Festival
audiovisual, dedicado à re-
presentatividade feminina
e à diversidade nas telas,
segue online até 3 de agos-
to para todo o Brasil por
meio do streaming cardu-
me. ainda dá tempo de as-
sistir às produções desta
quarta edição da mostra,
com longas e curtas, e da
mostra Foco alemanha, com

curtas alemães seleciona-
dos pela curadora maxa Zol-
ler. Também é possível rever
as entrevistas publicadas
no YouTube do festival. Toda
a programação é gratuita e
está disponível em
cabiria.com.br. Quando: até
3 de agosto. onde: cardu-
me.tv.br. 

Corte e costura
o clube de costura dis-

ponibiliza o curso ‘modela-
gem e corte e costura'. o
curso visa possibilitar a
quem inicia no aprendizado
da costura o domínio das
operações das máquinas
com a segurança e as habi-
lidades necessárias para o
desenvolvimento da mode-
lagem e montagem de um
vestido tubinho. como con-
teúdo formativo a turma co-
nhece os materiais e instru-
mentos utilizados, com suas
características e aplicações.
as inscrições para os cursos
podem ser efetuadas pelo
Sympla. Quando: até dia 5.
onde: av. contorno, nº 165,
Setor norte Ferroviário –
Goiânia. 9h às 12h.

Hoje (2) estreia o segundo capítulo do projeto ‘No Pinicado da Viola’
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Victor Pecoraro e Rayanne
Morais compartilham mo-
mento no instagram após
polêmica de traição

victor Pecoraro e rayanne
morais estão juntos! o casal
alvo de uma polêmica após
o ator ser acusado de traição
publicou fotos juntos. Este é
o primeiro registro do casal
nas redes sociais depois da
polêmica que começou quan-
do Sylvia Goulart expôs o ex-
Fazenda. na época, victor pu-
blicou um vídeo falando so-
bre o fim do casamento e
negando que rayanne morais
tenha sido o pivô do término.
as fotos foram feitas na últi-
ma sexta-feira (29) em um
restaurante da urca durante
a comemoração do aniver-
sário da atriz. "Deus me deu
você pra cuidar e para juntos
caminharmos em amor e
companheirismo". (lara nas-
cimento, Purepeople) 

Foto de festa de Bruna
Marquezine repercute na
web e fãs apontam: ‘Ele tá
real no Brasil’

Bruna marquezine está de
volta ao Brasil após concluir
as gravações de 'Besouro
azul', longa da Dc Films onde
ela interpreta a protagonista
feminina. no entanto, a estrela
parece não ter vindo ao país
sozinha! Depois de notarem
que Xolo maridueña seguiu

Sasha meneghel nas redes
sociais, os fãs encontraram
outro indício de que o ator
pode estar em terras brasi-
leiras. neste final de semana,
Bruna realizou, em sua man-
são, uma festa junina. os fãs
mais atentos notaram que,
ao fundo de um dos vídeos
publicados por pessoas pre-
sentes, lá estava Xolo mari-
dueña. nas redes sociais, fãs
ficaram eufóricos com a pre-
sença de Xolo no Brasil. (mat-

heus Queiroz, Purepeople) 

Brigado com Bruno, Thiago
Gagliasso parabeniza Gio
Ewbank por atitude após
racismo: ‘Exemplar’

Filhos mais velhos de Bru-
no Gagliasso e Giovanna Ew-
bank, Títi e Bless foram víti-
mas de racismo em Portugal.
no Brasil, o irmão do ator,
Thiago Gagliasso, repudiou
o episódio e manifestou seu
apoio aos artistas, apesar de

nos últimos tempos terem
protagonizado várias brigas.
"Queria parabenizar a minha
cunhada pela força que ela
teve. certamente eu teria fei-
to muito pior porque eu não
imagino a raiva e o ódio que
deve ter passado dentro do
coração dela. Dou toda a for-
ça do mundo ao meu irmão,
a minha cunhada e a toda a
família porque eu sei o quan-
to eles estão sofrendo". (car-
men moreira, Purepeople) 

CELEBRIDADES

Sandy anunciou Wa-
nessa Camargo como a
primeira convidada de
seu novo trabalho, 'Nós,
Voz, Eles 2'. 'É isso mesmo,
Brasiiiilll!', vibrou a mu-
lher de Lucas Lima ao pu-
blicar fotos do reencontro
com a atual namorada de
Dado Dolabella, com
quem voltou a se relacio-
nar após 17 anos separa-
dos.Ao presenciar a cena,
Lucas Lima brincou com
os rumores de rivalidade
entre as suas. "As rivais
estão juntas", zoou o pai
de Theo, único filho da
cantora. Na web, inter-
nautas comemoraram a

notícia. "O feat que eu
sempre quis", garantiu um
seguidor. "A música bra-

sileira precisava disso",
opinou outro. (Carmen
Moreira, Purepeople) 

Sandy mostra reencontro com Wanessa para 
gravação de dueto e marido zoa: ‘Rivais juntas’

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

Hoje é bem importante estar
com as suas ideias alinhadas com
as ideias das pessoas do seu con-
vívio. oportunidades podem surgir
se você impuser rapidez em sua
tomada de decisão. É importante
trocar, conversar e chegar a um
consenso para evitar conflitos.
mantenha a leveza e o otimismo. 

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

o dia favorece suas emoções.
você pode estar muito mais gen-
til e amoroso. mantenha-se aber-
to para novos aprendizados.
aposte em um hobby e em tare-
fas que tragam bem-estar. Saiba
escolher bem as suas batalhas.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

Hoje o dia favorece a estabi-
lidade. Evite excesso de novidades
e se mantenha em uma direção
mais segura, que traga progresso,
mesmo que lento. mantenha sua
estabilidade emocional, o que
pode ser desafiador. Evite deci-
sões extremas ou importantes.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

Hoje o dia traz mudanças,
muitas delas desejadas, nem que
seja inconscientemente. o dia
pode trazer mudanças na sua
casa ou na família. Tome cuidado
com prejuízos inesperados. cuide
bem do seu dinheiro. Excessos
de desejos podem ser um pro-
blema. mantenha-se intuitivo.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

o dia pode trazer algumas
rupturas ou decisões que reno-
vam a vida. Faça o que precisar,
sem apegos. É um dia em que o
excesso de emotividade pode
ser um problema, então se man-
tenha mais prático. É importante
conseguir encontrar compreen-
são, boa vontade e equilíbrio. 

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

o dia pode trazer bastante
trabalho e reconhecimento. Tome
cuidado com a desconexão com
as coisas que está fazendo, o que
pode desmotivá-lo. mantenha os
pés no chão e evite se iludir. Sua
capacidade de ser prático ser vis-
ta, o que pode trazer frutos.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

o dia pode trazer algo do
passado à tona, como algum pro-
jeto ou relacionamento que pode
ser recuperado. Se houver brigas
e desentendimentos, não será
para sempre. Basta dar tempo
ao tempo. amplie seu poder de
comunicação. você pode realizar
trocas profundas e confidenciais
no dia de hoje, seja no lado amo-
roso, seja no lado de amizade.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

Hoje o dia traz um pouco de
desconfiança para as relações.
Pode ser apenas uma paranoia,
mas evite brigas e saiba dialogar.
o dia favorece ações em direção
a um objetivo. você pode sentir
muito ânimo para resolver seus
problemas, mas tome cuidado. 

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

Hoje o dia pode trazer atrasos
ou mudanças de última hora, o
que traz a necessidade de ser
mais flexível. você pode estar com
bastante foco nos seus projetos
e planos, conseguindo realizar
suas ideias, mesmo enfrentando
obstáculos. continue se sentindo
inspirado e motive as pessoas.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

Hoje o dia traz criatividade e
amor. você pode se beneficiar
deste dia para inovar ou conquis-
tar quem deseja. o amor está
potencializado. É um dia favorável
para fazer o que realmente gosta,
inclusive pode sentir que está
procrastinando tudo o que é cha-
to. Evite promessas demais. 

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

o dia traz calma e receptivi-
dade; isso pode ser fantástico
para assumir mais responsabili-
dades, acolher os outros e ajudar.
Quanto mais altruísta for, mais
prosperidade pode conquistar.
É importante manter a aura de
confiabilidade e não querer fazer
mil coisas de uma vez.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

Hoje o dia pode ser confuso e
intenso, cheio de emoções e dra-
mas, sejam seus ou dos outros. a
família pode ser um ponto de
apoio e também de preocupação.
Saiba se orgulhar de si mesmo e
não estagne. Existem coisas novas
para aprender. Ótimo dia para
trabalhar ideias criativas.

O vencedor receberá R$ 10 mil e o segundo lugar recebe R$ 5 mil 
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16 n Essência

Lanna Oliveira

Presente entre os tratamen-
tos estéticos mais feitos pelas
famosas do Brasil e do exterior,
como Claudia Raia e Gisele
Bündchen, o peeling remove
as células mortas da pele por
meio da aplicação de substân-
cias ácidas e é capaz de tratar
manchas, rejuvenescer e dei-
xar a pele com aspecto mais
liso. No entanto, o tratamento
é rodeado de dúvidas e para
esclarecer essas questões, a
biomédica e especialista em
saúde estética, Vânia de Paula,
explica os tipos de tratamentos
e as funções de cada um.

“O Peeling é o processo de
remoção das camadas super-
ficiais da pele. Com essa re-
moção, a pele fica reestrutu-
rada e estimula a produção de
colágeno que é a substância
que dá firmeza à pele e a deixa
com o aspecto de renovada.
Essa remoção também é eficaz
para prevenir problemas fa-
ciais e dermatológicos, como
cicatrizes, craves, espinhas e
manchas”, explica Vânia. Se-
gundo a especialista, há dois
tipos de peeling: O físico e o
químico. Esses tipos se dividem

em outros subtipos que são
usados conforme as especifi-
cações de pele da pessoa.

O peeling físico é feito por
meio do uso de equipamentos,
cremes abrasivos ou aparelhos
que realizam uma descamação
mecânica na pele. Pode ser fei-
to por fluxo de cristais, os cha-
mados ‘peeling de cristal’, que
é utilizado para combater ci-
catrizes de acne, remover man-
chas de sol e de cravos ou
rugas finas, sem o uso de pro-
dutos químicos. As sessões po-
dem ser feitas de uma a duas
vezes por semana, conforme
o estado da pele, e em qualquer
parte do corpo, apesar de ser
mais comum no rosto.

Já o peeling de diamante,
também conhecido como mi-
crodermoabrasão, consiste em
uma esfoliação na pele feita
com uma caneta com uma
lixa diamantada na ponta para
a remoção das células mortas
na camada mais superficial.
É recomendado para quem
deseja amenizar as machas,
eliminar estrias brancas e ver-
melhas e diminuir a oleosi-
dade da pele. As sessões du-
ram cerca de 15 a 30 minutos
e podem ser feitas uma vez

no mês. As duas versões do
tratamento exigem cuidados
pré e pós procedimento.

Vânia revela que exposi-
ção ao sol e uso de protetor
solar é um dos cuidados mais
importantes. “Tanto o peeling
de cristal quando o de dia-
mante necessitam de atenção
no pré e pós-procedimento.
É recomendável que se evite
exposição ao sol e faça uso
constante do protetor solar.
Além disso, é importante con-
sultar um profissional antes
de realizar outros procedi-
mentos de estéticos. Justa-
mente por esse risco em se
expor ao sol, esse tipo de pro-
cedimento é mais procurado
durante o inverno”, diz.

Ao contrário do físico, o
peeling químico usa substân-
cias ácidas para fazer a remo-
ção das camadas danificadas
da pele e promover o cresci-
mento de camadas lisas. Além
de auxiliar na produção de co-
lágeno, o peeling é ideal para
quem deseja eliminar linhas
de expressão. “O peeling quí-
mico superficial é mais usado
por quem quer clarear e tirar
marcas de acne e rugas que
estão superficiais. Já no quí-
mico médio, é usado ácidos
para remover manchas mais
profundas. Por fim, o químico
profundo é recomendado para
as pessoas que têm a pele da-
nificada pelo sol e acidentes
que sofreu e deixou cicatrizes,

por exemplo”, comenta Vânia.
Assim como no outro tipo,

esse procedimento também de-
manda cuidados, como evitar
exposições ao sol e usar prote-
tor solar com frequência. É im-
portante evitar tocar a área
tratada, já que ela estará sen-
sível, e usar cremes hidratantes
para evitar que novas manchas
apareçam. Enfim, para manter
a pele com aspecto bem cui-
dado e saudável é preciso estar
sempre atento ao seu corpo e
as suas necessidades. Autoes-
tima e cuidado com si vai além
do físico, é uma forma de man-
ter uma boa autoestima e con-
sequentemente, sua saúde
mental equilibrada. (Especial
para O Hoje)

Já usado por Gisele Bündchen e
Cláudia Raia, peeling é capaz de 
tratar manchas e manter a pele com
aspecto de bem cuidada e saudável

O procedimento demanda cuidados como evitar exposições ao sol, usar protetor solar, entre outros

Rejuvenescimento da pele

EsTREia

DC Liga dos Superpets (Dc
league of Super-Pets, 2022,
Eua). Duração: 1h46min. Dire-
ção: Jared Stern. Elenco: mar-
celo Garcia, Dwayne Johnson,
Duda Espinoza. Gênero: ani-
mação, fantasia, aventura, fa-
mília. Dc Super Pets acompa-
nha Krypto o Supercão e Su-
perman, amigos inseparáveis,
compartilhando os mesmos su-
perpoderes e lutando contra o
crime em metrópolis lado a
lado. Quando Superman e o
resto da liga da Justiça são se-
questrados por lex luthor,
Krypto, forma uma equipe de
animais de estimação que re-
ceberam superpoderes. cine-
mark Flamboyant: 13h20, 14h,
15h50, 16h30, 17h50, 18h20,
20h50. cinemark Passeio das
Águas: 13h20, 14h, 15h20,
15h50, 16h15, 16h35, 18h20.
Kinoplex Goiânia: 13h30, 15h50,
16h50, 18h10, 19h10, 20h30.
cineflix aparecida: 14h40,
15h30, 16h55, 18h10, 19h10,
20h30. cineflix Butiti: 15h30,
16h30, 17h45, 18h45, 20h, 21h.

EM CaRTaZ

Pluft, o fantasminha (Pluft,
o fantasminha, 2022, Brasil).
Duração: 1h28min. Direção:
rosane Svartman. Elenco: Ju-
liano cazarré, lolla Belli, cleber
Salgado. Gênero: infantil. a
menina maribel e o fantasma
que morre de medo de gente
desenvolvem uma inesperada
amizade. um dia, ela é seques-
trada pelo pirata Perna de Pau,
que quer usá-la para achar o
tesouro deixado pelo seu avô,
o falecido capitão Bonança
arco-íris. na casa abandonada
onde o velho morou, maribel
espera pela ajuda dos mari-
nheiros Sebastião, João e Ju-
liano, muito amigos do velho
capitão, que saem em uma
atrapalhada busca pela garota.
cinemark Passeio das Águas:
13h. cineflix Butiti: 14h30.

O Telefone Preto (The Black
Phone, 2022, Eua). Duração:
1h43min. Direção: Scott Der-

rickson. Elenco: mason Tha-
mes, madeleine mcGraw, Ethan
Hawke. Gênero: Terror, sus-
pense. Em 1978, uma série de
sequestros estão acontecendo
na cidade de Denver. Ethan
Hawke interpreta o "Grabbler",
um serial killer que tem seu
alvo crianças do bairro. Finney
Shaw, um garoto de 13 anos,
é sequestrado. o garoto acorda
em um porão, onde há apenas
uma cama e um telefone preto
em uma das paredes. Quando
o aparelho toca, o garoto con-
segue ouvir a voz das vítimas
anteriores do assassino, e elas
tentam evitar que o Finney so-
fra o mesmo destino. Enquanto
isso, sua irmã Gwen tem so-
nhos que indicam o lugar onde
ele pode estar e corre contra
o tempo para tentar ajudar os
detetives Wright e miller a aju-
dar o irmão, apenas para que
isso seja em vão. Finney conti-
nua a fazer tentativas para es-
capar que apenas falham, até
que uma das vítimas do serial
killler fala sobre um plano que
finalmente poderia levar Finney
à liberdade. cinemark Flam-
boyant: 19h10, 21h, 21h40. ci-
nemark Passeio das Águas:
19h, 19h10, 20h50, 21h40,
21h50. Kinoplex Goiânia:
21h30. cineflix aparecida:
17h10, 19h25, 21h40. cineflix
Butiti: 17h40, 21h45.

Elvis (Elvis, 2022, Eua). Dura-
ção: 2h39min. Direção: Baz

luhrmann. Elenco: austin Bu-
tler, Tom Hanks, olivia DeJon-
ge. Gênero: Biografia, musical.
a cinebiografia de Elvis Presley
acompanhará décadas da vida
do artista e sua ascensão à
fama, a partir do relaciona-
mento do cantor com seu con-
trolador empresário ‘colonel’
Tom Parker. a história mer-
gulha na dinâmica entre o
cantor e seu empresário por
mais de 20 anos em parceria,
usando a paisagem dos Eua
em constante evolução e a
perda da inocência de Elvis
ao longo dos anos como can-
tor. no meio de sua jornada e
carreira, Elvis encontrará Pris-
cilla Presley, fonte de sua ins-
piração e uma das pessoas
mais importantes de sua vida.
cinemark Flamboyant: 13h40,
14h20, 17h20, 17h45, 20h50,
21h10. cinemark Passeio das
Águas: 20h20, 20h45. Kinoplex
Goiânia: 14h10, 17h30, 20h50.
cineflix aparecida: 21h25. ci-
neflix Butiti: 20h45.

Minions 2: A Origem de Gru
(minions: The rise of Gru, 2022,
Eua). Duração: 1h28min. Dire-
ção: Kyle Balda, Brad ableson.
Elenco: leandro Hassum, Steve
carell, alan arkin. Gênero: ani-
mação, ação, comédia, família.
na década de 1970, Gru está
crescendo no subúrbio. Fã de
um grupo de supervilões co-
nhecido como vicious 6, Gru
traça um plano para se tornar

malvado o suficiente para se
juntar a eles. Felizmente, ele
recebe apoio de seus leais se-
guidores, os minions. Juntos,
eles exercem suas habilidades
enquanto constroem seu pri-
meiro covil, experimentam suas
primeiras armas e realizam as
primeiras missões. cinemark
Flamboyant: 13h15, 13h50, 14h,
14h30, 15h40, 16h10, 16h40,
18h50. cinemark Passeio das
Águas: 13h50, 14h10, 14h30,
14h50, 16h, 16h20, 16h50, 17h,
18h10, 18h35. Kinoplex Goiânia:
13h, 15h, 16h10, 17h, 19h, 21h.
cineflix aparecida: 14h30,
15h10, 16h50, 19h. cineflix Bu-
titi: 14h50, 15h45, 16h50,
18h50, 19h50.

Thor: Amor e Trovão (Thor:
love and Thunder, 2022, Eua).
Duração: 1h59min. Direção:
Taika Waititi. Elenco: chris
Hemsworth, natalie Portman,
christian Bale. Gênero: aven-
tura, ação, ficção científica. o
longa, além de representar os
acontecimentos de Thor: rag-
narok, promove a volta de Jane
Foster, que se transforma na
versão feminina de Thor. os
Guardiões da Galáxia terão pa-
pel importante na história, tra-
zendo aventuras que podem
fazer o filho de odin questionar
seu papel enquanto Deus do
Trovão, precisando contar com
o apoio de grandes aliados
como valquíria e Korg para en-
frentar suas lutas. o filme ainda

apresenta Gorr - sendo o gran-
de vilão da narrativa - e ainda,
Zeus. cinemark Flamboyant:
13h30, 14h10, 16h, 16h20, 17h,
18h55, 19h15, 19h50, 20h40,
21h50, 22h. cinemark Passeio
das Águas: 13h40, 15h, 15h40,
16h30, 17h50, 18h, 18h30,
19h20, 20h35, 21h, 21h20,
22h10. Kinoplex Goiânia:
13h40, 16h10, 18h10, 18h40,
21h10. cineflix aparecida:
14h30, 17h, 19h30, 21h, 22h.
cineflix Butiti: 15h, 16h20,
17h30, 19h, 20h10, 21h30.

Lightyear (lightyear, 2022,
Eua). Duração: 1h49min. Di-
reção: angus maclane. Elenco:
marcos mion, chris Evans, ce-
sar marchetti. Gênero: anima-
ção, aventura, comédia, famí-
lia, ficção científica. uma aven-
tura de ação de ficção científica
e a história de origem defini-
tiva de Buzz lightyear, o herói
que inspirou o brinquedo em
Toy Story (1995). lightyear se-
gue o lendário Patrulheiro Es-
pacial depois que em um teste
de voo da nave espacial faz
com que ele vá para um pla-
neta hostil e fique abandona-
do a 4,2 milhões de anos-luz
da Terra ao lado de seu co-
mandante e sua tripulação.
Kinoplex Goiânia: 14h30. 

Top Gun: Maverick (Top Gun:
maverick, 2022, Eua). Duração:
2h11min. Direção: Joseph Ko-
sinski. Elenco: Tom cruise, mi-
les Teller, Jennifer connelly.
Gênero: ação. na sequência,
acompanhamos a história de
Pete ‘maverick’ mitchell, um
piloto à moda antiga da mari-
nha que coleciona muitas con-
decorações, medalhas de com-
bate e grande reconhecimento
pela quantidade de aviões ini-
migos abatidos nos últimos
30 anos. nesta nova aventura,
maverick precisa provar que
o fator humano ainda é fun-
damental no mundo contem-
porâneo das guerras tecnoló-
gicas. cinemark Flamboyant:
18h20, 18h25, 21h20. cine-
mark Passeio das Águas:
18h45, 19h05, 21h40, 22h. Ki-
noplex Goiânia: 13h25, 20h45. 
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Filme ‘DC Liga dos Super Pets’ acompanha Krypto o Supercão e Superman, amigos inseparáveis



Ícaro Gonçalves

A inflação crescente no País
diminuiu o poder de compra
dos brasileiros, afetando as
compras nos mercados, o gasto
com combustíveis e transporte
e, até mesmo, as despesas com
os animais de estimação. Isso
foi o que apontou uma pes-
quisa C6 Bank/Ipec divulgada
no final do mês de julho. Se-
gundo o levantamento, 44%
dos brasileiros das classes ABC
com acesso à internet dimi-
nuíram os gastos com pets nos
últimos seis meses por causa
da alta de preços.

Brinquedos e guloseimas
estão entre os itens mais afe-
tados pela mudança de com-
portamento dos donos de ani-
mais de estimação – 29% dos
entrevistados pararam de
comprar sachês, biscoitinhos,
petiscos ou guloseimas para
os pets e 35% diminuíram a
frequência de compra desses
produtos. Segundo a pesquisa,
16% cortaram a quantidade
comprada de ração e 48% tro-
caram o tipo da ração por
outro mais barato.

Os momentos de lazer com
os bichinhos também sofreram

cortes. Quase um quarto dos
entrevistados (26%) ouvidos
na pesquisa parou de gastar
dinheiro com passeadores ou
treinadores e 46% deixaram
de investir em brinquedos ou
acessórios. Os animais também
passaram a frequentar o pet
shop com menor frequência -
56% dos tutores diminuíram
gastos com banho e tosa ou
pararam de usar o serviço.

Os cuidados com a saúde
dos pets estão na lista de des-
pesas cortadas. Segundo a pes-
quisa, 18% eliminaram o gasto
com veterinário, 34% diminuí-
ram o gasto com o especialista

e 15% trocaram o profissional
por outro mais em conta. Por
outro lado, 16% não mudaram
o perfil de gastos e 17% não
costumam recorrer a veteri-
nários para cuidar do pet.

A pesquisa mostra que 69%
dos brasileiros das classes ABC
com acesso à internet têm um
animal de estimação em casa.
A maior parte dos entrevista-
dos que realizaram cortes
(53%) gasta de R$ 101 a R$
499 por mês com os bichinhos
e 44% desembolsam menos de
R$ 100. Para 1% dos que cor-
taram gastos, as despesas men-
sais com pet superam R$ 1 mil.

O Ipec ouviu 2 mil brasi-
leiros com acesso à internet
e mais de 16 anos em todas
as regiões do País. As entre-
vistas foram feitas entre os
dias 14 e 20 de julho de 2022.
A margem de erro é de dois
pontos percentuais.

Mercado em crescimento
Apesar dos cortes de gastos

com os pets em decorrência
da inflação, o mercado brasi-
leiro direcionado aos animais
de estimação tem mantido
bons resultados nos últimos
anos. Levantamento do Insti-
tuto Pet Brasil divulgado em
abril deste ano mostrou que o
setor de produtos, serviços e
comércio de pets registrou alta
de 27% no faturamento de
2021 em comparação a 2020.

A movimentação total foi
de aproximadamente R$ 51,7
bilhões. O crescimento foi pu-
xado pelo segmento de pet
food, que representou R$ 28
bilhões, ou cerca de 55% do
total. Segundo o Instituto Pet
Brasil, os ganhos também fo-
ram impulsionados pela venda
de animais de estimação dire-
tamente pelos criadores, que
movimentou R$ 5,6 bilhões;
produtos veterinários, com R$
5,3 bilhões; serviços gerais, com
R$ 4,8 bilhões; serviços veteri-
nários, com R$ 4,7 bilhões; e
produtos de higiene e bem-es-
tar animal, com R$ 2,8 bilhões.

Para Nelo Marraccini, pre-

sidente do Conselho Consul-
tivo do Instituto Pet Brasil, o
mercado pet brasileiro con-
segue se manter relevante
mesmo em meio à inflação e
aos impactos da pandemia
graças à forte ligação afetiva
entre os brasileiros e seus
animaizinhos.

“Os brasileiros têm uma
relação muito próxima com
seus pets e não deixam de cui-
dar deles, mesmo muitas vezes
tendo de escolher produtos
mais baratos. Os animais de
estimação são parte da família.
Conhecemos seus gostos e per-
sonalidades. Soma-se a isso o
fato de que a cadeia de pro-
dução, abastecimento e venda
de produtos para animais de
estimação é ampla e capilari-
zada no País. E pôde perma-
necer aberta como setor es-
sencial para os brasileiros du-
rante os períodos mais críticos
da Covid-19”, relatou.

O levantamento apontou
ainda que pet shops pequenos
e médios continuam a ser o
principal canal de acesso aos
produtos, representando pra-
ticamente metade de todas as
vendas do setor (48%); seguidos
por clínicas e hospitais veteri-
nários (18%); agrolojas (9,8%);
varejo alimentar (8,6%); pet
shops de grande porte (8%); e-
commerce (5,4%); e outros
como clubes de serviço, lojas
de conveniência, entre outros
(2,1%). (Especial para O Hoje)
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Negócios

44% dos brasileiros
das classes ABC
com acesso à in-
ternet diminuíram
custos com cuida-
dos animais nos úl-
timos seis meses

Inflação tem deixado gastos
com pets em segundo plano

Apesar dos cortes de 
gastos com os pets em
decorrência da inflação, 
o mercado brasileiro
direcionado aos animais 
de estimação tem mantido
bons resultados nos
últimos anos
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