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O vitiligo é uma doença de pele caracterizada pela perda de coloração local e diminuição das células que
são responsáveis pela formação da melanina, o pigmento que dá cor à pele, segundo a Sociedade Brasileira
de Dermatologia. Profissionais destacam que nos últimos anos os casos de vitiligo aumentaram. Cidades 9

Doença de pele, vitiligo tem crescimento de casos 
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Pressão da Câmara
pode gerar novas
demissões no Paço
Política 2

Com a transmissão comunitária da varíola dos macacos, os pais devem
ficar atentos antes de levar os filhos às escolas. Crianças com qualquer
sintoma devem ir ao médico e não a uma unidade de ensino. Cidades 10

Principais vacinas 
e reações em 

bebês
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LUcaS catharino De aSSiS

Opinião 3

Saúde aponta cuidados na volta às aulas
VaríoLa dos maCaCos

Estado investe
4 vezes mais 
no 1º semestre 
A proximidade das eleições fez
o governo estadual pratica-
mente quadruplicar os inves-
timentos no primeiro semestre
deste ano, elevando esse tipo
de despesa de apenas R$
363,459 milhões nos seis meses
iniciais do ano passado para
algo próximo a R$ 1,428 bilhão,
num salto de 292,86% em ter-
mos nominais. Econômica 4

Policarpo será
indicado vice
de Mendanha
Presidente da Câmara de Goiânia,
Romário Policarpo será indicado
candidato a vice-governador na
chapa de Gustavo Mendanha. A
definição do nome veio em reu-
nião na quarta-feira (3). Partici-
param do encontro aproximada-
mente dez vereadores, presiden-
tes de dois partidos e um nome
ligado a João Campos. Política 2

t
Leia nas CoLunas

Xadrez:Alexandre Baldy e De-
legado Waldir podem selar
acordo em um único nome
Política 2

Jurídica: PL da Câmara prevê
pena mais rigorosa para crimes
durante a pandemia
Cidades 10

Esplanada: Volta de Eurípedes
Junior ao comando do Pros
teve impacto no partido
Política 6

Pros deve retirar
candidatura de
Pablo Marçal 
A direção do Pros, que foi resti-
tuída pela Justiça, declarou apoio
à candidatura de Lula. Isso deve
levar a sigla a retirar Pablo Mar-
çal da disputa. Política 5

Produção da
indústria cai 
0,4% em junho
Em junho, a produção industrial
brasileira apresentou uma queda
de 0,4% após quatro meses con-
secutivos em alta, já que o último
recuo foi em janeiro. Negócios 17

Principais candidatos
ao governo vão ser
confirmados na sexta
Os principais concorrentes ao Palácio das Esmeraldas
no pleito deste ano só definirão as alianças no
prazo final das convenções partidárias. As siglas
do governador Ronaldo Caiado (União Brasil), do
ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Men-

danha (Patriota), e do ex-governador Marconi
Perillo (PSDB) realizarão seus atos de confirmação
de candidatura no dia 5 de agosto, sexta-feira.
Deixar a decisão para os 45 minutos do segundo
tempo dá mais tempo para fechar alianças. Política 5

Projeto ‘ACASAS’ mostra expansão
artística em movimento até o dia 14
Essência 16

Essência

União Brasil, PSDB e Patriota farão convenção no prazo final
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Baldy e Waldir podem selar
acordo em um único nome

O pré-candidato ao Senado, Alexandre
Baldy (Progressistas), e o governador Ronaldo
Caiado (União Brasil) — cada qual com seus
objetivos políticos — seguiram desde o ano
passado estreitando laços de reciprocidade
governamental. Baldy atuando nos bastidores
do serpentário político de Brasília e Caiado
na costura de acordos administrativos mais
vantajosos para Goiás. Essa parceria silen-
ciosa e discreta restabeleceu as relações po-
líticas entre os dois que, em 2021, esteve es-
tremecida. Agora, afunilado o processo de
escolha para a vaga ao Senado, tendo na
base caiadista na disputa só Delegado Waldir
(UB) e Baldy, não será surpresa se um deles
abrir mão da disputa. Caiado já deixou claro
que esse ‘cálice amargo’ para escolher um
nome ele não fará. Os partidos precisam re-
solver entre si, recomendou. Por Waldir ser
do União Brasil, a lógica sugere que Baldy
seja indicado. Seria muito ruim para a ree-
leição do governador ter uma chapa quase
‘puro sangue’. Então,
Waldir e Baldy já de-
vem ter tido essa
conversa. Não será
surpresa se De-
legado Waldir
ceder a vaga
para Baldy e
ir para uma
reeleição
garantida.
A conferir.

Caiado com Baldy
Na quarta-feira (3), Ronaldo Caiado recebeu

em seu gabinete Alexandre Baldy para ‘um dedo
de prosa’. O pano de fundo da audiência era para
tratar dos interesses de prefeituras do Progressistas,
mas, segundo fontes da coluna, a conversa girou
sobre a chapa majoritária. Caiado confirmou que
vai participar da convenção dos Progressistas
nesta sexta-feira (5), sinal interpretado pelos mais
atentos de que o governador vê com bons olhos
uma aliança entre Baldy e Waldir.

Marconi federal?
As apostas entre apoiadores e aliados apon-

tam que Marconi Perillo (PSDB) vai disputar
vaga para deputado federal e não governo.
Avaliam que se ele se aliar ao PT perde os votos
conservadores que sempre apoiaram seu projeto
político. Essa possível desidratação de votos
mais a dificuldade em subir junto com Lula no
mesmo palanque reforçariam o discurso de
que “um gambá cheira o outro”, ou seja: cor-
rupção. Todo o esforço jurídico e político para
reconstruir seu legado caiaria por terra.

Errou, perdeu!
O presidente da Alego tinha tudo para

emergir como um player político. Habilidoso
nas negociações políticas mais polêmicas, bem
avaliado pela maioria dos colegas deputados
e uma liderança respeitada. Foi reeleito e re-
conduzido à presidência da Mesa Diretora
com muita antecedência, indicativo de que
inspirava confiança. Mas em política quem
erra muito perde.

Queda de braço
Ao se lançar como substituto do economista

Henrique Meirelles na vaga para o Senado,
Lissauer forçou um apoio que Ronaldo Caiado
(UB) não poderia conceder. Afinal, se cedesse,
Caiado perderia aliados importantes. Forçou
e cometeu um erro que poucos políticos co-
metem: aprovou a CPI da Saúde que investi-
gava o governo. Ele sabia que a CPI era apenas
um factoide político da oposição e Caiado deu
o troco isolando a base de Lissauer no Sudoeste.
Perdeu novamente a queda de braço.

Mais reforço 
Nárcia Kelly (PP), prefeita de Bela Vista

de Goiás, soma-se aos mais de 200 prefeitos
que declaram apoio à reeleição de Ronaldo
Caiado (UB). O anúncio foi feito ao lado
do presidente do partido em Goiás, ex-mi-
nistro Alexandre Baldy, pré-candidato ao
Senado. Segundo Nárcia, a decisão de ca-
minhar ao lado de Caiado se deve, sobre-
tudo, aos avanços que o Estado experi-
mentou nesses três anos e sete meses de
gestão do pré-candidato do União Brasil e
à certeza de que muito ainda fará pelo
povo belavistense. (Especial para O Hoje)
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Felipe Cardoso

A retomada dos trabalhos
na Câmara Municipal de Goiâ-
nia, após o recesso parlamen-
tar de julho, foi marcada por
clima de tensão. Conforme
mostrado pelo O HOJE na edi-
ção da última terça-feira (3),
a gestão encabeçada pelo pre-
feito Rogério Cruz (Republi-
canos) foi largamente critica-
da pelos parlamentares. Den-
tre as diversas queixas, a prin-
cipal delas diz respeito ao tra-
to do secretariado com os ve-
readores. A maior parte dos
reclamantes chamam atenção
para a truculência e descaso
de alguns nomes da equipe
de Cruz com o Parlamento. 

As reclamações, já no pri-
meiro encontro do segundo
semestre, vieram de todos os
lados. Coube ao fiel escudeiro
do prefeito na Casa, o líder
Anselmo Pereira (MDB), pôr
panos quentes no assunto.
Ainda no encontro de terça,
Pereira se comprometeu com
os colegas a levar todas as
críticas diretamente ao pre-
feito e, claro, buscar soluções
para cada uma delas. 

No dia seguinte, ou seja,
na última quarta-feira (4/8),
Anselmo foi procurado pela
reportagem. Questionado so-

bre a conversa com Cruz, se
limitou a dizer que levou,
sim, todas as queixas e que o
prefeito se comprometeu a
resolvê-las, sem dizer como. 

Uma fonte do alto escalão
da gestão Cruz, porém, foi mais
além. Em off, declarou que o
prefeito ficou “estarrecido”
com as informações levadas
por Anselmo. E garantiu: “ele
quer uma reunião com o se-
cretariado e com os vereado-
res. A intenção é garantir que
o mesmo trato de seu gabinete
se estenda ocorra nas secre-
tarias”. Essa não será, segundo
a mesma fonte, a única provi-
dência. “O prefeito deve exo-
nerar um outro nome”, disse
sem revelar qual. Sobre os
prazos, completou: “no mais
tardar na semana que vem”. 

Insatisfação coletiva
Conforme mostrado pela re-

portagem do O HOJE, na última
terça, o vereador Welton Lemos
(Podemos) aproveitou o embalo
das críticas para colocar na
mesa sua indignação em rela-
ção ao trato dos secretários de
Rogério Cruz com os vereado-
res. “A pior coisa é você ser co-
brado pelo povo e não ter uma
resposta para dar. Há mais de
30 dias mandei um ofício para
a SMM [Secretaria Municipal

de Mobilidade] e até hoje não
tive resposta. Você liga para o
secretário, ele não atende, não
dá retorno. Você manda men-
sagem, ele ignora”. 

O parlamentar disse que
diante das cobranças da po-
pulação e a inércia da prefei-
tura, os vereadores acabam fi-
cando com “cara de tacho”
quando questionados. “Sou
uma pessoa ponderada nas re-
clamações que faço, mas chega
um momento que não temos
condições de ficar calado. Sou
da base [de apoio ao prefeito]
e estou aqui ajudando a votar
matérias importantes, mas a
gente tem que ser tratado com
o mínimo respeito. Essa histó-

ria de secretário não atender
e não dar retorno é inadmis-
sível. Não dá para continuar
desse jeito”, pontuou. 

Joãozinho Guimarães (SSD),
por sua vez, endossou o senti-
mento. “Liguei para o secretá-
rio da Seinfra [Secretaria de
Infraestrutura] e ele não me
atendeu. Espero que ele atenda
os vereadores, não estamos
aqui para brincar, estamos tra-
balhando e trazendo as rei-
vindicações da sociedade”.

Outro a comentar o descaso
da gestão Cruz em relação aos
integrantes da Câmara foi o
vereador eleito pelo Avante,
Thialu Guiotti. “Infelizmente,
vejo um momento difícil para

o prefeito de Goiânia. A as-
sessoria do prefeito peca dia
após dia. O que vimos no pri-
meiro semestre deste ano são
reclamações desnecessárias a
uma gestão que tem tudo pra
dar certo, mas uma gestão
onde secretários não atendem
vereadores, onde secretários
executivos e diretores se dão
ao luxo de marcar e desmar-
car reuniões com vereadores
dentro da sala”.

Em paralelo ao sentimento
de revolta, crescem os rumo-
res de que, num futuro não
muito distante, a oposição ao
prefeito na Casa de Leis tende
a ganhar novos nomes. (Es-
pecial para O Hoje)

Reclamações vieram de todos os lados. Coube ao líder Anselmo Pereira pôr panos quentes no assunto

Líder do governo levou ao
conhecimento de Rogério Cruz 
a indignação dos vereadores

Pressão da Câmara pode terminar
em novas exonerações na prefeitura

Reprodução

O presidente da Câmara de Goiânia, Romário Policarpo
(Patriota), será indicado como vice-governador na chapa
encabeçada por Gustavo Mendanha (Patriota).

A indicação do nome foi definida em reunião ocorrida
na tarde desta quarta-feira (3). De acordo com fontes
consultadas pelo O Hoje, participaram do encontro apro-
ximadamente 10 vereadores, presidentes de dois partidos
e uma liderança ligada ao candidato da chapa ao Senado,
João Campos (Republicanos).

A reunião para tratar do assunto foi costurada também
pelo coordenador da campanha de Mendanha em Goiânia,
vereador Geverson Abel (Avante). A indicação do nome
ocorrerá na próxima quinta-feira (4). (Felipe Cardoso,
especial para O Hoje)

Romário
Policarpo será
indicado vice 
de Gustavo
Mendanha

Indicação do nome do presidente da Câmara de Goiânia
foi definida em reunião na tarde desta quarta-feira (3)

Reprodução



OPiniãO n 3

Lucas Catharino de Assis

A publicação da Lei nº 14.375 no último dia
22 de junho de 2022 trouxe importantes evolu-
ções em termos de gestão do passivo, principal-
mente no que diz respeito ao instituto da tran-
sação tributária. A referida lei altera diversos
dispositivos da Lei nº 13.988/20, que estabelece
os requisitos e as condições para que a União,
as suas autarquias e fundações e os devedores
realizem transação nos casos envolvendo a co-
brança de créditos da Fazenda Pública, de na-
tureza tributária ou não tributária.

São várias as alterações, a destacar: o aumento
do desconto máximo a ser concedido, que passa
dos atuais 50% para até 65%, mantendo-se as
condições especiais destinadas às pessoas físicas,
ME, EPP, Santas Casas de Misericórdia, sociedades
cooperativas e demais organizações da sociedade
civil e as instituições de ensino, cujo desconto
pode chegar a até 70% do valor transacionado.

O aumento de 84 para 120 meses do prazo
para quitação dos valores transacionados, man-
tendo-se as condições especiais destinadas às
pessoas físicas, ME, EPP, Santas Casas de Mise-
ricórdia, sociedades cooperativas e demais or-
ganizações da sociedade civil e as instituições
de ensino, as quais podem parcelar os valores
em até 145 prestações.

Possibilita a utilização de crédito de prejuízo
fiscal (IRPJ) e de base de cálculo negativa (CSLL),
inclusive os de titularidade do responsável tri-
butário ou corresponsável pelo débito, de pessoa
jurídica controladora ou controlada, de forma
direta ou indireta, ou de sociedades que sejam
controladas direta ou indiretamente por uma

mesma pessoa jurídica, para quitação de até
70% (setenta por cento) do saldo remanescente
após a incidência dos descontos, se houver.

Permite o uso de precatórios ou de direito
creditório com sentença de valor transitada em
julgado para amortização de dívida tributária
principal, multa e juros.

Prevê que os descontos concedidos nas hipó-
teses de transação não serão computados na
apuração da base de cálculo do PIS, Cofins, IRPJ
e CSLL. Também prevê a possibilidade de inclu-
são, na proposta individual de transação, dos
créditos em contencioso administrativo.

Muitas questões deverão ser dirimidas a partir
da publicação da regulamentação por parte dos
órgãos envolvidos, especialmente no que tange
à operacionalização da utilização dos prejuízos
fiscais e bases de cálculo negativa, a fim de trazer
maior clareza e segurança aos contribuintes que
pretendam se valer de tais benefícios.

É preciso reconhecer que as alterações levadas
a efeito certamente representam um grande
avanço, na medida em que colocam à disposição
dos contribuintes instrumentos atrativos para
que possam regularizar os seus passivos tribu-
tários com a União e suas autarquias.

Cabe a nós, contri-
buintes, a partir de
uma análise de sua si-
tuação fiscal, decidir
pela conveniência e
oportunidade de ne-
gociação de seus dé-
bitos no âmbito do
programa de transa-
ção tributária.

Clay Brites

Ao nascer, o bebê tem pou-
cas defesas para combater in-
fecções e as vacinas são muito
importantes pois ajudam a es-
timular o sistema de proteção
do organismo. Com isso, dimi-
nui o risco de a criança ficar
doente pois ela passa a ter me-
nos chances de adquirir infec-
ções severas, as quais afetariam
seu neurodesenvolvimento.

A vacinação infantil pro-
tege de inúmeras doenças e
faz parte dos cuidados básicos.
Durante o primeiro ano, o
bebê tomará mais vacinas do
que ao longo de toda a sua
vida e historicamente esta medida demonstrou
ser a mais eficaz para reduzir a mortalidade. En-
tretanto, alguns podem apresentar reações ad-
versas, mas que costumam ter pouca intensidade
e permanecem por um curto período de tempo.

Ao nascer, em 15 dias, deve-se tomar a BCG
em dose única. Ela pode resultar em efeitos que
podem ser locais e regionais, como úlcera local,
uma ferida que pode demorar para cicatrizar e
ter a presença de linfadenopatia regional (gân-
glios). A BCG quase sempre deixa uma cicatriz
característica no local em que foi aplicada.

A vacina da Hepatite B deve ser aplicada ao
nascer, aos 2 e aos 6 meses de vida. Suas reações
mais comuns são dor, enduração local, febre nas
primeiras 24 horas, fadiga, irritabilidade e des-
conforto gastrointestinal leve. Raramente ocorrem
reações alérgicas graves. Na tríplice bacteriana,
aplicada com 2, 4 e 6 meses, pode ocorrer febre
baixa a moderada, irritabilidade, vermelhidão,
dor e inchaço no local da aplicação.

Com 2, 4 e 6 meses, o bebê deve tomar a
vacina contra a Haemophilus influenzae tipo B
(HiB). Ela é dada em uma vacina combinada, a
pentavalente. Sua aplicação pode levar aos mes-
mos efeitos colaterais da tríplice bacteriana,
febre de até 39 graus e desconforto no local da
aplicação. Com o mesmo tempo de vida, o bebê
deve tomar a do Rotavírus. Essa pode trazer os
mesmos sintomas da vacina da poliomielite.
Também pode levar a febre, fraqueza, irritabi-
lidade, perda de apetite e vômitos.

A Poliomielite é aplicada com 2, 4 e 6 meses.
Nesse caso, pode ser o vírus atenuado, oral, e a
VIP, de vírus inativo, injetável. Na injetável
pode ocorrer vermelhidão, endurecimento e
dor no local da aplicação e raramente febre
moderada. Já a vacina oral, em geral, é bem to-

lerada, mas há chances do bebê ter reações
alérgicas, como urticária e erupções na pele
com coceira. A Pneumocócica conjugada deve
ser aplicada com 2, 4, 6 e 12 meses. Pode causar
dor, edema, vermelhidão, nódulo no local da
injeção e irritabilidade.

Aos 3, 5, 7 e 12 meses são aplicadas as vacinas
antimeningocócicas. Na meningocócica conju-
gada as reações são edema, endurecimento, dor
e vermelhidão no local; perda de apetite, irrita-
bilidade, sonolência, febre e dor muscular. Na
meningocócica B, as reações mais comuns são
sensibilidade e eritema no local, febre e irrita-
bilidade. As reações mais incomuns a essas va-
cinas são as de caráter neurológico, já a Síndrome
de Guillain-Barré, neuropatias e crises convul-
sivas são ocorrências raras. Outros efeitos que
podem acontecer são choro inconsolável, con-
vulsões febris e anafilaxia. Caso tenha alguma
dúvida, procure o pediatra da criança.

Para prevenir ou amenizar as reações faça
compressa gelada na região por 5 minutos, 3
vezes ao dia, no dia da aplicação da vacina.
Não faça massagem nem comprima a região
da aplicação e hidrate o bebê.

Lembre-se que por mais desconfortável que
possa parecer, as reações são passageiras. A não va-
cinação pode resultar em doenças com consequências
irreversíveis para a crian-
ça, inclusive graves se-
quelas neurológicas e
problemas permanentes
de locomoção e deficiên-
cias diversas. É um di-
reito da criança ser va-
cinada. E vacinar tam-
bém é um ato de amor.
Vacinem seus filhos!

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Lucas Catharino de Assis
é advogado

Clay Brites é pediatra e
neurologista infantil

Feminicídio
Eu tenho observado nos últimos anos a quan-

tidade de mulheres mortas simplesmente por se-
rem mulheres e me policiado para conter meus
sentimentos machistas em relação a minha esposa.
Não quero virar estatística. Essas mortes com-
pletamente evitáveis se tornam uma lição para
mim, que é a de que minha mulher não é minha
propriedade. Ficaria muito triste se nos separás-
semos, mas matá-la por não querer que ninguém
mais a tenha, seria um absurdo. Uma pena que
esses assassinos não pensam assim.

Fabiano Alencar 
Goianira

Desemprego
Perdi meu emprego de carteira assinada por

conta da pandemia. Emprego esse que adorava,
me sentia completamente segura. Cheguei até
pensar em fazer faculdade para tentar o cargo
de gerência, mas aconteceu o que aconteceu.
Desde pequena, por influência de minha mãe,
gostei de confeitaria. Para mim é indescritível o
cheirinho de bolo assando e café da tarde. Foi
então que decidi fazer bolo para ajudar nas con-
tas. Me senti bem mais calma e confiante, porque
era só eu e os ingredientes. Minha família e
amigos adoraram tanto, que acabaram me acon-
selhando a fazer disso uma renda. 

Marcella Andrade
Aparecida de Goiânia

{
Sou grato a todo apoio

que tenho recebido desde

que anunciei que

aceitaria esse desafio.

Mas tudo tem o tempo e a

hora certa para

acontecer. Sempre honrei

as oportunidades que

tive, mas também sei

reconhecer quando 

não é o momento 

ideal para avançar”

Lissauer Vieira (PSD), presidente da
Assembleia Legislativa, ao anunciar
a desistência de disputar a vaga ao
Senado. Até o momento, o político
anunciou que não deve lançar can-
didatura nas eleições de 2022.

Alterações na lei de 
transação tributária

@jornalohoje
os vereadores da câmara Municipal de
Goiânia retomaram as atividades em ple-
nário após o recesso parlamentar de 15
dias. Já no primeiro encontro do grupo, na
manhã da última terça-feira (2), os parla-
mentares dispararam uma sequência de
críticas à gestão encabeçada pelo prefeito
rogério cruz (republicanos). “Prefeito pa-
raquedas”, comentou o leitor.

Joel Junior

@ohoje
Desde o começo da temporada, diversos
casos de racismo foram denunciados em
campeonatos nacionais, mas principal-
mente em torneios internacionais como a
Libertadores e a copa Sul-americana. Wil-
liam, jogador do corinthians, participou de
uma entrevista ao podcast ’90+3′ e se pro-
nunciou sobre os casos recentes de ra-
cismo no futebol. “não é só no futebol. o
que acontece nos estádios é o que acon-
tece na sociedade em geral”, disse o leitor.

Ricardo Luís Ribeiro (@ricoluidi) 

@jornalohoje
o modelo e influencer Bruno Kupp atrope-
lou um adolescente de 16 anos, que morreu
horas depois do acidente ocorrido na Barra
da tijuca, rio de Janeiro. De acordo com in-
formações divulgadas pela Polícia civil, o ex-
namorado de Sarah Poncio estava dirigindo
uma moto e não tinha habilitação.

aos colaboradores do o hoje: artigos para este es-
paço devem conter no máximo 4.000 caracteres e
também  podem ser divulgados no portal ohoje.com.
São analisados os textos enviados, com foto e assi-
natura, para editor@ohoje.com.br. cartas não podem
ultrapassar 800 caracteres e o endereço para envio
é o mesmo dos artigos. Mais informações podem
ser obtidas pelo (62) 3095-8742.
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A proximidade das eleições fez o governo
estadual praticamente quadruplicar os in-
vestimentos no primeiro semestre deste
ano, elevando esse tipo de despesa de apenas
R$ 363,459 milhões nos seis meses iniciais
do ano passado para algo próximo a R$
1,428 bilhão, num salto de 292,86% em ter-
mos nominais. Na relação entre investimen-
tos e receita corrente líquida, que havia al-
cançado pouco menos de 2,50% na primeira
metade do ano passado, elevou-se para
7,97%. Apenas no terceiro bimestre deste
na, comparado a igual período de 2021, o
Estado aumentou o investimento em
352,50%, de R$ 165,708 milhões para R$
749,829 milhões ou mais da metade de tudo
o que foi investido no primeiro semestre –
mais precisamente, 52,5%. Para comparação,
os valores investidos em maio e junho de
2021 corresponderam a 45,59% do investi-
mento total do semestre.

A aceleração do investimento no último
ano do governo, estratégia de resto adotada
por quase todas as gestões estaduais, inde-
pendentemente da cor partidária do gestor,
era na verdade esperada, especialmente
quando se considera o verdadeiro arrocho
aplicado pela Secretaria da Economia nos
últimos três anos. O salto acumulado pelos
investimentos até junho deste ano, numa
conta que inclui restos a pagar processados
e não processados efetivamente pagos no
período, ajuda a explicar em torno de 30,1%
do aumento apresentado pelas despesas
primárias totais (quer dizer, sem considerar
o pagamento de juros e de amortizações

sobre a dívida estadual).
A execução dos recursos alocados na conta

de investimentos guarda uma particularidade
neste ano. O aumento em grande parte veio
do pagamento de restos a pagar não proces-
sados, correspondentes a compromissos as-
sumidos em exercícios anteriores. Os inves-
timentos realizados à conta de restos a pagar
não processados subiram nada menos do
que 473,12% no primeiro semestre deste ano,
atingindo R$ 870,741 bilhões em valores apro-
ximados, frente a R$ 129,358 milhões em
idêntico período do ano passado. Ou seja, fo-
ram R$ 741,383 milhões a mais, equivalente
a 69,65% do incremento geral experimentado
pelos investimentos totais.

Descompasso
O descompasso entre receitas e despesas

primárias ampliou-se no encerramento do
semestre, segundo dados do portal Goiás
Transparente (www.transparencia.go.gov.br).
Mas a situação fiscal do Estado, a despeito
da redução anotada para o resultado pri-
mário, não parece ameaçada, diante das
gorduras acumuladas num período mais
recente. As receitas primárias registraram
variação de 18,84%, saindo de R$ 15,289 bi-
lhões para R$ 18,169 bilhões, num ganho
correspondente a R$ 2,880 bilhões em gran-
des números. A despesa primária total, so-
mando os restos a pagar de fato pagos,
anotou um salto de 27,15% na mesma com-
paração, passando de R$ 13,019 bilhões para
R$ 16,553 bilhões, num acréscimo de R$
3,534 bilhões no semestre.

2 Como resultado, o su-
perávit primário (receitas
menos despesas) encolheu
de R$ 2,270 bilhões para
R$ 1,616 bilhão, sofrendo
queda de 28,82% entre a
primeira metade do ano
passado e os primeiros seis
meses deste ano. O saldo
passou a representar 9,02%
da receita corrente líquida
acumulada naquele perío-
do, o que se compara com
15,59% nos mesmos seis
meses do ano passado.
Para registro, a receita cor-
rente líquida experimen-
tou alta de 23,01% entre
aqueles dois períodos, ao
elevar-se de alguma coisa
acima de R$ 14,566 bilhões
para pouco menos de R$
17,919 bilhões.
2 Na ponta das receitas,
as maiores influências vie-
ram da arrecadação líquida
do Imposto sobre a Circu-
lação de Mercadorias e Ser-
viços (ICMS), das transfe-
rências relacionadas à cota-
parte de Goiás no Fundo
de Participação dos Estados
(FPE) e dos repasses do Fun-
do de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação Bá-
sica (Fundeb). Somadas,
aquelas três fontes respon-
deram por 67,3% do cres-

cimento das receitas pri-
márias totais.
2 No detalhamento por
fonte, as receitas do ICMS
aumentaram de R$ 6,509 bi-
lhões para R$ 7,683 bilhões,
crescendo nominalmente
18,03%. As transferências
do FPE saíram de R$ 1,481
bilhão para R$ 1,935 bilhão,
numa variação de 30,66%
frente ao primeiro semestre
de 2021. No caso do Fundeb,
as transferências subiram
de quase R$ 1,363 bilhão
para R$ 1,673 bilhão, cor-
respondendo a um incre-
mento de 22,77%.
2 Pelo lado das despesas,
além da conta de investi-
mentos, as demais despesas
correntes anotaram cresci-
mento de 38,53% em rela-
ção aos seis meses iniciais
de 2021, subindo de R$
4,257 bilhões para R$ 5,897
bilhões, o que representou
um acréscimo de R$ 1,640
bilhão. Essa variação expli-
ca pouco mais de 46,4% do
aumento acumulado pela
despesa primária total do
Estado.
2 A folha de pessoal, no
entanto, avançou apenas
9,73% entre os dois semes-
tres avaliados, correspon-
dendo a uma queda em ter-

mos reais muito próxima
de 1,50%. Em valores no-
minais, as despesas com
pessoal e encargos sociais
saíram de R$ 8,390 bilhões
para algo em torno de R$
9,207 bilhões. A relação en-
tre gastos com pessoal e re-
ceita corrente líquida, sem
os ajustes e acertos previs-
tos na legislação, baixou de
57,60% para 51,38%, num
dado extraoficial.
2 Os juros e encargos sobre
a dívida estadual, assim como
as amortizações, cresceram
fortemente, mas apenas em
comparação com uma base
muito achatada devido à li-
minar obtida pelo Estado no
Supremo Tribunal Federal
(STF) suspendendo parte da-
quelas obrigações até o en-
quadramento final de Goiás
no Regime de Recuperação
Fiscal (RRF). Os juros consu-
miram R$ 98,693 milhões nos
primeiros seis meses deste
ano, diante de R$ 14,807 mi-
lhões no mesmo período de
2021, num salto de 566,53%.
Já as amortizações exigiram
o desembolso de R$ 61,479
milhões, em alta de 107,97%
quando comparado com o
gasto de R$ 29,561 milhões
no ano passado. (Especial
para O Hoje)

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Estado investe quase quatro vezes
mais no primeiro semestre deste ano

A alta da taxa de juros não está sendo um impeditivo
para os investidores pessoas físicas buscarem oportu-
nidades entre as startups disponíveis no mercado. A
maioria, 73,9%, pretende manter os valores aportados
em 2021 e outros 8% vão ampliar os investimentos. É o
que mostra o mais recente levantamento realizado
pela Efund, plataforma de investimentos em startups,
entre os dias 23 e 29 de junho, que entrevistou 880 in-
vestidores de startups no estágio pré-seed e seed.

Na divisão por valores, 76% dos investidores que
costuma aportar mais de R$ 20 mil, pretendem manter
os aportes feitos em 2021. Outros 20% irão reduzir e
4% ampliar. Dentre os que costumam colocar entre R$
10 mil e R$ 20 mil, 79% pretendem manter, 14% reduzir
e 7% aumentar. Já os investidores de menor porte (até
R$ 10 mil) pretendem manter (67%) ou aumentar (33%)
os valores colocados em startups.

“Os dados quantificam uma tendência que já vínhamos
observando no mercado: os investidores de maior porte
estão mais criteriosos ao escolher as startups, mas ainda
há apetite para aplicações. Já aqueles que investem pe-
quenas quantidades de recursos não mudaram o seu
comportamento e permanecem buscando unicórnios”,
diz Igor Romeiro, sócio da Efund.

Apesar da conjuntura desfavorável de inflação elevada
e juros mais altos, além do cenário eleitoral que provoca
um maior conservadorismo, os investidores não deixaram
de buscar boas ideias. “Importante ressaltar, que dinheiro
ainda têm, mas é preciso ponderar que o investidor está
muito mais cuidadoso ao decidir abrir e colocar seu di-
nheiro. Se o empreendedor quiser captar alguma rodada,
terá que mostrar valor em sua startup com crescimento
de receita, aumento de clientes e busca do ponto de equi-
líbrio ou lucratividade”, afirma.

No ano passado, 34,1% dos entrevistados aportaram,
em média, entre R$ 20 mil e R$ 50 mil por rodada em
startups. Outros 22,7% investiram mais de R$ 50 mil. O
público que investiu menos de R$ 20 mil corresponde
a 37,5% do total e somente 5,7% dos entrevistados não
realizou aporte algum.

Dentre os investidores que pretendem colocar re-
cursos em startups nesse ano, a maioria deve concentrar
seus aportes entre uma e três empresas (61,4%). Uma
concentração maior que em 2021, quando 54,5% dos
investidores afirmaram terem aplicado em até três
empresas. Os que preferem diversificar investindo em
mais de quatro negócios, incluindo os anteriores, somam
38,6% em 2022 e 37,5% em 2021.

Para os investidores que pretendem buscar oportu-
nidades no mercado, Romeiro recomenda dar atenção
para startups que possuem crescimento financeiro e na
base de clientes. “É preciso entender qual é a estratégia
usada para aumentar base de clientes. Olhar se o histórico
do CAC (Custo de Aquisição de Cliente) está se mantendo
ou diminuindo e se o histórico do LTV (Lifetime Value -
estimativa da receita média que um cliente irá gerar ao
longo de sua vida como cliente) se mantém ou está au-
mentando, também é muito importante”, diz. (ABr)

Copom anunciou ontem o aumento da taxa de juros

STF faz nova audiência de
conciliação sobre cobrança do ICMS

BALANÇO

Econômica

Investidores
manterão aportes
em startups,
apesar de 
juros altos

O Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) realizou uma
nova audiência da comissão
que busca conciliação entre
estados e o governo federal
sobre a compensação do Im-
posto de Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS)
sobre produtos essenciais,
como combustíveis, energia
elétrica, comunicações e
transportes coletivos. 

A questão é discutida na
ação em que o presidente Jair
Bolsonaro defende a limitação
da alíquota do tributo, nos

26 estados e no Distrito Fe-
deral. O impasse jurídico co-
meçou após a sanção da Lei
Complementar 192/2022. Com
a lei, os estados ficaram im-
pedidos de cobrar mais de
17% ou 18% de ICMS sobre
esses bens e serviços.

Na reunião, o Comitê Na-
cional de Secretários de Fa-
zenda (Comsefaz) afirmou que
a perda anual dos estados é
de R$ 92 bilhões. Por outro
lado, a União declarou que os
estados apresentaram aumen-
to de R$ 48 bilhões na arreca-

dação do tributo.
Diante das divergências,

uma nova audiência foi mar-
cada para 16 de agosto. 

Em junho, ocorreu a pri-
meira audiência entre o go-
verno federal e representantes
dos estados, na qual o impasse
também permaneceu. 

Os trabalhos da comissão
devem seguir até 4 de novem-
bro. A comissão também é
composta por representantes
do Senado, da Câmara dos De-
putados e do Tribunal de Con-
tas da União (TCU). (ABr)
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A partir da próxima terça-feira (9) começam a ser
pagos os benefícios emergenciais concedidos a cami-
nhoneiros. A portaria interministerial que regula-
menta a medida voltada a “transportadores autônomos
de carga” foi publicada em edição especial do Diário
Oficial da União na noite desta terça-feira (2). O
prazo para pagamento do benefício vai até 31 de de-
zembro de 2022, e será pago em seis parcelas mensais
no valor de R$ 1 mil, “observado o limite global de
recursos de R$ 5,4 bilhões”, conforme informa o Mi-
nistério do Trabalho e Previdência (MTP), que é o
órgão gestor do benefício. O auxílio tem por objetivo
ajudar os transportadores autônomos de carga a en-
frentar o estado de emergência que decorre da alta do
preço de combustíveis e derivados. Segundo o MTP,
têm direito a receber o Benefício Caminhoneiro-TAC
os transportadores de carga autônomos com CPF válido
e cadastrado no Registro Nacional de Transportadores
Rodoviários de Cargas (RNTR-C) até 31 de maio de
2022, na situação de Ativo”, entre outras exigências.

EXPRESSA

Divulgação
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Francisco Costa

Os principais concorrentes
ao Palácio das Esmeraldas no
pleito deste ano só definirão
as alianças no prazo final das
convenções partidárias. As si-
glas do governador Ronaldo
Caiado (União), do ex-prefeito
de Aparecida de Goiânia Gus-
tavo Mendanha (Patriota) e do
ex-governador Marconi Perillo
(PSDB) realizarão seus atos de
confirmação de candidatura
no dia 5 de agosto, sexta-feira. 

Dito isto, deixar a decisão
para os 45 minutos do segun-
do tempo significa mais tem-
po para fechar alianças e se-
gurar aliados. Buscar insa-
tisfeitos de algum dos lados,
ou mesmo conquistar inde-
cisos. É preciso ressaltar que,
depois das indicações nas
convenções, os candidatos
têm até 15 de agosto para re-
querer ao Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) os registros. 

Ainda assim, Caiado deve
ter a maior base de aliados.
Além do União Brasil, outras
11 siglas devem estar com ele,
conforme levantamento do Jor-
nal O Hoje. São elas: MDB, PSD,

Avante, PDT, Podemos, Pro-
gressistas, Solidariedade, PSC,
PRTB, PTB e Pros.

Já Gustavo Mendanha, deve
manter, pelo menos, Republi-
canos, DC, Mobiliza, Brasil 35
e Agir 36. Ele está de olho no
PSD, mas o partido parece dis-
posto, mesmo insatisfeito a
permanecer na base de Caiado. 

Caso Marconi
A surpresa deve ficar por

conta de Marconi. O governa-
dor conseguiu sinal verdade
do PSDB nacional para tomar
a decisão que lhe aprouver. E
esta passa pela possibilidade
– grande – do ex-governador
sair com o apoio e estrutura
do PT no Estado. Atualmente,
a sigla de Perillo tem o Cida-
dania na base, uma vez que
este faz parte da federação.

O tucano tem mantido con-
versas com a direção nacional
do PT (que tem federação com
PV e PCdoB) e já teria conse-
guido pacificar os companhei-

ros do PSDB no Estado – pelo
menos a maior parte, que mes-
mo sem gostar da ideia em-
barca com Marconi. Inclusive,
o próprio Partido dos Traba-
lhadores realiza suas conven-
ções nesta sexta. Pode ser o si-
nal de anúncio conjunto. 

Oficialmente, o pré-candi-
dato da federação PT, PV e
PCdoB é o ex-reitor da Ponti-
fícia Universidade Católica de
Goiás (PUC-GO), professor Wol-
mir Amado. Segundo apurado,
a sigla poderia compor com a
vice ou senado na majoritária
liderada por Marconi. Ainda
não está certo se Wolmir per-
maneceria. 

Mais um fermento para a
massa é o PSB. O partido que
tem o deputado federal Elias
Vaz como presidente e o ex-
governador José Eliton como
liderança já realizou sua con-
venção estadual, mas só defi-
niu as chapas de deputados
estaduais e federais.

Caberá à Executiva goiana

definir a majoritária – que terá
representante, garantiu Eliton.
A ideia é manter as conversa-
ções até dia 5 de agosto e o
alvo seria justamente o PT e o
PSDB de Marconi.

Oficialmente isso pode não
ser dito, mas José Eliton, em
discurso inflamado pela união
das forças progressistas, con-
vocou PT e PSDB a compor.
Além disso, ele mantém as
conversas com Marconi com
o intuito de caminharem jun-
tos, como já foi revelado pelo
jornal O Hoje. 

Eliton disse, ainda, que é
soldado do partido. Especula-
se que ele possa disputar do
Senado neste combinado de
PSDB, PT e PSB.

Levantamento
Pesquisa FoxMappin/O

Hoje publicada no último dia
28 de julho revela que o go-
vernador Ronaldo Caiado se-
gue na dianteira das intenções
de voto com 34,1%. Ele é se-

guido por Gustavo Mendanha,
23%, e Vitor Hugo, 14,3%.

Na sequência, ou seja, em
quarto lugar, aparece o ex-go-
vernador de Goiás Marconi
Perillo com 8,8% das intenções
de voto. Depois, com 4,8%, está
Cíntia Dias. 2,93% apontaram
Wolmir Amado como favorito,
e, por fim, 0,20% depositaram
a confiança em Edigar Diniz
(Novo). Do total, 9,07% dos en-
trevistados não souberam res-
ponder ou preferiram não opi-
nar. 2,24% disseram que vão
votar branco ou nulo.

Para aferição dos resulta-
dos foram entrevistadas 1.025
pessoas residentes em Goiás
e maiores de 16 anos. O le-
vantamento foi realizado por
meio de entrevistas pessoais,
telefônicas e com formulários
digitais enviados a grupos seg-
mentados. Ao todo, 110 mu-
nicípios goianos foram con-
sultados. A taxa de confiança
dos números é de 95%. A mar-
gem de erro é de 3% para
mais ou menos. A pesquisa
está registrada no Tribunal
Regional Eleitoral (TRE-GO)
sob n° GO-01212/20. (Especial
para O Hoje)

As siglas de Gustavo Mendanha (Patriota), Ronaldo Caiado (União Brasil) e Marconi Perillo (PSDB) realizarão seus atos de confirmação de candidatura no dia 5 de agosto, sexta-feira

A direção do Partido Re-
publicano da Ordem Social
(Pros), que foi restituída pela
Justiça, declarou apoio à can-
didatura do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
no primeiro turno das elei-
ções. O anúncio foi feito du-
rante reunião com coorde-
nadores de campanha de
Lula. Com a decisão, o parti-
do deve retirar a candidatura
de Pablo Marçal. A informa-
ção foi confirmada pelo por-
tal ‘Metrópoles‘.

Eurípedes Júnior, presi-
dente do Pros, Felipe Espírito
Santo, presidente da Funda-
ção da Ordem Social, e Bruno
Pena, advogado do PROS par-
ticiparam do diálogo. Eles es-
tiveram com Aloizio Merca-
dante, coordenador do pro-
grama de governo da chapa
Lula-Alckmin, e Geraldo Alck-
min, candidato a vice-presi-
dente do movimento Vamos
Juntos Pelo Brasil (PT, PSB,
PCdoB, PV, Rede, PSOL e So-
lidariedade).

Restituição da diretoria
Eurípedes Júnior conse-

guiu vitória no Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ) no do-
mingo (31) e retomou a pre-
sidência do Partido Repu-
blicano da Ordem Social

(Pros). Com isso, todas as
decisões do partido durante
a ausência dele podem ser
revistas na esfera nacional,
mas também nos Estados.
“Justiça feita. Principalmen-
te após os absurdos ocorri-

dos no processo em segunda
instância”, declarou Eurípe-
des ao Jornal O Hoje. 

Eurípedes afirmou que
não sabe se as decisões do
partido serão ou não manti-
das. Em relação a candida-

tura de Marçal, ele afirma
que esta será uma decisão
colegiada, “ouvindo os legí-
timos representantes do par-
tido em ambiente democrá-
tico”. (Luan Monteiro, es-
pecial para O Hoje)

MUDANÇA DE RUMO

Partidos de Ronaldo Caiado, Gustavo Mendanha e Marconi
Perillo deixaram as convenções para 5 de agosto

Principais nomes ao governo
terão definição no prazo final
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O anúncio foi feito

durante reunião com

coordenadores da

campanha de Lula

Pros retira candidatura do coach Pablo Marçal 
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PROS rifa e paga Marçal
A volta de Eurípedes Junior ao comando

do PROS, numa novela de vaivém judicial
que chegou ao STJ, teve impacto imediato no
partido. Reunidos em São Paulo ontem com
dirigentes petistas, os mandantes da enrolada
legenda mostraram a que vieram: rifaram o
próprio candidato a presidente, Pablo Marçal,
e anunciaram que até amanhã fecham aliança
formal com a candidatura de Lula da Silva.
Para aquietar o ex-pré-candidato ao Planalto,
Eurípedes prometeu a ele um bom naco do
fundo eleitoral – leia-se alguns milhões de
reais – para alavancar sua candidatura a de-
putado federal. Até ontem à noite, Marçal es-
tava inquieto com a proposta, e não decidido.
O PROS vai turbinar a aparição de Lula da
Silva no programa eleitoral na TV, que chegará
a 3 minutos e 16 segundos – 26 segundos
mais que Bolsonaro. 

Mesa para dois
O União Brasil surpreendeu e fechou chapa

e apoio ao presidente Bolsonaro (PSL), e a
conversa se repete em São Paulo. O vice-pre-
sidente do UB, Antônio Rueda, e o presidente
do MDB, Baleia Rossi, jantaram na terça no
restaurante Santo Grão. Quem viu de perto o
cardápio aposta que os dois partidos, unidos
em torno do governador Rodrigo Garcia
(PSDB), fecham com Bolsonaro – pelo menos
no 1º turno, se houver. Já uma disputa entre
o presidente e Lula da Silva (PT) num 2º
turno, é um mistério. 

Vergonha nacional
A turma da Ciência está de luto. A

Câmara dos Deputados aprovou ontem
a ‘Medida Provisória da sucata’, que
transforma a pesquisa de petróleo e
gás em lixo, principalmente no Rio de
Janeiro, sede da Petrobras e o maior
produtor de petróleo do País, lamenta
o CONFIES. O Estado que detém 83%
das reservas recebeu duro golpe de
73% de sua bancada, que votou a favor
ou se omitiu sobre a MP.

“Venezuleiros”
O IBGE fez parceria com a Agência

da ONU para Refugiados (ACNUR) via
cooperação técnica para ações conjuntas
de coleta e análise de dados sobre pessoas
refugiadas da Venezuela que vivem no
Brasil. Em especial a população que está
nos estados de Roraima, Amazonas e
Pará. A ACNUR apoiará equipes de re-
censeadores a fim de garantir acesso a
abrigos que acolhem refugiados. 

Floresta no boletim
Uma pesquisa da Fundação Amazônia

Sustentável, com apoio do Instituto Clima
e Sociedade, revela que 87,4% dos entre-
vistados da região concordam que as es-
colas deveriam ensinar mais sobre a
Amazônia. A pauta é prioritária para to-
das as faixas etárias, mas tem maior su-
porte entre os jovens de 16 a 24 anos
(94,2%). A sondagem ouviu 2.824 resi-
dentes da Amazônia Legal entre abril e
maio deste ano. 

Seguro fiança em alta
Cada vez mais inquilinos recorrem

ao seguro fiança locatícia como garantia
do aluguel. No Brasil, no 1º semestre de
2022, este seguro, que dispensa opções
burocráticas como fiador ou depósito
caução, cresceu 29% em relação ao ano
anterior, segundo dados da Federação
Nacional de Seguros Gerais para a Coluna.
A arrecadação somou R$ 607 milhões.
(Especial para O Hoje)
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Izadora Resende 

A desistência do presidente
da Assembleia Legislativa de
Goiás, Lissauer Vieira, à pré-can-
didatura ao Senado Federal foi
confirmada por meio de nota
oficial divulgada nesta quarta-
feira (3). No texto encaminhado
à imprensa, uma das justificati-
vas apontadas por Lissauer para
não dar prosseguimento a esse
projeto diz respeito ao lança-
mento das chamadas “candida-
turas isoladas” ao Senado. 

“Ocupei o espaço a pedido do
PSD, considerando a aliança da
legenda com a chapa majoritária
para a reeleição do governador
Ronaldo Caiado. Mas diante da
decisão de candidaturas avulsas
ao Senado Federal, entendemos,
em conjunto, que o momento é
de união e fortalecimento da cha-
pa, não de divisão”, explicou.

No documento, Lissauer tam-
bém pontuou que acredita que
“tudo tem o tempo e a hora
certa para acontecer”. “Sempre
honrei as oportunidades que

tive, mas também sei reconhecer
quando não é o momento ideal
para avançar. Seguirei o meu
compromisso de continuar tra-
balhando para melhorar a vida
das pessoas”, afirmou em nota.

Alguns parceiros partidários
de Lissauer Vieira comentaram
sobre a desistência e quais serão
as possibilidades para esse novo
cenário. O vereador e pré-candi-
dato a deputado federal, Lucas
Kitão (PSD), explicou que espera
uma conversa do partido para
verificar a possibilidade de lançar
um outro nome ao Senado Federal. 

Para ele, o nome mais pre-
parado para essa disputa é o do
presidente do PSD, Vilmar Rocha.
“Acredito que o partido vai ouvir
os membros da executiva, os
outros candidatos das propor-
cionais, tanto estadual, quanto
federal. Para mim, o mais pre-

parado para essa pré-candida-
tura ao Senado, se for uma von-
tade do PSD, é o Vilmar Rocha.” 

O vereador explicou ainda
que a prioridade que havia sido
estabelecida dentro do partido
era a de levar o nome do Lis-
sauer ao Senado, mas com a de-
sistência dele será necessário
um novo planejamento. “Agora
vamos precisar entender qual
a primazia do partido, se o foco
vai ser nas candidaturas pro-
porcionais ou não, já que no ce-
nário atual os pré-candidatos à
Câmara de Deputados e ao Se-
nado fortalecem o grupo”. 

O pré-candidato a deputado
federal destacou também o que,
segundo ele, pode ter pesado
na decisão do presidente da As-
sembleia para a desistência da
pré-candidatura. “Eu imagino
que sejam as dificuldades polí-

ticas, de não ser candidato ex-
clusivo da base, de não estar
em chapa fechada”. 

Nos  bastidores, são muitos
os burburinhos relacionados à
desistência de Lissauer. Um deles
é que o até então pré-candidato
defendia ser o nome de consenso
na chapa do governador Ronaldo
Caiado (União Brasil). Contudo,
o Governador optou por não de-
finir um postulante ao Senado,
permitindo, assim, as candida-
turas independentes. Essa pos-
tura de Caiado causou insatisfa-
ção a Lissauer, que havia deci-
dido por manter a pré-candida-
tura, até então. Contudo, houve
uma reunião no gabinete do pre-
sidente da Alego ontem (2/8),
para a tomada de decisão com
relação a essa pauta. Já perto do
prazo final das convenções – que
encerram nesta sexta-feira, (5/8)

– ele decidiu recuar. 
Outra informação apurada

pela reportagem do O HOJE, é
que o governador Ronaldo Caia-
do disse que iria ajudar o pré-
candidato a ingressar em uma
vaga no Tribunal de Contas do
Município (TCM), no lugar de
Valcenor Braz. Entretanto, de-
vido às atitudes que Caiado es-
tava adotando nos últimos dias,
o presidente da Assembleia des-
confiou dessa fala. Apesar dessa
situação ter causado um receio
ao presidente da Alego, ele afir-
mou que se manterá na base
do governo e continuará cami-
nhando com Caiado. 

Nas pesquisas mais recentes
de intenção de voto, os números
revelavam que, certamente, Lis-
sauer não iria decolar nesse pro-
jeto ao Senado Federal. O que
piorou esta situação, foi o fato do
Governador ter optado por “tirar
o corpo” e não apoiar apenas um
candidato ao Senado. Conforme
relatado por parlamentares, o
apoio direcionado do governador
certamente levaria mais peso à
pré-candidatura de Lissauer, mas
isso não aconteceu.

Ainda estão obscuras as pre-
visões do que o PSD poderá deci-
dir, tanto sobre a vaga ao Senado
Federal, quanto ao novo foco do
partido. De acordo com o presi-
dente goiano do PSD, Vilmar Ro-
cha, o que se espera é que até
sexta-feira (5), haja um novo po-
sicionamento do grupo. Apesar
do nome dele ser cotado para a
vaga no Legislativo, ele ainda ou-
virá a executiva para tomar uma
decisão. (Especial para O Hoje)

Presidente
estadual do
partido é visto
como melhor
nome para assumir
depois da segunda
debandada 
da legenda

Políticos filiados ao PSD avaliam que Vilmar Rocha pode ser o substituto de Lissauer Vieira na disputa

Com desistência de Lissauer, PSD
pode bancar Vilmar Rocha ao Senado

Reprodução/PSD

O coronel Edson Raiado, que comandou a captura de
Lázaro Barbosa (que também culminou na morte do as-
sassino de uma família em Ceilândia, DF), oficializou a
candidatura a deputado federal pelo Avante. O partido
realizou sua convenção na noite da última terça-feira (2),
em Goiânia. “Meu nome está à disposição do partido
para continuar a política transformadora que tem mudado
a realidade do nosso querido Estado de Goiás e da nossa
nação”, declarou Raiado que tem como bandeira leis
duras contra o crime.

Vale citar, a chapa de federal da sigla tem 18 nomes e
irá completa às urnas. De estadual, 39 postulantes foram
anunciados. O presidente do Avante em Goiás Thialu
Guiotti está otimista.

Para ele, o partido – que não tem nomes por Goiás na
Câmara Federal – pode garantir uma cadeira este ano.
Além disso, ele acredita em, pelo menos, três deputados
estaduais. A perspectiva, segundo ele, é que o partido ul-
trapasse os 300 mil votos nesta eleição. 

Destaca-se que Thialu Guiotti pediu afastamento do
mandato na Câmara de Goiânia na última quarta-feira
(3). Ao Jornal O Hoje, ele explicou que não só as eleições
são o motivo para o afastamento. “Também tem a questão
de saúde. Preciso cuidar”, revelou. 

No lugar de Guiotti, assume o vereador pastor Marcos
Rosa (Avante). Ele é segundo suplente e entrará no lugar
do primeiro, que está impossibilitado no momento, explica
Guiotti. (Francisco Costa, especial para O Hoje)

Coronel que
comandou captura
de Lázaro será
candidato a deputado
federal pelo Avante

“Meu nome está à disposição”, declarou Edson Raiado

Reprodução
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Breno Modesto

Na última terça-feira (2),
o Atlético Goianiense conquis-
tou uma vitória importante
pela Copa Sul-Americana. Jo-
gando fora de casa, o time co-
mandado pelo técnico Jorgi-
nho derrotou o Nacional, do
Uruguai, por 1 a 0, no jogo de
ida das quartas de final da
competição internacional.

Certamente, o confronto fi-
cará marcado na história dos
dois clubes. Do lado brasileiro,
foi a primeira vez que um time
goiano venceu uma partida no
Uruguai. Já do lado uruguaio,
o duelo marcou a reestreia do
atacante Luis Suárez com a
camisa do Decano. O aconte-
cimento foi lembrado pelo co-
mandante rubro-negro, que
abriu sua entrevista coletiva
cumprimentando e desejando
boa sorte ao jogador.

“Em primeiro lugar, quero
parabenizar o (Luis) Suárez
pelo retorno (ao futebol sul-
americano). Se trata de um
jogador fenomenal. Tenho cer-
teza que vai ter muito sucesso
aqui (na América do Sul). De-
sejo tudo de bom a ele, que se
trata de um dos maiores  jo-
gadores da história do Uru-
guai”, disse Jorginho.

Ao falar da partida, Jorgi-
nho elogiou a maneira orga-
nizada como sua equipe se
portou. De acordo com ele, a
bola aérea do Nacional era

uma de suas preocupações.
Além disso, o treinador afir-
mou que apesar de ter con-
quistado um resultado impor-
tante, não há nada decidido e
que, para chegar à semifinal,
precisará do apoio de sua tor-
cida no jogo de volta.

“Foi uma partida muito im-
portante para nós. Jogamos de
uma maneira muito organiza-
da. Tínhamos um pouco de di-
ficuldade porque o Nacional é
muito forte nas bolas áreas. E
nós procuramos fazer o me-
lhor. Nossos defensores esta-
vam muito bem. E eu acredito
que foi um resultado muito
importante para nós, já que

muitos não acreditavam que
podíamos ganhar aqui (no Uru-
guai). Mas nós sabemos que
não está definido. Temos que
jogar em nossa casa. E acredi-
tamos que também é possível
fazer um bom jogo diante dos
nossos torcedores. Mas foi um
jogo muito difícil. Mas o mais
importante é que nós ganha-
mos”, comentou Jorginho.

Atlético Goianiense e Na-
cional voltam a se enfrentar
na próxima terça-feira (9). A
partida, que definirá o pri-
meiro semifinalista da edição
de 2022 da Copa Sul-Ameri-
cana, será realizada às 19h15,
no Estádio Serra Dourada. Por

ter vencido na ida, o Dragão
tem qualquer empate ao seu
lado. Em caso de vitória do
Decano pela diferença de um
gol, a decisão será nos pênaltis.
Já os triunfos por dois ou mais
tentos de vantagem, são dos
uruguaios.

Antes, o Rubro-Negro en-
trará em campo pelo Cam-
peonato Brasileiro, onde é
o vice-lanterna, com 17 pon-
tos conquistados, e sofreu
seis derrotas nos últimos
seis jogos que disputou. No
sábado (6), às 19h, recebe o
Red Bull Bragantino, no Es-
tádio Antônio Accioly.  (Es-
pecial para O Hoje)

Jorginho
enaltece vitória
do Atlético
Goianiense
contra o
Nacional

O Atlético voltou para Goiâ-
nia nesta quarta-feira (3), com
vantagem na Copa Sul-Ameri-
cana, depois de ter vencido o
Nacional, do Uruguai, pelo pla-
car de 1 a 0. Além do destaque
para Luiz Fernando, autor do
gol do Dragão, o goleiro Renan
também teve grande atuação
e foi fundamental para a vitó-
ria fora em Montevidéu. 

Ele assumiu o gol ainda no
primeiro tempo, após lesão do
goleiro Ronaldo, e segurou a
pressão uruguaia. A atuação
de Renan possibilitou a ele ser
eleito o melhor jogador em
campo da partida

“Acredito muito nisso do
trabalho, no dia a dia. Não
só de quem está jogando,
mas de todos que estão aqui
no grupo. Mostramos aqui
que, com muita luta e de-
terminação é possível, e eu
sou um grande exemplo dis-
so”, afirma Renan.

O goleiro destaca que che-
gou em janeiro deste ano no
Atlético Goianiense, e jogou
três partidas do Campeonato
Goiano, mas, continuou traba-
lhando. “Deus sabe de todas
as coisas, agradeço a Ele, ao
professor Jorginho, a todos da
comissão técnica pela confian-
ça e todos os jogadores”, frisa.

Ele também ressalta o tra-
balho feito com os goleiros
no clube. “O trabalho está sen-
do bem feito. Todos os goleiros
do Atlético, tem que dar os

parabéns para os nossos trei-
nadores. Um jogo como esse
também nos dá muito mais
confiança, o Atlético hoje está

muito mais fortalecido. Então
agradeço a Deus a oportuni-
dade por ter feito um grande
jogo e ajudado a equipe a con-
seguir um grande resultado
aqui”, finaliza.

O jogo de volta contra o
Nacional pela Copa Sul-Ame-
ricana acontece na próxima
terça-feira (9), no estádio Ser-
ra Dourada, em Goiânia. Com
a vantagem, o Dragão joga
por um empate com ou sem
gols para se classificar. Uma
vitória do Nacional por um
gol de diferença leva a deci-
são para os pênaltis. O ven-
cedor do confronto enfrenta
São Paulo ou Ceará, na pró-
xima fase. (Maiara Dal Bos-
co, especial para O Hoje)

Mais um reforço
foi confirmado no Es-
meraldino. Nesta
quarta-feira (03), o
Goiás assinou con-
trato com o atacante
Breno, de 23 anos. O
atleta estava no Ai-
moré-RS, disputando
o Campeonato Bra-
sileiro Série D e fica-
rá no Esmeraldino
por três temporadas. 

Capixaba natural
de Vitória, o atacan-
te passou pela base
de clubes como Boa-
vista, Resende, Fla-
mengo, Rio Branco
e Vasco. Em 2020, já
no profissional, Bre-
no passou pelo Amé-
rica-RJ. Em 2021,
além de ter atuado
pelo Moura, de Por-
tugal, ele defendeu
a camisa do Real No-
roeste e do Marcílio
Dias. Pelo Aimoré,
sua última equipe,
Breno jogou 15 par-
tidas, sendo a última
no último dia 30. Em
sua passagem pelo
clube, o atacante
marcou um gol.

Este é o quinto re-
forço da segunda ja-
nela de transferên-

cias do futebol bra-
sileiro apresentado
pelo Goiás para a se-
quência da tempora-
da. Antes dele, foram
apresentados pelo
clube os zagueiros
Lucas Halter e Dani-
lo, o meia Marco An-
tônio e o lateral-es-
querdo Savio. 

Preparação 
Na tarde desta

quarta-feira (03), o
elenco treinou no CT
Edmo Pinheiro, em
Goiânia. O técnico
Jair Ventura desen-
volveu um trabalho
técnico, visando o
confronto de domin-
go, contra o líder Pal-
meiras. O Esmeraldi-
no tem intensificado
a preparação para o
duelo, que está mar-
cado para domingo
(07), às 16h. 

Para a próxima
partida, Fellipe Bas-
tos, que já cumpriu
suspensão, fica à dis-
posição do Goiás para
o jogo de domingo,
válido pela 21ª roda-
da da Série A. (Maia-
ra Dal Bosco, espe-
cial para O Hoje)

Goiás assina
contrato com
atacante Breno, 
ex-Aimoré

GOIÁS 

Goleiro Renan destaca luta
e determinação após vitória

ATLÉTICO 

Conmebol

REsultado importante

Conmebol
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A vitória do Atlético

Goianiense contra o

Nacional foi a

primeira de um time

goiano no Uruguai

Goleiro Renan foi

eleito o melhor

jogador em campo

na partida contra 

o Nacional
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Já garantido na Série A2
do Campeonato Brasileiro Fe-
minino da próxima tempora-
da, o Vila Nova quer seguir
fazendo história na Série A3.
Depois de deixar Atlético
Goianiense, Mixto e Toledo
pelo caminho, o Colorado ten-
ta eliminar o Taubaté e avan-
çar à final da competição na-
cional, que está em seu pri-
meiro ano de disputa.

Para isso, o Tigre foi ao
mercado e acertou a contra-
tação de mais cinco jogadores
para a sequência do torneio.
Duas delas, vieram do Alian-
ça/Goiás, que disputou a Série
A2, onde estava no Grupo A,
ao lado de América-MG, Ath-
letico-PR e Minas Brasília,
mas acabou sendo rebaixado

à terceira divisão.
A partir desta semana, o

elenco vilanovense, coman-
dado pelo técnico Robson
Freitas, passa a contar com
reforços da lateral direita
Thaís Lobo e da zagueira/vo-
lante Cristiellen Vitória, co-
nhecida como Torozinha, que
vieram da equipe aurinegra,
da meia Vitória Queiroz e da
atacante Isabelly, que esta-
vam sem clube, e da também
atacante Maria Fernanda,
que passou na peneira feita
pelo clube colorado.

Em entrevista à repórter
Mariana Tolentino, da rádio

Sagres 730, a defensora re-
velou o desejo antigo do Co-
lorado em contar com seus
serviços. De acordo com
Thaís, o primeiro contato fei-
to pelo Tigre aconteceu ainda
no ano passado, quando ela
possuía vínculo com o Alian-
ça. Por conta disso, a lateral
preferiu esperar o fim do
contrato para acertar com o
time vilanovense.

“Eles (Vila Nova) tinham
conversado comigo no ano
passado. Mas eu possuía um
vínculo com o Aliança/Goiás,
que, à época, era apenas
Aliança. Eu preferi esperar o

término do meu contrato com
eles para, então, conversar
com o Vila Nova. E deu tudo
certo. Eu chego para somar,
para ajudar o clube na semi-
final (do Campeonato Brasi-
leiro Feminino da Série A3)
e, consequentemente, a ser
campeão, no caso de chegar
à final. Então, estou feliz, mo-
tivada e espero ajudar minhas
novas companheiras”, disse
Thaís em entrevista à Sagres.

Já Torozinha, também à re-
pórter Mariana Tolentino, fa-
lou mais sobre suas caracte-
rísticas principais, que são a
marcação e a força física, e do

desejo em ajudar o Vila Nova
a começar bem a semifinal
contra o Taubaté.

“Sou mais de marcação. Te-
nho muita força física. Tam-
bém posso ajudar o time com
a minha vontade e minha raça.
Eu vim para somar, para aju-
dar o grupo. Espero estar à
disposição do técnico (Robson
Freitas). Nós estamos em busca
de fazer um bom jogo nesta
semifinal e temos trabalhado
para isso”, comentou Torozi-
nha à Sagres.

O confronto de ida entre
Vila Nova e Taubaté, pela se-
mifinal do Brasileirão Femini-
no A3, acontece neste final de
semana. No domingo (7), às
15h, o Colorado recebe a equi-
pe paulista no Estádio Onésio
Brasileiro Alvarenga. (Especial
para O Hoje)

Vila Nova anuncia cinco contratações para
sequência do Brasileiro Feminino A3

Reforços no tigRE 
A lateral-direita Thaís Lobo e a zagueira/volante Torozinha reforçam o Tigre na Série A3

GOIÂNIA, QUINTA-FEIRA, 4 DE AGOSTO DE 2022
ohoje.com

Mariana Tolentino
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Sabrina Vilela

O Vitiligo é uma doença de
pele caracterizada pela perda
de coloração local e pela perda
ou diminuição das células que
são responsáveis pela forma-
ção da melanina - pigmento
que dá cor à pele - , segundo
a Sociedade Brasileira de Der-
matologia (SBD). A dermato-
logista, Gislaine Sales destaca
que nos últimos anos os casos
de vitiligo aumentaram. Con-
forme apontado pelo Censo
Nacional da Sociedade Brasi-
leira de Dermatologia, a doen-
ça aparece entre as 25 doen-
ças dermatológicas mais fre-
quentes em todas as macror-
regiões do país. 

A Fundação de Pesquisa em
Vitiligo (Vitiligo Research Foun-
dation) destaca ainda que o
vitiligo afeta entre 0,5% a 2%
da população mundial, cerca
de 65 a 95 milhões de pessoas
em todo o mundo. Sales explica
que a causa da doença ainda
não é bem esclarecida, mas
acredita-se que tenha relação
com fenômenos autoimunes,
fatores emocionais e genéticos. 

A doença não tem cura,
mas existem vários tratamen-
tos disponíveis. “ O tratamen-
to é de acordo com o quadro
clínico apresentado pelo pa-
ciente com o intuito principal
de controlar o aumento ou
quantidade de lesões”. A mé-
dica explica que geralmente
é realizada uma repigmenta-
cao das lesões e são realizados
exames para detectar outras
doenças autoimunes que po-
dem aparecer acompanhando
o quadro de vitiligo.

Apesar de extremamente
frequente, o vitiligo ainda é
carente de estudos, mas já
houve importantes progressos
em seu tratamento. Conforme
afirma Sales, houve melhora
substancial dos resultados
com o uso de drogas dirigidas
diretamente nas alterações
do sistema imune, como ocor-
re com os biológicos. 

Ela acredita que falar do
assunto é essencial para que
haja uma maior conscienti-
zação sobre a doença aumen-

tando a taxa de sucesso tera-
pêutico e reduzindo o pre-
conceito - que é uma queixa
frequente à doutora de seus
pacientes. Em Goiás existem
alguns estudos com base em
plantas do Cerrado no intuito
de acelerar a resposta tera-
pêutica dos pacientes. 

A dermatologista traz um
alerta sobre o que deve ser
feito pelas pessoas que têm
vitiligo. Ela orienta que deve-

se ter muito cuidado com o
tratamento, pois isso pode
acarretar no aparecimento
de reações adversas graves.
“O não acompanhamento
pode levar ao aumento do ta-
manho. É importante o tra-
tamento correto e bastante
cuidado com receitas mila-
grosas não médicas, que po-
dem levar ao aparecimento
de dermatite de contato, aler-
gias entre outras”, finaliza.

Preconceito
Empresário, Danilo da Silva

teve a doença por muitos anos,
mas com a ajuda de tratamen-
tos adequados, as manchas
dele são quase imperceptíveis.
Mas, ter a doença não foi nada
fácil para ele. “Uma vez uma
mulher me tirou da piscina,
porque estava com medo de
pegar”, relembra antes de fa-
zer tratamento com viticro-
mim [medicação para trata-

mento de vitiligo]. Ele orienta
que todos que têm a doença
procure um profissional ade-
quado porque como é uma
doença que não tem cura ,
sem o tratamento pode piorar
a situação. “Depois que minhas
lesões foram controladas não
tive mais problemas relacio-
nados a esse diagnóstico”.

Segundo a dermatologista
Gislaine Sales, é importante
fazer o acompanhamento com
um especialista correto logo
após identificar algum sinal.
“Os sintomas vão ser a pre-
sença de manchas com redu-
ção de pigmentação ou mesmo
ausência, com um branco bem
marcado em alguns locais da
pele. E até  pelos podendo dei-
xar fios em couro cabeludo,
sobrancelhas ou cílios também
com coloração branca”. 

Por ser uma doença que tem
a genética como um dos seus
fatores, a especialista acrescenta
que não tem como evitar o apa-
recimento de sintomas quando
se tem casos na família. “O que
deve ser feito é observar e, se
houver aparecimento de lesões
suspeitas, procurar um médico
dermatologista para que haja o
início do tratamento e as orien-
tações necessárias”. 

Pesquisas
A Universidade Federal de

Goiás (UFG) por meio do Pro-
grama de Ciências Farmacêu-
ticas da UFG (PPGCF), coorde-
nado pelo farmacêutico Ede-
milson Cardoso da Conceição,
tem como objetivo a extração
da casca da mama-cadela. Essa
planta do Cerrado, furanocu-
marina, que é usada para a
fabricação do medicamento
para vitiligo. O estudo começou
a ser desenvolvido há dez anos. 

A capacidade de redução
de manchas a partir do me-
dicamento da planta é de até
90% , na pele de quem possui
a doença. O estudo, está na
fase inicial de testagem em
pacientes voluntários e aguar-
da a realização dos testes clí-
nicos e dos procedimentos le-
gais na Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa).
(Especial para O Hoje)

O não acompanhamento pode levar ao aumento do tamanho das manchas

A doença aparece entre os 25 problemas dermatológicos mais frequentes em pacientes atendidos por profissionais da saúde em todas as macrorregiões do País

Apesar de extremamente frequente, o vitiligo ainda é uma doença que carece de 
estudos, mas já houve importantes progressos em seu tratamento ao longo dos anos

A dermatologista Gislaine Sales destaca que nos últimos anos os casos de vitiligo aumentaram

Casos de vitiligo crescem e doença
é uma das 25 mais frequentes

Fotos: Reprodução 
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Daniell Alves

Com a transmissão comunitária da varíola dos ma-
cacos (monkeypox), os pais devem ficar atentos antes
de levarem os filhos às escolas. Crianças com qualquer
sintoma devem ir ao médico e não a uma unidade de
ensino, aponta a superintendente de Vigilância Sanitária,
Flúvia Amorim. Goiás já registrou 35 casos da doença
confirmados, o que tem preocupado as autoridades
com a possibilidade de um novo surto. 

“Criança doente não vai para a escola. É a primeira
orientação, não só para a varíola. Os pais devem levar
ao médico para o diagnóstico correto”, pontua Flúvia.
Segundo ela, neste período de férias, grande parte das
famílias viajaram e tiveram contatos diversos. A orien-
tação é que as pessoas fiquem atentas aos sintomas da
doenças, principalmente lesões na pele. Contudo, tam-
bém são: febre alta súbita, dor de cabeça, aparecimento
de inflamação de linfonodos [ínguas] e mal-estar.

Para conter o avanço da doença no Estado, a Secretaria
de Saúde do Estado (SES-GO) realiza uma série de medidas,
como o monitoramento e vigilância dos casos e a inclusão
da Monkeypox nas discussões permanentes do Comitê
de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE).

Além disso, a pasta promoveu três grandes capaci-
tações dirigidas a profissionais de saúde da rede pública
e privada, para repassar os protocolos relativos ao ma-
nejo clínico, diagnóstico e conduta terapêutica, além
das medidas de prevenção e controle.

Orientação aos professores
O presidente do Conselho Estadual de Educação

(CEE), Flávio de Castro, informa que tem mantido
diálogo com a secretaria. O Conselho vai orientar os
gestores das unidades educacionais a fazer esclareci-
mento acerca da doença para os professores. "A escola
é um local privilegiado, onde o monitoramento é cons-
tante, o que ajuda a identificar esses casos."

Segundo dados do boletim SES, Goiás aumentou
de 2 para 35 casos confirmados de varíola dos ma-
cacos em 22 dias. A principal forma de transmissão
é o contato de pele com pele. No caso, de uma pele
com lesão com outra saudável. A superintendente
alerta, ainda, que o momento é de conscientização
e não de pânico. Trata-se de uma doença com baixa
taxa de hospitalizações e letalidade no momento.
“Mas precisamos estar preparados.” Segundo ela, o
Estado já possui sete hospitais para atender pacientes
com a doença.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a
monkeypox como Emergência Mundial em Saúde
Pública de Importância Internacional (ESPII). De acordo
com o Ministério da Saúde (MS), todas as medidas ne-
cessárias para enfretamento da doença já estão sendo
realizadas pelo SUS que mesmo antes do registro dos
primeiros casos no País, estabeleceu fluxos de notifica-
ção, diagnóstico, assistência e instituiu as medidas de
contenção e controle da doença.

Suspeitos
Após reunião no MS, a classificação de suspeitos

para a monkeypox mudou. Anteriormente, era preciso
que a pessoa tivesse apresentado os sintomas, além de
contato com alguém que estivesse doente ou se deslocado
a locais onde existe a doença. “Agora não precisa, só as
lesões e os demais sintomas.”

No Brasil, já houve uma morte pela doença. O pa-
ciente era um homem de 41 anos com imunidade baixa
e comorbidade que estava internado em um hospital
de Belo Horizonte. Depois do óbito, o Ministério da
Saúde encomendou 50 mil doses de vacina contra a
doença. A expectativa é que elas comecem a chegar
em setembro. Os grupos prioritários, explica Flúvia,
serão definidos em documento do MS.

Sintomas
Os sintomas mais comuns podem ser febre, dor de ca-

beça, dores musculares, dor nas costas, gânglios (linfo-
nodos) inchados, calafrios e exaustão. Assim, há possibi-
lidades de confundir a varíola dos macacos com uma
gripe, por exemplo. Já as erupções cutâneas na pele
passam por etapas. Em um primeiro momento podem
parecer sífilis, ou varicela. Após a vermelhidão, elas ga-
nham volume e foram-se bolhas. Por fim, criam cascas.
(Especial para O Hoje)

Goiás já registrou 35 casos confirmados da varíola dos macacos 

Após quase 10 anos do cri-
me, Jhonan Ferreira Brandão
foi condenado a 51 anos de
prisão pelo homicídio de duas
pessoas após discussão de
trânsito. O crime aconteceu
no ano de 2013, quando o
homem tinha 18 anos e atirou
contra as vítimas Edson Tei-
xeira Aires e da sobrinha
dele, Ana Clara Teixeira Ta-
vares, em. O julgamento ocor-
reu no Tribunal do Júri de
Aparecida de Goiânia.

Conforme aponta o Minis-
tério Público de Goiás (MP-
GO), a discussão no trânsito
teve início quando Edson ten-
tou estacionar o carro em

uma avenida muito movi-
mentada da cidade, e encos-
tou a traseira do veículo na
parte dianteira do carro do
acusado. Por não querer con-
fusão, Edson deixou o local
junto com a sobrinha e irmã,
Angélica Teixeira Tavares.
Mesmo assim, ele foi perse-
guido por Jhonan, que possuía
uma arma dentro do carro.

A denúncia oferecida pelo
MPGO, por meio do promotor
Milton dos Santos Júnior, ain-
da relata que ao alcançar o
veículo das vítimas, Jhonan
atirou contra elas ainda den-
tro do veículo. Edson morreu
na hora. A garota de sete me-

ses chegou a ser socorrida,
mas faleceu alguns dias de-
pois no hospital. Já Angélica,
mesmo ferida, conseguiu so-
breviver após um período de
internação hospitalar.

Ao calcular a pena do réu,
o juiz levou em conta as ate-
nuantes por Jhonan ter con-
fessado os crimes espontanea-
mente e também por ser me-
nor de 21 anos à época dos fa-
tos. No entanto, o magistrado
considerou como agravante a
intensidade do dolo e ainda a
conduta social do rapaz, com
o uso de drogas ilícitas e a prá-
tica de outros delitos. (Daniell
Alves, especial para O Hoje)

Homem que matou tio e sobrinha
é condenado a 51 anos de prisão 

Com transmissão
comunitária,
Saúde aponta os
cuidados para
volta às aulas 

tRÁPIDAS

PL da Câmara prevê pena mais rigorosa
para crimes durante a pandemia

A Câmara dos Deputados aprovou, por
408 votos contra 9, o Projeto de Lei 643/20,
que aumenta as penas para os crimes de
furto ou roubo cometidos em ocasião de
incêndio, naufrágio, inundação ou desastre,
incluindo qualquer estado de calamidade
pública, epidemia ou pandemia declaradas
pelas autoridades. A proposta segue para
análise do Senado. Com a mudança, a pena
de furto nessas situações passará a reclusão
de 2 a 8 anos e multa, o dobro da prevista
para furto simples (reclusão de 1 a 4 anos
e multa). Já a pena de roubo, atualmente
com reclusão de 4 a 10 anos e multa, será
aumentada em 2/3. Também haverá au-
mento de pena quando o roubo ou furto

for de bem, insumo ou equipamento médico,
hospitalar, terapêutico, sanitário ou vacinal.
Nesse caso, o aumento da pena será de 1/3,
para furtos, ou em dobro, para roubos. Se
esses bens ou insumos forem apropriados
por funcionário público, ao cometer o crime
de peculato, a pena será de reclusão, de 3 a
13 anos, e multa. O relator da proposta no
Plenário defendeu a aprovação do projeto
com substitutivo aprovado anteriormente
pela Comissão de Constituição e Justiça e
de Cidadania (CCJ). "Desde 1940, quando o
Código Penal foi publicado, não sofreu
maiores alterações. A realidade hoje é to-
talmente diferente, com crime organizado
e falta de presídios", afirmou.

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

Jurídica

Desenquadrado

A Primeira Turma
do Tribunal Superior
do Trabalho julgou im-
procedente o pedido
de um engenheiro que
pedia que fosse enqua-
drado na categoria
profissional de bancá-
rio para cálculo de pa-
gamento de horas ex-
tras. Segundo o cole-
giado, engenheiros
têm categoria profis-

sional diferenciada,
sem direito a jornada
especial e demais be-
nefícios específicos da
categoria bancária. Se-
gundo o ministro De-
zena da Silva, arqui-
tetos e engenheiros
que desempenham
suas atividades em
bancos são equipara-
dos a categoria pro-
fissional diferenciada.

Debate eleitoral obrigatório
Candidatos aos

cargos de presidente,
governador e prefeito
poderão ser obriga-
dos a participar de
debates nas emisso-
ras de rádio e televi-
são. É o que estabele-
ce um projeto apre-
sentado pelo senador
Alessandro Vieira
(PSDB-SE). De acordo
com o PL 2.108/2022,

será obrigatória a
participação dos can-
didatos e candidatas
à Presidência da Re-
pública, aos governos
dos estados e do Dis-
trito Federal e às pre-
feituras de municí-
pios com mais de 200
mil habitantes em no
mínimo três debates
realizados via pool
de emissoras.

2 Presunção de inocência - A 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região
(TRF1), ao julgar recurso de apelação, determinou a restituição, ao recorrente, da
posse de um veículo Mercedes Benz de alto valor, que se encontra alienado fiduciariamente
ao Banco Mercedes Benz do Brasil. (Especial para O Hoje)

A  Segunda Turma do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), por unani-
midade, decidiu que os sindicatos
e as associações de servidores não
possuem legitimidade para  impe-
trar mandado de segurança coletivo
na defesa de direitos de candidatos
aprovados em concurso público. O
relator do recurso no STJ, ministro
Mauro Campbell Marques, observou
que o sindicato e a associação são
constituídos para a defesa dos in-
teresses dos servidores.

Sem legitimidade
ativa para defesa de
interesse individual

Projeto prevê fim de 
saídas temporárias de presos

O Plenário da Câmara dos Deputados
analisa proposta que acaba com as saídas
temporárias de presos. Os parlamentares
discutem o substitutivo do deputado Capi-
tão Derrite (PL-SP) ao Projeto de Lei
6579/20, do Senado. Derrite alterou a pro-
posta inicial, que limita o acesso às saídas,
para revogar esse benefício. “A saída tem-
porária não traz qualquer produto ou ga-
nho efetivo à sociedade, além prejudicar
o combate ao crime”, avaliou. O deputado
afirma que grande parte dos condenados
cometem novos crimes enquanto desfrutam

do benefício. Atualmente, a legislação per-
mite a saída temporária aos condenados
no regime semiaberto para visita à família
durante feriados, frequência a cursos e
participação em atividades. Todas essas
regras são revogadas pela proposta. O
texto também obriga a realização de exame
criminológico como requisito para a pro-
gressão de regime e para a autorização de
regime semiaberto. O exame deverá com-
provar que o detento irá se ajustar ao
novo regime com autodisciplina, baixa pe-
riculosidade e senso de responsabilidade.
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O Ministério Público de
Goiás (MPGO) se manifestou
favorável ao pedido para que
o plano de saúde retome o
custeio do tratamento multi-
disciplinar integral prestado
a uma menina com paralisia
cerebral grave e cegueira. A
manifestação foi feita por
meio de um parecer proferido
em ação ordinária proposta
contra a Unimed pela mãe
da criança. 

A ação, proposta em nome
da criança que foi representa-
da pela mãe, buscou a Justiça
devido ao tratamento oferecido
à menina ter sido interrompido
pelo descredenciamento da clí-
nica que o prestava anterior-
mente. No documento, foi de-
ferido liminar para assegurar
a assistência integral do trata-
mento. O texto foi assinado
pelo promotor de Justiça Pedro
Henrique Guimarães Costa, em
nome da Promotoria de Justiça
com atuação do 2º Núcleo de
Justiça 4.0, de saúde. 

Em defesa, a Unimed sus-
tentou o argumento negativo
de retomar o atendimento in-
tegral alegando que os trata-
mentos não se enquadram no
rol da Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS). Vale
ressaltar que, no dia 8 de junho
deste ano, foi definido pela 2ª
Seção do Supremo Tribunal
de Justiça (STJ) que o rol da
Agência seria taxativo, tirando

a obrigatoriedade de os planos
de saúde oferecerem trata-
mentos que estão fora da lista. 

Entretanto, a argumenta-
ção em defesa da Unimed foi
rebatida pelo promotor Pedro
Henrique, que afirmou que
não poderia prosperar já que
o plano de saúde custeava o
tratamento multidisciplinar
anteriormente pela clínica
que foi descredenciada. Na
avaliação do promotor, o ar-
gumento utilizado para reba-
ter autoriza a conclusão de

que o plano de saúde enten-
dia os procedimentos como
“devidos e adequados”. 

Ainda segundo o promotor
de Justiça, com o descreden-
ciamento, a manifestação
cumpria ao plano de saúde
manter a disponibilização dos
atendimentos sob a pena de
frustrar a expectativa da mãe
da criança de continuar o tra-
tamento, além de afirmar que
a expectativa foi criada jus-
tamente pela conduta inicial
da Unimed, que está atuando

“de forma contraditória e,
portanto, vedada”. 

Mesmo se posicionando a
favor da parte do pedido, a
manifestação do MPGO ressal-
vou a possibilidade de oferta
apenas dos que tiveram análise
favorável no parecer do Núcleo
de Apoio Técnico do Judiciário
(NatJus), no que se refere ao
requerimento de custeio de
tratamentos complementares
não oferecidos anteriormente. 

O órgão fornece suporte
técnico aos magistrados nas
demandas de saúde como te-
rapia ocupacional, psicologia
e fonoaudiologia, sem possi-
bilidade de escolha dos mé-
todos. O promotor de Justiça
pontuou que o parecer da
NatJus ressalta a falta de evi-
dências científicas suficientes
para justificar a disponibili-
zação, conforme a medicina
baseada em evidências (MBE).

O promotor relembra ainda
que a decisão do STJ, que de-
cidiu pela taxatividade do rol
da ANS, foi de forma mitigada.
De acordo com ele, a taxativi-
dade é amenizada, uma vez
que, ao contrário do divulgado,
a decisão possibilita que o pla-
no de saúde poderá ser obri-
gado a custeá-lo, se compro-
vado que o tratamento exigido
pelo usuário do plano é eficaz
e seguro e não há substitutivo
eficiente na lista.  (Maria Paula
Borges, especial para O Hoje)

Criança com paralisia pode ter tratamento
PLANO DE SAÚDE

Maria Paula Borges

Em 2021, a receita total
das cooperativas goianas foi
superior a R$ 21 bilhões, sig-
nificando um faturamento
301,7% maior que o registrado
uma década atrás, quando so-
mou R$ 5,2 bilhões. Os dados
foram levantados pelo Siste-
ma da Organização das Coo-
perativas Brasileiras em Goiás
(OCB/GO) e divulgados nesta
sexta-feira (29/7) pelo Anuário
do Cooperativismo Brasileiro
2022, da OCB Nacional. 

Os dados mostram o cres-
cimento e a força econômica
do cooperativismo em Goiás,
uma vez que, apenas em 2021,
as receitas das cooperativas
goianas tiveram forte incre-
mento de 47,6% se compara-
das às de 2020. A contribuição
do cooperativismo para a for-
mação do Produto Interno Bru-
to (PIB) de Goiás, somatória
das riquezas produzidas no
Estado, saiu de 4,3%, em 2011,
para 9,5% no ano passado.

Além disso, a quantidade
de cooperados no Estado
também subiu, saindo de
157,2 mil (2011) para 382,7
mil (2021), representando au-
mento de 143,4% e impac-
tando de forma direta apro-
ximadamente 1,6 milhão de
goianos. Já em relação a 2020,
o crescimento no ano passa-
do foi de 27,1%. 

O número de cooperativas
registradas na OCB/GO tam-
bém aponta o avanço que o
setor tem conquistado em

Goiás, saindo de 219 para 249,
se considerado 2011 e 2021,
respectivamente. O cresci-
mento observado é de 13,6%. 

Se comparado a 2020, o au-
mento no ano passado foi de
5,9%. Em junho deste ano, a
quantidade de cooperativas
goianas ativas atingiu 262. 

O aumento do cooperati-
vismo em Goiás impacta na
geração de empregos e ren-
da, uma vez que, em 2011,
as cooperativas goianas ge-
raram 5,3 mil empregos di-
retos, e em 2021 eram 14,1
mil postos de trabalho, ou
seja, aumento de 165%. 

Ao comparar os índices de
2021 com os de 2020, o au-
mento na geração de empregos
no setor foi de 10%, momento
em que a maioria dos setores

econômicos enfrentavam di-
ficuldade em gerar empregos
devido à inflação no Brasil.

As áreas
responsáveis
pelo maior
número de
vagas de em-
prego gera-
das são de
agropecuária,
transporte ,
saúde e cré-
dito, soman-
do 13,5 mil
vagas. 

S e g u n d o
Luís Alberto
Pereira, presi-
dente do Sis-
tema OCB/GO, o Anuário do
Cooperativismo Brasileiro
2022 evidenciou o avanço das

cooperativas goianas desde
2011. "O nosso crescimento
em relação ao PIB de Goiás é

considerável e
mostra que as
cooperativas
goianas ga-
n h a r a m
maior enver-
gadura, sobre-
tudo no fatu-
ramento, no
número de
cooperados e
na geração de
empregos. O
destaque é
para os ramos
do agronegó-
cio, devido à

sua importância para a eco-
nomia do Estado, e para o coo-
perativismo de crédito, que

também acompanha esse setor
da economia, além de experi-
mentar um importante ganho
de competitividade em relação
às grandes instituições do sis-
tema financeiro, por oferecer
taxas e créditos mais atrati-
vos”, afirma.

O presidente da OCB/GO
atribui o crescimento à pro-
fissionalização das cooperati-
vas, uma vez que gestores, coo-
perados e colaboradores en-
tendem que estão no mercado
para competir e ganhar espaço.
"Acreditamos que neste ano o
cooperativismo goiano vai con-
tribuir com mais de 10% do
PIB de Goiás, gerando oportu-
nidades, empregos e melho-
rando a distribuição de renda
da população goiana”, diz. (Es-
pecial para O Hoje)

Os dados mostram
o crescimento 
de 47,6% se
comparado aos
números de 2020

A contribuição do cooperativismo para a formação do PIB de Goiás saiu de 4,3% em 2011 para 9,5% no ano passado

Receita das cooperativas goianas
foi de R$ 21 bilhões em 2021
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Oito pessoas foram
hospitalizadas, uma em
estado grave, após uma
série de explosões na fá-
brica de explosivos mili-
tares Eurenco, ex-Manuco,
em Bergerac, Dordonha,
no Sudoeste da França.

O incêndio, no entanto,
ficou restrito ao local da
explosão. As causas do aci-
dente, ocorrido ao início
da tarde de ontem (3), ain-
da estão sendo apuradas.

Os serviços de emer-
gência isolaram a área e
o responsável municipal
pediu aos habitantes das
redondezas para evitarem
a área. No momento da
explosão encontravam-se
na fábrica cerca de 40
pessoas, 35 das quais so-
freram sintomas de into-
xicação por fumaça.

Pouco depois das 17h
locais (13h em Brasília),
o prefeito Jonathan Piro-
leaud anunciou que o lo-
cal estava “totalmente se-

guro” e que o risco de
novos incidentes estava
“afastado”.

A empresa produz ni-
trocelulose para munições
militares e explosivos, tan-
to para fins civis como mi-
litares, além de combustí-
veis e de carburantes.

Segundo o sub-prefeito
Jean Charles Jobart, o aci-
dente ocorreu no edifício
onde estavam armazena-
dos “pelo menos duas to-
neladas de nitrocelulose”.

Cinco ambulâncias,
dois helicópteros e seis
dezenas de bombeiros
participaram na resposta
às explosões, com todo
o pessoal presente no lo-
cal sendo rapidamente
retirado.

Em consonância com
o hospital de Bergerac, a
prefeitura acionou ainda
o ‘plano branco’ para am-
pliar a capacidade de in-
ternamento do estabele-
cimento de saúde. (ABr)

Oito ficam feridos em
explosão em fábrica de
nitrocelulose, na França

ACIDENTE

Dois mísseis Hellfire
disparados de um drone
mataram o líder da Al
Qaeda, Ayman al-Zawa-
hiri, surpreendentemente
com pouco dano colateral
além do objetivo princi-
pal, indicando que podem
ter sido uma versão do
míssil envolta em sigilo e
usada pelos Estados Uni-
dos para evitar fatalida-
des de não-combatentes.

Imagens do ataque nas
redes sociais apontaram
para características de
uma versão modificada
do Hellfire chamada R9X,
com seis lâminas para da-
nificar os alvos, segundo
fontes com conhecimento
do armamento. É geral-
mente usado contra alvos
individuais, como mili-
tantes na Síria.

Autoridades afirma-
ram que os mísseis mata-
ram o líder da Al Qaeda,
que estava em pé em uma
varanda da sua casa no
centro de Cabul, Afega-

nistão, no fim de semana.
Foi o maior golpe aos mi-
litantes desde o assassi-
nato de Osama bin Laden
em 2011. Uma autoridade
sênior do governo disse a
repórteres que dois mís-
seis Hellfire foram dispa-
rados de um veículo aéreo
não tripulado contra Za-
wahiri. Autoridades dos
EUA disseram que nin-
guém mais foi morto ou
ferido durante o ataque.

Autoridades norte-
americanas afirmaram
que a CIA foi responsável
pelo ataque. A agência
se recusou a comentar.

Mísseis Hellfire, a
maioria fabricada pela
Lockheed Martin, são
munições guiadas de pre-
cisão para ataques que
partem do ar em direção
à terra e que normal-
mente causam grandes
danos, derrubando pré-
dios inteiros e matando
ou ferindo muitas pes-
soas nos arredores.

Míssil com seis
lâminas foi usado
em ataque ao
líder da Al Qaeda

DRONE

O presidente da Ucrânia,
Volodymr Zelenskiy, minimi-
zou a importância do envio
do primeiro carregamento de
exportação de grãos do país
desde a invasão russa. Ele dis-
se que a Ucrânia estava trans-
portando uma fração da safra
que tem que vender para aju-
dar a salvar sua economia
abalada pela guerra.

Os comentários pessimistas,
feitos em vídeo para estudantes
na Austrália na última quar-
ta-feira (3), ocorreram quando
uma inspeção do navio foi con-
cluída na Turquia, antes de a
embarcação seguir para seu
destino final no Líbano, sob
um acordo para aliviar uma
crise alimentar global.

O navio Razoni partiu do
porto ucraniano de Odessa, no
Mar Negro, na segunda-feira
(1), carregando 26.527 tonela-
das de milho para Trípoli, no
Líbano, após um acordo de ex-
portação de grãos e fertilizan-
tes mediado pela Organização
das Nações Unidas (ONU) entre
Moscou e Kiev no mês passado
- um raro avanço diplomático
em uma guerra prolongada.

Mas Zelenskiy, falando por

meio de um intérprete, disse
que é necessário mais tempo
para ver se outros embarques
de grãos acontecerão. “Recen-
temente, graças à parceria da
ONU com a Turquia, tivemos
um primeiro navio com en-
trega de grãos, mas isso ainda
não é nada. Esperamos que
seja uma tendência que con-
tinue”, declarou aos alunos.

Segundo ele, a Ucrânia ti-
nha que exportar um mínimo
de 10 milhões de toneladas
de grãos para ajudar urgen-
temente a reduzir seu déficit
orçamentário, que está em $
5 bilhões por mês.

A Turquia disse que três
navios podem deixar os portos
ucranianos diariamente, após
a partida do Razoni, enquanto
o ministro da Infraestrutura
da Ucrânia afirmou que mais
17 navios foram carregados
com produtos agrícolas e es-
tavam esperando para zarpar.

Conhecida como celeiro
da Europa, a Ucrânia espera
exportar 20 milhões de tone-
ladas de grãos mantidos em
silos e 40 milhões de tonela-
das da colheita em andamen-
to, inicialmente de Odessa e

das proximidades de Pivden-
nyi e Chornomorsk.

Economia em coma
“A guerra está quase ma-

tando a economia. Está em
coma”, acrescentou Zelenskiy.
“O bloqueio dos portos pela
Rússia é uma grande perda
para a economia.” Zelenskiy
alertou que Moscou pode ten-
tar obstruir as exportações,
apesar de ter assinado o acor-
do do mês passado.

A Rússia, que bloqueou os
portos da Ucrânia depois de
iniciar em 24 de fevereiro o
que chamou de “uma opera-
ção militar especial”, disse
que quer ver mais ações para
facilitar as exportações de seus
próprios grãos e fertilizantes.
O país classificou a saída do
primeiro navio de grãos da
Ucrânia como positiva.

A Rússia nega responsa-
bilidade pela crise alimentar,
dizendo que as sanções do
Ocidente, que considera a
guerra uma apropriação de
território ucraniano por Mos-
cou não provocada ao estilo
imperialista, desaceleraram
suas exportações. (ABr)

Volodymr Zelenskiy disse que economia do país está em coma.
Transporte era de parte da safra que ajudaria a salvar finanças

Presidente da
Ucrânia minimiza
embarque de grãos

Navio cargueiro Razoni, de bandeira de Serra Leoa, transporta grãos ucranianos, perto de Istambul

O primeiro-ministro pe-
ruano, Anibal Torres, renun-
ciou repentinamente na ma-
nhã desta quarta-feira (3), em
meio a crescentes investiga-
ções criminais centradas no
presidente Pedro Castillo, que
ficou cada vez mais isolado
após um ano no cargo.

Torres disse no Twitter que
sua renúncia se deve a “razões
pessoais”. Advogado, Torres
era visto como um dos aliados
mais leais de Castillo.

O presidente peruano su-
pervisionou uma rotatividade
sem precedentes em cargos de
alto escalão do governo. Ele
agora terá que nomear seu
quinto primeiro-ministro desde
que assumiu o cargo em julho
passado, um movimento que
muitas vezes vem com outras
remodelações do governo.

Ele também é alvo de cinco
investigações criminais, in-
cluindo duas que investigam
se ele faz parte de uma “or-

ganização criminosa”. Os pre-
sidentes peruanos podem ser
investigados enquanto esti-
verem no cargo, mas não po-
dem ser acusados.

Castillo chegou ao poder no
ano passado com um partido
marxista-leninista, assustando

os investidores, mas desde en-
tão deu uma guinada pragmá-
tica e moderada, mantendo o
principal ministério da econo-
mia nas mãos de um tecnocrata.
Ele ainda não se pronunciou
sobre a renúncia ou disse quan-
do nomeará um substituto.

Primeiro-ministro do Peru
renuncia pelo Twitter

ANIBAL TORRES

Anibal Torres era um dos aliados mais leais ao presidente Pedro Castillo

Líder da Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri, morto em ataque
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A Guarda Costeira espanhola trabalhou contra o
relógio em mar agitado para resgatar um francês
de 62 anos que passou 16 horas dentro de seu
veleiro virado na costa da Galícia, norte da Espanha,
na segunda-feira (1º). Os serviços de emergência
disseram que ele sobreviveu porque estava usando
um traje especial usado em competições de vela. O
barco chamado Jeanne SOLO Sailor enviou um sinal
de rádio às 20h23 de segunda-feira, quando estava
a 22 km das ilhas Sisargas, disse a guarda costeira.

EXPRESSA
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Elysia Cardoso 

Com o objetivo de difundir, de-
mocratizar e valorizar a dança con-
temporânea, o festival internacional
'Dança em Trânsito' acontece em
Goiânia entre os dias 5 e 9 de agosto.
Esta é a segunda vez que a capital
goiana recebe o evento, sendo uma
das 30 cidades anfitriãs do festival
que percorre as cinco regiões do
país, além de chegar até a França. 

Em Goiânia, o Parque Flam-
boyant, o Parque Vaca Brava e o

Teatro Sesi serão palcos do evento
nos dias 8 e 9 de agosto, com o

total de dez apresentações
de artistas de Goiânia,

Brasília, Rio de Janei-
ro, Portugal e Es-

panha. Entre
os dias 5 e 7

de agos-
t o

será oferecida uma residência de
criação voltada para o público em
geral com Kiko López (Barcelona/Es-
panha) na sala de dança do Teatro
SESI, em Goiânia. O resultado deste
trabalho também será apresentado
no dia 9, no Teatro Sesi. As inscrições
podem ser feitas no site: (www.dan-
caemtransito.com.br). Toda a pro-
gramação é gratuita. 

No dia 8 de agosto, às 17h30, o
Parque Flamboyant vai ser palco para
três apresentações: 'Lo que los árboles
no cuentam', com Kiko López e Hector
Plaza, de Barcelona; 'Prosa', com Naya-
ne Fernandes e Fernanda Hilário
(Goiânia) e 'Adapta-bilidade' com Nimo
cia de dança (Rio de Janeiro, Brasil, e
Portugal). Já no dia 9 de agosto, ao
meio dia, o parque Vaca Brava será
palco para 'Blue Monday', com Hector
Plaza e Agnes Sales, de Barcelona;
para 'Ekesa-Sanko', com a companhia
de dança Corpus entre Mundos (Bra-
sília) e "Prosa", com Nayane Fernandes
e Fernanda Hilário (Goiânia). 

Em seguida, o circuito segue para
o Teatro Sesi: o Grupo Favela (Rio de

Janeiro) apresenta Motiró às 19 ho-
ras. Às 20 horas será apresen-

tado o resultado da residên-
cia com Kiko Lopez e

Nayane Fernandes e
Fernanda Hilário

(Goiânia) apre-
s e n t a m

'Prosa'.
E m

seguida, às 20h30, o Grupo Tápias
(Rio de Janeiro) e (Paris) apresenta
'Café não é só uma xícara'. 

Sobre o festival 
Esta vigésima edição do evento

conta com oito circuitos de apresen-
tações, residências artísticas e ofici-
nas reunindo 32 companhias nacio-
nais e nove internacionais. Nesta
edição, o festival passa também por
Minas Gerais, Espírito Santo, São
Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal,
Pará, Maranhão, Paris, Paraná, Santa
Catarina, Mato Grosso do Sul e Bahia.
Os circuitos começaram no mês de
julho e seguem até outubro. 

Criado em 2002, o festival é parte
do projeto Ciudades Que Danzan,
que reúne 41 cidades em diversas
partes do mundo com o intuito de
difundir a dança contemporânea.
Há 19 anos, o projeto abarca apre-
sentações artísticas, formação, ca-
pacitação, reflexão e intercâmbio
entre grupos de dança de diversas
cidades do Brasil e do mundo.

Desde sua criação, o Dança em
Trânsito já realizou mais de mil
apresentações de dança contempo-
rânea, passando por 30 cidades no
Brasil e no exterior, para um público
de mais de 60 mil pessoas. Sua versão
100% online em 2020 ganhou indi-
cação ao Prêmio Associação Paulista
de Críticos de Artes (APCA), na cate-
goria “difusão”. Seu formato híbrido
em 2021 venceu o desafio de manter
sua essência de festival itinerante,
promovendo um intercâmbio cultu-
ral entre 25 cidades brasileiras.

Realizado e produzido pelo Es-
paço Tápias, com direção ar-

tística e curadoria de Giselle
Tápias e Flávia Tápias,

o Dança em Trânsito
é um festival in-

ternacional de
dança con-

tempo-
r â -

nea que tem como objetivo demo-
cratizar a cultura e se comprometer
com o fortalecimento e a divulgação
da dança contemporânea brasileira.
“Seja pelo intenso intercâmbio entre
artistas e companhias nacionais e
internacionais, como também pelo
formato itinerante, percorrendo des-
de as grandes cidades até pequenas
localidades no interior do Brasil, em
teatros ou espaços públicos”, comen-
tam as diretoras. 

Elas também destacam a impor-
tância das oficinas de criação e das
residências artísticas. “São oportu-
nidades de se firmar parcerias cria-
tivas, abrindo canais para a troca de
experiências, para a descoberta de
novos talentos da dança e para a
formação de plateias”, compartilham. 

Residência artística
A residência 'Do Solo ao Fluxo',

com Kiko López, tem duração de
quatro horas por dia e é voltada
para jovens e adultos. Os interessados
devem se inscrever no site do evento
e a residência é aberta a qualquer
pessoa interessada. Ela acontecerá
em Goiânia, na sala de Teatro do
Sesi, entre 5 e 7 de agosto. A resi-
dência nasce com o objetivo de for-
talecer e expandir nossa relação de
fluxo com a gravidade, o movimento
e o espaço onde nos relacionamos. 

A experiência começa com um
trabalho interno, onde o uso do tem-
po é importante para gerenciar a
evolução de um padrão específico.
A partir da conscientização, propõe-
se ouvir o corpo para facilitar a flui-
dez das estruturas. Um trabalho mui-
to completo onde incluiremos: tra-
balho de chão, consciência
corporal/espacial, brincadeiras, im-
provisação e criação coreográfica.

Kiko López é bailarino e coreó-
grafo valenciano baseado em Bar-
celona.  Ele é o diretor e coreógrafo
de sua própria companhia, Cia Kiko
López. Sua formação é baseada no
Hip hop, Dança Contemporânea,
Dança Tribal e Jazz Moderno em
prestigiadas academias como Alvin

Ailey American Dance Theater,
Debbie Reynolds Studio,

Broadway Dance Center
NY, Company&Compa-

ny, Deltebre Danse,
entre muitas ou-

tras. (Especial
para O

Hoje)

Essência

Dança contemporânea 
em foco
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Festival internacional ‘Dança em Trânsito’ chega a
Goiânia com dez espetáculos e residência artística

Em sua vigésima edição, o
festival envolve 32 companhias
nacionais e nove internacionais
em sua programação
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Chamas da Vida
Demoro diz que não dá

para esconder Lincon na
casa dele. Demoro diz para
Lincon entrar. Demoro diz
que Lincon é um amigo dele.
Brito e Guilherme convidam
Lincon para jantar. Lincon
aceita. Pedro diz para caro-
lina e ivonete que tomás
está do lado deles, mas que
têm que tomar cuidado com
vilma. carolina e Pedro di-
zem que vão ajudar ivonete
a voltar com tomás. Lincon
come desesperado. 

além da ilusão
Joaquim se revolta contra

iolanda, que sustenta sua chan-
tagem. Davi lamenta que o Juiz
tenha negado a revisão de seu
caso na morte de elisa. eugênio
revela a Joaquim que foi isadora
quem testemunhou contra ele.
olívia ajuda Matias. Davi des-
confia do comportamento de
iolanda. Margô flagra Úrsula
em seu quarto de hotel. Joa-
quim ameaça isadora. inácio
se revela para constantino e
Julinha, que aceitam o romance
do rapaz com arminda.

Cara e Coragem
Ítalo pensa em uma forma

de confirmar se Baby é mesmo
informante de Danilo. Moa e
andréa reatam o namoro. Lou
não consegue contar para rico
sobre sua relação com Pat.
nadir ouve Joca ao telefone
com olívia e fica cismada. Jo-
nathan coloca sua caixinha de
lembranças no lugar da que
está na casa de anita. andréa
recebe flores de Bob. Danilo
manda seu capanga ir até a
coragem.com. Ítalo dá uma
informação falsa para Baby.  

Poliana moça
eles flertam e finalmente

rola o beijo. nanci chora por
Waldisney e as notícias que
circulam dele. antônio revela
que a parceira do crime de
Waldisney é a filha dele, vio-
leta. Junto com Durval e Luísa,
a polícia chega até o local
onde os filhos de dona Glória
encontraram Waldisney. a po-
lícia localiza o celular do otto.
vinícius recusa encontro com
raquel.  tânia chega na man-
são e fica sabendo da notícia
do namorado.

Pantanal
Zuleica disfarça seu terror

diante de roberto, depois
de ter visto Guta e Marcelo
juntos. Juma fica com o co-
ração apertado quando o ve-
lho do rio lhe aconselha a
mandar José Lucas embora
da tapera. irma incentiva Za-
quieu a se tornar um peão.
José Leôncio não gosta de
saber que ibraim é político.
Érica fica constrangida quan-
do ibraim avisa a José Leôn-
cio o que a filha e José Lucas
aprontaram com eles.

RESUMO
t

De noveLaS

Samba, samba-
rock e forró
O fim de semana da Capital já está 
à vista. Nesta quinta-feira (4) já 
tem programação para quem 
gosta de música e gastronomia

Lanna Oliveira

A curtição do fim de se-
mana na Capital começa
mais cedo nesta semana. A
programação do Quintal do
Jajá começa nesta quinta-
feira (4) com a apresentação
do Ricardo Coutinho e mais
músicos convidados. A roda
de samba, samba-rock e o
forró tem início logo após
o happy hour da casa, às
20h. O repertório agita o
público com sucessos de
Diogo Nogueira, Dona Ivone
Lara, Originais do Samba,
Geraldo Azevedo, Chico
Buarque, Seu Jorge e Alceu
Valença, entre outros artis-
tas. A entrada é gratuita.

Com mais de 20 anos de
carreira, o cantor, violonista
e compositor começou sua
trajetória na música em
Brasília. Hoje ele é figura
garantida em muitos esta-
belecimentos de Goiânia e
já cativou um público fiel.
Ele voltou a tocar em Goiâ-
nia há mais de 15 anos,
após fazer uma pausa. No
início da carreira, tocou
rock e pop, tendo integrado
a banda de rock Veto Po-
pular. Depois de sair da
banda, passou a dedicar-
se, principalmente, ao sam-
ba e à MPB e fundou o gru-
po de samba Balaio de Bam-
bas, no qual é vocalista.

Antes de curtir a apre-
sentação desta quinta-feira
(4), o público do espaço cul-
tural e gastronômico poderá
aproveitar as promoções de
bebidas e petiscos do happy
hour. Elas vão das 17h30,

que é quando as atividades
do estabelecimento têm iní-
cio, até as 20h. Durante
esse período, podem ser
pedidas com desconto duas
marcas de cerveja. Já para
quem prefere drinks, a casa
conta com outro tipo de
ação promocional. O cliente
que pedir dois drinks iguais
ganha o terceiro, sendo ele
Cuba Libre, Aperol Spritz,
caipirinha, caipiroska, Co-
zumel, Gin Tônica, Cajá Le-
mon, Mojitito, Chicletim ou
Caipi Fiu-Fiu. 

No happy hour, são dis-
ponibilizadas com desconto
ainda porções de bolinhos
de arroz recheados com
queijo, quibes recheados
com catupiry, bolinhos de
mandioca e batata frita. As
duas versões do tira-gosto
‘Quarteto Eclético’ também
podem ser pedidas por um
valor menor. A versão tra-
dicional tem bolinhos de
arroz com requeijão, qui-
bes recheados com queijo,
discos de carne e croquetes
de frango. Já a caipira leva
bolinhos de batata com
cheddar e bacon, de abó-
bora cabotiá com carne, de
mandioca com carne de sol
desfiada e pimenta e de ar-
roz com frango. (Especial
para O Hoje)

Serviço
Ricardo Coutinho no
Quintal do Jajá
Quando: Quinta-feira (4)
Onde: Rua 15, Nº 538,
Setor Central -Goiânia
Horário: 20h
Ingresso: Gratuito

Ricardo Coutinho e músicos convidados se apresentam hoje (4)

O escritor Z. R. Ellor
se aproveita do

enredo escolar para
aprofundar temas
tão comuns entre

os jovens, mas
pouco abertamente
falados na vida real

LIVRARIA
t

Capitão de tor-
cida e presidente
do grêmio estu-
dantil, Jeremy não
vai permitir que
se assumir um ga-
roto trans arruíne
o último ano es-
colar. Ele é um dos
narrador-persona-
gem do livro ‘Que
vença o melhor’,
publicado no Bra-
sil pela Plafor-
ma21. Em vez de
se esconder e dar
espaço aos trans-
fóbicos de plan-
tão, decide fazer
barulho e se can-
didatar ao título
de Rei do Home-
coming, o evento
anual mais impor-
tante do colégio.

O detalhe é
que o ex-namora-
do dele, Lukas,
estrela do futebol
americano da escola e líder
do comitê do baile, é um
dos principais candidatos a
ganhar a coroa. Além de
não entender porque Jere-
my terminou o relaciona-
mento de uma forma tão
brusca e violenta emocio-
nalmente, o jovem ainda en-
frenta a perda recente do
irmão e as dificuldades de
ser autista em uma escola
que não aceita adaptações.

O embate entre os per-
sonagens pela coroa do Ho-
mecoming transcende a dis-
puta infantojuvenil. O escri-

tor Z. R. Ellor se aproveita
do enredo escolar para apro-
fundar temas tão comuns
entre os jovens, mas pouco
abertamente falados na vida
real. A dificuldade de lidar
com o luto, preconceito
LGBTQIA+ na sala de aula,
a falta de adaptação aos alu-
nos diagnosticados com au-
tismo e a insegurança pelo
futuro incerto.

Mais que disputar quem
será o rei do baile, Jeremy e
Lukas encaram cicatrizes es-
condidas e as borboletas no
estômago que insistem em

aparecer quando
se encontram.
Que vença o me-
lhor é, acima de
tudo, uma história
sobre o amor: será
o sentimento dos
personagens mais
forte que ambição
nutrida pela coroa
e tudo o que ela
representa?

Os dois garotos
começam a levar
sua rivalidade lon-
ge demais, e muita
coisa entra em jogo.
É quando, final-
mente, eles terão
que encarar as ci-
catrizes que ambos
estão escondendo...
bem como as bor-
boletas no estôma-
go que insistem em
aparecer e eles já
não conseguem
controlar.

O autor
Z. R. ELLOR é autor e

agente literário em Was-
hington, D.C., Estados Uni-
dos. Ávido leitor, começou
seus escritos quando tinha
12 anos e, desde então, nun-
ca mais parou. Em 2016,
graduou-se na Cornell Uni-
versity em Biologia e Lite-
ratura Inglesa. Além destas
áreas, ele ama corrida, via-
gens e a culinária ao redor
do mundo. Que vença o me-
lhor é seu primeiro romance
para o público jovem adulto.
(Especial para O Hoje)

E a coroa do Rei do
Homecoming vai para...
Enredo de ‘Que vença o melhor’ vai além de um dos bailes
mais tradicionais do ensino médio americano para falar
sobre diversidade trans, autoaceitação, luto e autismo
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Clodoaldo Marques



O Centro Cultural Banco
do Brasil (CCBB) abriu esta
semana, em São Paulo, a Mos-
tra Audiovisual Chinesa ‘Atra-
vés do Tempo’. Ela é realizada
em parceria com a Embaixa-
da da China no Brasil e apre-
senta uma seleção de nove
produções cinematográficas
chinesas, entre longas-metra-
gens e animes [desenhos ani-
mados], propiciando uma ex-
periência através do tempo
sobre a história, cultura e so-
ciedade da China. A mostra,
com entrada gratuita, termina
no dia 15 próximo.

No longa ‘Onda de cho-
que’, a ser exibido com ex-
clusividade em São Paulo,
um criminoso especialista
em explosivos, cuja quadri-
lha foi desarticulada, ameaça
explodir um túnel de Hong
Kong com centenas de reféns. 

Já o filme ‘O Tigre e o Dra-
gão’ tem um estilo que mis-
tura fantasia, artes marciais

e lutas de espadas. A película
traz um universo de misti-
cismo que encanta e deixa a
audiência sem fôlego com os
confrontos que desafiam a
lei da gravidade. Em 2001,
ganhou o Oscar de melhor
filme estrangeiro, melhor fo-
tografia, melhor direção de

arte e melhor trilha sonora.
A mostra audiovisual é

também uma oportunidade
imperdível para quem é fã
dos jogos ‘Genshin Impact’ e
‘Honkai Impact 3rd’. Lá eles
conhecem mais sobre o mul-
tiverso dos jogos com suas
histórias e personagens.

Elenco
O público ainda terá a

oportunidade de conhecer
atrizes e atores da nova ge-
ração que fazem sucesso na
China, como Dongyu Zhou,
Jingting Bai e Shishi Liu que
participam dos filmes ‘O Clã
das Adagas’ e ‘Ontem Mais
uma Vez’. A mostra ainda
conta com animes produzi-
dos pela miHoYo, empresa
que desenvolve vídeogames.

Os ingressos gratuitos se-
rão disponibilizados na bi-
lheteria uma hora antes de
cada sessão. O CCBB funciona
todos os dias, das 9h às 20h,
exceto às terças-feiras. Para
consultar a programação bas-
ta acessar o site do CCBB
(ccbb.com.br). Também é
possível consultar pelas redes
sociais: twitter.com/ccbb_sp,
facebook.com/ccbbsp e ins-
tagram.com/ccbbsp. Mais in-
formações pelo número (11)
4297-0600.
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Projeto 'Cria!'
as bandas autorais goia-

nas Sheena ye e União clan-
destina serão as atrações
do Lowbrow Lab arte & Bo-
teco, nesta quinta-feira (4).
os grupos se apresentarão
a partir das 21h30, pelo pro-
jeto 'cria!', que tem a pro-
posta de difundir o trabalho
de grupos independentes
da capital e valorizar a mú-
sica local. além dos shows,
o público também poderá
conferir a exposição oxigê-
nio, do multiartista goiano
ZZZaGo, que traz esculturas
de madeira de reuso. Quan-
do: quinta-feira (4). onde:
rua 115, quadra F43a, lote
214, nº 1684, Setor Sul -
Goiânia. horário: 21h30. 

Tarde de samba 
o Sarau do hospital es-

tadual alberto rassi – hGG
desta quinta-feira (4), será
com o show da sambista
Mara cristina. a artista é
parceira do projeto de hu-
manização da unidade des-
de 2015 e está sempre en-

cantando pacientes, acom-
panhantes e colaboradores
com sua simpatia e alegria.
a apresentação ocorre a par-
tir das 17h, no Jardim da
Solistência. apaixonada pela
música desde criança, Mara
cristina conta que teve forte
influência da sua mãe, Maria
das Graças, que foi cantora
de rádio na década de 60.

Quando: quinta-feira (4).
onde:  avenida anhanguera,
n° 6.479, Setor oeste - Goiâ-
nia. horário: 17h. 

atividades infantis
com a assinatura Magic

Games, o Flamboyant Shop-
ping oferece uma opção de
lazer pra lá de especial. a
animação Mônica toy é su-

cesso nas telas e chega no
shopping, no piso 2, para
uma experiência ainda mais
completa que promete en-
cantar os fãs da turma da
Mônica. Quando: até 29 de
agosto. onde: av. Dep. Ja-
mel cecílio, nº 3300, Setor
Jardim Goiás – Goiânia. ho-
rário: 10h às 22h.

Produção de poema
o curso de ‘Produção de

Poema’ voltado para a es-
crita criativa é ministrado
pelo poeta, ficcionista e pro-
fessor Jamesson Buarque.
ele é uma iniciativa do cen-
tro de Formação e apoio
Linguístico e Literário Maria
Firmina dos reis da Facul-
dade de Letras da Universi-
dade Federal de Goiás. nele
é apresentado procedimen-
tos de produção de poesia
a partir de modos de olhar
para o mundo e para si, de
modos de lida com o eu e
com o corpo, sem deixar
de considerar elementos
formais. Quando: até 9 de
agosto. onde: letras.ufg.br.
horário: 19h às 22h.

Projeto ‘Cria!’ abre espaço para bandas autorais goianas hoje (4)

AGENDA
t

cULtUraL HORÓSCOPO
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Fim do casamento? maíra
Cardi rebate especulação
de separação com arthur
aguiar

Maíra cardi resolveu se
pronunciar sobre a suposta
crise em seu casamento com
arthur aguiar. Segundo o co-
lunista Leo Dias, do Metró-
poles, amigos da influencia-
dora estão preocupados com
o estado de saúde de Maíra
cardi e o distanciamento do
ex-BBB. Porém, Maíra con-
versou com o colunista e re-
bateu os rumores.  Pode falar
que eu separei e até que o
arthur tem amante. Podem
falar! estou cuidando de mim.
Precisei de um tempo sozinha
pra me ouvir", finalizou. (Lara
nascimento, Purepeople) 

aos 46, simony anuncia
descoberta de câncer. sai-
ba o estado de saúde da
cantora

Simony, 46, usou as redes
sociais para anunciar a des-
coberta de um câncer no in-
testino, mesmo tipo sofrido
pelo pai de virgínia Fonseca.
Segundo a cantora, só foi
possível identificar a doença
após uma colonoscopia por
causa de uma íngua. no ins-
tagram, Simony publicou al-
guns vídeos falando sobre
o câncer e seu estado de
saúde. "eu estou muito forte,
muito confiante, nunca entrei

numa briga para não sair
ganhando", continuou. o tra-
tamento de Simony irá durar
seis meses e envolverá qui-
mio e radioterapia. (nathalia
Duarte, Purepeople) 

Jade Picon passa por cirur-
gia delicada no rosto e fica
ausente das redes sociais

Prestes a estrear como

atriz, Jade Picon utilizou o
perfil no instagram para fazer
um comunicado aos segui-
dores. a influenciadora disse
que irá se ausentar por algum
tempo das redes sociais por
conta de um procedimento
médico. ela explicou que so-
fre de DtM, uma disfunção
temporomandibular e dor
orofacial. "enfim, eu vou fazer

uma infiltração para me aju-
dar nesse problema que eu
tenho, gerado por estresse...
Já tem um tempo que tá me
incomodando", afirmou. DtM
é a abreviação de Disfunção
temporomandibular, que
ocorre quando há um pro-
blema na articulação que liga
a mandíbula ao crânio. (Pa-
trícia Dias, Purepeople) 

CELEBRIDADES

Bruna Marquezine e
Xolo Maridueña estão na-
morando? De volta ao Bra-
sil após uma temporada
nos Estados Unidos gra-
vando 'Besouro Azul', Bru-
na está aproveitando as
férias para mostrar o país

ao ator. No Instagram,
Bruna postou um clique
da paisagem. Já Xolo pos-
tou apenas uma selfie
com um link para o seu
podcast. Nas imagens, é
possível ver que tanto
Bruna com Xolo usam o

mesmo colar. O registro
gerou ainda mais rumo-
res de um possível ro-
mance entre Bruna Mar-
quezine e Xolo Maridue-
ña, mas nada foi confir-
mado pelos artistas. (Pa-
trícia Dias, Purepeople) 

Romance de Bruna Marquezine e 
Xolo Maridueña é real? Atores são flagrados no Rio

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

Mercúrio ativa sua rotina e
pode trazer a necessidade de cui-
dar mais da sua saúde, como ir
a uma consulta médica ou fazer
exames. É preciso se movimentar
e cuidar da mente e do corpo de
forma igual. tome cuidado com
excesso de trabalho. além disso,
o dia pode ser agitado.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

Mercúrio em virgem vai ativar
a sua necessidade individual de
realizar, por isso hoje você pode
estar mais voltado para si mesmo,
porém é preciso ser generoso
também, não pensando apenas
em si. Saiba se valorizar e se cui-
dar na mesma medida em que
ajuda os outros à sua volta.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

Mercúrio em virgem vai ativar
a sua necessidade de se resguar-
dar, de se cuidar e de se nutrir
melhor. você pode começar uma
nova dieta ou retirar da rotina
hábitos nocivos. o dia é agitado
e a sensação no final dele é de
que aconteceu uma revolução.
organize tudo, jogue fora coisas
velhas e abra espaço para o novo.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

Mercúrio em virgem vai ativar
a sua necessidade de socializar e
de se movimentar, bem como de
estar mais em contato com seus
projetos e próximo a pessoas que
pensam e desejam as mesmas
coisas que você. você pode sentir
uma grande inquietação. 

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

Mercúrio em virgem vai ativar
a sua necessidade realizar, de co-
locar suas ideias em prática. tome
cuidado com brigas ou instabili-
dades. É um bom dia para orga-
nizar seu trabalho e suas finanças.
você pode estar mais preocupado
com a sua saúde, buscando se
cuidar mais e melhor. 

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

Mercúrio em virgem vai ativar
a sua necessidade de falar e se
expressar. aproveite o dia de hoje
para expor suas ideias e também
para adotar a atitude de ajudar
as pessoas à sua volta. além disso,
passeios e viagens podem surgir,
trazendo uma mudança positiva. 

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

Mercúrio em virgem vai trazer
o caos para uma reorganização.
o dia será agitado, podendo até
mesmo causar estafa e trazer
doenças à tona, exigindo um cui-
dado maior com a saúde. Saiba
se priorizar, não apenas as pessoas
à sua volta. Bom dia para terapias. 

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

Mercúrio em virgem vai ati-
var a sua necessidade de plane-
jar e estar em comunidade. Ser
generoso e altruísta é impor-
tante, mas tome cuidado com
fanatismos. evite ficar numa bo-
lha mental de só querer conviver
com pessoas que pensam como
você. Saiba se organizar melhor. 

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

Mercúrio em virgem vai ativar
a sua ambição pessoal, trazendo
a necessidade de buscar seu pro-
pósito. então sua busca pode
ser iniciada. além disso, muito
trabalho e responsabilidade te
esperam. tome cuidado com ex-
cesso de autoritarismo. Sua po-
pularidade pode aumentar.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

Mercúrio em virgem vai ativar
a sua necessidade de viajar e bus-
car aprendizados. vai ativar sua
vontade de ensinar o que sabe,
portanto você pode ter novas
ideias. Podem acontecer muitas
conversas no dia de hoje, inclusive
algumas até meio filosóficas.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

Mercúrio em virgem vai ativar
a sua necessidade de transformar
o que não está positivo. Saiba se
renovar e reciclar. você pode estar
com muita força de liderança,
portanto conseguirá realizar as
mudanças necessárias para tra-
balhar suas ideias e suas vontades. 

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

Mercúrio em virgem vai ativar
sua necessidade de conversar e
se relacionar. evite fazer julga-
mentos e saiba ouvir, porque as
trocas estão potencializadas. É um
dia no qual a razão precisa estar
em equilíbrio com as emoções, e
isso é difícil, por isso os outros te-
rão um papel importante.

O filme ‘O Tigre e o Dragão’ mistura fantasia, artes marciais e lutas

Mostra ‘Através do Tempo’
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16 n Essência

Lanna Oliveira

Nas mais diversas manifestações
artísticas encontramos infinitas pos-
sibilidades. Nela se concentra a di-
versidade, a liberdade e a criativi-
dade do sentir. Ampliando este con-
ceito de se fazer arte e como com-
partilha-la, o projeto ‘ACASAS: Ter-
ritórios Compartilhados’ é realizado
em Goiânia, a partir de hoje (4) e
segue até o dia 14 de agosto. Durante
este período é possível acompanhar
onze artistas criando, produzindo
suas obras. As duas mostras, ‘Abre-
caminhos’ e ‘Saideira’, podem ser
vistas por meio do Instagram @nas-
casas e presencialmente.

O projeto ‘ACASAS: Territórios
Compartilhados’ abraça artistas de
todos os cantos do Brasil, com o in-
tuito de fortalecer essa corrente. Já
são dez anos se dedicando a produção
de mostras que entreguem ao público
um respiro artístico, com obras e
conceitos relevantes e que alavanque
o saber e intelecto. Uma residência
para jovens artistas, que, entre outros
aspectos, repensa o lugar da produ-
ção artística na cena das artes per-
formáticas. E nesta experiência o
público é convidado a mergulhar

nas produções artísticas com liber-
dade de uma nova perspectiva. 

Neste caso, a expansão do enten-
dimento do que é arte já começa pelo
ambiente. O evento é realizado em
uma casa, não em um teatro ou gale-
ria. A escolha de um espaço inusitado
já propõe a transformação do olhar,
convidando para a diversidade.  O
espaço é ressignificado, apresentado
como uma alternativa aos lugares
formais de exposição e apresentação
artística como galerias, teatros e etc.
A casa é o palco, e ao mesmo tempo
é a casa, um espaço íntimo, diverso,
no qual o tempo e espaço fluem. 

Uma história que merece cele-
bração, e para a comemoração de
dez anos de existência eles retornam
para a cena goiana. Além das pro-
duções artísticas, a casa também será
a residência desses artistas, que tur-
binam suas experiências com a con-
vivência diária. Sim! Os artistas con-

vivem durante 10 dias na casa e
criam suas artes no mesmo local. O
endereço da casa será divulgado para
o público dois dias antes das mostras.
É certo que o público vai se deparar
com novos parâmetros artísticos.

E nesse fluir, como afirma o pro-
dutor em Goiânia do ACASAS, Iago
Araújo o “tempo de partilha de mo-
vimentos internos vão se transfor-
mando em arte. São acasos progra-
mados onde acontecem coisas não
tão bem planejadas. Um território
expandido para o experimento.
Aquele tempo de um ‘acaso’. A gente
nem sabe quanto dura, só se joga”,
diz convidando o público para essa
experiência diversa.

O evento nascido em Salvador já
teve uma edição realizada em Goiâ-
nia em 2015 no formato de uma
mostra. Nesta edição, o evento conta
com duas mostras, sendo a primeira
‘Abrecaminhos’ na sexta-feira (5)

para convidados e pessoas sorteadas
no Instagram. Já a do dia 13 de agos-
to, a segunda, ‘Saideira’, aberta ao
público. O acesso a uma diversidade
de posições éticas-estéticas-políticas
que provocam um estudo continua-
do, sobre modos de organização na
arte contemporânea é uma realidade. 

São cinco artistas de Salvador e
Goiânia residentes: Ana Reis (GO),
Iago Araújo (GO), Maria Tuti Luisão
(BA), Thulio Guzman (BA) e Gilson
Plano (GO), junto a outros seis ar-
tistas selecionadas a partir de uma
convocatória. Das 70 propostas re-
cebidas de todo o Brasil foram sele-
cionados Angel Eleonor Borges (GO),
Céu Ferreira Barbosa (GO), Francisco
Rio (DF), Lila Deva (BA), Karl Araujo
(GO) e Venâncio Cruz (GO). Assim, a
rede entre artistas de distintas lin-
guagens, vai sendo criada.

Sobre a retomada da realização
do evento e a compreensão da ur-
gência de ações como essa nesse
momento atual que vivemos o idea-
lizador do projeto Thulio Guzman
ressalta que "a retomada de ações
culturais pós-pandemia em tempos
nos quais os espaços físicos e sim-
bólicos são escassos, são terreno
fértil para a retomada do ACASAS,
e desta vez no formato de uma resi-
dência. Mobilizando a prática artís-
tica experimental para não desis-
tirmos, e fazer com o que se tem,
para reivindicar mais”, conclui. (Es-
pecial para O Hoje)

Serviço
Residência ‘ACASAS - Territórios
Compartilhados’
Quando: 5 e 13 de agosto
Onde: @nascasas e presencialmente
(endereço à confirmar)

Projeto ‘ACASAS:
Territórios
Compartilhados’ é
realizado em Goiânia
a partir de hoje (4) 
e segue até o dia 14
de agosto

O evento nasceu em Salvador e já teve uma edição realizada em Goiânia em 2015 

Expansão do movimento artístico

esTreia

DC Liga dos Superpets (Dc League
of Super-Pets, 2022, eUa). Duração:
1h46min. Direção: Jared Stern. elenco:
Marcelo Garcia, Dwayne Johnson, Duda
espinoza. Gênero: animação, fantasia,
aventura, família. Dc Super Pets acom-
panha Krypto o Supercão e Superman,
amigos inseparáveis, compartilhando
os mesmos superpoderes e lutando
contra o crime em Metrópolis lado a
lado. Quando Superman e o resto da
Liga da Justiça são sequestrados por
Lex Luthor, Krypto, forma uma equipe
de animais de estimação que recebe-
ram superpoderes. cinemark Flam-
boyant: 13h20, 14h, 15h50, 16h30,
17h50, 18h20, 20h50. cinemark Pas-
seio das Águas: 13h20, 14h, 15h20,
15h50, 16h15, 16h35, 18h20. Kinoplex
Goiânia: 13h30, 15h50, 16h50, 18h10,
19h10, 20h30. cineflix aparecida:
14h40, 15h30, 16h55, 18h10, 19h10,
20h30. cineflix Butiti: 15h30, 16h30,
17h45, 18h45, 20h, 21h.

em CarTaZ

Pluft, o fantasminha (Pluft, o fan-
tasminha, 2022, Brasil). Duração:
1h28min. Direção: rosane Svartman.
elenco: Juliano cazarré, Lolla Belli,
cleber Salgado. Gênero: infantil. a
menina Maribel e o fantasma que
morre de medo de gente desenvol-
vem uma inesperada amizade. Um
dia, ela é sequestrada pelo pirata
Perna de Pau, que quer usá-la para
achar o tesouro deixado pelo seu
avô, o falecido capitão Bonança arco-
íris. na casa abandonada onde o ve-
lho morou, Maribel espera pela ajuda
dos marinheiros Sebastião, João e
Juliano, muito amigos do velho capi-
tão, que saem em uma atrapalhada
busca pela garota. cinemark Passeio
das Águas: 13h. cineflix Butiti: 14h30.

O Telefone Preto (the Black Phone,
2022, eUa). Duração: 1h43min. Dire-
ção: Scott Derrickson. elenco: Mason
thames, Madeleine McGraw, ethan
hawke. Gênero: terror, suspense. em
1978, uma série de sequestros estão
acontecendo na cidade de Denver.
ethan hawke interpreta o "Grabbler",
um serial killer que tem seu alvo crian-
ças do bairro. Finney Shaw, um garoto
de 13 anos, é sequestrado. o garoto
acorda em um porão, onde há apenas

uma cama e um telefone preto em
uma das paredes. Quando o aparelho
toca, o garoto consegue ouvir a voz
das vítimas anteriores do assassino,
e elas tentam evitar que o Finney
sofra o mesmo destino. enquanto
isso, sua irmã Gwen tem sonhos que
indicam o lugar onde ele pode estar
e corre contra o tempo para tentar
ajudar os detetives Wright e Miller a
ajudar o irmão, apenas para que isso
seja em vão. Finney continua a fazer
tentativas para escapar que apenas
falham, até que uma das vítimas do
serial killler fala sobre um plano que
finalmente poderia levar Finney à li-
berdade. cinemark Flamboyant:
19h10, 21h, 21h40. cinemark Passeio
das Águas: 19h, 19h10, 20h50, 21h40,
21h50. Kinoplex Goiânia: 21h30. ci-
neflix aparecida: 17h10, 19h25, 21h40.
cineflix Butiti: 17h40, 21h45.

Elvis (elvis, 2022, eUa). Duração:
2h39min. Direção: Baz Luhrmann.
elenco: austin Butler, tom hanks, oli-
via DeJonge. Gênero: Biografia, mu-
sical. a cinebiografia de elvis Presley
acompanhará décadas da vida do ar-
tista e sua ascensão à fama, a partir
do relacionamento do cantor com
seu controlador empresário ‘colonel’
tom Parker. a história mergulha na
dinâmica entre o cantor e seu em-
presário por mais de 20 anos em
parceria, usando a paisagem dos eUa
em constante evolução e a perda da
inocência de elvis ao longo dos anos
como cantor. no meio de sua jornada
e carreira, elvis encontrará Priscilla
Presley, fonte de sua inspiração e

uma das pessoas mais importantes
de sua vida. cinemark Flamboyant:
13h40, 14h20, 17h20, 17h45, 20h50,
21h10. cinemark Passeio das Águas:
20h20, 20h45. Kinoplex Goiânia:
14h10, 17h30, 20h50. cineflix apare-
cida: 21h25. cineflix Butiti: 20h45.

Minions 2: A Origem de Gru (Minions:
the rise of Gru, 2022, eUa). Duração:
1h28min. Direção: Kyle Balda, Brad
ableson. elenco: Leandro hassum,
Steve carell, alan arkin. Gênero: ani-
mação, ação, comédia, família. na
década de 1970, Gru está crescendo
no subúrbio. Fã de um grupo de su-
pervilões conhecido como vicious 6,
Gru traça um plano para se tornar
malvado o suficiente para se juntar a
eles. Felizmente, ele recebe apoio de
seus leais seguidores, os Minions.
Juntos, eles exercem suas habilidades
enquanto constroem seu primeiro co-
vil, experimentam suas primeiras ar-
mas e realizam as primeiras missões.
cinemark Flamboyant: 13h15, 13h50,
14h, 14h30, 15h40, 16h10, 16h40,
18h50. cinemark Passeio das Águas:
13h50, 14h10, 14h30, 14h50, 16h,
16h20, 16h50, 17h, 18h10, 18h35. Ki-
noplex Goiânia: 13h, 15h, 16h10, 17h,
19h, 21h. cineflix aparecida: 14h30,
15h10, 16h50, 19h. cineflix Butiti:
14h50, 15h45, 16h50, 18h50, 19h50.

Thor: Amor e Trovão (thor: Love and
thunder, 2022, eUa). Duração:
1h59min. Direção: taika Waititi. elenco:
chris hemsworth, natalie Portman,
christian Bale. Gênero: aventura, ação,
ficção científica. o longa, além de re-

presentar os acontecimentos de thor:
ragnarok, promove a volta de Jane
Foster, que se transforma na versão
feminina de thor. os Guardiões da
Galáxia terão papel importante na
história, trazendo aventuras que po-
dem fazer o filho de odin questionar
seu papel enquanto Deus do trovão,
precisando contar com o apoio de
grandes aliados como valquíria e Korg
para enfrentar suas lutas. o filme ain-
da apresenta Gorr - sendo o grande
vilão da narrativa - e ainda, Zeus. ci-
nemark Flamboyant: 13h30, 14h10,
16h, 16h20, 17h, 18h55, 19h15, 19h50,
20h40, 21h50, 22h. cinemark Passeio
das Águas: 13h40, 15h, 15h40, 16h30,
17h50, 18h, 18h30, 19h20, 20h35,
21h, 21h20, 22h10. Kinoplex Goiânia:
13h40, 16h10, 18h10, 18h40, 21h10.
cineflix aparecida: 14h30, 17h, 19h30,
21h, 22h. cineflix Butiti: 15h, 16h20,
17h30, 19h, 20h10, 21h30.

Lightyear (Lightyear, 2022, eUa). Du-
ração: 1h49min. Direção: angus Ma-
cLane. elenco: Marcos Mion, chris
evans, cesar Marchetti. Gênero: ani-
mação, aventura, comédia, família,
ficção científica. Uma aventura de
ação de ficção científica e a história
de origem definitiva de Buzz Lightyear,
o herói que inspirou o brinquedo em
toy Story (1995). Lightyear segue o
lendário Patrulheiro espacial depois
que em um teste de voo da nave es-
pacial faz com que ele vá para um
planeta hostil e fique abandonado a
4,2 milhões de anos-luz da terra ao
lado de seu comandante e sua tripu-
lação. Kinoplex Goiânia: 14h30. 

Top Gun: Maverick (top Gun: Mave-
rick, 2022, eUa). Duração: 2h11min.
Direção: Joseph Kosinski. elenco: tom
cruise, Miles teller, Jennifer connelly.
Gênero: ação. na sequência, acom-
panhamos a história de Pete ‘Maverick’
Mitchell, um piloto à moda antiga da
Marinha que coleciona muitas con-
decorações, medalhas de combate e
grande reconhecimento pela quanti-
dade de aviões inimigos abatidos nos
últimos 30 anos. nesta nova aventura,
Maverick precisa provar que o fator
humano ainda é fundamental no mun-
do contemporâneo das guerras tec-
nológicas. cinemark Flamboyant:
18h20, 18h25, 21h20. cinemark Pas-
seio das Águas: 18h45, 19h05, 21h40,
22h. Kinoplex Goiânia: 13h25, 20h45.  

tCINEMA

Alexandra Martins
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Filme ‘O Telefone Preto’ é baseado em conto de Joe Hill, filho de Stephen King



Ana Bárbara Quêtto

Em junho, a produção in-
dustrial brasileira apresentou
uma queda de 0,4% após qua-
tro meses consecutivos em
alta, já que o último recuo ha-
via sido em janeiro, com 1,9%.
Os dados foram divulgados na
última terça-feira (2) pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) e fazem
parte da Pesquisa Industrial
Mensal (PIM).

No primeiro semestre, o se-
tor acumulou uma redução de
2,2% e ainda se encontra 1,5%
abaixo do número atingido an-
teriormente à pandemia, re-
gistrado em fevereiro de 2020.
Em 12 meses, também houve
uma retração de 2,8%, pior re-
sultado desde março de 2021 (-
3,1%). Já em relação a junho
de 2021, as atividades caíram
cerca de 0,5%.

O gerente da pesquisa, An-
dré Macedo, explica que, mes-
mo com quatro meses se-
quenciais de crescimento –
período com alta acumulada
de 1,8% -, a indústria não ha-
via se recuperado da perda
de janeiro. “Isso reflete as di-
ficuldades que o setor indus-
trial permanece enfrentando,
como o aumento nos custos
de produção e a restrição de
acesso a insumos e compo-
nentes para a produção de

bem final”, disse Macedo.
“Nesse sentido, o comporta-
mento da atividade industrial
tem sido marcado por parali-
sações das plantas industriais,
reduções de jornada de tra-
balho e concessão de férias
coletivas”, complementou. 

Para André, com o resultado
de junho, o saldo negativo de -
0,5% visto em 2022 teve uma
acentuação ao ser comparado
com o valor de dezembro de
2021. Ele afirma que, quanto à
demanda, os fatores que mais
influenciam negativamente a
indústria são a taxa de juros

elevada e a inflação.
Além disso, há, ainda, um

grande número de desempre-
gados no Brasil. Apesar da
queda na taxa de desocupação
nos últimos meses, o contin-
gente de desempregados no
País é de aproximadamente
10 milhões. O gerente também
cita a diminuição de renda
das famílias brasileiras.

“A característica dos postos
de trabalho que estão sendo
criados aponta para uma pre-
carização do mercado de tra-
balho e isso é refletido na
massa de rendimento, que

não está crescendo. Todos es-
ses aspectos são fatos impor-
tantes e ajudam a explicar
esse saldo negativo do setor
industrial”, observou.

Atividades econômicas 
A queda do mercado indus-

trial em junho, em comparação
a maio, foi encontrada na
maioria das atividades econô-
micas analisadas pela pesquisa.
O segmento de produtos far-
moquímicos e farmacêuticos
foi o mais afetado, sofrendo
um baque de -14,1%, sendo
que nos dois meses anteriores
tinha acumulado um cresci-
mento de 5,3%.

Segundo André Macedo,
esse tipo de setor possui uma
volatilidade maior de taxas.
“No início do ano, houve que-
da na produção dos produtos
farmoquímicos e farmacêu-
ticos e, em abril e maio, ocor-
reu essa alta. Com o cresci-
mento acumulado, o segmen-
to tinha uma base de compa-
ração mais elevada, o que
justifica essa retração de dois
dígitos”, contou.

Atrás dos produtos farma-
cêuticos, o setor de coque –
mercadorias derivadas do pe-
tróleo e biocombustíveis – caiu
em 1,3%. “Nessa atividade, os
itens que mais impactaram
negativamente foram o álcool
e os derivados do petróleo.

Mas, mesmo com a queda, esse
segmento opera 4,5% acima
do patamar pré-pandemia, ou
seja, tem um comportamento
distinto da média da indús-
tria”, ressaltou.

Além desses dois setores,
outras quatro atividades con-
tribuíram para o resultado ne-
gativo. Máquinas e equipa-
mentos caíram em -2% e me-
talurgia decaiu em -1,8%. Já
equipamentos de informática,
produtos eletrônicos e ópticos
tiveram um declínio de -2,8%
e outros equipamentos de
transporte -5,5%.

A Pesquisa Industrial apon-
tou, ainda, que o mercado de
veículos teve um crescimento
de 5,9%. Esse indicador está
relacionado à expansão na pro-
dução de automóveis e cami-
nhão-trator para reboques e
semirreboques.

Macedo pontua que, embora
o resultado não seja agradável,
há, ainda, uma volta para esse
campo negativo. “Apesar do re-
cuo de junho, a intensidade da
queda vem se tornando menor:
no primeiro trimestre do ano,
havia uma perda acumulada
de 4,4% e, no primeiro semes-
tre, o recuo é de 2,2%. Essa di-
minuição da magnitude das
perdas é observada também
em todas as grandes categorias
econômicas”, concluiu. (Espe-
cial para O Hoje)

GOIÂNIA, QUINTA-FEIRA, 4 DE AGOSTO DE 2022 AnO 18 - nº 5.743 n 17

Negócios

Já em relação a ju-
nho de 2021, o mer-
cado caiu em 0,5%

Após 4 meses em alta, produção
industrial cai 0,4% em junho

Os dados foram
divulgados na
última terça-feira
(2) pelo Instituto
Brasileiro de
Geografia e
Estatística (IBGE) e
fazem parte da
Pesquisa Industrial
Mensal (PIM)
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