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Candidatos já contam
com comitês de campanha 
Política 2

TRE divulga tempo de
propaganda em Goiás
Política 5

9,6% dos eleitores entrevistados pela Serpes responderam que anulariam
o voto ou que não votariam em qualquer um dos candidatos ao Senado.
Chamou a atenção o eleitorado que não decidiu o voto: 26,6%. Política 5

“Maioria dos eleitores só decide voto
nos últimos dias”, diz especialista

Elevado da T-63
é liberado após
mais de um mês
O tráfego no viaduto da Avenida
T-63 no cruzamento com a 85 foi
liberado na manhã de segunda-
feira após mais de um mês de in-
terdição. Vistoria encontrou es-
trutura estável e segura. Cidades 11

Prato saboroso
na lancheira
das crianças
A nutricionista Renata Guirau dá
dicas para tirar as dúvidas sobre
como montar a lancheira dos fi-
lhos e quais alimentos incluir na
retomada da rotina de volta às
atividades escolares. Essência 13

Inovação no campo: o
poder da Inteligência

artificial no agronegócio

Pedro Ica

Opinião 3

t
LeiA nAs CoLunAs

Xadrez:Bandeira branca entre
Ronaldo Caiado e Marconi Pe-
rillo mudou o eixo político
Política 2

econômica: Estados triplicam
os investimentos durante o
primeiro semestre
Economia 4

esplanada: CBF não autoriza
uso de logo ou uniforme da se-
leção por políticos ou partidos
Política 6

Livraria: Romance histórico
convida o leitor a conhecer o
Brasil da década de 1960
Essência 14

Qualidade da frota
de ônibus é a principal
queixa dos usuários
Uma enquete aponta que os moradores da Região
Metropolitana de Goiânia concordam com a sus-
pensão da renovação da frota por parte do TCE
(58%), concordam com a solução emergencial

proposta (70%), consideram que a maioria dos
veículos da Metrobus no Eixo Anhanguera pare-
cem “sucata” (27%), além de serem antigos (26%)
e deixarem o passageiro inseguro (21%). Cidades 9

A busca pela palavra “calvície” au-
mentou 400% enquanto “remédio
calvície” cresceu 176,9%. Negócios 17

Busca por remédio
de calvície aumenta

Incêndio destruiu anexo do bar e restaurante Velho Texas, no Setor Marista, na madrugada de segunda-feira (22), minutos depois do fechamento

Agosto tem mais de
500 incêndios urbanos

Dados do Corpo de Bombeiros, solicitados por meio da Lei de Acesso à Informação, apontam
que só em agosto 542 incêndios urbanos foram registrados. Mesmo sem chegar ao fim,
o total de agosto já bateu o recorde dos meses anteriores em apenas 22 dias. Cidades 11

JorgiNho assume
culpa por empate
do Atlético-GO
De acordo com o treinador do
Dragão, o 1 a 1 diante do Cuiabá,
adversário direto contra o rebai-
xamento, foi culpa dele. Esportes 7

Vila NoVa
apresenta 
mais reforços
Jordan, Dentinho e Hugo Ca-
bral chegam ao Tigre por em-
préstimo e ficam no clube até
o final de 2022. Esportes 8

Corpo de Bombeiros



O QG de campanha de Lula vê com preocupação à
ofensiva religiosa de Jair Bolsonaro (PL) para desgastar o
adversário junto ao eleitorado evangélico. Segundo pesquisa
divulgada pelo Datafolha, a intenção de voto em Bolsonaro
no primeiro turno subiu de 43% em julho para 49% na
pesquisa entre 16 e 18 de agosto, enquanto Lula variou de
33% para 32% (com margem de erro de 3 pontos percen-
tuais para mais ou para menos). 

O avanço se deu em meio a acenos explícitos de
Bolsonaro junto à primeira-dama, Michelle, que é
evangélica; e dos ataques de pastores religiosos bol-
sonaristas ao candidato petista. Em um comício em
São Paulo, no sábado (20), Lula voltou a falar de religião,
tema que tem sido predominante em seus atos de cam-
panha e completou que “igreja não é palanque político”.
No domingo (21), Lula voltou a falar sobre o tema em
sua conta no Twitter, no qual defendeu o tratamento do
governo dele aos evangélicos.

A atitude do  ex-presidente, preocupa auxiliares que se
vêem preocupados, ao avaliar que Lula pode estar sendo
levado a jogar no campo adversário, abandonando a pauta
econômica. Além disso, assessores do petista avaliam que
ao falar em público, de improviso, Lula fica vulnerável à di-
vulgação de trechos de discursos com interpretações dife-
rentes das pretendidas por ele. 

O QG completa que espera que as manifestações sobre
religião durante o fim de semana sejam as últimas, e que o
ex-presidente volte a falar de economia. (Com informações
do G1) (Mariana Fernandes, especial para O Hoje)
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Ofensiva religiosa
de Bolsonaro
provoca 
reação de Lula

Francisco Costa

A campanha eleitoral co-
meçou no último dia 16. A
maioria dos candidatos ao go-
verno de Goiás já estruturou
o comitê na capital e região,
de onde organizarão as estra-
tégias eleitorais e que também
servirá como ponto de apoio. 

O governador Ronaldo Caia-
do (União Brasil), por exemplo,
tem sua base na Avenida 85,
em frente ao campo do Goiás,
no setor Bela Vista. Já o prin-
cipal adversário do gestor (con-
forme as pesquisas), o ex-pre-
feito de Goiânia Gustavo Men-
danha (Patriota), se instalou
na avenida T-9, ao lado da Re-
cord, no setor Bueno.

Ex-reitor da Pontifícia Uni-
versidade Católica de Goiás
(PUC-GO), Wolmir Amado (PT)
tem seu suporte na sede esta-
dual do PT, na Rua 260, no Setor
Leste Universitário. A candidata
do PSOL, Cíntia Dias, ainda está
em fase de organização do co-
mitê, conforme assessoria. 

Já Edigar Diniz (Novo), se
estabeleceu no Office Hub Bu-
siness Center, no setor Sítios
Santa Luzia, em Aparecida de
Goiânia. Vinícius Gomes da
Paixão (PCO) informou que o
comitê de sua campanha fica
na Rua R5 com R6, próximo

ao Zoológico, no setor Oeste. 
A estrutura da candidata

Helga Martins (PCB) está loca-
lizada na Rua 79, no Centro. O
Jornal O Hoje procurou a as-
sessoria de major Vitor Hugo
(PL) para que informasse o lo-
cal do comitê, mas não houve
retorno. O veículo de comuni-
cação também procurou Rei-
naldo Pantaleão (UP).

Neste ano, o primeiro turno
das eleições ocorre em 2 de
outubro. Caso haja segundo
turno, este acontece no dia 30
do mesmo mês.

Comitê de campanha
Cientista político, o profes-

sor Marcos Marinhos explica
que o comitê é o quartel gene-
ral da campanha. “É um espaço
para receber e distribuir ma-
terial. Também serve para trei-
namento e mobilização de ca-
bos eleitorais”, destaca. 

Ainda segundo o professor,
os comitês servem para reuniões
diversas, sejam mais reservadas,
sejam de grupos. “Também é
um local para receber apoiado-
res e lideranças”, complementa
Marinho. “E pode ser usado para
eventos diversos.”

Ele elucida, também, que é
um espaço destinado à toda a
organização da campanha. Ser-
ve para direcionar as estraté-

gias. “É como uma sede de em-
presa e uma campanha é uma
empresa. Ela abre, fecha, tem
que ter resultado.” 

Marinho cita que esta é
uma organização, mas que
existem casos de divisões, po-
dendo ter comitês para depo-
sitar o material gráfico, outros
para reuniões, etc. Contudo,
ele diz ser comum a concen-
tração em um único ponto.

Pesquisa eleitoral
Pesquisa Serpes realizada de

13 a 17 de agosto mostra o go-
vernador Ronaldo Caiado (União
Brasil) com 47,7% das intenções
de voto na estimulada (quando

os nomes são apresentados). Os
dados foram divulgados na noite
de domingo (21).

O ex-prefeito de Goiânia
Gustavo Mendanha (Patriota)
aparece em segundo lugar com
19,7%. Ele é seguido por major
Vitor Hugo (PL), 3,7%; Cintia
Dias (PSOL), 2,2%; e professor
Reinaldo Pantaleão (UP), 1,1%.

O ex-reitor da PUC-GO Wol-
mir Amado (PT) aparece em-
patado com Edigar Diniz (Novo),
com 0,6%. Vinícius Gomes da
Paixão (PCO) tem 0,2% e a pro-
fessora Helga Martins (PCB) não
pontuou. 18,2% dos goianos ain-
da não decidiram o voto e 5,7%
pretendem anular.

Realizada de 13 a 17 de agos-
to, a pesquisa Serpes ouviu 801
eleitores. A margem de erro é
de 3,5 pontos percentuais para
mais ou menos e tem confian-
ça de 95%. Os números regis-
trados no Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) são GO-
08758/2022 e BR-00273/2022.

Em eventual segundo turno,
o governador Ronaldo Caiado
também venceria em todos os
cenários testados pela Serpes.
Contra Mendanha, ele levaria
a melhor por 54,6% a 28,1%.
Já contra Vitor Hugo, a vitória
seria de 60% a 13,7%, caso as
eleições ocorressem nesta data.
(Especial para O Hoje)

Maioria dos candidatos estruturou comitês na capital e região, de onde organizam as estratégias

Locais são os quartéis dos candidatos e
servem tanto para parte logística quanto
estratégica, explica cientista político

Bandeira branca entre Caiado 
e Marconi mudou o eixo político

O cidadão-eleitor guarda na memória que
o grupo histórico de Caiado e Marconi con-
vivia até 2010 em harmonia. Muitos deles
permaneceram unidos em torno do tucano
até 2014. A partir daí começou a diáspora.
Portanto, não foi surpresa Marconi e Caiado
sinalizarem uma bandeira branca na disputa.
Se continuassem antagonizados, certamente
o maior beneficiário seria Gustavo Medanha
(Patriota). Ele seria o Marconi de 1998 e po-
deria ‘varrer’ Caiado e o tucano mor do ce-
nário político. Mas ao desistir da disputa ao
Governo de Goiás, Marconi abriu uma ave-
nida política para Caiado trafegar. Para me-
lhorar o trânsito entre os eleitores, ainda
contou com o erro de Mendanha ao desde-
nhar o apoio de Marconi por ver a união en-
tre eles, “muito tóxica”, empurrando os tu-
canos para Caiado. Diante dos erros do ‘novo
de Aparecida’, óbvio que a reeleição de Caia-
do ao governo e de Marconi ao Senado passou
a ser prioridade. Simples assim: eleito sena-
dor, Marconi não terá concorrentes como João
Campos (Repuplicanos), Alexandre Baldy (Pro-

gressistas) e Delegado
Waldir (União Brasil)

no futuro. Vilmar
Rocha (PSD) e
Wilder Morais
(PL) não en-
tram nesta

conta, assim o ca-
minho fica pavimen-

tado para, em 2026, Caiado se-
nador e Marconi candidato ao governo.

Naçoitan bombeiro
Mesmo não sendo citado pela elite política, o

prefeito de Iporá, Naçoitan Leite (União Brasil), foi
o principal bombeiro ao apaziguar uma ‘guerra’
anunciada entre Marconi Perillo (PSDB) e Ronaldo
Caiado (União Brasil). Ele o principal ator a hastear
a bandeira branca entre os dois principais líderes
políticos em Goiás. Naçoitan provocou uma revira-
volta no eixo político ao ajudar Caiado a chegar
mais perto de uma vitória no primeiro turno.

Vilmar e Wilder
Em 2026, Vilmar Rocha (PSD) não

terá disposição para disputar o Go-
verno de Goiás já que seu objetivo é
o Senado. Quanto a Wilder Morais
(PL), vai depender da reeleição de
Jair Bolsonaro presidente. Caso venha
a perder a disputa para o Senado,
pode ser convidado para o Governo
Federal ou voltar às suas empresas.

Pros é Caiado
O presidente Estadual do Pros,

Dhone Rodrigues foi convidado pelo
governador Ronaldo Caiado e pelo
coordenador da campanha, Lissauer
Vieira (PSD), para coordenar as ques-
tões da Igreja Católica junto a Caiado.
Dhone aceitou o desafio e começou
a trabalhar visitando as dioceses.
Participaram da reunião com Dhone
e Lissauer o tesoureiro do Pros Re-
ginaldo Souto.

Atenção às mulheres
Caso seja eleito, Gustavo Mendanha

(Patriota) assumiu o compromisso de
viabilizar dois projetos em seu governo
voltados para as mulheres: política na-
cional de atenção integral à saúde da
mulher e a ampliação da rede de De-
legacias da Mulher (Deam).

Comitê Marconi
Marconi Perillo inaugura nesta ter-

ça-feira (23), às 16 horas, seu comitê
de campanha rumo ao Senado na Ave-
nida Anhanguera esquina com a Ave-
nida Paranaíba, no Centro de Goiânia.

Valéria Perillo
Assim como a primeira-dama Gra-

cinha Caiado, a ex-primeira-dama Va-
léria Perillo assumiu o protagonismo
das mulheres tucanas na caminhada
rumo à conquista do Senado pelo ma-
rido. Ela tem acompanhado Marconi
em quase todas caminhadas e disse
que a campanha está, “sem dúvida
nenhuma, começando muito feliz, ale-
gre”. (Especial para O Hoje)

Maioria dos governadoriáveis de Goiás
já possuem comitês de campanha

Em comício, ex-presidente voltou a falar de religião
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OPInIãO n 3

O poder da Inteligência
Artificial no agronegócio

William Figueiredo

“Filho, não deixa esse chuveiro aberto o
tempo todo!” Quem nunca ouviu uma frase as-
sim? Eu ouvi, repetidas vezes, do meu pai – e
sou grato por isso. Aprendi, desde cedo, que a
adoção de boas práticas começa em casa. Os en-
sinamentos que recebi sobre usar a água tratada
com moderação, sem desperdícios, utilizo até
hoje, diariamente, tanto na esfera pessoal quanto
na corporativa. São ensinamentos valiosos que
busco repassar ao meu filho, compartilhar com
os colegas de trabalho e com a comunidade. 

Recurso natural essencial e finito, a água ne-
cessita ser tratada com respeito por todos. Dos
responsáveis pelos serviços de saneamento
básico até os consumidores de todos os portes,
a consciência de que cada gota importa é fun-
damental à manutenção da disponibilidade das
reservas apropriadas ao consumo humano. É
sempre bom termos em mente que, apesar da
superfície terrestre ser coberta em 70% por este
líquido fundamental à sobrevivência, apenas
1% disso está disponível para chegar às torneiras. 

Neste contexto, nossa cidade dispõe de uma
condição privilegiada. Seus rios têm conseguido,
ao longo dos anos, garantir o abastecimento às
famílias cuiabanas com regularidade, mesmo
em períodos de forte seca, à exemplo da viven-
ciada em 2019. No que se refere aos serviços de
saneamento básico, os sistemas de água e de es-
goto vêm recebendo, desde o segundo semestre
de 2017, quando a Águas Cuiabá passou a atuar,
robustos aportes em expansão e melhoria, con-
dição que posicionou a capital mato-grossense
como a que mais investe no setor por habitante
no país, segundo o Ranking Trata Brasil 2022. 

Dentre as iniciativas de maior relevância, a
construção e entrada em operação da Estação de
Tratamento de Água (ETA) Sul representa, certa-
mente, um marco na história do município. Graças
à sua estrutura, tecnologia e capacidade de ar-
mazenamento, bairros como o Parque Cuiabá e o
Santa Terezinha passaram a ter água na torneira

24 horas por dia, com pressão, o que representa
um importante ganho na qualidade de vida dos
moradores das regiões atendidas pela unidade. 

E não há como falar de água sem mencionar o
esgoto. Cuiabá tem, hoje, um novo retrato neste
serviço. A instalação de novas redes coletoras,
juntamente com a modernização das estações de
tratamento existentes e a construção da ETE Lipa,
que opera desde o ano passado, fizeram com que
a cobertura dos serviços saltasse para atuais 79%.
Os avanços continuarão e, em 2024, alcançaremos
91%. Nossa cidade cumprirá, com quase uma dé-
cada de antecedência, as metas estabelecidas no
Marco Nacional do Saneamento Básico. 

Neste sentido, é importante lembrarmos que,
quanto maior o índice de tratamento de esgoto,
menor a poluição dos rios, o que amplia a dis-
ponibilidade de água adequada ao consumo hu-
mano. Este é o ciclo virtuoso do saneamento
básico, que tem vários protagonistas, mas ne-
nhum deles tão fortes quanto cada cidadão. 

O poder de usar somente o necessário, não
desperdiçar, mudar a rotina em casa, no trabalho
e na escola, é individual. Basta uma decisão de
fechar a torneira do chuveiro durante o banho,
reaproveitar a água da lavadora de roupas e
usar o balde em lugar da mangueira ao lavar o
carro, para que cada gota economizada se trans-
forme em litros. Da mesma forma, basta uma
mudança de hábitos para que a nova rotina
vire exemplo, ganhe adeptos e passe a fazer
parte da cultura de uma comunidade. 

Quando o período mais seco do ano chega,
costumamos reforçar
essa mensagem. Mas
sabemos que o consu-
mo consciente de água,
assim como o próprio
recurso natural, é es-
sencial, sendo, também,
permanentemente vá-
lido. Na estiagem ou
durante as chuvas,
cada gota importa. 

Pedro Ica

Com a evolução da tecnologia, a modernização
de processos tornou-se primordial para as em-
presas manterem-se competitivas no mercado.
Seja qual for a área, apostar em inovação é a
chave para ter bons resultados e atrair boas
oportunidades de negócios. No agronegócio, o
cenário não seria diferente. De acordo com re-
latório desenvolvido pela consultoria 360 Re-
search & Reports, o mercado global de agricultura
digital deve crescer 183% em relação a 2019,
atingindo o valor de US$ 8,33 bilhões até 2026.

A pesquisa ainda prevê uma média de cres-
cimento de 15,9% ao ano neste período. Anali-
sando este contexto, podemos observar que so-
luções que apoiam o gerenciamento do campo
e a otimização de processos têm ganhado espaço
no segmento, ajudando a transformar rotinas
em diferentes esferas dos ambientes rurais.
Desta forma, a Inteligência Artificial no campo
pode ser aplicada desde o aprendizado de má-
quina e visão computacional até a análise pre-
ditiva. Há ainda a segmentação por aplicativos
que envolvem a agricultura de precisão, moni-
toramento de gado e robôs agrícolas.

Como a Inteligência Artificial pode ajudar
a superar os desafios na agricultura

A aplicação de Inteligência Artificial impacta
diretamente o dia a dia do agricultor. Com essa
tecnologia em mãos, o profissional tem um au-
xílio qualificado na melhor tomada de decisão,
garantindo assim o fácil acesso aos principais
mercados, insumos, dados e até mesmo consul-
toria, empréstimos e seguros. Isto contribui di-
retamente na economia agrícola por meio de
maior renda e custos de insumos otimizados,
bem como na redução do risco de agricultura
por meio de intervenção imediata de dados,
que pode ser muito benéfico para a agricultura
familiar e pequeno fazendeiro, por exemplo.

O uso de soluções disruptivas ainda pode ajudar
a rastrear dados de aplicações de entrada, áreas
em produção, limites de fazendas, perfis de agri-
cultores, saúde do solo, clima e regiões, além de
criarem uma cadeia de valor analisando ações
pré e pós-colheita, qualidade, notas, rastreabilidade
e perdas e, ainda, os mercados de varejo e expor-
tação. Mas, afinal, como fazer com que a adoção
de Inteligência Artificial seja uma realidade cada
vez mais presente no agronegócio?

O avanço da Inteligência 
Artificial no agronegócio

Para fomentar a inovação no campo, é funda-
mental que os profissionais rurais tenham acesso
às informações que reforcem as vantagens da
digitalização, da Inteligência Artificial, mecani-
zação agrícola e Machine Learning. Assim, os
agricultores conseguirão ter o melhor treinamento
para saber como lidar com as tecnologias dispo-
níveis não apenas no cultivo, mas também em
todo o processo de planejamento de trabalho.

Neste contexto, as AgriTechs têm investido
em esforços digitais. Essas startups, ao fornecer
soluções atuais e relevantes centradas em dados,
têm o poder de potencializar negócios de pe-
quenos produtores bem como, grandes proprie-
tários de fazendas, promovendo uma mudança
significativa, otimizando a gestão e inibindo
perdas ao longo de toda a cadeia de valor, desde
o preparo da terra e plantio até a entrega do
produto ao consumidor final. Além, é claro, do
controle de alimentos, que reflete no bolso do
agricultor gerando maior renda.

Além disso, um dos cenários em que a inovação
no campo tem uma atuação promissora é na com-
binação de análises de dados com sensores em
tempo real e observação de drones. A partir dessa
união é possível automatizar a pulverização de
pesticidas e pragas nos campos. Desta forma, ao
pulverizar um determinado espaço, o processo
torna-se mais eficaz e exato com relação à área,
bem como a quantidade de substância utilizada.

É fato que a digitalização é uma realidade que
chegou para transformar as empresas brasileiras.
No âmbito do agronegócio, o uso das tecnologias e
dados corretos traz maior autonomia ao agricultor,
que agora pode contar com um auxílio qualificado
para a melhor tomada de decisões. Através de so-
luções como Inteligência Artificial, é possível
mapear o andamento completo de todo o processo
agrícola, resultando em
maior economia e ren-
tabilidade aos agriculto-
res. O desafio agora é
fomentar ainda mais
como a adoção de fer-
ramentas baseadas em
dados podem ajudar a
revolucionar o segmento
de agronegócio, manten-
do o setor cada vez mais
moderno e competitivo.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

William Figueiredo é di-
retor-geral da Águas
Cuiabá

Pedro Ica é CRO e fundador
de startup de Inteligência
Artificial, Internet das Coisas
e análise de dados massivos

Suicídio
Goiás registrou mais de 3 mortes por dia no

último mês. Este quantitativo é bastante preo-
cupante e nos faz refletir como as pessoas pre-
cisam se tratar e entender o seu lugar no mundo.
Eu tenho passado por momentos difíceis nestes
últimos dias, com crises de ansiedade e dor no
coração. No meu caso, eu não tenho vontade de
me matar, mas vejo que muitas pessoas ainda
não tem esse autocontrole e a visão de que tudo
irá passar. São registrados cerca de 12 mil suicí-
dios todos os anos no Brasil. O tema precisa ser
divulgado para que as pessoas procurem ajuda. 

Cecília Lopes
Goiânia

{
Determino [que] sejam os
autos encaminhados ao
delegado de Polícia
Federal Fábio Alvarez
Shor para que, no prazo
de 15 dias, realize a
análise do teor de
mensagens trocadas e
identifique todos os
integrantes do grupo 
no Telegram ‘Caçadores
de ratos do STF’”

Alexandre de Moraes, presidente do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e
ministro do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), ao determinar, na se-
gunda-feira (22), que a Polícia
Federal (PF) identifique, no prazo de
15 dias, os membros do grupo de Te-
legram “Caçadores de ratos do STF”.
Moraes quer também que a PF ana-
lise o teor das mensagens trocadas
pelo grupo, que tem 159 participan-
tes, de acordo com a Procuradoria-
Geral da República (PGR). Um dos
integrantes do grupo é Ivan Rejane
Fonte Boa Pinto, que fez defesa de
ataques a políticos de esquerda,
como o ex-presidente e candidato
ao Palácio do Planalto, Luiz Inácio
Lula da Silva (PT), e ministros do STF. 

Cada gota importa @jornalohoje
Uma criança de oito anos morreu após
passar mais de 17 horas presa em um bu-
raco de cerca de seis metros de profundi-
dade, na cidade mineira de carmo do
Paranaíba, a cerca de 260 quilômetros de
Uberlândia. Segundo o corpo de Bombei-
ros de Minas Gerais, Pedro augusto Fer-
reira alves chegou a ser socorrido com
vida e recebeu os primeiros socorros no
próprio local do resgate, mas não resistiu
e faleceu pouco após chegar à Unidade
de Pronto atendimento (UPa) local.
“Triste”, lamenta a leitora.

Aline Camargos

@ohoje
dados do Tribunal Superior eleitoral (TSe)
indicam que 448 deputados federais
atualmente em exercício vão concorrer a
um novo mandato na câmara dos depu-
tados nas eleições de 2 de outubro – o
equivalente a cerca de 9 em cada 10 par-
lamentares. São 389 deputados e 59 de-
putadas que se recandidataram. “Tem
que mudar um pouco. Tem deputado que
tem anos que está aí e nunca fez nada”,
comentou o leitor.

Antônio Carlos (@antoniosiqueira6213) 

@jornalohoje
a Prefeitura de Goiânia abriu 52 postos de
atendimento para o dia d de mobilização
nacional das campanhas de Vacinação con-
tra a Poliomielite e de Multivacinação, no
último sábado (20). Segundo um balanço
realizado pela Secretaria Municipal de
Saúde (SMS), o município aplicou cerca de
21.912 doses de imunizantes em crianças
e adolescentes na capital. além disso, ao
longo do dia, vacinas contra Influenza e
covid-19 também foram aplicadas.
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A folga de caixa acumulada pelos Esta-
dos, diante do crescimento acelerada das
receitas, permitiu às administrações esta-
duais praticamente triplicar os investi-
mentos no primeiro semestre deste ano,
segundo dados consolidados pela Secretaria
do Tesouro Nacional (STN). Em valores
nominais, os investimentos realizados pelo
setor público estadual cresceram de R$
10,500 bilhões nos primeiros seis meses
do ano passado para R$ 31,433 bilhões em
igual período deste ano, correspondendo
a uma variação de 199,36%. Para compa-
ração, o Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA), medido pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), havia alcançado 11,89% nos 12
meses encerrados em junho deste ano, o
que significa dizer que o investimento
chegou a quase dobrar em termos reais,
subindo 96,6% em grandes números.

O crescimento acelerado dos investi-
mentos, confirmando uma tendência re-
corrente entre os governos em períodos
que antecedem eleições, ao menos desta
vez, não veio acompanhado de deterioração
das contas estaduais, favorecidas pelo au-
mento vigoroso experimentado pelas re-
ceitas correntes líquidas, vale reforçar. O
crescimento nesta área veio mais forte do
que o aumento experimentado pelas des-
pesas, permitindo que os Estados conse-
guissem preservar um saldo primário po-

sitivo (receitas menos despesas, depois de
descontados gastos com juros) e substan-
cialmente maior do que no período anterior
à pandemia – muito embora o avanço ob-
servado em relação ao ano passado tenha
sido muito modesto, indicando retrocesso
em termos reais. Ainda assim, os demais
indicadores fiscais continuaram a apontar
números bastante favoráveis.

Superávit preservado
O resultado primário, de fato, avançou

timidamente entre o primeiro semestre
do ano passado e o mesmo período deste
ano, passando de R$ 76,454 bilhões para
R$ 79,662 bilhões, numa variação de 4,20%.
Numa estimativa que considera a inflação
do período, o superávit teria observado
redução de 6,9%. Mas, tomando o saldo
de R$ 46,478 bilhões acumulado nos seis
meses iniciais de 2019, o resultado primário
aumentou 71,40% diante de uma inflação
acumulada no mesmo intervalo de 23,81%,
num avanço de 38,4% em termos reais. A
comparação com 2020 guarda distorções
de monta em função dos impactos da pan-
demia sobre receitas e despesas do setor
público. Apenas para registro, no primeiro
semestre daquele, os Estados haviam ano-
tado um resultado primário de R$ 30,088
bilhões. Se comparado àquele período, o
superávit aumentou em mais de duas
vezes, variando 164,77%.

2 A despeito do salto ex-
perimentado pelos investi-
mentos estaduais, a relação
entre os desembolsos na-
quela área e as receitas cor-
rentes líquidas manteve-se
em níveis modestos, mas
muito superior aos percen-
tuais registrados nos anos
anteriores. Em 2020 e 2021,
o investimento havia cor-
respondido a 2,81% e a
2,59% das receitas, respec-
tivamente. No semestre ini-
cial deste ano, essa relação
foi elevada para 6,26%.
2 Para comparação, o re-
sultado primário passou a
responder por 15,87% da
receita corrente líquida. Fi-
cou abaixo da relação al-
cançada em 2021, ao redor
de 18,85%, mas acima dos
dados de 2019 e de 2020,
quando o superávit havia
correspondido a 13,94% e
a 8,85% das receitas.
2 As despesas correntes
totais dos Estados experi-
mentaram crescimento de
18,03% entre a primeira
metade do ano passado e
idêntico intervalo deste ano,
elevando-se de R$ 372,858
bilhões para R$ 440,088 bi-
lhões. Comparado ao mes-

mo período de 2020, quan-
do aqueles gastos haviam
somado R$ 353,878 bilhões,
indicando um avanço de
24,36% até o primeiro se-
mestre deste ano.
2 Em proporção à receita
corrente líquida, as despesas
correntes, que haviam su-
perado as receitas em 4,10%
em 2020, passaram a anotar
uma relação decrescente des-
de lá, baixando para 91,91%
em 2021 e daí para 87,69%
neste ano. Na média de todos
os Estados e do Distrito Fe-
deral, a capacidade de in-
vestimento avançou de 18%
em 2020 para 25% no ano
seguinte, atingindo 28% das
receitas neste ano, conside-
rando os seis meses iniciais
de cada período.
2 A receita corrente líquida
cresceu mais aceleradamente,
variando 23,71% na compa-
ração entre o primeiro se-
mestre deste ano e o mesmo
intervalo de 2021, passando
de R$ 405,681 bilhões para
R$ 501,887 bilhões. Desde
2020, o crescimento acumu-
lado chegou a 47,64%, toman-
do-se uma receita de quase
R$ 339,933 bilhões no semes-
tre inicial daquele ano.

2 Mais detalhadamente,
enquanto as despesas re-
gistraram um acréscimo de
alguma coisa próxima a R$
86,201 bilhões entre o pri-
meiro semestre de 2020 e
o mesmo período deste ano,
as receitas correntes líqui-
das anotaram um incre-
mento correspondente a R$
161,954 bilhões.
2 Ao mesmo tempo, a dívi-
da consolidada dos governos
estaduais praticamente não
saiu do lugar entre junho de
2020 e o mesmo mês deste
ano, anotando variação de
apenas 0,94% em valores no-
minais. O saldo daquela dí-
vida passou de R$ 990,263
bilhões para R$ 999,609 bi-
lhões. Como ela havia recua-
do para praticamente R$
976,077 bilhões em junho do
ano passado, houve um li-
geiro aumento de 2,41% até
junho deste ano. Ou seja, a
dívida não conseguiu acom-
panhar sequer a inflação do
período. Dado que as receitas
líquidas vêm avançando em
velocidade muito maior, a
consequência deve ter sido
uma melhoria nos números
do endividamento estadual.
(Especial para O Hoje)

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Estados triplicam investimentos 
no primeiro semestre deste ano

A projeção do mercado financeiro para a inflação de
2022 caiu pela oitava semana seguida. Segundo o Boletim
Focus, divulgado ontem (22) pelo Banco Central, o Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consi-
derado a inflação oficial do país, caiu de 7,02% para
6,82%, em uma semana. Há quatro semanas, as expecta-
tivas do mercado eram de um IPCA em 7,3%, neste ano.

O Boletim Focus é uma publicação semanal que
reúne a projeção de cerca de 100 instituições do
mercado financeiro para os principais indicadores
econômicos do país.

A expectativa de inflação para 2023 também caiu:
de 5,38% projetados há uma semana para 5,33%, nesta
segunda-feira. Para 2024 e 2025, as projeções de inflação
mantêm-se em 3,41% e 3%, respectivamente.

Selic e dólar
Também mantêm-se estáveis as projeções para a

taxa básica de juros, a Selic, tanto para 2022 (13,75%
ao ano) como para os anos seguintes: 11% ao ano, em
2023; 8% ao ano, em 2024; e 7,5% ao ano, em 2025.

A cotação do real na comparação com o dólar
também apresenta estabilidade nas projeções para este
e para os próximos anos. A expectativa do mercado fi-
nanceiro é de que a cotação da moeda norte-americana
chegue a R$ 5,20 tanto ao final de 2022 como de 2023;
e que 2024 e 2025 fechem com o dólar custando R$
5,10 e R$ 5,17, respectivamente.

PIB
A expectativa para o Produto Interno Bruto (PIB),

soma de todos os bens serviços produzidos no país,
está em 2,02% para de 2022. Há uma semana, a projeção
do mercado financeiro era de que o ano fecharia com
um PIB em 2%; e há quatro semanas era de 1,93%.

Para 2023, a expectativa é de que o PIB suba 0,39%.
Há uma semana, a previsão era de que o ano fecharia
com crescimento de 0,41%; e há quatro semanas, a ex-
pectativa de expansão de 0,49%.

Para 2024 e 2025, as projeções do mercado financeiro
para o crescimento do PIB estão estáveis, em 1,8% e
2%, respectivamente. (ABr)

Há um mês, a previsão era de que o IPCA estivesse em 7,3%

B3 quer criar regras de inclusão
em conselhos de empresas

BALANÇO

Econômica

Mercado
financeiro reduz
estimativa de
inflação para 6,8%

O Índice de Clima Econômico (ICE) do Brasil recuou
8,2 pontos no terceiro trimestre do ano, em relação ao
trimestre anterior. A queda veio depois de uma alta de
4,5 pontos na passagem do primeiro para o segundo
trimestre de 2022. O dado foi divulgado ontem (22)
pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

O ICE busca monitorar e antecipar tendências eco-
nômicas, com base em informações prestadas tri-
mestralmente por especialistas nas economias de
seus respectivos países.

A queda ficou abaixo daquela observada na média
da América Latina, que chegou a 12,6 pontos. Na passagem
do segundo para o terceiro trimestre, o Brasil teve o
quarto melhor desempenho, entre os dez países pesqui-
sados, ficando atrás de Paraguai (com alta de 9,9 pontos),
Bolívia (1,7 ponto) e Equador (queda de 1,6 ponto).

Com a queda, o ICE chegou a 54,5 pontos, em uma
escala de zero a 200 pontos, um resultado abaixo da
média da região (54,7 pontos). O Brasil teve o quinto
pior resultado, ficando à frente de Argentina (25,8 pon-
tos), Chile (36,2), México (48,7) e Peru (49,7).

O resultado do Brasil no terceiro trimestre foi in-
ferior aos registrados por Uruguai (122,6 pontos),
Paraguai (101,1), Colômbia (72,6), Equador (70,5) e
Bolívia (67,6 pontos).

A queda do ICE no Brasil foi puxada pelo Índice de
Expectativas, que busca mostra a opinião dos especia-
listas em relação ao futuro e que recuou 33,3 pontos.

O Índice da Situação Atual, que mostra a opinião dos
especialistas em relação ao presente, por outro lado,
subiu 12,9 pontos e chegou a 42,9 pontos.  (ABr)

Clima Econômico
volta a cair 
no terceiro
trimestre, diz FGV

Uma proposta em discus-
são pela B3, operadora da bol-
sa de valores do Brasil, quer
estabelecer regras para au-
mentar a diversidade de gê-
nero e de representatividade
em cargos de alta liderança
nas empresas brasileiras.

A proposta foi colocada em
audiência pública na semana
passada e pretende fazer com
que as companhias listadas
na B3 elejam ao menos uma
mulher e um integrante de
um grupo minorizado para
exercer um cargo no conselho
de administração ou na dire-
toria estatutária. Como inte-
grantes desse grupo minori-
zado, a B3 listou pessoas pre-
tas ou pardas, integrantes da

comunidade LGBTQIA+ ou
pessoas com deficiência.

Até o dia 16 de setembro,
a B3 receberá contribuições
da sociedade para o estabe-
lecimento dessas regras por
meio do e-mail da entidade.
A previsão é de que o texto
final, já com as regras deter-
minadas, possa entrar em vi-
gor no ano que vem.

Segundo a B3, a proposta
prevê que as companhias
que não conseguirem avan-
çar nessa ação terão que in-
dicar ao mercado e aos in-
vestidores em geral os moti-
vos que inviabilizaram essas
regras, em um mecanismo
conhecido como ‘pratique ou
explique’. As empresas te-

riam até 2 anos, após a nor-
ma entrar em vigor, para se
adequarem às regras. Ou
seja, até 2025 elas precisam
comprovar a eleição do pri-
meiro membro ou apresentar
justificativas para o não cum-
primento da medida.

Das 423 companhias lista-
das atualmente na B3, cerca
de 60% não têm nenhuma mu-
lher entre seus diretores esta-
tutários e 37% não têm ne-
nhuma mulher em seu conse-
lho de administração. Ainda
não há dados sobre raça e et-
nia, mas um levantamento fei-
to com 73 companhias mostrou
que 79% delas responderam
ter até 11% de pessoas negras
em cargos de diretoria. (ABr)
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Izadora Resende

A segunda rodada da pes-
quisa Serpes mostrou as in-
tenções de voto dos goianos
para os candidatos ao Senado.
Os dados foram coletados en-
tre os dias treze e dezessete
de agosto deste ano. Foram
entrevistados 801 eleitores
do Estado de 13 a 17 de agos-
to. A margem de erro ficou
em 3,5 pontos percentuais
para mais ou para menos e
confiança de 95%. 

A pesquisa, que foi regis-
trada na Justiça Eleitoral sob
os protocolos GO-08758/2022
e BR00273/2022, mostrou que
dois nomes ganharam desta-
que nessa disputa, na modali-
dade de respostas estimuladas
com cartela. Marconi Perillo
(PSDB), ex governador de
Goiás, apareceu em primeiro
lugar, com 24,7% das intenções
de voto ao Senado. Em con-
trapartida, figurou também na
liderança como candidato mais
rejeitado, com 23,7%. 

Já o segundo melhor colo-
cado foi o deputado federal
Delegado Waldir (União Brasil),
com 15,4% das intenções de
voto, sendo, também, o segun-
do colocado como candidato
que não receberia o voto dos
goianos, com 11,2%. 

Na sequência das intenções
de voto da população goiana,
apareceram em ordem de-
crescente:  João Campos (Re-
publicanos) com 6%; Wilder
Morais (PL) 4,7%;  Vilmar Ro-
cha (PSD) 3,6%; Alexandre
Baldy (PP) 2,5%; Denise Car-
valho (PcdoB) 2,4%; Leonardo
Rizzo (Novo) 2%; Antônio Car-
los da Paixo (PCO) 1,4%; Manu
Jacob (PSOL) 1,1%. 

Dos eleitores entrevistados,
9,6% responderam que anu-
lariam o voto ou que não vo-
tariam em nenhum dos can-
didatos acima citados. O que
também chamou a atenção foi

o eleitorado que ainda não de-
cidiu em quem votar, somando
26,6% das respostas, número
maior que os eleitores que dis-
seram que votariam no pri-
meiro colocado. 

Para o cientista político e
sócio-proprietário do Instituo
Signates de Consultoria e Pes-
quisa Política e Empresarial,
Luiz Signates, a indecisão dos
eleitores foi um resultado nor-
mal para o atual cenário. “A
maioria dos eleitores só de-
cide voto nos últimos dias ou
horas. Isso é mais frequente
ainda para os cargos parla-
mentares, cuja visibilidade
para o eleitor é significativa-
mente menor”, explicou.

Candidatos
Questionado sobre os nú-

meros, Delegado Waldir, que
é da base do governador Ro-
naldo Caiado (União Brasil),
destacou a felicidade em estar
ocupando o  segundo lugar
nas pesquisas. “Estou muito
feliz e confiante pelo eleitor
goiano ter me colocado em se-
gundo lugar nas pesquisas.
Agora está polarizada a disputa
entre dois candidatos, A e B”,
pontuou. Ele lembrou que em

2018 o candidato que liderava
as intenções de voto, não ven-
ceu. “Em 2018 o candidato que
lidera as pesquisas de agora,
era líder. Mas na eleição aca-
bou em sexto colocado”, des-
tacou. Waldir afirmou que nos
próximos dias virão outras
pesquisas com números dife-
rentes, mas reforçou que
“quem decide é o eleitor, no
dia dois de outubro”. 

O ex-governador do esta-
do, Marconi Perillo, divulgou
uma nota comentando a pes-
quisa Serpes, onde apontou
a alegria pelo resultado con-
quistado até o momento. “Eu
atribuo esse crescimento cer-
tamente ao trabalho que foi
feito ao longo do tempo, ao
legado que nós deixamos no
estado”, pontuou. Segundo
ele, sempre existiu muita dis-
posição para trabalhar por
Goiás, afirmando que é o
que quer continuar fazendo,
se eleito for. “É isso que que-
ro fazer no senado, se for
da vontade de Deus e dos
goianos”, reiterou. 

Alexandre Baldy, ex-minis-
tro das Cidades e também da
chapa de Caiado, disse a res-
peito das intenções de voto
que recebeu, que respeita todas
as pesquisas eleitorais que são
realizadas de forma séria e
profissional, mas acredita que
a população está “desiludida
com a política, não tendo inte-
resse em falar sobre esse as-
sunto”. “Outra questão que
deve ser levada em conside-
ração é que ainda é muito cedo
para que o eleitor já tenha em
mente em quem irá votar real-

mente. Talvez ele responda o
primeiro nome que venha em
mente sem pensar. Esses fato-
res podem refletir no resultado
dos levantamentos das pesqui-
sas eleitorais. Acredito que o
resultado nas urnas será bem
diferente”, ponderou.

Números “falsos”
Já Wilder Morais (PL) ale-

gou que os resultados desta
pesquisa não retratariam o
momento da disputa eleitoral.
“Não condiz com as demais
pesquisas divulgadas no Estado
e não representa a realidade
do cenário político goiano”,
disse. De acordo com a asses-
soria de comunicação e im-
prensa do candidato, na última
quinta-feira (18), o PL entrou
com uma representação no
Tribunal Regional Eleitoral,
onde questionou a metodologia
utilizada pelo instituto. Wilder
ponderou que os números da
pesquisa foram distorcidos.

Esta reportagem tentou con-
tato com os candidatos Vilmar
Rocha (PSD) e João Campos
(Republicanos), mas não obteve
retorno até o fechamento da
edição desta terça-feira (23).
(Especial para O Hoje)

O Tribunal Regional Elei-
toral (TRE) revelou a ordem e
minutagem das propagandas
de rádio e televisão dos candi-
datos a governador de Goiás.
A partir da próxima sexta-feira
(26), as emissoras já iniciam a
veiculação dos blocos de pro-
paganda eleitoral, que irá até
o dia 29 de setembro.

Neste ano, dos nove parti-
dos, três (PCB, PCO e UP) não
atingiram a cláusula de bar-
reira e, por isso, não terão di-
reito à propaganda eleitoral.
O governador Ronaldo Caiado
(União Brasil) tem o maior
tempo de rádio e TV, já Wolmir
Amado (PT) aparece em se-
gundo lugar no ranking.

A coligação Pra Seguir em
Frente, formada pelo Progres-
sistas, PDT, MDB, Podemos,
União Brasil e PSD, tem 233
representantes na Câmara dos
Deputados. Com isso, ao todo,
é garantido 5 minutos e 6 se-
gundos de propaganda para
a associação.

Enquanto a coligação for-
mada pela Federação Brasil
da Esperança – com PT, PCdoB
e PV – e PSB, tem 102 deputa-
dos federais, garantindo a
Amado 2 minutos e 19 segun-

dos de propaganda.
Na terceira colocação está

o ex-prefeito Gustavo Menda-
nha (Patriota), que terá 58 se-
gundos reservados pela coli-
gação do partido dele com o

Republicanos, do candidato ao
Senado, João Campos.

Vitor Hugo (PL), no en-
tanto, possuirá 51 segundos
para expor suas propostas
aos eleitores goianos. O par-
tido tem 33 representantes
na Câmara Federal.

A candidata ao governo,
Cíntia Dias, do PSOL, terá 23
segundos de TV e rádio, ga-
rantidos pelos 11 deputados
federais eleitos. Edigar Diniz,
do Partido Novo, terá 20 se-
gundos, por ter oito represen-
tantes na Câmara.

A ordem em que as pro-
pagandas serão distribuídas
foi definida por um sorteio.
Ela tem início com o partido
do PT, em seguida o Partido
Novo e depois a candidatura
de Gustavo Mendanha.

Após os três, serão veicu-
lados os materiais de Caiado,
PSOL e, por último, o de Vitor
Hugo, do Partido Liberal.
(Ana Bárbara Quêtto, espe-
cial para O Hoje)

TRE divulga tempo de propaganda em Goiás
RÁDIO E TV

Cientista político
explicou o cenário
em que a maior
parte dos eleitores
ainda não definiu
em quem votar

“Maioria dos eleitores só decide voto
nos últimos dias”, diz especialista
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Senado Federal
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Terras & Palácios
As autoridades policiais da Bahia e em

Brasília já sabem das ligações político-
eleitorais e até judiciais de invasores do
Movimento de Resistência Camponesa,
que ocupou seis fazendas no trevo do bal-
neário de Trancoso, em Porto Seguro. No
sábado, eles bloquearam dois trechos da
estrada em protesto. Por trás do discurso
de reforma agrária há interesses de co-
mercialização de terras. Policiais que acom-
panham o MRC constataram que a maioria
dos invasores nunca pegou numa enxada,
vem de periferias de cidades vizinhas e
têm amparo de políticos. Dois são citados
entre os barracos: o deputado federal e
ex-sem-terra Valmir Assunção (PT-BA),
com reduto eleitoral na região, e a candi-
data a deputada federal Ivoneide Caetano
(PT-BA), esposa do ex-secretário de Relações
Institucionais do Governo da Bahia, Luiz
Caetano. Em foto, o casal aparece ao lado
de Jocksan Gomes, o líder do MRC nas in-
vasões em Trancoso. Já Valmir, o deputado
que tenta a reeleição, investe no voto dos
“sem-terra”. Ele mantém em Brasília sala
com cozinheira para receber excursões
quando promovem protestos na capital.
A Coluna procurou todos eles, mas até o
fechamento ninguém se pronunciou. O
Judiciário contribui para o clima de tensão.
No Tribunal de Justiça da Bahia, nada me-
nos que 35 juízes e desembargadores se
disseram suspeitos para julgar pedidos de
reintegração de posse das invasões do Mi-
rante do Rio Verde (desde 2020), uma re-
serva de mata de 122 hectares, e desta do
trevo de Trancoso. Um advogado e um
desembargador já foram citados em re-
presentação no Conselho Nacional de Jus-
tiça por suspeita de prejudicar a tramitação
dos processos. Vale lembrar que o TJBA já
foi alvo da PF com magistrados presos
por suspeitos de ligações com grileiros.

Gol contra
A Confederação Brasileira de Futebol

(CBF), entidade máxima do esporte no
Brasil, já avisou que não autoriza imagens
associadas à sua logo ou uso do uniforme
da Seleção Brasileira por políticos ou par-
tidos. No jogo fora de campo, a história é
outra. Parece que o deputado federal Sós-
tenes Cavalcante (PL-RJ) quer jogar para a
torcida. Ele aparece com uma camisa com
o escudo da CBF e seu número de urna em
fotos nas suas redes sociais, em eventos
públicos de campanha. Um chute na canela
da entidade. O deputado disse à Coluna
que ganhou a blusa de uma apoiadora mo-
mentos antes do evento no qual aparece
na foto e usou por consideração. 

Piada dos patrimônios
Muitas declarações de patrimônio de

políticos viraram motivo de piada na Re-
ceita Federal. No Piauí, apareceu cobertura
duplex por R$ 250 mil. Em Minas, terrenos
gigantes por R$ 10 mil, R$ 20 mil. A maioria
dos candidatos declara, em muitos casos,
o valor venal das propriedades – aquela
que não é a de mercado, e sim uma esti-
mativa. Não deixa de ser um drible junto
às autoridades fiscais. 

Yankees in Portugal
O número de investidores americanos

em Portugal supera hoje os capitais brasi-
leiros, antes líderes, depois da nossa onda
de imigração para a Terra Mãe. As oportu-
nidades são diversificadas e de retorno po-
sitivo, especialmente no setor imobiliário.

Terra x Leite
O deputado federal e ex-ministro Osmar

Terra caiu em desgraça com antigos aliados
do PSDB gaúcho – e dentro do seu MDB.
Um vídeo seu desancando o ex-governador
Eduardo Leite (PSDB) não foi bem recebido
no ninho. Leite ainda é o queridinho de
uma forte frente suprapartidária para dis-
putar o Planalto em 2026. 

Perigo no roteador
Os roteadores de internet na casa da

maioria dos brasileiros têm sido um dos
principais alvos de ataques de cibercri-
minosos. Especialmente com a pandemia
de Covid-19, que fez muitos profissionais
trabalharem em home Office e usarem a
sua internet domiciliar, sem a devida pro-
teção, para acessar redes das empresas.
Relatório da Apura Cyber Intelligence mos-
tra que esses aparelhos têm sido um dos
alvos para roubar informações pessoais,
senhas e acessos de trabalhadores. (Espe-
cial para O Hoje)

Felipe Cardoso 
e Francisco Costa

O Entorno do Distrito Fe-
deral é estratégico e o ex-
governador Marconi Perillo
(PSDB) sabe disso. Com mais
de 600 mil eleitores, a região
se destaca para as candida-
turas majoritárias. Assim, o
tucano, que disputa vaga
para o Senado, esteve no lo-
cal em busca de apoio de ve-
readores. Marconi passou
por Luziânia e Valparaíso de
Goiás, na data. Nesta última,
recebeu apoio da vereadora
Cláudia Aguiar (PSDB) na
corrida pelo Senado.

Já em Luziânia, o apoio na
disputa foi do vereador Passos,
do Progressistas (PP). A legen-
da tem como presidente esta-
dual Alexandre Baldy, que
também é candidato ao Sena-
do. Além disso, o PP faz parte
da base do governador Ronal-
do Caiado (União Brasil). 

Também candidato ao go-
verno, o ex-prefeito de Apare-
cida de Goiânia Gustavo Men-
danha (Patriota) já disse que
Caiado e Marconi possuem um
“apoio velado”. De fato, diver-
sos prefeitos do PSDB hipote-

caram apoio à reeleição do
atual governador. Um deles foi
o tucano histórico Carlos Leréia,
prefeito de Minaçu.

De volta a Marconi, ele apro-
veitou a passagem da região
para firmar o compromisso de
lutar para melhorar a qualidade
do transporte coletivo no En-
torno. “Faço o compromisso de
viabilizar o transporte de Brasília
até Luziânia entre outros bene-
fícios que serão importantes
para essa região do Entorno.” O
ex-governador Marconi Perillo
lidera as intenções de voto se-

gundo pesquisa Serpes divulgada
no domingo (21). O tucano apa-
rece com 24,7%. Destaca-se, foi
a primeira rodada do levanta-
mento após as convenções. Até
então, ele ainda era possibilidade
na disputa ao governo.

Deputado federal e um dos
três nomes da base do governa-
dor Ronaldo Caiado (União Bra-
sil) na disputa à Casa Alta do
Congresso, Delegado Waldir
(União Brasil) vem em segundo
lugar com 15,4%. Depois aparece
o também parlamentar da Câ-
mara Federal João Campos (Re-
publicamos), que faz parte da
chapa de Gustavo Mendanha
(Patriota), com 6%.

Os demais são: Wilder Morais
(PL), 4,7%; os outros dois nomes
da base de Caiado, Vilmar Rocha
(PSD) e Alexandre Baldy, com
3,6% e 2,5%; Denise Carvalho
(PCdoB), 2,4%; Leonardo Rizzo
(Novo), 2%; Antônio Carlos da
Paixão (PCO), 1,4%; e Manu Jacob
(PSOL), 1,1%. Anularia ou não
votaria somaram 9,6%. Outros
26,6% não decidiram. Realizada
de 13 a 17 de agosto, a pesquisa
Serpes ouviu 801 eleitores. A
margem de erro é de 3,5 pontos

percentuais para mais ou menos
e tem confiança de 95%. Os nú-
meros registrados no Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) são GO-
08758/2022 e BR-00273/2022.

Esta é a segunda tentativa
seguida de Marconi ao Senado.
Em 2018, o ex-governador dis-
putou uma das duas vagas,
mas terminou em quinto lugar
com 416.613 votos, 7,55% do
montante. Este ano, só há uma
cadeira à disposição. Os eleitos
em 2018 foram Vanderlan Car-
doso (PSD), com 1.729.637 vo-
tos (31,35%), e Jorge Kajuru
(Podemos), com 1.557.415 vo-
tos (28,23%). O mandato da
dupla vai até 2026.

Além de Marconi, outro nome
que disputou em 2018 e retorna
para este pleito é o ex-senador
Wilder Morais (PL). Naquele ano,
ele ficou em terceiro lugar com
796.387 votos. 14,43% das con-
firmações nas urnas. Vale citar,
Marconi e Wilder disputam com
outros oito candidatos. São eles:
Delegado Waldir, Denise Carva-
lho, Manu Jacob, João Campos,
Alexandre Baldy, Leonardo Rizzo,
Vilmar Rocha e Antônio da Pai-
xão. (Especial para O Hoje)

Ex-governador
percorreu as 
duas cidades 
e prometeu
melhorar a
qualidade 
do transporte 
coletivo na região

448 disputam a reeleição e 49 concorrem a um cargo diferente

Marconi com a vereadora Cláudia Aguiar e a deputada Lêda Borges

Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) indicam
que 448 deputados federais atualmente em exercício vão
concorrer a um novo mandato na Câmara dos Deputados
nas eleições de 2 de outubro – o equivalente a cerca de 9
em cada 10 parlamentares. 

São 389 deputados e 59 deputadas que se recan-
didataram. O número de recandidaturas supera o
da eleição passada (2018), quando 406 deputados
buscaram a reeleição. 

Outros 49 parlamentares disputarão cargos di-
versos, no Legislativo e no Executivo. Somente 16
parlamentares não se candidataram a nenhum cargo,
número inferior ao de 2018, quando 31 deputados
decidiram não disputar a eleição.

Os partidos com mais candidatos à reeleição para a
Câmara são PL (70), PT (53) e PP, PSD e União (os três com
44). No total, segundo o TSE, 10.407 candidatos disputam
as 513 vagas da Câmara, o que dá uma média de 20,3
candidatos por vaga.

Pelas regras constitucionais, cada unidade da Federação
elege um número de parlamentares proporcional à sua
população, mas nenhuma bancada estadual pode ter
menos de 8 ou mais de 70 representantes na Câmara. Os
deputados são eleitos pelo sistema proporcional.

Além de sugerir, discutir e votar propostas de lei, os
parlamentares têm uma série de outras atribuições,
como fiscalizar os atos dos demais poderes e autorizar
a abertura de processo contra o presidente e o vice-
presidente da República e os ministros de E (Luan
Monteiro, especial para O Hoje)

Eleições: 497 dos
513 deputados
federais são
candidatos

Marconi mira Valparaíso e Luziânia
por apoio no Entorno do DF
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Breno Modesto

No último domingo (21), o
Atlético Goianiense perdeu
uma grande oportunidade de
deixar a zona do rebaixamento
da Série A do Campeonato Bra-
sileiro. Jogando em casa, o
time comandado pelo técnico
Jorginho empatou em 1 a 1
com o Cuiabá, concorrente di-
reto na luta contra o descenso
à segunda divisão.

Após o término do confron-
to, o comandante rubro-negro
afirmou que é preciso ter cons-
ciência tranquila em um mo-
mento de dificuldade como o
que o Dragão está passando.
Jorginho assumiu a culpa do
empate e disse que sua equipe
vinha jogando bem quando o
jogo contra o Dourado estava
11 contra 11. No entanto, após
a expulsão de Lucas Gazal, as
coisas ficaram difíceis para
seus comandados. 

“Temos que ter a consciên-
cia tranquila neste momento.
Nós estamos trabalhando (para
sair da zona de rebaixamento).
Se não tivéssemos tido uma
expulsão, com certeza, esta-
ríamos falando de uma forma
diferente. Eles poderiam ter
virado quando estávamos com
11 jogadores. Poderiam. Mas
nós estávamos muito bem no
jogo, tendo um volume grande.
E eles (Cuiabá) só faziam liga-

ções diretas, com os seus za-
gueiros ou com os laterais. Eles
não conseguiram entrar no fu-
nil. Não tiveram nenhuma
chance de gol. Houve uma in-
felicidade nossa. Ficou muito
difícil. E é claro que a culpa
vem para o treinador, porque
eu é que tinha que fazer a
equipe jogar. Mas eu tenho
que falar que nós não tive-
mos nenhuma oportunidade
de trabalhar desta forma.
Quem me conhece, sabe que
eu trabalho assim. A gente
trabalha com um jogador a
mais e um jogador a menos,
para saber como vamos nos

comportar. Mas não tivemos
tempo”, disse Jorginho.

Jorginho voltou a assumir
a culpa pelo resultado de
igualdade contra o Cuiabá,
dizendo que a torcida está
no seu direito de protestar e
até de xingar. Porém, ele de-
monstrou confiança na recu-
peração rubro-negra na se-
quência do Brasileirão.

“Não adianta ficar achando
um culpado. O culpado sou
eu. Eu sou o responsável por
essa equipe. Podem jogar toda
a carga em mim, podem me
xingar. Não tem problema ne-
nhum. Eu tenho “costas lar-

gas”. Sustento isso, porque eu
sei muito bem quem eu sou,
sei muito bem qual é a equipe
com a qual estou trabalhando,
sei das dificuldades que nós
temos até agora. E nós vamos
superar essas dificuldades”,
finalizou Jorginho.

Com 22 pontos conquista-
dos, o Atlético Goianiense,
penúltimo colocado na tabela
de classificação, voltará a
campo apenas no próximo
sábado (27), quando enfren-
tará o Goiás, às 16h30, na
Serrinha, pela 24ª rodada do
Campeonato Brasileiro. (Es-
pecial para O Hoje)

Jorginho se diz
responsável 
por empate 
do Atlético
Goianiense 
com o Cuiabá

O primeiro fim de semana
da Taça das Favelas levou
muita alegria, gols e emoção
para a cidade de Senador Ca-
nedo. No sábado (20) e no do-
mingo (21) foram realizadas,
ao todo, 18 partidas nas cate-
gorias masculino e feminino,
e os primeiros classificados
para a próxima fase já foram
definidos. Muitos jogos e, por-
tanto, muitos tipos de resul-
tado: os equilibrados, como
Monte Azul 2x2 Morada do
Morro, goleadas, como Jardim
Novo Mundo 4x0 Cidade Jar-
dim e jogo com chuva de gols
como Morumbi 4x2 Uirapuru. 

"Quero agradecer a CUFA
GO, que realiza um trabalho
de excelência em todos os
eventos, ajudando toda a po-
pulação, principalmente os
mais carentes. A Taça das Fa-
velas sempre teve muitos times

querendo participar, os meni-
nos gostam justamente por
conta da organização e estru-
tura", afirmou o treinador da
comunidade Vila Redenção em
Goiânia, Henrique Rodrigues.

A realização da Taça das
Favelas tem entre os objetivos,
ressignificar territórios da pe-
riferia. E foi isso que aconte-
ceu no primeiro fim de sema-
na dos jogos, como afirmou o
presidente da CUFA GO, Breno
Cardoso. "Quando levamos
meninos e meninas das fave-
las para uma competição em
um estádio, com imprensa
presente, coletiva de imprensa
e transmissão ao vivo, estamos
proporcionando experiências
a eles que são semelhantes
ao futebol profissional, para
que eles possam ser os atores
principais desse espetáculo,
os protagonistas", destacou.

Todos os jogos tiveram a ava-
liação de um olheiro, Leandro
Smith, ex-lateral do Goiás que
anotou tudo para a escolha dos
melhores jogadores de cada par-
tida e também para a formação
da seleção de Goiás que será
convocada no fim da Taça para
a disputa do Favelão, campeo-
nato nacional que será dispu-
tado em São Paulo e terá a final
dois dias antes do início da Copa
do Mundo e com transmissão
ao vivo para todo o Brasil.

A próxima rodada de jogos
vai acontecer em Aparecida
de Goiânia. Os jogos de sába-
do (27) estão marcados para
o Centro Olímpico, já no do-
mingo (28) as partidas acon-
tecem em dois campos simul-
tâneos no CT do Goiás Coim-
bra Bueno, com entrada fran-
ca. (Maiara Dal Bosco, es-
pecial para O Hoje)

Próxima rodada de jogos está marcada para ocorrer na cidade de Aparecida de Goiânia no fim de semana

Vice-artilheiro do
Campeonato Brasileiro,
com 12 gols marcados,
um a menos que o ar-
gentino Germán Cano,
do Fluminense, o ata-
cante esmeraldino Pe-
dro Raul foi lembrado
pelo técnico da Seleção
Brasileira, Tite, nesta se-
gunda-feira (22), duran-
te uma entrevista ao ca-
nal “3 na área”, do You-
Tube, apresentado por
Tiago Leifert, Eduardo
Fui Clear e Rica Perro-
ne, que estava ausente
do episódio.

Na ocasião, Leifert
questionou Tite sobre
Pedro, atacante do Fla-
mengo, que deve ter seu
nome na lista dos pró-
ximos convocados. Ao
responder, o treinador
citou que o jogador do
Flamengo o entrega coi-
sas que outros atletas
da posição não entre-
gam. Logo em seguida,
Pedro Raul foi mencio-
nado pelo comandante,
que citou a atuação do
camisa 11 contra o Atlé-
tico Mineiro, no último
sábado (20).

“Vou pegar um
exemplo do Campeona-
to Brasileiro. O Pedro
Raul está bem no Goiás.
E ele fez 12 gols pelo
Goiás (no Campeonato
Brasileiro), o que é di-
fícil, porque (o Goiás)
não tem imposição téc-
nica que essas grandes
equipes têm. Então, fica
aqui o reconhecimento

a um cara que está fa-
zendo gol “adoidado”.
Na outra chance que o
Goiás teve (contra o
Atlético Mineiro), colo-
caram uma bola alta e
ele escorou para o ho-
mem que veio de frente
(Vinícius), talvez tenha
sido uma das poucas
outras oportunidades
que o Goiás teve. É um
jogador que tem essa
característica. É o "Fred
atualizado”, disse Tite
ao canal “3 na área”.

Pedro Raul pelo 
Goiás no Brasileirão

Com o gol marcado
no sábado (20), Pedro
Raul chegou aos 12 gols
marcados pelo Goiás
na Série A do Campeo-
nato Brasileiro, ultra-
passando o volante
Amaral e o meia Felipe
Menezes, que possuem
11, e igualando-se aos
atacantes Grafite e
Marco Antônio, que
atuou pelo Esmeraldi-
no entre 1979 e 1982.

Na história do Esme-
raldino na primeira di-
visão, o maior artilheiro
alviverde em uma única
edição da competição
nacional foi o atacante
Dimba, que fez 31 gols
em 2003. Das últimas
campanhas do Goiás na
Série A, quem mais mar-
cou foi Walter, em 2013,
que balançou a rede em
13 oportunidades. (Bre-
no Modesto, especial
para O Hoje)

Pedro Raul é
elogiado por Tite

GOIÁS

Dezoito jogos marcaram primeiro
fim de semana da Taça das Favelas

CENTRAL ÚNICA DAS FAVELAS 

Alan Deyvid/Atlético-GO

assumiu a culpa

Divulgação
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treinador, ele foi 

o responsável pelo

1 a 1 entre Rubro-

Negro e Dourado
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Maiara Dal Bosco

Nesta segunda-feira (22), o
Vila Nova apresentou oficial-
mente os reforços que já havia
anunciado na última semana:
Dentinho, Jordan e Hugo Ca-
bral. Para o atacante Lucas
Baptista Félix, de 25 anos, o
Dentinho, atleta que é natural
de Cachoeiro do Itapemirim
(ES), e que chegou ao Tigre
emprestado pelo Avaí até o
fim de 2022, o Vila Nova está
no caminho certo. 

“A colocação em que esta-
mos não é agradável e a gente
entende o torcedor. O elenco,
o grupo, a diretoria, todo mun-
do que trabalha no Vila Nova
quer ver o time bem. Estamos
trabalhando bastante, tivemos

um jogo difícil diante do Náu-
tico, sabíamos que ia ser difí-
cil, mas com trabalho e dedi-
cação a gente conseguiu a vi-
tória e vamos para mais. Va-
mos brigar para sair dessa si-
tuação. O elenco está focado”,
afirmou Dentinho. 

O atacante também falou
sobre a oportunidade de jogar
pelo Vila Nova. “Agradeço a
Deus por estar vestindo a ca-
misa do Vila Nova, pela gran-
deza do clube. Eu estava na

Série A, estava até jogando.
Depois fiquei umas cinco ro-
dadas sem ser aproveitado e
meu empresário entrou em
contato comigo, falou que o
Vila queria me trazer para jo-
gar. Eu vi a situação do clube,
a estrutura do clube, vi tudo.
O Vila Nova não se encontra
em um bom lugar, pela gran-
deza do Vila, então aceitei esse
desafio e venho com a convic-
ção de ajudar o clube a sair
dessa situação. Fui bem rece-

bido pela diretoria, staff e atle-
tas. Venho para agregar e farei
o meu melhor”, destacou.

“Muito gratificante”
Já o zagueiro Jordan, de

23 anos, outro reforço apre-
sentado oficialmente nesta
segunda-feira (22), destacou
que aceitar jogar no Vila Nova
foi um desafio muito grande
que apareceu para ele. O jo-
gador, que chegou ao Vila
Nova por empréstimo pelo

Cianorte (PR), estava atuando
pelo Tombense (MG). 

“Eu estava bem no Tom-
bense, mas recebi essa pro-
posta, e vestir essa camisa é
muito gratificante. Acho que
nesse momento foi bom para
mim. Vou poder ajudar o clube
e ser ajudado também. O que
me fez vir para o Vila foi vir
aqui e ver essa torcida mara-
vilhosa, e também o fato de
vestir  essa camisa pesada”,
afirmou o zagueiro.

O Vila Nova volta a entrar
em campo nesta quinta-feira
(25). De volta ao OBA, o Tigre
enfrenta o Sampaio Corrêa, às
19h. Na sequência, o adversá-
rio é a Chapecoense, na Arena
Condá, na segunda-feira (29).
(Especial para O Hoje)

Atacante de 25 anos e o zagueiro Jordan, de 23,
foram dois dos reforços apresentados nesta

segunda-feira (22) pelo Vila Nova 

“acredito que estamos No camiNho
certo”, diz Dentinho, apresentado ao Vila

Dentinho chegou ao Tigre por empréstimo junto ao Avaí em contrato que vai até o fim de 2022
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Sabrina Vilela

O Fórum de Mobilidade,
Mova-se, fez uma enquete on-
line com intuito de avaliar
qual a percepção da popula-
ção da Região Metropolitana
de Goiânia em relação a si-
tuação atual do Eixo Anhan-
guera. O questionário foi en-
viado para 13.667 pessoas, en-
tre os dias 16, 17 e 18 de agos-
to, por meio do Facebook, Lin-
kedIn, Twitter e Whatsapp. O
total de pessoas que respon-
deram ao questionário foi 532,
o que representa 3,9%. 

Com a frota deficitária, a
Metrobus anunciou no mês
de junho acordo com empre-
sas privadas para reposição
e substituição de ônibus arti-
culados nas linhas que per-
correm o Eixo Anhanguera,
em Goiânia, e municípios da
Região Metropolitana. 

Conforme afirma a Metro-
bus, a decisão visa suprir a
necessidade de mais veículos
para trafegar na via e respon-
der à suspensão, no último
dia 30 de maio, do pregão da
Metrobus para a licitação de
114 ônibus elétricos, determi-
nada pelo Tribunal de Contas
do Estado de Goiás (TCE-GO). 

Resultado da enquete
A enquete aponta que os

moradores da Região Metro-
politana de Goiânia concor-
dam com a suspensão da re-
novação da frota por parte
do TCE (58%), também con-
cordam com a solução emer-
gencial proposta (70%), con-
sideram a frota da Metrobus

sendo “sucata” (27%), antiga
(26%) e insegura (21%). Já a
percepção em relação aos ôni-
bus ano 2013 foi de que são
adequados (25%), confortável
(22%) e antiga (21%).

Presidente do Mova-se, Mi-
guel Ângelo Pricinote explica
que em julho de 2022 foi fir-
mado um acordo operacional
entre a Metrobus e as empre-
sas privadas Rápido Araguaia,
Viação Reunidas e Cootego
com permissão da Companhia
Metropolitana de Transportes
Coletivos (CMTC).  “As empre-
sas privadas alocaram seis
ônibus zero quilômetro que
seriam utilizados no BRT Nor-
te/Sul – ainda não concluído -
e 54 ônibus articulados, ano
2013, que estavam em opera-

ção no Distrito Federal.” 
Ele salienta ainda que o

Tribunal de Contas do Estado
de Goiás (TCE-GO) questionou
e pediu a suspensão da reno-
vação de 114 ônibus elétricos

pela Metrobus. “Até que se
resolva este imbróglio, o acor-
do com as empresas privadas
deverá ser mantido, uma vez
que, devido aos impactos da
pandemia e da morosidade
em relação a compra de pe-
ças, menos de 75% da frota
da Metrobus está em condi-
ções de operação.”

O principal motivo para a
suspensão dos ônibus elétricos,
segundo Pricinote, é o ques-
tionamento quanto à mobili-
dade de locação e a não aqui-
sição dos veículos. De acordo
com ele, outro ponto seria com
relação aos valores.

Frota sem 
condições de operar

Apesar dos ônibus serem

duramente criticados por
usuários, o presidente do fó-
rum destaca que  a decisão
emergencial de trazer ônibus
de Brasília foi acertiva. Para
ele, enquanto a decisão defi-
nitiva não chega é uma for-
ma dos usuários serem bem
atendidos. 

Contudo, mais de 74% da
frota não está em condições
de operação. Para ele, a justi-
ficativa seria a dificuldade em
manter a manutenção da frota
devido a problemas específicos
da Metrobus adquirir peças e
com isto manter os ônibus em
excelente estado de conserva-
ção. “Vale ressaltar aqui que
o problema é mais relacionado
ao modelo (empresa pública)
do que a gestão da empresa”,
declara Miguel Ângelo. 

Os ônibus ano 2013, rema-
nejados do Distrito Federal,
estão em condição de opera-
ção, conforme destaca Prici-
note. “Eles estavam rodando
no DF e devido a necessidade
em Goiânia foi solicitado que
os mesmos viessem para a Ca-
pital e foram substituídos por
outros veículos convencionais
zero quilometro”. Não existe
ônibus a pronta entrega para
renovar uma frota, por exem-
plo, é necessário fazer o pedi-
do e aguardar cerca de 12 a
18 meses para a aquisição.  

Ele destaca ainda que os
ônibus da Metrobus estão in-
seguros para passageiros por
conta das condições do veí-
culo. Já os ônibus de 2013
possuem um certo conforto
por serem mais espaçosos e
ter ar condicionado. 

O Ministério Público de
Goiás (MPGO) encaminhou ao
secretário-geral de Governa-
doria, Adriano da Rocha Lima,
e ao presidente da Metrobus,
Francisco Caldas, uma reco-
mendação para que os ônibus
com cinco anos de operação
no serviço de transporte pú-
blico, na extensão do Eixo
Anhanguera não sejam utili-
zados. Na recomendação, a pro-
motora de Justiça Leila Maia
de Oliveira argumenta que este

período de uso é considerado
uma média segura para circu-
lação de veículos que prestam
esse tipo de serviço.

Ela solicita ainda que não
sejam adquiridos veículos ou
se permita a utilização de ôni-
bus sucateado no transporte
público operado no Eixo
Anhanguera, com idade acima
do limite de cinco anos, pro-
veniente de outra unidade da
federação, por questão de se-
gurança aos usuários. Reco-

mendou-se também ao presi-
dente da Companhia Metropo-
litana de Transportes Coletivos
(CMTC), Tarcísio Abreu, que
fiscalize a idade média dos ôni-
bus em operação no Eixo
Anhanguera, com elaboração
de relatório de fiscalização.

Leila Maria argumenta
que, por força do contrato de
concessão, a concessionária
está obrigada a manter os veí-
culos de sua frota com obser-
vância das idades médias ad-

mitidas, conforme definidos
no Regulamento Operacional
do Sistema Integrado de
Transporte da Rede Metropo-
litana de Transportes Coleti-
vos da Região Metropolitana
de Goiânia (SIT-RMTC). Ela
cita ainda que está em trâmite
na 50ª Promotoria de Justiça
notícia de fato iniciada a par-
tir de representação da dire-
ção do Sindicato Intermuni-
cipal dos Trabalhadores no
Transporte Coletivo Urbano

de Goiânia e Região Metropo-
litana (Sindcoletivo). Nesta re-
presentação, foram feitas de-
núncias que apontam possível
sucateamento da frota utili-
zada no Eixo Anhanguera.

Por fim, a promotora cita
notícia amplamente veiculada
na última quinta-feira (18),
que relata a morte de uma
estudante na queda de um
ônibus do Eixo, ocorrida após
a porta do veículo se abrir.
(Especial para O Hoje)

Mais de 74% da frota não está em condições de operar na Região Metropolitana 

Ônibus com mais de 5 anos não devem ser utilizados

Ônibus lotados, veículos com horários atrasados e carros em péssimas condições; esse é o drama vivido pelos usuários do transporte coletivo na Região Metropolitana de Goiânia

Qualidade da frota é maior queixa
dos usuários do transporte coletivo

Fotos: Pedro Pinheiro
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Após acidente 

com estudante,

Ministério Público

de Goiás

recomendou que

ônibus do Eixo não

passem de cinco

anos de utilização
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Maria Paula Borges

Os pequenos produtores rurais estão apostando cada
vez mais em produtos derivados da cana-de-açúcar, como
por exemplo a rapadura com frutos do Cerrado, o melado
e açúcar mascavo, para impulsionar a renda. Em Nique-
lândia, através do Programa ReDes, a Associação dos
Produtos Rurais do Córrego Dantas (Acorda) espera impul-
sionar os ganhos com a nova produção e a expectativa é
que, em 2022, o crescimento seja de 7%.

O Programa ReDes tem como objetivo contribuir com
o desenvolvimento sustentável de municípios brasileiros
e auxilia na estruturação de negócios inclusivos e na ar-
ticulação de cadeias produtivas com metodologia que
contempla a participação da comunidade em todas as
etapas, beneficiando 2.500 famílias. O projeto é uma par-
ceria entre o Instituto Votorantim e o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com apoio
da Companhia Brasileira de Alumínio (CBA).

Após o período de consultoria e investimento para cons-
trução de fábrica de doces, os associados avançaram na
conquista de mercado já no segundo semestre de 2022. Se-
gundo Wildes Gumber, presidente da Acorda, a associação
não possuía foco e uma produção em conjunto, mas sim,
várias ideias, descobrindo um objetivo em comum pela
cana. “Não vendíamos nada, foi quando o ReDes teve início
e trouxe a luz no fim do túnel. Iniciamos com berçário de
cana e nosso projeto foi aprovado”, explica Gumber. 

Além disso, a presidente da Acorda relata que, inicial-
mente, a produção de rapadura acontecia em ranchos, no
quintal e que servia para subsistência. Buscando se dife-
renciar, o grupo de nove produtores participou de cursos
e no campo percebeu que acrescentar baru, babaçu e
frutos do Cerrado trazia um sabor singular para as rapa-
duras, sendo a fórmula do sucesso. 

Apesar de inovar o mercado, a fábrica do projeto Doces
Vidas não deixa de comercializar o comum, fornecendo
para os clientes também a rapadura com mamão, a tradi-
cional e com leite. Mas buscando serem únicos no mercado,
implementaram novas receitas com mandioca, amendoim
e frutas. O diferencial no sabor vem da combinação entre
o extrativismo e a produção em pequenas áreas. 

Outro diferencial é o formato do produto, em que os asso-
ciados adotaram a chamada “rapadurinha”, uma versão
menor para levar no bolso, e a rapadura de colher, que
surgiu a partir de uma receita que parecia ter sido um
fracasso, mas que surpreendeu, conforme diz a presidente.
A opção cremosa também ganhou opções de sabores, como
por exemplo canela, cravo e leite.

Ainda em 2022 as receitas irão ganhar volume de pro-
dução e encomendas. Os associados irão participar do
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e, para
isso, Gumber afirma que a expectativa é que o resultado
financeiro seja de R$ 80 mil. Para o programa, serão
levadas as rapadurinhas, os produtos de extrativismo
(pequi e cagaita) e as farinhas de baru e jatobá. 

A estimativa da Acorda é que os produtores consigam fa-
bricar 8 mil rapadurinhas por mês, sendo que a capacidade
de produção diária é aproximadamente 75 kg de rapadura e
50 kg de açúcar mascavo. (Especial para O Hoje)

Programa tem expectativa de impulsionar em 7% os ganhos

Acolhendo parcialmente pe-
didos feitos em ação civil pú-
blica proposta pelo Ministério
Público de Goiás (MPGO), a
Justiça condenou por impro-
bidade administrativa dois ex-
prefeitos e quatro ex-secretá-
rios de Saúde de Firminópolis,
por manterem contratos com
uma empresa há 22 anos sem
processo licitatório - exceto no
ano de 2012. Também foram
condenados pelos atos de im-
probidade administrativa o
empresário César José da Cu-
nha e a CJ Cunha e Cia Ltda-
ME, empresa beneficiária e da
qual ele é o proprietário.

O promotor de Justiça Ri-
cardo Lemos Guerra apontou
na ação que a empresa J.C. Cu-
nha e Cia, que presta serviços
de faturamento de adminis-

tração e planejamento de saú-
de pública, mantinha com o
município contratos fraciona-
dos de forma irregular, assim
como os aditivos, que também
eram feitos sem licitação. Com
as práticas indevidas, César te-
ria faturado R$ 194.900,00.  

Os serviços prestados pela
empresa dizem respeito ao
processamento de dados junto
ao DataSUS (Departamento de
Informática do Sistema Único
de Saúde) e à Secretaria de Es-
tado da Saúde, para encami-
nhar todos os procedimentos
referentes à montagem do ban-
co de dados e apresentação
dos serviços prestados no sis-
tema ambulatorial e hospitalar
no município. Também cabia
à empresa CJ Cunha regular
as relações e prestação de ser-

viços de planejamento em saú-
de, assessoria de gestão e ela-
boração de projetos para a Se-
cretaria Municipal de Saúde. 

Atos tiveram anuência
dos dois ex-prefeitos

Segundo apurado pelo

MPGO, os atos tiveram a
anuência de José de Souza e
Leonardo de Oliveira Brito,
que eram prefeitos de Firmi-
nópolis nos períodos de con-
tratação. Também deixaram
de observar as exigências de
licitação Leandra Xavier do

Vale Brito, Edilon Cândido Ri-
beiro, José Nadir de Faria e
Maurício Moura, que foram
secretários municipais de
Saúde nas duas décadas em
que o problema aconteceu,
assim como César Cunha e
sua empresa.

No entendimento do juiz
Eduardo Cardoso Gerhardt, os
serviços contratados não são
serviços de natureza singular
ou extraordinária, que seriam
os requisitos aceitáveis por lei
para a dispensa da licitação.
Sendo assim, ele afirma que,
tratando-se de gestão de di-
nheiro público, esperava-se
dos gestores maior prudência
e compromisso com a coisa e
moralidades públicas. (Maria-
ni Ribeiro/Assessoria de Co-
municação Social do MPGO)

Ex-prefeitos e ex-secretários de Firminópolis são condenados 

Pequenos
produtores apostam
em rapaduras com
frutos do Cerrado

tRÁPIDAS

Ministro determina que União
compense Estados por perda de ICMS

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo
Tribunal Federal (STF), determinou que a
União compense, a partir deste mês, as perdas
de arrecadação do Imposto sobre Circulação
de Mercadoria e Serviços (ICMS) das dívidas
públicas do Acre, de Minas Gerais e do Rio
Grande do Norte. A decisão se deu na con-
cessão de tutela provisória nas Ações Cíveis
Originárias (ACOs) 3594 (MG), 3595 (AC) e
3596 (RN). Para o ministro, o deferimento
da liminar se justifica, entre outros pontos,
na grande probabilidade de perda arreca-
datória dos estados e pela certeza dos venci-
mentos das parcelas das dívidas contratuais
administradas pela Secretaria do Tesouro
Nacional. A Lei Complementar 194/2022 li-
mitou a alíquota do ICMS sobre combustíveis,
gás natural, energia elétrica, comunicações
e transporte coletivo. Segundo o ministro, a
União entende que a compensação das perdas

decorrentes da limitação só teria início em
2023 e seria calculada sobre toda a queda
de arrecadação comparativamente a 2021.
No entanto, a lei, em seu artigo 3º, permite a
compensação, independentemente de for-
malização de aditivo contratual, das perdas
ocorridas em 2022, ou seja, diretamente de-
correntes da alteração no imposto. Para o
relator, não é possível dar a esse dispositivo
interpretação mais restritiva para que a
compensação só ocorra em 2023, tendo em
vista que a perda da arrecadação afeta o
fluxo de caixa dos dos estados de forma
imediata. Conforme a decisão, a compensação
deve ser feita nas parcelas a vencer dos con-
tratos a partir da entrada em vigor da LC
194/2022, em relação às perdas que excede-
rem a 5%, calculadas mês a mês, com base
no mesmo período do ano anterior e com
correção monetária pelo IPCA-E.

Manoel L. Bezerra Rocha   | juridica@ohoje.com.br

Jurídica

Crédito para Correios

O Projeto de Lei do
Congresso Nacional (PLN)
26/22 abre crédito suple-
mentar de R$ 136,6 mi-
lhões para cobrir despe-
sas da Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos
(ECT). O dinheiro virá da
geração própria de re-
cursos pela estatal e da
anulação parcial de do-
tações orçamentárias an-
teriormente previstas. A

maior parte desse crédito
será usado para renova-
ção da frota de veículos
(R$ 132,2 milhões), já que,
segundo os Correios, 29%
do total de motos e fur-
gões se encontra fora do
prazo de vida útil. Outros
R$ 4,4 milhões corres-
ponderão a investimen-
tos em sistemas de auto-
mação de triagem após
ajustes no projeto.

Livre associação
A Seção Especializada

em Dissídios Coletivos
(SDC) do Tribunal Supe-
rior do Trabalho refor-
mou a cláusula do acor-
do coletivo celebrado en-
tre entidades sindicais
do setor de mobiliário
do Rio Grande do Sul
que previa desconto nos
salários de todos os em-

pregados da categoria,
sindicalizados ou não, a
título de contribuição as-
sistencial. Segundo o co-
legiado, a cláusula afron-
ta o princípio constitu-
cional da livre associa-
ção, e, por isso, o des-
conto deve ficar restrito
às pessoas filiadas ao
sindicato profissional. 

2 Nova presidente do STJ - ministra Maria Thereza de Assis Moura será empossada
como a nova   até a presidência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cargo em que
será empossada na próxima quinta-feira (25). (Especial para O Hoje)

Foi aprovado na Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ) ma-
téria que cria o Cadastro Munici-
pal de Crianças e Adolescentes
Órfãos em decorrência da Covid-
19 em Goiânia. O intuito do pro-
jeto é identificar essas crianças
e adolescentes bem como avaliar
o impacto social causado pelas
mortes dos pais ou responsáveis,
em decorrência da Covid-19, para
adoção de medidas precisas e
políticas públicas eficazes, ga-
rantindo o direito à vida e à dig-
nidade dessas crianças.

Câmara aprova
cadastro de
crianças órfãs em
razão da Covid-19

CNMP promove seminário 
sobre recuperação judicial e falência

Estão abertas as inscrições para o segundo
seminário da jornada temática “Recuperação
Judicial e Falência”, que será realizado no
dia 14 de setembro, das 9h à 12h, pelo canal
do Conselho Nacional do Ministério Público
no YouTube. O evento, aberto ao público
em geral, é uma parceria entre a Unidade
Nacional de Capacitação do Ministério Pú-
blico (UNCMP), vinculada ao CNMP, e a
Escola Superior do Ministério Público de
São Paulo (ESMPSP).  A jornada temática

“Recuperação Judicial e Falência” consiste
em uma série de seminários realizados
pelos subgrupos de estudos que compõem
grupo de trabalho instituído para aprimorar
a atuação do Ministério Público nos casos
de recuperação judicial e falência de em-
presas, elaborar manual de boas práticas,
apresentar eventual proposta de aprimo-
ramento legislativo da matéria e aprofundar
os mais variados subtemas que permeiam
a atividade ministerial sobre o assunto. 
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Gestores fizeram contratos sem licitação por mais de duas décadas



O tráfego no elevado do
viaduto João Alves de Queiroz,
no cruzamento da Avenida
85 com a T-63, foi liberado às
5h da manhã desta segunda-
feira (22/8), após mais de um
mês de interdição. As equipes
da Secretaria Municipal de
Infraestrutura (Seinfra) con-
cluíram a retirada das placas
de material de alumínio com-
posto (ACM) e técnicos da pas-
ta realizaram uma vistoria,
que atestou que a estrutura
estava estável e segura.

“Liberamos, na madruga-
da desta segunda, o tráfego
no elevado do Viaduto João
Alves de Queiroz, após um
trabalho minucioso da Sein-
fra. Nossos funcionários fize-
ram reparos no cabeamento
externo dos pilares atingidos
pelo fogo. Devolvemos o es-
tado inicial da estrutura”, afir-
mou o secretário de Infraes-
trutura, Everton Schmaltz.

O prefeito de Goiânia, Ro-
gério Cruz (Patriota), anun-
ciou a liberação do viaduto
em mensagem pelas redes so-
ciais na última sexta-feira (19).
Cruz também disse que o lau-
do apontou que a estrutura é

segura para o uso da popula-
ção. “Foi um trabalho duro e
contínuo. Estamos felizes em
devolver à população um via-
duto tão importante para o
trânsito da capital”, afirmou.

Às 5h, agentes da Secretaria
Municipal de Mobilidade (SMM)
estiveram no local, a pedido
da Seinfra, para realizar a reti-
rada do bloqueio e a liberação
do tráfego. A Secult já está de
posse do cronograma de obras
para realizar as intervenções
de arte urbana no local.

Histórico
As placas do viaduto João

Alves de Queiroz foram incen-
diadas após um homem usar
fogo para tentar encontrar
uma porção de droga que ha-
via perdido no local, no dia 15
de julho. A trincheira da Ave-
nida 85 e a rotatória no nível
da Avenida T-63 foram libera-
das para tráfego após análise
dos técnicos. No dia 10 de agos-
to, a Seinfra realizou a aplica-
ção de argamassa de alta re-
sistência em dois pilares que
tiveram danos superficiais por
causa do incêndio. (Luan Mon-
teiro, especial para O Hoje)

Viaduto da T-63 é liberado após mais de um mês
ELEVADO

Sabrina Vilela

Dados disponibilizados pelo
Corpo de Bombeiros do Estado
de Goiás, solicitados por meio
da Lei de Acesso à Informação,
apontam que somente no mês
de agosto, cerca de 542 incên-
dios urbanos foram registra-
dos. Ainda sem acabar o mês,
já bateu recorde em relação
aos meses anteriores em ape-
nas 22 dias. O mês com menor
registro foi o mês de fevereiro
com 192. O mês de julho foi
70% menor que o mês vigente,
com 384 ocorrências do tipo. 

Em 2021, o número total
de incêndios urbanos durante
todo o mês de agosto foi 360.
O aumento foi mais de 50%,
mas não existe uma justifi-
cativa que possa ter levado a
essa ascensão nesse tipo de
ocorrência. Contudo, o tenen-
te Diogo Pimenta acentua que
assim que a população ver
qualquer foco de incêndio
tem que entrar em contato
imediatamente com o Corpo
de Bombeiros porque quanto
antes a corporação chegar no
local, mais chances terá de
controlar o incêndio. 

Pimenta deixa claro que é
de suma importância que do-
nos de bares fiquem atentos
a algumas precauções com re-
lação a área da cozinha, prin-
cipalmente. “A gente percebe
muita gordura próximo ao fo-
gão, nas coifas, e é uma grande
chance de se ter uma ignição
de incêndio , então tem que
tomar muito cuidado com isso.
No caso da parte elétrica, tem
que sempre fazer manutenção
porque é uma grande fonte
de ignição de incêndio”. 

Bar pega fogo
Um incêndio destruiu o

anexo do bar e restaurante,
Velho Texas, no Setor Marista
em Goiânia, na madrugada
desta segunda-feira (22). O
dono do bar informou que a
unidade havia sido fechada
minutos antes do incêndio
começar. Imagens divulgadas
pelo Corpo de Bombeiros
mostram o fogo tomando con-
ta da estrutura no local. 

Segundo o Corpo de Bom-
beiros, 17 militares trabalha-
ram para apagar as chamas
durante a manhã desde que
foram acionados por volta
das 3h15. O Corpo de Bom-
beiros levou em média oito
minutos para chegar ao local.
Seis viaturas foram desloca-
das até a ocorrência para
combater o incêndio no esta-
belecimento localizado na
Alameda Dr. Sebastião Fleury

esquina com a Rua 1.139. 
Ainda não tem uma ori-

gem ou causa conhecida, a
corporação informou ainda
que a causa do acidente só
pode ser revelada após uma
perícia no local. Ao todo, fo-
ram utilizados cerca de 7 mil
litros de água na ação. O pro-
prietário do bar informou
que o restaurante possui se-
guro, mas não deve cobrir os
prejuízos. A estrutura prin-
cipal da unidade não foi atin-
gida, mas ainda não há in-
formações se o local deve per-
manecer fechado.

O Tenente Diogo Pimenta,
responsável pela operação,
explicou que após o controle
das chamas, os agentes reali-
zaram uma ronda pelos vizi-
nhos do complexo do bar Ve-
lho Texas para verificar se

outros imóveis e instalações
foram afetados. Apesar dos
estragos, não houve vítimas. 

O tenente afirmou que de-
morou cerca de 30 minutos
para combater as chamas e
que a cozinha e o hall onde
ficavam as cadeiras e mesas
foram completamente des-
truídos pelo fogo. A equipe
conseguiu proteger a parte
onde estava o gás de cozinha
GLP, para impedir que o es-
trago fosse maior. 

“Conseguimos proteger a
área do fundo que é onde se
concentravam os botijões de
GLP, mas a parte do hall e da
cozinha foi toda consumida.
Foram cadeiras, fogões, mesas
e parte de cozinha instrumen-
tária”, destaca Pimenta. (Ma-
riana Fernandes e Sabrina
Vilela, Especial para O Hoje)

Aumento foi de
mais de 50% em
comparação com o
mesmo mês do
ano passado

Mais de 500 incêndios urbanos
foram registrados em agosto

Corpo de Bombeiros
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Circulação de automóveis na alça superior da estrutura 

viária está autorizada desde as 5 horas de ontem

Um incêndio

destruiu o anexo do

bar e restaurante

Velho Texas, no

Setor Marista, em

Goiânia



Os índices de popula-
ridade do chanceler fede-
ral da Alemanha, Olaf
Scholz, e de sua coalizão
de governo despencaram
para o ponto mais baixo
desde que assumiram o
país em dezembro de 2021.

Quase dois terços dos
alemães estão insatisfei-
tos com o trabalho de
Scholz e de sua abalada
coalizão, formada pelos
partidos Social-Democra-
ta (SPD), Verde e Liberal
Democrático (FDP). Os

dados são de uma pes-
quisa realizada pelo ins-
tituto de pesquisas INSA
a pedido da publicação
dominical do tabloide
alemão Bild. 

A pesquisa apontou
que 62% dos alemães
possuem opinião desfa-
vorável ao governo de
Scholz – uma queda sig-
nificativa no apoio ao
social-democrata. Em
março a desaprovação
ao chanceler federal era
de cerca de 39%.

Aprovação de Scholz
despenca na Alemanha

EM BAIXA

Cerca de 30 navios deixa-
ram os maiores portos da Ucrâ-
nia no Mar Negro desde 22 de
julho, quando Moscou e Kiev
assinaram um acordo mediado
pela Organização das Nações
Unidas (ONU) e pela Turquia
para permitir o escoamento de
grãos, após meses de bloqueio
por navios de guerra russos e
minas marítimas ucranianas.

Um dos primeiros navios
a deixar a Ucrânia foi fretado
pela ONU para entregar 23
mil toneladas de trigo à Etió-
pia. Até agora, mais de 600
mil toneladas de grãos chega-
ram ao mercado mundial, de
acordo com o balanço provi-
sório da administração por-
tuária estatal da Ucrânia.

Os planos da autoridade
portuária são ambiciosos: 100
navios por mês devem deixar
em breve os portos ucrania-
nos de Odessa, Pivdenny e
Chornomorsk. Mas ainda se
está muito longe disso.

Grande parte dos navios
que partiram da Ucrânia nas
primeiras semanas após o
acordo assinado com a Rússia
eram embarcações que esta-
vam presas nos portos há me-
ses. Desde meados de agosto,
novos cargueiros vêm gra-
dualmente chegando aos por-
tos de Odessa e arredores.

“Há muita lentidão com
novos contratos”, afirma Pav-
lo Martyshev, do Centro de
Pesquisa de Alimentos e Uso
da Terra da Kiev School of
Economics (KSE). “Os agentes
no mercado realmente não
confiam nos russos e esperam
surpresas”, aponta, referin-
do-se ao ataque russo ao porto
de Odessa apenas um dia após
a assinatura do acordo.

Em uma análise feita para
a KSE no início de agosto, o
pesquisador ainda estimou
com otimismo o potencial de
exportação adicional graças

ao acordo de grãos em mais
de 5 bilhões de dólares − im-
portantes divisas para a Ucrâ-
nia devastada pela guerra e
os agricultores do país. Mas
a realidade até agora pinta
um quadro diferente.

“Os custos de frete variam
bastante, muitas vezes no pe-
ríodo de um dia. O mercado
está nervoso. Às vezes há re-
latos de ataques com mísseis
russos na região de Odessa,
às vezes no porto de Mykolaiv,
outras vezes caças russos so-
brevoam o corredor marítimo
desmilitarizado destinado à

passagem segura de carguei-
ros”, diz Martyshev.

Altos prêmios de risco
Gennedi Ivanov, diretor ad-

ministrativo da empresa de lo-
gística BPG Shipping, sabe exa-
tamente o que significa trans-
portar mercadorias em condi-
ções de guerra. Por mais de
dez anos, sua empresa organi-
zou viagens de navios de carga
para o Iêmen. Ivanov agora
precisa convencer empresas
de transporte marítimo a atra-
car em sua cidade natal, Odes-
sa, apesar de todos os riscos.

Semanas após
pacto entre
Moscou e Kiev que
permitiu abertura
dos portos
ucranianos,
produtores do país
seguem
enfrentando
obstáculos para
escoar safra

Um mês após acordo, Ucrânia
ainda luta para exportar grãos

Em meio às crescentes ten-
sões na península coreana, as
forças dos Estados Unidos e
da Coreia do Sul começaram
nesta segunda-feira (22) suas
maiores manobras conjuntas
de verão em cinco anos. 

Um porta-voz do Ministério
da Defesa sul-coreano disse
que os exercícios tiveram iní-
cio conforme o planejado, mas
ele não forneceu qualquer in-
formação sobre o número de
soldados envolvidos ou o equi-
pamento militar utilizado. 

Os EUA têm cerca de 28,5
mil soldados posicionados na
Coreia do Sul – como forma de
dissuasão contra uma ameaça
da Coreia do Norte, uma auto-
declarada potência nuclear.

Durante 11 dias até 1º de
setembro, devem ocorrer trei-
namentos com simulações de
computador, exercícios de
campo conjuntos e um grande
exercício de defesa civil. Teme-
se uma forte reação da Coreia
do Norte em retaliação.

Os exercícios foram reto-
mados a pedido do novo pre-
sidente sul-coreano, Yoon Suk
Yeol. Quando assumiu o cargo
em maio deste ano, ele anun-

ciou que "normalizaria" as
manobras conjuntas e aumen-
taria a dissuasão contra a Co-
reia do Norte.

O regime em Pyongyang
acusa regularmente os EUA de
manobrarem a Coreia do Sul
em preparação para um ata-
que. Washington e Seul negam,
enfatizando que os exercícios
têm o objetivo de melhorar
suas capacidades de defesa.

Pausa para negociação
As tensões na região au-

mentaram novamente neste
ano após a Coreia do Norte
realizar uma série de testes
de mísseis com capacidade
nuclear. Nas últimas semanas,
Pyongyang intensificou a sua
retórica de guerra nuclear,

lançando dois mísseis de cru-
zeiro no Mar Amarelo.

Nos últimos anos, os Esta-
dos Unidos e a Coreia do Sul
reduziram os exercícios con-
juntos por razões diplomáti-
cas, na esperança de nego-
ciarem uma desescalada com
a Coreia do Norte.

Quando os EUA cancela-
ram os exercícios de verão na
Coreia do Sul em 2018, que-
riam criar maiores oportuni-
dades para negociações sobre
o programa de armas nuclea-
res norte-coreano. No entanto,
desde a cúpula fracassada en-
tre o ex-presidente americano
Donald Trump e o líder nor-
te-coreano, Kim Jong-un, no
Vietnã, em fevereiro de 2019,
não houve progressos.

EUA e Coreia do Sul retomam
exercícios militares conjuntos

MANOBRAS DE VERÃO

Manobras serão as maiores em cinco anos e vão durar 11 dias

O país é lar do notório nar-
cotraficante Pablo Escobar e
a origem do lendário Ouro
de Santa Marta – que já foi
uma das variedades de ma-
conha mais procuradas nos
Estados Unidos – nomeado
em homenagem à cordilheira
Sierra Nevada de Santa Mar-
ta, na Colômbia.

Para muitos, a Colômbia é
sinônimo de cartéis de drogas
e narcotraficantes. É também
um dos maiores produtores
de narcóticos do mundo: no
ano passado, o governo dos
EUA estimou que o país pro-
duzia mais de 1 milhão de qui-
los de cocaína, a maior quan-
tidade do mundo e mais do

que as duas nações mais pró-
ximas, Peru e Bolívia, juntas.
Assim, quando o novo presi-
dente do país sul-americano
disse que pretende regular o
uso de substâncias ilícitas – ou
pelo menos de algumas delas
– o mundo parou para ouvir.

“É hora de aceitar que a
guerra contra as drogas foi um

fracasso total”, anunciou o pre-
sidente colombiano Gustavo
Petro durante sua posse, no
início deste mês, comentando
sobre um projeto de lei que
seu governo apresentou recen-
temente ao Congresso para le-
galizar a maconha recreativa.

A lei da Colômbia já permite
a produção de cannabis para

fins medicinais, principalmente
para ser exportada para mer-
cados estrangeiros como os Es-
tados Unidos e o Canadá, mas
os defensores da nova legisla-
ção acreditam que a legalização
da cannabis recreativa pode
afastar milhares de agricultores
do tráfico de drogas e aproxi-
má-los do comércio legal.

Colômbia quer fim do “fracasso” da guerra às drogas

MUDANÇA
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Lanna Oliveira

O universo da gastronomia
tem muito a oferecer para
quem está disposto a se aven-
turar pelos sabores. Para além
da degustação, os alimentos
têm a função nutricional que
deve ser respeitada. Em todas
as esferas, se preocupar em
manter uma alimentação equi-
librada se faz necessário, prin-
cipalmente na primeira infân-
cia. Segundo a nutricionista
Renata Guirau, o retorno da
rotina de volta às aulas inten-
sificam as dúvidas sobre como
montar a lancheira dos filhos
e quais alimentos incluir.

Um prato cheio, colorido,
repleto de vitaminas, fibras
e minerais é o sonho de toda
mamãe. Porém, a alimenta-
ção saudável infantil envol-
ve desafios diários. As dúvi-
das surgem ainda na ama-
mentação e seguem durante
toda a infância. A alimenta-
ção é a base para o cresci-
mento e desenvolvimento
de uma criança. É o que pro-
porciona bem-estar, saúde,
inteligência e aquela energia
gostosa. Não é à toa que os

cuidados começam ainda du-
rante a gestação, seguem no
pós-parto, se intensificam
na introdução alimentar do
bebê e segue mais adiante.

Para a nutricionista Renata
Guirau a fase da inserção da
criança na escola é um mo-
mento decisivo e precisa ser
olhado com cuidado. “O lan-
che da escola pode parecer
uma refeição pequena, mas
é muito frequente na vida das
crianças: são em média 20
lanches no mês e 200 no ano”,
diz. Por isso, é necessário ter
atenção ao teor nutricional
das preparações, pois elas são
fundamentais para a forma-
ção de bons hábitos alimen-
tares. Mas isso não precisa
ser um problema, pode ser
bem mais fácil e saudável do
que você imagina.

Para facilitar a rotina e
garantir a nutrição dos pe-
quenos, a especialista sugere
cardápio de lanches para a

semana e cinco receitas fáceis
e deliciosas. “Os pequenos
precisam ter um cardápio va-
riado, que inclua alimentos
frescos, de acordo com a ca-
pacidade de mastigação e au-
tonomia para se alimentar”,
conta. Ela continua dizendo
que no momento da monta-
gem dos lanches para a escola
a lancheira ideal deve conter
sempre um elemento de cada
grupo para que haja o equi-
líbrio desejado. 

O grupo de carboidratos,
como pães, torradas, bolos ca-
seiros, tapioca, panquecas ou
chips de batata ou maçã, por
exemplo, fornecem energia e
auxiliam no crescimento; Já
as proteínas, como queijos, lei-
te, iogurte, patê caseiro de fran-
go ou atum, homus de grão de
bico, ovos de codorna e snacks
a base de grão de bico ou len-
tilha atuam na produção de
células e são fundamentais na
fase de crescimento e desen-

volvimento; Os vegetais, como
frutas ou até mesmo tomates
cereja, cenoura ou pepino, são
excelentes fontes de vitami-
nas, minerais, fibras e com-
postos antioxidantes.

Alimentos industrializados
devem ser evitados devido à
grande quantidade de sódio e
componentes químicos que
possuem. Alguns exemplos são
os salgadinhos, biscoitos re-
cheados, refrigerantes, choco-
lates e bolinhos artificiais. Ou-
tro ponto interessante trazido
pela nutricionista é em relação
à participação dos filhos na
cozinha, pois esse estímulo fa-
vorece o desenvolvimento da
autonomia, a maior aceita-
ção e interesse pelos alimen-
tos. Além de aprenderem so-
bre suas transformações de-
pois dos preparos.

“A criança, sempre guiada
pelos pais, também pode aju-
dar na elaboração de alguns
itens da lista de ingredientes

utilizados nos lanches; pode
ir ao mercado para escolher
os produtos da lista e, de acor-
do com as habilidades de cada
faixa etária, auxiliar a guar-
dá-los, lavá-los e misturá-los
nas receitas, por exemplo”,
conta Renata. E para conser-
var o frescor dos alimentos
de forma segura e efetiva, a
recomendação é o uso de lan-
cheiras térmicas de boa qua-
lidade. Os gelos à base de gel
e garrafas térmicas são ótimos
para ajudar a manter a tem-
peratura das bebidas.

Pensando em facilitar ain-
da mais o dia a dia, com pre-
parações diversificadas, prá-
ticas e saudáveis, Renata Gui-
rau preparou uma sugestão
de cardápio para os lanches
da semana, além de 5 delicio-
sas receitas. Entre as sugestões
estão panquecas, homus, pão
de mandioca, enroladinho de
abacaxi com coco, bolo de ba-
nana, e mais. Aproveite o mo-
mento de escolha e de preparo
dos alimentos saudáveis junto
aos pequenos para colecionar
memórias especiais, repletas
de trocas e muito amor! (Es-
pecial para O Hoje)

Um prato saboroso e
repleto de nutrientes

Nutricionista Renata Guirau explica os grupos 
alimentares que devem compor a montagem da 

lancheira e como eles auxiliam na saúde das crianças
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Homus rosa

IngredIentes

1 xícara de grão de bico cozido

1 beterraba grande picada

3 colheres de sopa de pasta de

gergelim (tahine)

3 colheres de sopa de caldo de

limão

2 colheres de sopa de azeite

1 pitada de sal

Modo de preparo: Cozinhe o

grão de bico e a beterraba.

após esfriar, junte aos outros

ingredientes e bata no proces-

sador. guarde na geladeira em

um recipiente fechado e con-

suma em até cinco dias.

Panqueca amarela

IngredIentes

1 xícara de chá de leite de sua pre-

ferência

2 ovos

2 cenouras médias cozidas e pi-

cadas

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de café de fermento

em pó

1 pitada de sal

Modo de preparo: após cozi-

nhar as cenouras, leve-as ao liqui-

dificador junto aos demais

ingredientes. em uma frigideira

pequena adicione um fio de

azeite e despeje um pouco da

mistura de modo que a massa da

panqueca não fique muito fina.

doure os dois lados. repita o pro-

cesso com o restante da massa.

Pão de mandioquinha
com açafrão

IngredIentes

500g de polvilho azedo

300g de polvilho doce

3 colheres de sopa de azeite

2 xícaras de mandioquinha cozida

e amassada

1 colher de chá de açafrão ralado

sal a gosto

Modo de preparo: após cozi-

nhar e amassar a mandioquinha,

misture, manualmente, todos os

ingredientes até formar uma

massa homogênea. se necessá-

rio, acrescente mais azeite. em

seguida, faça bolinhas do tama-

nho de um pão de queijo pe-

queno e leve para assar por cerca

de 30 minutos em forno médio.

Enroladinho de 
abacaxi com coco

IngredIentes

1 xícara de purê de batata doce

1 xícara de abacaxi picado em

pedaços pequenos

½ xícara de coco ralado

Modo de preparo: após pre-

parar o purê de batata doce,

junte todos os ingredientes em

uma panela e misture bem, co-

zinhando em fogo baixo até

que forme uma massa homo-

gênea. desligue o fogo e deixe

esfriar. Faça bolinhas em for-

mato de brigadeiro e leve para

gelar por pelo menos 1h antes

do consumo.

Bolo de banana 
com cacau

IngredIentes

1 xícara de farinha de aveia

½ xícara de farinha de trigo

3 bananas bem maduras picadas

3 ovos

1 xícara de chá de uvas passas hi-

dratadas em água

1 xícara de chá de nibs de cacau

1 colher de sopa de fermento em pó

Modo de preparo: Hidrate as

uvas por aproximadamente 1h

antes do preparo. em seguida, bata

no liquidificador junto aos demais

ingredientes - exceto os nibs de

cacau. após formar uma massa ho-

mogênea, coloque a mistura em

um recipiente, acrescente os nibs

de cacau e misture delicadamente.

Leve para assar em forno pré-aque-

cido a 180° por cerca de 30 minutos.
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Chamas da Vida
Marreta parte para cima

de Tadeu. Tadeu imobiliza
Marreta e o tira da loja. Tadeu
pede desculpas para Beatriz,
que diz que procura um em-
prego na loja. Guilherme diz
para Michele que eles terão
que lutar para ficar juntos.
roseclair diz para Tomás que
é difícil conseguir interditar
Vilma por insanidade. Vilma
diz para Mercedes que está
buscando provas para que Pe-
dro não tenha chances de
ficar com a guarda de rafa e
Vivi. carolina pergunta onde
está antônio. Vivi diz que ele
saiu de noite e não voltou. 

Mar do sertão
Tertulinho observa candoca

no rio, e a moça o confronta
com a ajuda de lorena. Tertu-
linho inventa para o pai que
foi assaltado, e o coronel Ter-
túlio aciona Zé Paulino. Timbó
conta que recebeu uma ordem
de desapropriação, e o padre
Zezo desconfia. Timbó defende
suas terras de um agrimensor.
candoca descobre que as crian-
ças da escola estão sem me-
renda e confronta novamente
o prefeito Sabá Bodó. candoca
ouve quando o agrimensor
conversa com Sabá sobre as
terras de Timbó. Tertulinho é
picado por uma cobra.

Cara e Coragem
leonardo conta para regina

que viu clarice. andrea desa-
bafa com Hugo sobre o térmi-
no com Moa. Moa diz a rebeca
que danilo é perigoso e que
tem feito ameaças. renan per-
cebe lou olhando para rico e
Márcia. regina fala com danilo
que teme que leonardo desista
de entregar a fórmula aos com-
pradores. leonardo diz para
Martha que fez as pazes com
clarice, e a mãe estranha o
comportamento do filho. Pat,
Moa e Ítalo pressionam Kaká,
que confessa ter aberto o cofre
com regina. Kaká é demitido
da coragem.com. 

Poliana Moça
os vilões discutem a por-

centagem de lucro perante a
venda do Pinóquio. o novo
menino de verdade deseja
sair do esconderijo. o sistema
de gás não funciona na casa
de raquel; ela chama andré,
o rapaz tira a camisa para fa-
zer a manutenção. celeste se
encanta pelo corpo de andré
e raquel fica com ciúmes. Éric
falta novamente na escola e
Poliana fica triste. Joana coloca
Sérgio na parede e mostra
foto da suposta namorada do
ex-marido. claudia briga com
Joana e alega que está can-
sada do assunto Sérgio. 

Pantanal
Tenório avisa a roberto e

renato que os filhos terão
que se sustentar. José leôncio
pede a Juma que nunca assine
nada relacionado às terras da
nora. Por pouco, Tenório não
flagra Marcelo e Guta juntos.
Trindade avisa a Irma que irá
embora, por amor ao filho
que ela carrega. José leôncio
tenta tranquilizar Mariana a
respeito de Trindade. Zuleica
não esconde de Guta o medo
que sente de Tenório desco-
brir que Marcelo não é seu fi-
lho. Irma diz a Mariana que
pressente que Trindade irá
desaparecer de sua vida.

RESUMO
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Uma voz
potente
Depois de um hiato de 4 anos, Maria
Rita lança seu álbum ‘Desse Jeito’, já
disponível nas plataformas digitais

Elysia Cardoso 

Quantas camadas uma
artista da magnitude de
Maria Rita possui? Canto-
ra, produtora, mãe, dona
de 8 Grammy's Latinos e
de um legado imenso, Ma-
ria tem uma força que
transborda quando canta.
Como ela mesmo diz, "se
querem saber como eu
sou, basta ouvir meus tra-
balhos". Está tudo ali, na
intensidade da entrega. 

Por isso, depois de um
hiato de 4 anos e de uma
quarentena reclusa e re-
flexiva, essa artista brasi-
leira apresenta seu novo
álbum, ‘Desse Jeito’, em
que incluiu pela primeira
vez composições autorais
e em que gravou, de uma
vez só, sua voz para as fai-
xas. O EP  está disponível
em todas as plataformas
digitais pela Som Livre,
com clipe da faixa homô-
nima no canal da artista
no YouTube.

Quando Maria Rita ter-
minou de passar a voz guia
de ‘E eu?’, primeira faixa
do disco, ela sentiu que
não precisava regravar. De
primeira, ela conseguiu
transmitir vários senti-
mentos enquanto cantava
a composição de Fred Ca-
macho, Fabrício Fontes e
Cassiano Andrade, e isso
bastava. Ali estava a força
da música, que reflete so-
bre um relacionamento em
que uma pessoa se anula
pelo bem do amor. E Maria
decidiu que assim seriam
as outras faixas, com a sua
voz crua, sem tratamento.

A ideia inicial era soltar
uma música de cada vez,
"como os mais jovens estão
fazendo", brinca ela. Mas,
ao final das gravações, as
faixas conversavam, tinham
unidade juntas. E, por su-
gestão da equipe, o lança-
mento não mais deveria ser

fragmentado, mas, sim, um
bloco que representa a po-
tência da Maria neste álbum
carregado de Axé. Como ela
canta em ‘Desse Jeito’:
"Quem cuspiu a cangibrina
do santo / Veste branco em
dia de Oxalá / Tem a ginga
do andar do malandro”.

Faixas como ‘De bem
com a vida’ e ‘Correria’ são
outras provas de que ‘Des-
se Jeito’ é um EP de samba
legítimo, popular, com um
time de músicos virtuosos
e a voz da Maria à vontade
no meio deles. E, além de
exímia cantora, ela entrega
mais um projeto em que
concilia outras funções
(produtora, compositora,
mãe…) e apresenta parti-
cipações ilustres. 

Em ‘Canção da Erê Dela’,
composição de Maria com
Pretinho da Serrinha e Ra-
chell Luz, ela convida Te-
resa Cristina para mais uma
faixa que saúda o candom-
blé. Thiaguinho, por sua
vez, participa de ‘Por Vezes’,
outra música que Maria
também assina, e em que
as vozes se complementam
em um samba apaixonante
e de tirar o fôlego.

Para Maria, "esse projeto
é um apontar pros próxi-
mos 20, 40 anos do que eu
entendo ser meu lugar na
música, como cantora, pro-
dutora e compositora. Bus-
co trazer mais pessoas que
admiro, que respeito e amo
para perto, busco explorar
meus limites, quebrar meus
próprios telhados de vidro.
Proponho uma identidade
visual um pouco distante
do que já apresentei, no
anseio de separar e distin-
guir momentos. Inspirar e
buscar inspiração, ensinar
e aprender, sempre trazen-
do as minhas verdades para
esse ofício, sendo a mais
plena operária que eu pu-
der ser!", finaliza. (Especial
para O Hoje)

Trabalho incluiu pela primeira vez suas composições autorais 

Francine Cruz é integrante dos coletivos feministas Marianas, Vozes Escarlate e Mulherio das Letras

LIVRARIA
t

Década de 1960. O mun-
do está dividido. Em um
Brasil de efervescentes
acontecimentos políticos,
dois jovens de realidades
muito distintas se conhecem
e se apaixonam. Ambien-
tando em São Paulo e Minas
Gerais, o livro 'A Casa dos
Dois Amores', da escritora
Francine Cruz, é um roman-
ce histórico sobre um amor
jovem e contraventor.

Após a morte do irmão
mais velho, Felipe se vê ob-
rigado a ingressar em um
convento da ordem francis-
cana para realizar o sonho
do pai doente. Em São Paulo,
o protagonista se aproxima
de movimentos sociais e se
encanta pelas ideias comu-
nistas. Ao mesmo tempo,
por meio do trabalho na
Igreja, conhece e se apaixo-
na por Gabrielle, filha única
de um general da ditadura.

"O que eu faço da minha
vida? Deus, ilumine meu ca-
minho para que eu encontre
uma solução, pois me parece
impossível ser feliz nessa
vida! Se sigo meu coração e
abandono tudo para ficar
com a Gabi, serei o assassino
de meu pai. Se penso nele;
mato meu próprio coração,
que deseja outro destino
para mim". (A Casa dos Dois
Amores, p. 175)

Poderá esse amor sobre-
viver aos desafios impostos
por suas famílias, pela in-
terferência da Igreja e pela
própria história? Com pre-

cisão histórica, A Casa dos
Dois Amores faz o leitor re-
fletir sobre um período que
jamais pode ser apagado da
memória do Brasil.

Sobre a autora 
Francine Cruz é professo-

ra e escritora, licenciada em
Educação Física e Letras Por-
tuguês-Inglês, doutoranda em

Educação (UFPR). É autora,
entre outros, dos livros ‘Amor,
Maybe’ (Ícone, 2011) e ‘A Obra
Poética de Ana Cristina Cesar:
Ressignificação do biografis-
mo’ (Donizela, 2022). Vence-
dora de diversos concursos
literários, recebeu o prêmio
Agente Jovem de Cultura do
Ministério da Cultura (2012).
(Especial para O Hoje)

Um amor jovem 
e contraventor
Ambientado em Minas Gerais e São Paulo, romance
histórico convida leitor a conhecer o Brasil dividido 
entre esquerda e direita na década de 1960
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A cidade de Posse, na re-
gião Nordeste do Estado, re-
cebe nesta terça-feira (23),
o Encontro Regional de Cul-
tura, iniciativa promovida
pela Secretaria de Estado da
Cultura (Secult Goiás), que
visa capacitar e auxiliar as
cidades goianas a operacio-
nalizar a Lei de Incentivo à
Cultura Paulo Gustavo. O
evento será no Auditório Mu-
nicipal José Antonino da Sil-
va, a partir das 14h.

O encontro é direcionado
a prefeituras dos 20 municí-
pios da região Nordeste do
Estado e seus gestores de
cultura, artistas, produtores,
associações e pessoas ligadas
à área cultural também po-
dem participar. A meta é es-
clarecer e simplificar, nesta

fase de implementação, todo
o processo da lei e sua ade-
quação orçamentária, para
que os municípios conheçam
os trâmites e possam mani-
festar interesse.

Até o mês de setembro, a

itinerância irá percorrer vá-
rias regiões do Estado, em
etapas que se dividem em
pólos. Os gestores da Secult
já passaram pelas cidades de
Jaraguá, no Centro goiano,
em Santa Terezinha de Goiás,

na região Norte, e cidade de
Goiás, na região Noroeste.

O secretário estadual de
Cultura, Marcelo Carneiro,
ressalta que os encontros fo-
ram extremamente satisfató-
rios. “Já realizamos três en-
contros com produtores e ges-
tores culturais em três muni-
cípios goianos e estes momen-
tos foram muito eficazes já
que tivemos a oportunidade
de explicar presencialmente
como será a execução da Lei
Paulo Gustavo. Assim, os in-
teressados podem se preparar
com antecedência. O objetivo
da Secult Goiás é ampliar o
canal de comunicação com
os municípios goianos, os au-
xiliando a implementar essa
importante iniciativa para de-
mocratização da cultura”.

Essência n 15

Goiânia Art Déco
Integrada à programação

da 5ª edição do Goiânia art
déco Festival 2022, o Insti-
tuto cultural Sicoob Unicen-
tro Br sedia a partir desta
terça-feira (23), a exposição
‘Goiânia em Bico de Pena’,
do artista plástico di Maga-
lhães. a mostra faz parte
da homenagem aos 80 anos
do “Batismo cultural”, e será
composta por releituras de
fotografias que retratam
imagens de locais impor-
tantes da capital que pos-
suem a art déco. a exposi-
ção Goiânia em Bico de Pena
fica disponível para visitação
do público até o dia 26 de
agosto. Quando: terça-feira
(23). onde: avenida T8, nº
109, Setor Marista - Goiânia.
Horário: das 8h às 17h.  

Agronegócio brasileiro
nesta terça-feira (23), a

FGV promove o webinar o
eSG como impulsionador da
competitividade do agrone-
gócio brasileiro. o evento
será transmitido pelo canal

do YouTube da Fundação
Getúlio Vargas e terá como
palestrante o professor Mar-
celo ramalho, conteudista
e orientador da FGV. os mo-
deradores são: rodrigo la-
mas e Bernardo Fajardo,
coordenadores da Gradua-
ção online e da Graduação
em administração, respec-
tivamente. Quando:terça-
feira  (23). onde: YouTube
FGV  . Horário: 18h. 

seminário de cinema
com organização da eco-

falante em parceria com o
centro de Pesquisa e For-
mação do Sesc SP ocorre
de hoje (23) a 26 de agosto,
o Seminário de cinema, edu-
cação e Sustentabilidade. o
evento, on-line e gratuito,
propõe a ser um espaço de
encontros, trocas e reflexões
sobre a potência transfor-
madora do cinema. o se-
minário tem sessões diárias
de duas horas e meia de
duração, ao vivo, das 19h
às 21h30, visando acolher
um público alvo formado

por educadores e gestores
da educação de todos os ní-
veis. o foco principal é apre-
sentar e debater sobre o
uso do cinema na educação
enquanto dispositivo gera-
dor de reflexões e ações
para a sustentabilidade.
Quando: terça-feira (23).
onde: sescsp.org.br/cpf. Ho-
rário: 19h.

Competidor profissional
o Provoca desta terça-

feira (23) recebe djoko,
coach de league of legends,
considerado um dos maiores
e-sports da atualidade. a
edição inédita vai ao ar às
22h, na TV cultura. com pelo
menos 10 anos de vivência
no ramo, djoko conversa
com Marcelo Tas sobre a ro-
tina de um competidor pro-
fissional iniciado na adoles-
cência, a democratização
dos jogos online promovida
pelo Free Fire, e como de-
senvolve uma comunicação
mais assertiva com os jovens
que treina. Quando: terça-
feira (23). onde: TV cultura.
Horário: 22h.

Exposição do artista plástico Di Magalhães é inaugurada hoje (23)  

AGENDA
t

cUlTUral HORÓSCOPO
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Gabigol é visto com duas
mulheres em show e des-
falca treino do Flamengo
após noitada

Gabigol está curtindo a
vida de solteiro após o quarto
término com rafaella Santos.
desde que se separou, o jo-
gador já foi visto com a in-
fluenciadora nathália diniz e
com a atriz Bella campos, de
‘Pantanal’. na quinta-feira (19),
o atleta saiu acompanhado
de duas mulheres de um
show de rap no rio de Janeiro.
Gabigol marcou presença vip
no show de Mc Maneirinho.
ao sair, ele foi flagrado pela
‘nGB news’ com a influencia-
dora duda carvalho e com
outra amiga, que escondeu
o rosto ao ver câmeras no
local. o repórter que estava
esperando Gabigol até tentou
uma entrevista, mas sem su-
cesso. no Instagram, o vídeo
do momento viralizou, ao que
os seguidores apontaram que
o jogador estava bastante al-
coolizado. de acordo com in-
formações do jornal ‘extra’,
Gabigol desfalcou o treino
de campo do Flamengo no
dia seguinte ao show. Se-
gundo o jogador, ele estava
com fortes dores nas costas
e fez apenas uma preparação
com fisioterapia. (nathalia
duarte, Purepeople)

neymar no PsG: feito iné-
dito do jogador vira assunto
na imprensa internacional

apesar de desentendimen-
tos dentro de campo e de po-
lêmicas na vida amorosa, ney-
mar tem feito um excelente
começo de temporada pelo
PSG. com isso, o jogador con-
quistou uma marca inédita e
ganhou destaque na impren-
sa internacional. no domingo
(21), o PSG jogou contra o
lille e goleou por 7x1. na par-
tida, neymar alcançou a mar-
ca de sete gols e seis assis-

tências em apenas quatro jo-
gos oficiais do PSG. Segundo
o ‘Globo esporte’, o jogador
tem uma média de 3,25 par-
ticipações em gol por jogo. a
boa atuação vem chamando
atenção na imprensa inter-
nacional. na partida contra o
clermont, na qual neymar fez
um gol e deu três assistências,
o jornal ‘l'equipe’ elegeu o
brasileiro como o melhor em
campo. "Quando está neste

nível, neymar é um jogador
único", escreveu. (nathalia
duarte, Purepeople)

Rodrigo Mussi expõe men-
tira da mãe após entrevista
polêmica na TV

depois da repercussão da
entrevista de Mara lúcia
abrão, mãe de rodrigo Mussi,
ao ‘domingo espetacular’, da
record, virar assunto nas re-
des sociais, o ex-BBB resolveu
se pronunciar. através do
Twitter, rodrigo Mussi expli-
cou alguns pontos da entre-
vista do programa da record
com a empresária, incluindo
a cobrança de r$ 50 mil para
que rodrigo Mussi estudasse
na austrália. após avaliar a
relação com o irmão, foi a
vez de Mussi questionar a
entrevista da mãe. "Galera,
bom dia. eu realmente gos-
taria de vir aqui e dizer: sim,
minha mãe sempre esteve ao
meu lado e, sim, ela me aju-
dou quando fui para a aus-
trália, mas, infelizmente, isso
nunca aconteceu", começou.
"Se um dia quiser se redimir
de algum erro na vida, faça
isso baseado na verdade e
de coração aberto, assumindo
seus erros. Gostaria muito de
tocar minha vida e seguir em
frente em paz, me dói demais
ter de ficar sempre voltando
ao passado neste assunto
que é bem sensível", conti-
nuou o ex-BBB. (lara nasci-
mento, Purepeople)

CELEBRIDADES

Ludmilla abandonou
o palco do festival Far-
raial, no Anhembi, em São
Paulo, após problemas
técnicos atrapalharem seu
show. Com a repercussão
do caso, a organização do
evento deu sua versão so-
bre o ocorrido. A cantora,
que completou 10 anos
de carreira em 2022 e vem
fazendo sucesso à frente
do projeto ‘Numanice’, te-
ria chegado ao local com
40 minutos de atraso, mes-
mo sendo alertada pela
produção do festival que
outros artistas iriam se
apresentar com horários
já acordados em contrato.
Ludmilla e a equipe esta-
vam cientes do Programa

Silêncio Urbano (PSIU),
da Prefeitura de São Paulo
(Lei 16.402, de 23 de mar-
ço de 2016). No Anhembi
só podem ser realizados
eventos até às 23h. O al-
vará determinava o en-
cerramento das ativida-
des do Farraial no horário
previsto, sob penalidades
aplicáveis. (Patrícia Dias,
Purepeople)

Organização de festival rebate críticas
de Ludmilla, acusa cantora de atraso

e questiona profissionalismo

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

Hoje o dia pede mais senso
de disciplina para dar conta de
tudo. existe muito trabalho, mas
o cansaço pode imperar, então é
preciso ter senso de prioridade e
foco. não se deixe levar pelos ex-
cessos, inclusive do ego. Tome
cuidado com explosões de raiva.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

Hoje o dia traz muita criati-
vidade, então você deveria apro-
veitar algumas dessas ideias e
colocá-las em prática. as relações
amorosas também estão poten-
cializadas. Para os solteiros, exis-
tem novidades a caminho, então
é preciso prestar atenção, os ca-
minhos estão se abrindo.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

Hoje o dia pede cuidado com
brigas. além disso, o dia traz senso
prático e organização. assim, você
conseguirá resolver os problemas
que surgirem. Sua diplomacia
pode ser requisitada. ajudas po-
dem chegar e fazer acontecer,
então saiba se abrir e dialogue.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

Hoje o dia traz novas oportu-
nidades. existe dinamismo neste
dia. Você pode estar ativo e flexí-
vel, sendo capaz de resolver várias
coisas ao mesmo tempo. espere
notícias, principalmente sobre
trabalho. Faça contatos para con-
quistar sua nova chance.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

o dia pode trazer ansiedade.
Você pode perder o foco facil-
mente. o desafio é se manter
disciplinado e com senso de prio-
ridade. cuidado com excesso de
gastos e exageros em geral. Suas
emoções podem estar inflama-
das. Você pode ter boas ideias.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

o Sol, entrando no seu signo,
traz vitalidade, motivação e po-
pularidade. É um dia no qual
você consegue avançar se prio-
rizando: quanto mais conseguir
se harmonizar com as pessoas,
melhor será, porque, além de li-
dar com os outros, é importante
realizar as coisas para si.  

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

o dia pede tranquilidade.
Tome cuidado com o caos e com
desejos em excesso. no geral, é
um dia cheio de amor e bem-es-
tar, no qual as relações românti-
cas estão favorecidas. Quanto
mais altruísta você for, melhor
será. Sua intuição e sua sensibi-
lidade estão potencializadas.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

o dia traz o desafio de abrir
o coração. não seja tão crítico.
Saiba receber e emanar mais
gratidão. além disso, evite ficar
ouvindo as críticas alheias para
não desanimar e se abater, por-
que aí o dia pode ser improdu-
tivo. Saia de perto de fofocas.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

o dia pode trazer excessos,
mas se você souber dosar, con-
seguirá avançar muito e, ainda
que seja um dia agitado, pode
encontrar energia para dar conta
das suas necessidades. o dia
potencializa a carreira e você
pode fazer bons contatos, que
abrirão caminhos.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

o dia te desafia a olhar mais
para si mesmo, colocando mais
foco em seus talentos e em suas
ideias, portanto tome cuidado
com a dificuldade de focar em
si mesmo, olhando para fora o
tempo todo e entrando em com-
petitividades. abandone o lado
controlador e saiba ceder.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

existem mudanças que preci-
sam ser feitas. o dia pede menos
dramas e emoções exageradas,
portanto o desafio é conseguir ser
um pouco mais racional e manter
os pés no chão, controlando-se e
não se deixar dominar por exces-
sos. cuidado com carências.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

o dia pede equilíbrio e des-
canso. Tome cuidado com os ex-
cessos também, porque você
pode acabar ficando doente ou
estressado. abra-se para receber
ajuda, comunique suas necessi-
dades e conte com as pessoas
ao seu redor. não tente carregar
o mundo nas costas.

Iniciativa irá destinar R$ 129 milhões para o setor cultural goiano

Posse recebe mais uma edição 
do Encontro Regional de Cultura
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Elysia Cardoso 

Pesquisa inédita coordena-
da pela Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ) e di-
vulgada em novembro de
2021, mostra que as taxas de
aleitamento materno vêm
crescendo no Brasil. O Estudo
Nacional de Alimentação e
Nutrição Infantil (EnaniI-
2019), encomendado pelo Mi-
nistério da Saúde, aponta que
metade das crianças brasilei-
ras são amamentadas por
mais de 1 ano e 4 meses e
que, no País, quase todas as
crianças foram amamentadas
alguma vez (96,2%), sendo que
dois em cada três bebês são
amamentados ainda na pri-
meira hora de vida (62,4%). 

No Brasil, há 45,8% de alei-
tamento exclusivo nos pri-
meiros seis meses, 52,1% aos
12 meses e 35,5% aos 24 me-

ses de vida. Os números são
positivos, mas ainda estão
aquém da meta estabelecida
pela Organização Mundial da
Saúde (OMS) até 2030: 70%
de amamentação na primeira
hora de vida, 70% exclusiva-
mente nos primeiros seis me-
ses, 80% no primeiro ano e
60% aos dois anos. A impor-
tância da amamentação para
o pleno desenvolvimento das
crianças é tema da campanha
Agosto Dourado, criada em
1992 pela OMS em parceria
com o Fundo das Nações Uni-
das para a Infância (Unicef). 

A cor dourada está rela-
cionada ao padrão ouro de
qualidade do leite materno.
A pediatra Stephânia Laudares
(CRM 18708) destaca que a
amamentação já era uma in-
formação de domínio público,
mas foi favorecida com o ad-
vento da Covid-19. “Acredito

que depois que a pandemia a
conscientização aumentou, as
pessoas começaram a enten-
der a importância do aleita-
mento materno na imunidade
e proteção contra doenças na
infância. Acredito que exista
uma crescente preocupação

de estimular o aleitamento
materno”, destaca.

Para aumentar a proteção
de mãe e bebê, a especialista
fala sobre as vacinas. “Durante
o período de lactação, ou seja,
enquanto a mãe estiver ama-
mentando ela pode e deve ser

vacinada contra Covid-19, o
vírus influenza, que é a vacina
da gripe, entre outras vacinas,
pois assim ela consegue a con-
fecção de anticorpos e, con-
sequentemente, proteger o seu
filho através da amamentação,
com a passagem de anticorpos
pelo leite materno”, afirma.

Segundo a médica, as mu-
lheres que estiverem doentes
devem continuar amamen-
tando, mas com certos cuida-
dos. “Nas mães contaminadas
com a Covid-19 ou outras vi-
roses respiratórias o aleita-
mento materno não precisa
ser interrompido. É importan-
te que a mãe amamente a
criança sempre de máscara,
preferencialmente a N95, mas
pelo menos a máscara cirúr-
gica, e que a mãe sempre hi-
gienize bem as mãos com água
e sabão antes de amamentar
e manipular a criança. Além
disso, quando a mãe não esti-
ver amamentando é impor-
tante que se mantenha uma
distância de dois metros da
criança”, aconselha. (Especial
para O Hoje)

Ainda no Mês do Aleitamento
Materno, o Brasil está longe de 
atingir meta estipulada pela OMS

Pediatra Stephânia Laudares explica que a amamentação
proporciona benefícios tanto para a mãe quanto para o bebê

Agosto Dourado

esTReiAs

Dragon Ball Super: Super He-
rói (dragon Ball Super: Super
Hero, 2022, Japão). duração:
1h39min. direção: Tetsurô Ko-
dama. elenco: Masako noza-
wa, Masako nozawa, Toshio
Furukawa. Gênero: animação,
ação, fantasia. Goku e Vegeta
continuam seu treinamento
sob Whis, agora acompanhado
por Broly para ajudá-lo a con-
trolar sua raiva. enquanto isso,
na Terra, o exército red ribbon
é revivido e liderado pelo co-
mandante Magenta e o oficial
carmine. os dois recrutam o
dr. Hedo para se vingar contra
Piccolo e Gohan. cinemark
Flamboyant: 13h, 14h, 15h25,
16h30, 17h50, 19h, 20h15,
21h30. cinemark Passeio das
Águas: 12h50, 14h, 15h15,
16h30, 17h45, 19h, 20h15,
21h30. Kinoplex Goiânia: 14h,
15h40, 16h10, 18h20, 20h30,
21h10. cineflix aparecida: 15h,
17h10, 19h20, 21h30. cineflix
Butiti: 17h20, 19h30, 21h40.   

45 do Segundo Tempo (45
do Segundo Tempo, 2022,
Brasil). duração: 1h 45min.
direção: luiz Villaça. elenco:
Tony ramos, cássio Gabus
Mendes, ary França. Gênero:
comédia, drama. Para recriar
uma foto tirada em 1974, du-
rante a inauguração do metrô
de São Paulo, Pedro convida
os dois amigos de escola que
não via há 40 anos, Ivan e
Mariano. Porém, o ato se
mostra um pretexto para avi-
sar os velhos amigos, de uma
decisão muito maior. cine-
mark Flamboyant: 14h40,
17h20, 20h. cineflix apareci-
da: 16h30, 18h50, 21h. cineflix
Butiti: 16h40, 19h, 21h20.

Além da Lenda (além da len-
da, 2022, Brasil). duração: 1h
26min. direção: Marcos Fran-
ça, Marília Mafé. elenco: Ga-
briel leone, Hugo Bonemer,
Marcello Trigo. Gênero: ani-
mação, família. o filme traz a
história dos folclores brasilei-
ros para a telas de cinema do
Brasil. Uma vez por ano, a
cada dia do Saci, 31 de outu-
bro, também conhecido como
dia das Bruxas, é revelado o
livro sagrado que reúne todas
as lendas do Brasil. Mas nessa
data de Saci/Halloween, outros
seres místicos de outros países
vêm para o país, onde pre-
tendem roubar o livro e as
lendas. cinemark Passeio das
Águas: 14h, 14h05, 16h20.

eM CARTAZ

A Fera (Beast, 2022, eUa).
duração: 1h33min. direção:
Baltasar Kormákur. elenco:
Idris elba, Sharlto copley,
leah Jeffries. Gênero: Suspen-
se, drama. dr. nate daniels é
um homem que perdeu a mu-
lher recentemente. Para viver
o luto, ele decide retornar à
África do Sul, local onde co-
nheceu sua falecida esposa,
para passar férias há muito
planejadas com suas duas fi-
lhas em uma reserva natural
administrada pelo velho ami-
go da família Martin Battles,
um biólogo da vida selvagem.
cinemark Flamboyant: 14h20,
19h30, 21h50. cinemark Pas-
seio das Águas: 15h20, 20h30.
Kinoplex Goiânia: 14h20. ci-
neflix aparecida: 16h50,
21h10. cineflix Butiti: 19h20.

Papai é Pop (Papai é Pop, 2022,
Brasil). duração: 1h48min. di-
reção: caíto ortiz. elenco: lá-
zaro ramos, Paolla oliveira,
elisa lucinda. Gênero: comédia
dramática. Tom vê sua vida
mudar completamente ao se
tornar pai. aos poucos, junto
com a esposa elisa, ele vai
aprendendo o significado da
paternidade e se vê tomado
por um amor completamente
diferente depois do nascimento
de suas filhas. cinemark Pas-
seio das Águas: 18h40. cineflix
aparecida: 14h15. 

Gêmeo Maligno (The Twin,
2022, Finlândia). duração:
1h48min. direção: Taneli Mus-
tonen. elenco: Teresa Palmer,
Barbara Marten. Gênero: Ter-
ror. após um trágico acidente
que matou seu filho, rachel
e anthony decidem se mudar
e se concentrar em seu filho
gêmeo sobrevivente, elliot. o

que começa como um tempo
de cura e isolamento no cam-
po escandinavo se transforma
em uma batalha desesperada
pela alma de seu filho, quando
uma entidade que afirma ser
seu irmão gêmeo morto as-
sume elliot. cinemark Flam-
boyant: 16h50. cinemark Pas-
seio das Águas: 17h50. cineflix
aparecida: 17h10, 19h30. ci-
neflix Butiti: 21h10.

X: A Marca da Morte (X, 2022,
eUa). duração: 1h46min. dire-
ção: Ti West. elenco: Mia Goth,
Jenna ortega, Brittany Snow.
Gênero: Terror, suspense. em
1979, Maxine, uma atriz pornô,
Wayne seu namorado e pro-
dutor e mais um grupo de ato-
res e pessoas vão para o Texas
em uma fazenda, propriedade
de Howard e Pearl, um casal
idoso, para gravar o novo filme
pornográfico. Quando o grupo
chega na propriedade, são re-
cebidos pelo casal - que apre-
senta estranhas características.
cineflix Butiti: 17h50.

O Lendário Cão Guerreiro
(Paws of Fury: The legend of
Hank, 2022, eUa). duração:
1h43min. direção: rob Minkoff,
Mark Koetsier. elenco: Samuel
l. Jackson, Michael cera, Mel
Brooks. Gênero: animação, co-
média, família. o perverso vilão
felino Ika chu e seu capanga
ohga se preparam para pôr
um plano terrível em prática
que pode acabar com a cidade
de Kakamucho. a tarefa de
combater esse perigo é toma-
da por Hank, um cachorro que
sonha em ser um grande sa-
murai. cinemark Flamboyant:
13h30, 15h50. cinemark Pas-
seio das Águas: 18h40. cineflix
aparecida: 14h20.

Trem-Bala (Bullet Train, 2022,

eUa). duração: 2h07min. di-
reção: david leitch. elenco:
Brad Pitt, Sandra Bullock, Joey
King, aaron Taylor-Johnson.
Gênero: ação, suspense. la-
dybug é um assassino azara-
do, determinado a fazer seu
trabalho pacificamente depois
de muitas missões saírem dos
trilhos. cinemark Flamboyant:
13h05, 14h50, 15h35, 17h40,
18h20, 21h15. cinemark Pas-
seio das Águas: 18h, 20h45.
Kinoplex Goiânia: 18h30. ci-
neflix aparecida: 21h50. cine-
flix Butiti: 20h.

DC Liga dos Superpets (dc
league of Super-Pets, 2022,
eUa). duração: 1h46min. di-
reção: Jared Stern. elenco:
Marcelo Garcia, dwayne John-
son, duda espinoza. Gênero:
animação, fantasia, aventura,
família. dc Super Pets acom-
panha Krypto o Supercão e
Superman, amigos insepará-
veis, compartilhando os mes-
mos superpoderes e lutando
contra o crime em Metrópolis
lado a lado. cinemark Flam-
boyant: 14h05. cinemark Pas-
seio das Águas: 13h, 15h30.
Kinoplex Goiânia: 15h50. ci-
neflix aparecida: 14h25. cine-
flix Butiti: 17h10.

O Telefone Preto (The Black
Phone, 2022, eUa). duração:
1h43min. direção: Scott der-
rickson. elenco: Mason Tha-
mes, Madeleine McGraw, et-
han Hawke. Gênero: Terror,
suspense. em 1978, uma série
de sequestros estão aconte-
cendo na cidade de denver.
ethan Hawke interpreta o
"Grabbler", um serial killer
que tem seu alvo crianças do
bairro. cinemark Passeio das
Águas: 21h. Kinoplex Goiânia:
21h20. cineflix aparecida: 19h.
cineflix Butiti: 21h20.

Elvis (elvis, 2022, eUa). duração:
2h39min. direção: Baz luhr-
mann. elenco: austin Butler,
Tom Hanks, olivia deJonge. Gê-
nero: Biografia, musical. a ci-
nebiografia 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. cinemark Flam-
boyant: 17h, 20h30. Kinoplex
Goiânia: 14h10, 17h25, 20h40. 

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. cinemark Flam-
boyant: 14h10, 16h20, 18h30.
cinemark Passeio das Águas:
14h30, 16h40, 18h50. Kinoplex
Goiânia: 15h20, 17h20, 19h20.
cineflix aparecida: 15h10. ci-
neflix Butiti: 17h15, 19h10.

Thor: Amor e Trovão (Thor:
love and Thunder, 2022, eUa).
duração: 1h59min. direção: Tai-
ka Waititi. elenco: chris Hems-
worth, natalie Portman, chris-
tian Bale. Gênero: aventura,
ação, ficção científica. o longa,
além de representar os acon-
tecimentos de Thor: ragnarok,
promove a volta de Jane Foster,
que se transforma na versão
feminina de Thor. cinemark
Flamboyant: 16h, 18h50, 21h45.
cinemark Passeio das Águas:
13h, 15h45, 18h30, 21h45. Ki-
noplex Goiânia: 16h30, 19h,
21h30. cineflix aparecida:
16h40, 19h10, 21h40. cineflix
Butiti: 17h30, 19h50.

Top Gun: Maverick (Top Gun:
Maverick, 2022, eUa). duração:
2h11min. direção: Joseph Ko-
sinski. elenco: Tom cruise, Miles
Teller, Jennifer connelly. Gêne-
ro: ação. na sequência, acom-
panhamos a história de Pete
‘Maverick’ Mitchell, um piloto
à moda antiga da Marinha que
nesta nova aventura precisa
provar que o fator humano
ainda é fundamental no mun-
do contemporâneo das guerras
tecnológicas. cinemark Flam-
boyant: 20h45. cinemark Pas-
seio das Águas: 21h15. Kino-
plex Goiânia: 18h10, 21h.
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‘45 do Segundo Tempo’ é uma comédia dramática sobre as escolhas, a amizade e sobre se redescobrir



Ícaro Gonçalves

Os homens estão mais
preocupados com a calvície
e buscam por conta própria
maneiras de contornar a per-
da de fios. Isso é o que apon-
tam dados da Semrush, pla-
taforma especializada em mé-
tricas de buscas na internet,
que mostram um crescimento
nas pesquisas com termos re-
lacionados à “queda capilar”
nos últimos dois anos.

De acordo com o levanta-
mento, a busca pela palavra
“calvície” aumentou 400%
enquanto “remédio calvície”
cresceu 176,9%. Entre os me-
dicamentos para calvície
mais pesquisados estão aque-
les à base de minoxidil ou fi-
nasterida, que agem estimu-
lando o crescimento do folí-
culo capilar ou evitando a
queda do cabelo devido a al-
terações hormonais.

Esses remédios podem ser
usados por via oral ou apli-
cados diretamente sobre a

pele do couro cabeludo, e só
devem ser usados se reco-
mendados pelo médico, uma
vez que apresentam algumas
contraindicações e podem
causar efeitos colaterais. Ape-
sar da importância da pres-
crição médica, os produtos
são vendidos livremente de
maneira online em sites na-
cionais e internacionais.

Calvície e automedicação
Recentemente, dados do

Conselho Federal de Farmácia
(CFF) mostraram que 77% da
população brasileira ainda
fazem uso da automedicação.
Para a médica, é comum ver

medicamentos sendo tratados
como “melhor” ou “pior”
para a calvície, mas essa cren-
ça é equivocada.

Conforme Lorena Ávila,
médica dermatologista es-
pecialista em tricologia, a
calvície se trata de uma con-
dição crônica e o tratamento
eficaz sempre precisa ser in-
dividualizado.

“Se tratando de uma con-
dição de saúde que envolve
mecanismos patológicos, o tra-
tamento não é feito dessa for-
ma. Não existe receita de bolo.
Temos o melhor tratamento
para aquele determinado pa-
ciente, dentro das possibilida-

des dele, ou seja, a abordagem
é individualizada”, pontua.

De acordo com a especia-
lista, é importante entender
como funciona a calvície.
“Nela, o cabelo cai dentro do
padrão natural de queda, mas
o próximo fio vai nascendo
mais fino e curto, ou seja, vai
se tornando uma ‘miniatura’
do cabelo original. Esse pro-
cesso é chamado de miniatu-
rização. É isso que vamos
combater”, explica.

Apesar do senso comum
sobre medicamentos melhores
ou piores, Lorena Ávila explica
que existem diferentes opções
de tratamentos e que o mais
comum é associar medicações
para obter o melhor resultado
para cada paciente.

Como ela exemplifica, exis-
tem medicamentos que vão
diminuir a DHT (di-hidrotes-
tosterona), produto da testos-
terona responsável por afinar
os fios, e outros que vão esti-
mular o crescimento dos pelos
corporais. Dentre as opções,
a dermatologista cita o mino-
xidil, que se tornou cada vez
mais procurado na internet. 

“Ele prolonga a fase de
crescimento do cabelo, que
chamamos de anágena. Com
isso, vamos ter mais cabelos
terminais, ou seja, vamos ter
mais volume de cabelo. Po-
rém, se for usado sozinho no
tratamento da calvície, apesar
do aumento do volume inicial,
com o passar do tempo não
vamos manter essa melhora,

pois a doença continuará evo-
luindo”, esclarece.

Outro ponto que a espe-
cialista em tricologia salienta
é que o tratamento clínico,
seja com uso de medicação
tópica ou oral, é o padrão
ouro. Isso significa que qual-
quer procedimento deve ser
visto como um complemento
e não como a primeira opção.

A dermatologista ainda
frisa que a calvície é uma
condição genética sem cura
até o momento. Sendo assim,
o paciente precisa entender
que o tratamento será contí-
nuo e se comprometer com
ele. Por isso mesmo, o acom-
panhamento com dermato-
logista é fundamental para
saber qual a melhor forma
de abordar cada caso.

Crescimento de 
casos de calvície

Até o ano de 2021, os dados
mais recentes da Organização
Mundial da Saúde (OMS)
apontavam que cerca de 50%
dos homens no mundo terão
problemas com calvície até
os 50 anos de idade. Já as mu-
lheres, 30% delas poderão ter
problemas relacionados à cal-
vície até a idade. Atualmente,
42 milhões de brasileiros têm
calvície, como indica a Socie-
dade Brasileira do Cabelo. En-
tre os acometidos, 25% têm
entre 20 e 25 anos, com perda
de cabelos ocasionada por fa-
tores genéticos ou emocionais.
(Especial para O Hoje)
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Negócios

Dados da Organi-
zação Mundial da
Saúde (OMS) apon-
tam que cerca de
50% dos homens
no mundo terão
problemas com
queda de cabelo
até os 50 anos

Buscas por remédio para calvície
aumentam quase 180% na internet

Entre os
medicamentos para
calvície mais
pesquisados estão
aqueles à base de
minoxidil ou
finasterida
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