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capoeira enraizada na cultura A capoeira é uma das manifestações mais relevantes da cultura
brasileira. Dança e luta se misturam ao som do berimbau, cantos e palmas que se tornaram Patrimônio Imaterial
da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura da Unesco. Cidades 9

O ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (Patriota), oficializou a candidatura ao governo. O ex-
deputado federal Heuler Cruvinel (Patriota) foi confirmado como vice para dar “sustância” à chapa. Política 6

Mendanha oficializa candidatura e consolida chapa
vice definido

Vila noVa empata
com o Ituano, no
Serra Dourada
Pela 22ª rodada da Segundona, o
time comandado pelo técnico Al-
lan Aal ficou no 1 a 1 com o Galo.
Esportes 7

Jair Ventura 
projeta returno
melhor que turno
Técnico vê jogo extremamente
difícil diante do Palmeiras,
mas afirma que equipe bus-
cará resultado. Esportes 8

O ex-governador Marconi Perillo (PSDB) abriu mão do projeto pessoal de disputar o governo de
Goiás com a estrutura que precisava para optar pelo Senado na federação com o Cidadania. Política 5

Marconi Perillo decide recuar da disputa ao
governo e é lançado candidato ao Senado pelo PSDB

Com candidaturas
definidas, o desafio 
é conquistar votos
Xadrez 2

O PT confirmou o nome do ex-
reitor da PUC Goiás, Wolmir
Amado, como candidato ao go-
verno. Como vice, concorrerá
na chapa Fernando Tibúrcio
(PSB), ex-secretário da Casa Ci-
vil, e Denise Carvalho (PCdoB)
na disputa pelo Senado. 
Política 2

Sem definir Senado,
Caiado vai à reeleição
com a maior aliança
Na convenção que reuniu lideranças e militantes
de 11 partidos no CEL da OAB, o governador Ronaldo
Caiado (UB) mostrou força ao confirmar seu nome
na disputa pela reeleição. Favorito em diferentes

pesquisas, Caiado deverá trabalhar junto a Daniel
Vilela (MDB), candidato a vice, para tentar viabilizar
vitória ainda no primeiro turno ao lado de mais de
200 prefeitos e centenas de vereadores. Política 2

PT lança Wolmir
para governo e
Tibúrcio de vice

Uma adolescente de 14 anos
denunciou um estupro supos-
tamente cometido pelo próprio
irmão e assédio sexual pelo
pai. O caso é investigado pela
Polícia Civil. A menina alega
que o suposto crime ocorreu
quando ela foi dormir na casa
do irmão, em Anápolis, na
quarta-feira (3). Cidades 10

Jovem de 14 anos
denuncia pai e
irmão por abuso

A cada 10 safras de soja, uma
inteira é perdida para os ne-
matoides, vermes microscó-
picos capazes de parasitar as
plantas. De acordo com pes-
quisa da Syngenta, já existe
uma estimativa de R$ 65 bi-
lhões em perdas por conta
desse problema, somente na
cultura de soja. Cidades 11

Pragas podem
destruir 1 a cada
10 safras de soja

Nando Reis faz passeio por 40 anos de
música em show da turnê ‘Nando Hits’ Essência 13

Essência

Fale O HOJE

Negócios: (62) 3095-8722 
Classificados: (62) 3095-8700
Leitor: (62) 3095-8772  |  editor@ohoje.com.br  

Dólar: (paralelo) R$ 5,21  |  Dólar: (comercial) R$ 5,212  |    
Euro: (Comercial) R$ 5,964  |  Boi gordo: (Média) R$ 221,15
Poupança: 0,3715%  |  Ouro: R$ 309,14 |  Bovespa: -0,11% 

Tempo em Goiânia
Sol com algumas nuvens. 
Não chove.s   31º C  

t  14º C

| ANO 18 | Nº 5.745-46 | GOIÂNIA, FIM DE SEMANA, 6 E 7 DE AGOSTO DE 2022   | R$ 2,50   | FUNDADO EM 23 DE ABRIL DE 2004 OHOJE.COM 

Divulgação

Jucimar Sousa / Mais Goiás 



O Partido dos Trabalhadores (PT) em Goiás confirmou
nesta sexta-feira (5) o nome do ex-reitor da PUC Goiás,
Wolmir Amado, como candidato ao governo de Goiás.
Como vice, concorrerá na chapa Fernando Tibúrcio
(PSB), ex-secretário da Casa Civil durante governo es-
tadual de José Eliton.

Além de Amado e Tibúrcio, a federação formalizou
Denise Carvalho (PCdoB) na disputa pelo Senado. Denise
já foi vereadora por Goiânia e deputada estadual três
vezes. A definição dos nomes ocorreu em convenção do
partido e da Federação Brasil da Esperança, no Diretório
Estadual, no setor Leste Universitário. Os nomes de su-
plentes ainda são discutidos com outros partidos pro-
gressistas, com PSB e PSOL.

“Gostaria de compartilhar e celebrar grandes alian-
ças. Entre elas uma aliança de solidariedade com os
povos vulneráveis, e com eles, aqueles que devem ver
em nós a vitória dos pobres, excluídos, e dos margi-
nalizados. Nós queremos dar um exemplo da boa po-
lítica, e é o que vamos fazer e mostrar nesta campanha.
Uma boa política se faz com bons companheiros e
boas companheiras, e os temos aqui”, disse Wolmir
durante o anúncio da chapa majoritária.  (Ícaro Gon-
çalves, especial para O Hoje)

2 n POLÍTICA

PT confirma
Wolmir Amado
ao governo 
e Fernando
Tibúrcio de vice

Felipe Cardoso e 
Ícaro Gonçalves

Na convenção de sexta-fei-
ra (5), que reuniu lideranças
e militantes de 11 partidos
goianos no CEL da OAB, o go-
vernador Ronaldo Caiado (UB)
mostrou força ao confirmar
seu nome na disputa pela ree-
leição ao Governo de Goiás.
Favorito em diferentes pes-
quisas de intenção de voto,
Caiado deverá trabalhar nos
próximos dias junto a Daniel
Vilela (MDB), candidato a vice,
para viabilizar vitória ainda
no primeiro turno. 

A seu favor, soma-se o apoio
de mais de 200 prefeitos goia-
nos, além de centenas de ve-
readores e lideranças locais
dos municípios interioranos.
Na convenção, a linha mestra
dos discursos foi baseada no
êxito da gestão de seu governo
nos setores da saúde, seguran-
ça pública, educação, rede de
proteção social e equilíbrio fis-
cal. Também ganhou destaque
a lembrança de Maguito Vilela
e Iris Rezende, emedebistas
goianos que em vida tiveram
influência nacional.

“Quando recebi o estado ti-
nham R$ 11 milhões na conta
e tantos bilhões em dívidas.

Mas começamos a trabalhar,
não poderíamos decepcionar
os sete milhões de goianos que
acreditaram no nosso governo.
Naquela hora apliquei o que
aprendi na vida: ter humildade
e saber construir equipe. Gra-
ças a Deus, Goiás se tornou
um marco grande e hoje somos
reconhecidos como o terceiro
melhor Estado do País”, disse
o governador, relembrando os
primeiros anos de governo.

Caiado destacou o forte
apoio recebido, aglutinando
uma das maiores coligações
dos últimos anos no estado.
“Isso que estamos fazendo aqui
hoje vai ficar cravado na his-
tória. A maior convenção com
o maior número de lideranças.
(...) Vocês [disse as lideranças]
fizeram algo inédito na política
de Goiás. Temos a maior coli-
gação já vista na história de
Goiás. Prefeitos e prefeitas, vo-
cês mudaram a política de
Goiás. Essa convenção é para
assumirmos compromissos
para o futuro. Se acham que o
estado mudou, vai mudar mui-
to mais. Teremos mais saúde,
mais segurança, política habi-
tacional e alegria. Teremos
muito mais e faremos pelo nos-
so Estado”, disse.

O governador finalizou sua

fala agradecendo os ‘sacrifícios’
de companheiros da coligação
que abandonaram projetos
pessoais na disputa. “Quero
prestar uma homenagem
àqueles que abriram mão de
seus projetos pessoais em prol
do estado de Goiás: Luiz do
Carmo, Lincoln Tejota, Lissauer
Vieira. Isso é fazer política. Po-
lítica não é projeto pessoal de
poder, é ter espírito público”,
finalizou o governador.

Aliança com MDB
Presidente do MDB em Goiás

e pré-candidato a vice de Caia-
do, Daniel Vilela ressaltou a de-
cisão do partido de não disputar

a cabeça de chapa pela primeira
vez desde 1982. “Para nós do
MDB não é só um momento
histórico. Depois de quase 40
anos nosso partido não terá
candidatura e estamos ao lado
do senhor [Caiado], convictos
de que estamos do lado certo e
do melhor para os goianos. Iris
e Maguito não estão aqui fisi-
camente, mas estão aqui nos
olhares de tantos amigos, eles
foram tão grandes e importan-
tes que não deixaram só um
legado, deixaram um caminho
a ser seguido por nós e pelo
nosso partido”, disse Vilela.

A aliança de Vilela com
Caiado ocorreu há quase um

ano, após serem adversários
na eleição de 2018. À época, a
decisão causou descontenta-
mento ao ex-prefeito de Apa-
recida de Goiânia, Gustavo
Mendanha, causando racha
no partido. Antes amigos e
companheiros de partido,
Mendanha e Vilela confirmam
agora o embate em outubro
nas urnas. “Mais de 90% dos
nossos diretórios se manifes-
tam a favor dessa aliança. Es-
tamos aqui de corpo e alma
para somar esforços e fazer
com que Goiás siga em frente
e ofereça uma vida melhor a
todos os goianos”, finalizou
Daniel. (Especial para O Hoje)

“Goiás se tornou um marco grande e hoje somos reconhecidos como o 3º melhor Estado do País”, disse Caiado

Caiado mostrou força com apoio 
de mais de 200 prefeitos goianos,
centenas de vereadores e lideranças

Candidaturas definidas, agora
o desafio é conquistar votos

Concluída a etapa das convenções parti-
dárias, candidatos ao Governo de Goiás, Se-
nado, Câmara Federal e o Legislativo estadual
trocam a agenda de bastidores em busca
de alianças para o frente a frente com o ci-
dadão-eleitor. O governador Ronaldo Caiado
(UB) ainda não fechou o nome para o Senado.
Esperava um acordo entre Alexandre Baldy
(Progressistas) e Delegado Waldir (UB). Se
perdurar o impasse, Caiado terá que arbitrar
um nome, decisão que ele quer evitar. Além
dos dois postulantes à vaga, ainda tem
Vilmar Rocha, do PSD, que vai disputar can-
didatura isolada na base Caiadista. Gustavo
Mendanha (Patriota) terá como vice o ex-
deputado federal por Rio Verde, Heuler Cru-
vinel, também do Patriota. A chapa do PT
fechou com o professor Wolmir Amado go-
vernador, advogado Fernando Tibúrcio (PSB)
na vice e Denise Carvalho (PCdoB) para o
Senado. O nome do PL ao governo, Vitor
Hugo, terá como vice Keila Borges. Wilder
Morais (PL), assim como Vitor Hugo, já
havia sido confirmado pela convenção. A
partir do próximo dia 16, todos vão ter que
bater à porta do eleitor em busca de votos.
Mais do que convencer a população de suas
propostas, terão que motivar os céticos com

os políticos e a política.

Suplência depois
A última etapa de negociações dos partidos

será a vaga de suplentes na chapa para o Se-
nado. Marconi Perillo definiu o empresário
Jales Fontoura (PSDB) como primeiro suplente.
Wilder Morais terá Izaura Cardoso, esposa do
senador Vanderlan, na 1ª suplência, e o ve-
reador Hélio Araújo, de Anápolis, na 2ª vaga.

Caiado mostra força
Para o prefeito de Iporá, Naçoitan Leite

(UB), o discreto Ronaldo Caiado soube cons-
truir por mais de três décadas uma carreira
política alicerçada em coragem, lealdade e
transparência. “Goste ou não do estilo dele
ou de sua franqueza, mas ele tem palavra e
por isso apoio seu projeto de reeleição.” O
prefeito lembra que só um “líder de seu porte
lotaria um clube tão grande como este [CEL
da OAB Goiás] com lideranças políticas e 11
partidos numa convenção”.

Lógica da esquerda
A resistência ao nome de Marconi Perillo

(PSDB) em uma aliança com o PT goiano e as-
sociados foi discutida à exaustão durante a se-
mana com o ex-governador. A ideia não foi
concretizada por dois motivos: o grupo raiz do
PSDB resistia e ameaçava debandar da sigla.
Por sua vez, o argumento do PT local era que se
aliassem com Marconi os candidatos a deputado
estadual e federal seriam prejudicados.

Marconi senador
Teve gente frustrada com o recuo de Mar-

coni Perillo na disputa para o governo, esco-
lhendo brigar pelo Senado. Uma corrente
apostava que ele seria candidato a deputado
federal, mas caso vença – é favorito – na
mais alta Casa Legislativa do País, terá con-
dições de reorganizar o partido em Goiás e
contribuir para juntar os cacos que sobraram
do tucanato nacional. Marconi é um player
político respeitado e no Senado terá mais
força do que como deputado federal. Outro
ponto positivo é que os candidatos a deputados
federais do PSDB não terão um concorrente
forte dentro de suas bases.

Almoço eclético
Almoço na Churrascaria Nativa nesta sex-

ta-feira (5) foi o mais eclético possível. De um
lado caiadistas, do outro mendanhistas e mar-
conistas, que se cruzavam no buffet de frios
trocando amabilidades e acertando alianças.
Personagens da vida política como o presidente
da Alego, Lissauer Vieira (PSD), Marconi Perillo
(PSDB), Gustavo Mendanha (Patriota) e inú-
meros prefeitos e ex-prefeitos em comunhão
democrática. (Especial para O Hoje)

“Entramos para história com
a maior coligação de Goiás”

Nome do PSB na chapa é ex-secretário estadual da Casa Civil
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O profissional da
comunicação interna 4.0

Beatriz Costa

O rápido crescimento da demanda por servi-
ços financeiros digitais é uma notícia extrema-
mente positiva, mas está trazendo novos desafios
para as fintechs. Entre eles destaca-se a expe-
riência do cliente, item prioritário para quem
busca solidificar sua posição nesse mercado.

Embora várias empresas do setor trabalhem
para atender essa demanda, ainda há muito a
fazer. A pesquisa Finfacts, do Google Cloud, em
parceria com a R/GA, mediu o desempenho de
sites, aplicativos e a experiência do consumidor
de 28 instituições financeiras brasileiras, in-
cluindo bancos digitais e fintechs. No total, mais
de 2,6 mil análises foram feitas.

E sabe o que esse estudo descobriu? 15 chat-
bots de 24 instituições avaliadas se mostraram
ineficientes. No atendimento humano, 11 foram
considerados insuficientes.

Durante a contratação, mais de 41% não tra-
zem informações claras sobre especificidades,
como taxas cobradas e condições. Na mesma si-
tuação, 50% não oferecem cartão de crédito
pré-aprovado sem pedir informações extras e
quase 38% não têm políticas acessíveis sobre
coleta de dados. Além disso, 50% levaram mais
de 48h para finalizar processos de abertura de
contas e, em alguns casos, mais de dez dias.

Com consumidores buscando maior rapidez
e facilidade, a melhor experiência é mais valo-
rizada do que o nome da instituição. De acordo
com uma pesquisa da McKinsey, no setor de
serviços financeiros, 90% das aquisições são
motivadas pelo próprio ato da compra, contra
10% por fidelidade à marca.

A mesma pesquisa ainda aponta que, entre
46% das empresas que irão aumentar seu orça-

mento em 2022, mais da metade pretende investir
no aproveitamento dos dados do cliente para
personalização em tempo real.

Uma estratégia eficiente é considerar que a
jornada se inicia no momento zero, no qual se
cruzam a proposta de valor da fintech com as
expectativas do cliente. Antes mesmo de apre-
sentar o produto, é preciso buscar entender o
que os consumidores procuram, suas motivações
e dores, assim, criar planos de otimização vol-
tados a atendê-los. Em todo esse caminho,
devem ser priorizadas a qualidade das intera-
ções e a transparência, além da personalização
como parte da estratégia.

A vantagem competitiva de oferecer uma
ótima experiência do início ao fim já vem
sendo notada pelos líderes. Logo depois de fe-
char um contrato, dá-se continuidade à jornada
de confiança construída anteriormente, cami-
nhando ao lado de cada cliente e suas parti-
cularidades, proporcionando uma adaptação
e integração completas.

Por fim, é preciso avaliar se toda essa expe-
riência atingiu os resultados esperados através
dos feedbacks. Aspectos como esses aumentam
as conversões, o valor comercial da vida útil, e
também fortalecem a
fidelidade. Portanto, o
próprio ato de cons-
truir uma jornada efi-
ciente para o cliente
deve ser uma jornada:
a empresa não deve pa-
rar de se questionar
como pode melhorar a
relação do seu cliente
com cada ponto de con-
tato e experiência.

Igor Vazzoler

Com o amadurecimento do mercado corpo-
rativo, o profissional de comunicação interna
está se tornando cada vez mais essencial dentro
das empresas, com influência nos mais variados
departamentos e níveis de gestão.

Além disso, pela rápida velocidade de mu-
dança de todos os cenários, existem caracterís-
ticas essenciais para estes especialistas dentro
da comunicação interna 4.0. Atributos estes que,
baseados nos estudos de profissionais referência
na área, são capazes de torná-lo estratégico na
gestão corporativa e parte integrante dos pro-
cessos da empresa. Portanto, não tem como não
falar de estratégia sem antes compreender o
potencial de mudança que o profissional pode
exercer com seu trabalho.

De nada adianta ter em mente ações super
criativas se elas não estão alinhadas com os ob-
jetivos da empresa. A comunicação interna é
estratégica, justamente por tornar real e pro-
mover, de modo natural, os valores, propósitos
e objetivos da empresa. Se tornar um profissional
de destaque nesse departamento requer com-
petências que vão além de emitir informações
e promover eventos. O segredo está em ressig-
nificar o setor para que ele seja visto, também
pelos gestores, como essencial para desenvolvi-
mento de todas as áreas da corporação.

A comunicação interna é como um guia para
que a empresa, gestores e funcionários cami-
nhem todos para a mesma direção. Mas, para
isso, o profissional responsável precisa estar
por dentro do que acontece nos departamentos,
compreender os relacionamentos entre líderes
e liderados, conhecer os projetos que ocorrem
na empresa e a visão que a alta cúpula está
tendo do cenário atual da empresa.

Para estimular um líder a se tornar comuni-
cativo é preciso que os responsáveis pela C.I.
tornem-se uma espécie de coaches, capazes de
estimular o comportamento da liderança não

só para metas financeiras, mas também para
performance pessoal, mostrando a importância
do relacionamento dele com os empregados. 

O gestor tem uma nota que precisa repassar
para toda a empresa? Dê as coordenadas para
que ele mesmo estruture o recado e, se preciso,
revise e faça os ajustes finais. O líder tem um
encontro presencial com seu time? Se reúna
com ele para ajustar as informações que não
podem deixar de ser mencionadas e qual a me-
lhor forma de falar com as pessoas, levando em
consideração os perfis da audiência.

Se o chefe tem a difícil missão de comunicar
uma demissão na sua equipe, lembre-o que es-
tamos trabalhando com pessoas e sentimentos.
Mostre a importância da empatia, do feedback
e de como se comportar diante dos colegas que
permanecem na empresa. 

O líder não deve ser visto como figura impo-
nente e dona da verdade. Apesar do nível hie-
rárquico alto na corporação, todos possuem
suas habilidades e características e podem apren-
der um pouco mais todos os dias.

Sem dúvida, os canais de comunicação são
aliados importantíssimos para disseminar infor-
mações e campanhas por toda a empresa. Mas
gerar engajamento com esses canais é um super
desafio aos responsáveis pela comunicação interna.
Entre as várias estratégias para potencializar os
canais, destaco uma: a participação dos próprios
colaboradores na construção dos conteúdos.

Esses são alguns dos
segredos para o profis-
sional que quer alavan-
car os investimentos
dos gestores na comu-
nicação interna: men-
surar resultados para
cativar a alta cúpula,
representando em nú-
meros e dados o senti-
mento de lugar apaixo-
nante para se trabalhar.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Beatriz Costa é gerente de
customer success de pla-
taforma de gestão finan-
ceira para empresas

Igor Gavazzi Vazzoler é o
fundador e diretor execu-
tivo de empresa de comu-
nicação com foco em TV

Mosquito da dengue
Em época de pandemia pouco se fala sobre o

Aedes aegypti. O mosquito, que é responsável por
causar doenças arboviroses, é o principal transmissor
da dengue. É importante os órgãos públicos inten-
sificarem as campanhas de combate, principalmente
por não termos o suporte dos agentes de combate
a endemias que auxiliam e verificam  os cuidados
domésticos. Em épocas de chuvas isoladas devemos
ficar mais atentos para que não sejamos omissos
em relação ao mosquito da dengue, já que podemos
fazer a diferença, com os cuidados necessários pro-
tegem não somente nossa família, mas também
nossos vizinhos. É um trabalho em conjunto. A
consciência de mantermos uma cidade limpa e os
cuidados em casa resulta em vidas preservadas.

Yasmine Gondim 
Aparecida de Goiânia

Educação e desigualdade
É preciso crescer economicamente para me-

lhorar a qualidade da educação, ou educar melhor
para que haja maior crescimento? Para os espe-
cialistas, não há dúvida de que a educação é pri-
mordial. Mas, diante das iniquidades socioeconô-
micas, cabe ao poder público fazer com que as
duas políticas caminhem juntas. Educar para cres-
cer e promover desenvolvimento sem discrimi-
nações, estabelecendo uma simbiose perfeita entre
economia e educação. A discrepância é tangível
no ambiente escolar, e mais profunda no quesito
raça/cor. O racismo estrutural, a discriminação
por classe social e o baixo investimento nas escolas
e na formação de professores somam para o apro-
fundamento das disparidades. 

Carlos Pinheiro 
Ipameri

{
Eleitor do Caiado 

votará em Bolsonaro e

eleitor do Bolsonaro

votará em Caiado”

Ciro Nogueira, ministro-chefe da
Casa Civil, disse, na convenção esta-
dual do Progressistas (PP) em Goiâ-
nia, na sexta-feira (5), que o eleitor
que apoia o presidente Jair Bolso-
naro (PL) em sua tentativa de ree-
leição também defende a reeleição
de Ronaldo Caiado (UB) como go-
vernador de Goiás. Ciro prestigiou
o lançamento da candidatura do
presidente estadual do PP, o ex-mi-
nistro das Cidades Alexandre Baldy,
ao Senado na base de Caiado.

É hora de as fintechs priorizarem
a experiência do consumidor

@jornalohoje
o ex-governador Marconi Perillo (PsDB) re-
cuou e desistiu de disputar o governo de
goiás. a informação foi publicada pelo por-
tal de notícias Mais goiás, na manhã de
quinta-feira (4). segundo informado, a de-
cisão ocorre após reuniões com a cúpula
do PsDB nacional. “ele sabe que para o go-
verno estadual não tem chances de ga-
nhar”, disse o leitor.

Luís Soares

@ohoje
a China disse que disparou mísseis sobre a
ilha de taiwan nesta sexta-feira (5), aumen-
tando as tensões na região em que a pre-
sidente da Câmara dos estados Unidos,
Nancy Pelosi, chegou ao Japão, cujos líde-
res protestaram contra Pequim depois que
cinco projéteis caíram perto das ilhas japo-
nesas. Pela primeira vez na história cinco
mísseis da China atingiram o mar japonês.
“Misericórdia”, lamentou o internauta.

Dedegleyde Moura (@dede_gleyde)

@jornalohoje
o ministro do supremo tribunal Federal
(stF), ricardo lewandowski, revogou a de-
cisão de afastar eurípedes Júnior da presi-
dência do Partido republicano da ordem
social (Pros), nesta sexta-feira (5). a posição
de quem ocupa a liderança da legenda tem
mudado nas últimas semanas.

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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Sob condições normais de clima, cenário
pouco habitual nos últimos ciclos agrícolas,
a safra brasileira de grãos tende a superar
uma marca histórica no ano agrícola 2022/23,
alcançando entre 300,0 milhões a 310,0 mi-
lhões de toneladas, nas projeções de analistas
técnicos e consultores do setor. Esse número
poderia já ter sido registrado na safra
2021/22, observa André Pessoa, CEO da
Agroconsult, mas a produção foi atingida
em cheio pelo fenômeno climático La Niña,
que frustrou as perspectivas de produção.
Ainda assim, o país está concluindo a colheita
de aproximadamente 272,5 milhões de to-
neladas, cerca de 6,7% maior do que na
safra 2020/21, no quarto recorde consecutivo
nas séries de dados da Companhia Nacional
de Abastecimento (Conab).

Tem sido um ano “bastante complexo
para o setor”, avalia Alexandre Rangel, só-
cio-líder de consultoria para o setor de agro-
negócio da EY. Além do clima desfavorável,
sobretudo na região Sul e em Mato Grosso
do Sul, o setor foi sacudido pela escalada
nos custos de produção, em ritmo superior
à valorização experimentada pelos preços
pagos aos produtores, numa tendência agra-
vada pela guerra entre Rússia e Ucrânia e
suas consequências sobre as cadeias de pro-
dução de insumos e máquinas, já afetadas
desde 2020 pela pandemia da Covid-19, e
ainda por turbulências no câmbio. O au-
mento dos custos de capital, com a alta os
juros aqui dentro e no restante do globo,
apresenta-se como outro fator de pressão a
afetar o setor, acrescentam Felippe Serigati,
do Centro de Estudos do Agronegócio da
Fundação Getúlio Vargas (GVAgro), e Gui-
lherme Bellotti, do Itaú BBA.

Depois de ponderados todos indicadores,
no entanto, apontam ambos, o balanço geral
continua positivo para o setor, que tem con-
seguido enfrentar aqueles gargalos e pre-
servar suas margens, como reflexo princi-
palmente de um balanço global ainda bas-
tante apertado entre oferta e demanda. As
margens de rentabilidade das principais la-
vouras, na verdade, retornam a seus níveis
de normalidade, depois de alcançarem re-
sultados “espetaculares” nos dois últimos
ciclos, na descrição de Bellotti.

Ponto de inflexão
O setor resiste num momento em que a

geopolítica global enfrenta um “grande ponto
de inflexão”, a caminho da consolidação do
que parecem ser dois blocos hegemônicos,
o primeiro formado pelas principais econo-
mias ocidentais e o segundo liderado pela
China, em franca aproximação com a Rússia,
na descrição de Serigati. A enorme e neces-
sária injeção de liquidez durante a pandemia,
na sequência das medidas de afrouxamento
monetário adotadas na crise de 2008/09,
trouxe agora como desafio a necessidade
de reverter os excessos e enfrentar uma in-
flação que ronda níveis históricos, o que já
vem se traduzindo num desaquecimento
da economia mundial, com efeitos sobre os
preços das commodities, que compõem “um
universo que não é homogêneo”, conforme
Serigati. Na sua visão, os mercados atraves-
sam um processo de “reprecificação” de ati-
vos, que afeta mais as commodities energé-
ticas e metálicas e menos as commodities
agrícolas, setor que apresenta “fundamentos
muito melhores”. Segundo ele, “apenas o
algodão tem operado em queda”.

2 O balanço entre oferta e
demanda tende a ser manter
apertado ao longo do ciclo
2022/23, com baixos estoques
de soja e de milho, aponta
Bellotti. Nas estimativas do
Itaú BBA, tomando como base
dados do Departamento de
Agricultura dos Estados Uni-
dos (USDA, na sigla em in-
glês), os estoques de passa-
gem da soja devem se apro-
ximar de 98,0 milhões de to-
neladas, perto de 26% a de-
manda global esperada, algo
como três meses de consumo,
abaixo dos 33% registrados
na safra 2018/19. No caso do
milho, espera-se um leve re-
cuo dos estoques finais de
312,0 milhões para 308,0 mi-
lhões de toneladas entre os
ciclos 2021/22 e 2022/23, o
suficiente para abastecer o
mercado também por prati-
camente três meses.
2 O aumento nos custos,
anota Rangel, deve vir acom-
panhado por forte demanda
global por grãos e proteínas
animais, com impacto sobre
as exportações do agronegó-
cio, que atingiram novo re-
corde no primeiro semestre
deste ano. Comparadas ao
mesmo período de 2021, sob
efeito da valorização das com-

modities no período, as ven-
das externas do setor cres-
ceram 29,4%, subindo de US$
61,3 bilhões para US$ 79,3
bilhões, resultado de uma
elevação de apenas 1,5% nos
volumes embarcados e in-
cremento de 27,5% nos pre-
ços médios de venda, com
altas para as cotações da soja,
do milho e das carnes, entre
outros produtos.
2 Na média estimada pelo
coordenador de produção
agrícola da Confederação da
Agricultura e Pecuária do Bra-
sil (CNA), Maciel Silva, os cus-
tos operacionais de produção
de soja experimentaram au-
mento de 45%, com salto de
68% para o milho, cultura que
utiliza volumes proporcional-
mente maiores de fertilizantes
nitrogenados. Ao mesmo tem-
po, enquanto os preços da
soja subiram em média 10%
entre maio do ano passado e
o mesmo mês deste ano, a
saca de milho ficou em torno
de 13% mais barata, refor-
çando os indicativos de “mar-
gens bastante estreitas”. O su-
primento de fertilizantes, ain-
da sujeito a incertezas, parece
assegurado a se considerar o
aumento de 16,3% acumulado
pelas importações do insumo

no primeiro semestre, saindo
de 16,6 milhões para 19,4 mi-
lhões de toneladas nos dados
do Ministério da Economia.
Mas a um custo muito mais
salgado, com os preços médios
pagos pelo País a seus forne-
cedores saltando 140,7%, o
que levou a um incremento
de quase 180% nos valores
importados, de US$ 4,59 bi-
lhões para US$ 12,84 bilhões.
2 Ainda assim, os resulta-
dos continuariam positivos,
na avaliação de Bellotti e de
Marcela Marini, analista do
departamento de Pesquisa
e Análise Setorial do Rabo-
bank Brasil. “O cenário de
margens operacionais para
a safra 2022/23 aponta para
números positivos e até mes-
mo acima da média dos úl-
timos cinco anos, porém
abaixo do que observamos
nas duas últimas safras”, co-
menta Marina. Segunda ela,
“o bom resultado obtido du-
rante as últimas safras as-
sociado a um cenário posi-
tivo para 2022/23 incentivará
o produtor a aumentar a
área plantada para a próxi-
ma safra”, estimando eleva-
ção de 4,5% da área plantada
de soja, num exemplo. (Es-
pecial para O Hoje)

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Balanço de riscos e oportunidades
indica resultados positivos no campo

O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna
(IGP-DI) registrou deflação de 0,38% em julho. Essa é a
primeira queda do índice desde novembro de 2021,
quando foi registrada deflação de 0,58%. Com esse re-
sultado, o IGP-DI em 12 meses caiu de 11,12%, em
junho, para 9,3%, no mês passado. O indicador foi di-
vulgado ontem (5) pelo Instituto Brasileiro de Economia
da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV).

Em junho, a taxa apresentou alta de 0,62%. No ano,
o índice acumula alta de 7,44%. Em julho de 2021, o ín-
dice havia subido 1,45% e acumulava elevação de
33,35% em 12 meses.

Segundo o coordenador dos Índices de Preços do
Ibre/FGV, André Braz, as quedas verificadas nos preços
de grandes commodities – minério de ferro (de -1,63%
para -12,94%), soja (de -0,81% para -2,27%) e milho (de
-3,30% para -4,98%) – explicam a desaceleração da in-
flação ao produtor, que fechou em queda de 0,32%.

“No âmbito do consumidor, prevalecem as contri-
buições dos energéticos, principalmente gasolina (de
0,18% para -14,24%) e energia elétrica (de -0,41% para
-5,13%)”, afirmou, em nota, André Braz.

Entre os componentes do IGP-DI, o Índice de Preços
ao Produtor Amplo (IPA) caiu 0,32% em julho. No mês
anterior, o índice havia apresentado taxa de 0,44%.
Na análise por estágios de processamento, a taxa do
grupo Bens Finais variou de 0,72% em junho para
0,28% em julho.

“O principal responsável por este recuo foram os
alimentos processados, cuja taxa passou de 0,72% para
-0,08%. O índice de Bens Finais (ex), que resulta da ex-
clusão de alimentos in natura e combustíveis para o
consumo, variou 0,55% em julho, contra 0,82% em ju-
nho”, diz o Ibre/FGV.

Segundo a pesquisa, a taxa do grupo bens interme-
diários passou de 1,33%, em junho, para 0,89% em
julho. O principal responsável por este recuo foi o sub-
grupo combustíveis e lubrificantes para a produção,
cuja taxa passou de 7,94% para 5,02%. O índice de bens
intermediários (ex), calculado após a exclusão de com-
bustíveis e lubrificantes para a produção, caiu 0,06%,
em julho, ante queda de 0,09%, no mês anterior.

O estágio das matérias-primas brutas intensificou a
queda em sua taxa de variação, que passou de -0,78%
em junho para -2,19%, em julho. Segundo o estudo,
contribuíram para este movimento os seguintes itens:
minério de ferro (-1,63% para -12,94%), algodão em ca-
roço (-3,30% para -14,45%) e soja em grão (-0,81% para
-2,27%). Em sentido oposto, estão leite in natura (3,55%
para 14,37%), bovinos (-1,52% para 3,62%) e mandioca/ai-
pim (1,73% para 7,32%).

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) caiu 1,19%
em julho, após alta de 0,67% em junho. Quatro das oito
classes de despesa componentes do índice registraram
decréscimo em suas taxas de variação: transportes
(0,18% para -4,81%), educação, leitura e recreação
(2,06% para -4,06%), habitação (0,43% para -0,70%) e
vestuário (1,26% para 0,47%).

“Nestas classes de despesa, vale mencionar o com-
portamento dos seguintes itens: gasolina (0,18% para -
14,24%), passagem aérea (9,43% para -19,81%), tarifa
de eletricidade residencial (-0,41% para -5,13%) e roupas
(1,53% para 0,30%)”, afirma o Ibre/FGV.

“Em contrapartida, os grupos comunicação (-1,08%
para -0,09%), alimentação (1,30% para 1,34%), despesas
diversas (0,13% para 0,30%) e saúde e cuidados pessoais
(0,42% para 0,45%) apresentaram acréscimo em suas
taxas de variação. Estas classes de despesa foram in-
fluenciadas pelos seguintes itens: combo de telefonia,
internet e TV por assinatura (-2,59% para 0,29%), lati-
cínios (6,07% para 11,58%), cigarros (zero para 2,52%)
e artigos de higiene e cuidado pessoal (-0,68% para -
0,42%)”, diz a FGV.

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC)
subiu 0,86% em julho, ante 2,14% no mês anterior. Os
três grupos componentes do INCC registraram as seguintes
variações na passagem de junho para julho: materiais e
equipamentos (1,07% para 0,34%), serviços (0,68% para
0,62%) e mão de obra (3,35% para 1,36%). (ABr)

Preço de grandes commodities explica a desaceleração

Produção de veículos cresce
33,4% no mês de julho

BALANÇO

Econômica

Índice Geral 
de Preços –
Disponibilidade
Interna tem
deflação

A produção de veículos
cresceu 33,4% em julho na
comparação com o mesmo
mês de 2021, segundo balanço
divulgado ontem (5) pela As-
sociação Nacional de Fabri-
cantes de Veículos Automoto-
res (Anfavea). Foram fabrica-
das em julho deste ano 219
mil unidades, o que também
representa um aumento de
7,5% em relação a junho. No
acumulado de janeiro a julho,
foram produzidos 1,3 milhão

de veículos, uma queda de
0,2% na comparação com os
primeiros sete meses de 2021.

As vendas de veículos no-
vos tiveram elevação de 3,7%
em julho na comparação com
o mesmo mês do ano passado.
Foram emplacadas, 182 mil
unidades no período. Na com-
paração com junho, as vendas
aumentaram 2,2%. No acumu-
lado do ano, a comercialização
de veículos registra retração
de 12% em relação ao mesmo

período de 2021, com a venda
de 1,1 milhão de unidades.

Segundo o presidente da
Anfavea, Márcio de Lima Leite,
apesar do crescimento, as ven-
das mantiveram estabilidade
e a percepção foi a de que hou-
ve maior volume nas vendas
para frotistas, com 50 mil uni-
dades. Ele reforçou que a dife-
rença não é tão significativa,
porém impactou o setor e é
motivo para observar e enten-
der o que está ocorrendo. (ABr)
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POLÍTICA  n 5

Francisco Costa, 
Izadora Resende
e Wilson Silvestre 

O ex-governador Marconi
Perillo (PSDB) abriu mão do
projeto pessoal de disputar
o governo de Goiás com a es-
trutura que precisava – e que
já estava à disposição – para
ser um soldado do partido.
Optou pela candidatura iso-
lada ao Senado. 

Há tempos ele articulava
com o PT uma aliança que
lhe daria condições de disputa
e, nos bastidores, já estava
claro que ele só não seria o
cabeça de chapa se não qui-
sesse. Ele não quis ou foi con-
vencido a não querer. Resis-
tências de outras siglas da es-
querda e apelos da cúpula do
PSDB fizeram com que ele re-
pensasse a questão.

Na convenção de sexta-
feira (5), o tucano assumiu o
projeto de disputar como Se-
nador. Antes cogitado como
deputado federal, os aliados
entenderam que, mesmo ao
Senado, ele poderia impul-
sionar os candidatos à Câ-
mara. Além disso, ele não ti-
raria votos das bases destes
postulantes, o que ocorreria
caso entrasse na disputa.

Marconi afirmou que ape-
sar de não ter pensado em
ser senador, esse foi o melhor
cenário para todos os candi-
datos do partido. “Não pen-
sava em ser senador. Tive a
oportunidade de celebrar
alianças, mas haviam tam-
bém controvérsias e eu decidi
compartilhar todas minhas
decisões com o colegiado de

deputados federais e esta-
duais, prefeitos, ex-prefeitos
e lideranças. A gente não pode
avançar além daquilo que é
possível. A candidatura ao se-
nado é majoritária, é agrega-
dora, diferente da Câmara
dos Deputados”, afirmou o
peessedebista durante a con-
venção partidária. 

Marconi é um nome ex-
pressivo em Goiás. Do partido,
de longe o mais importante.
Foi Perillo, inclusive, o res-
ponsável pela montagem da
chapa de federal, que tem a
vereadora por Goiânia Aava
Santiago, os deputados esta-
duais Lêda Borges e Hélio de
Souza, o apresentador Mat-
heus Ribeiro, entre outros.
Nos bastidores, a chapa é con-
siderada forte.

E para o PSDB nacional, a
figura de Marconi é jovem e
tem muito a contribuir dentro
do Senado para a revitalização
da legenda, que sofreu revezes
desde as eleições de 2018. O
tucano de 59 anos é experien-
te. No currículo, foi deputado
estadual e federal, senador
(sendo vice-presidente do Se-
nado), além de governador

por quatro mandatos. 
Tanto é que durante a ca-

minhada que começou a fa-
zer durante o último um ano
e meio, o ex-governador, jun-
to à equipe jurídica, desen-
volveu cerca de 100 projetos
para serem apresentados, se
eleito, no primeiro dia de
mandato no Senado. “Prepa-
ramos 100 projetos de lei du-
rante esse um ano e meio
para serem apresentados no
primeiro dia de mandato,
caso me eleja senador. Vou
continuar antenado e sinto-
nizado aos desejos da socie-
dade para continuar prepa-
rando novos projetos que
atendam aos anseios da so-
ciedade”, pontuou Perillo. 

As últimas pesquisas que
colocavam o nome dele ao
Senado mostravam favoritis-
mo. Todas elas. Sem Marconi,
o PT, por sua vez, optou por
lançar o ex-reitor Wolmir
Amado para disputar o Palá-
cio das Esmeraldas.

Nacional
Com a decisão, Marconi

apoiará chapa que a federa-
ção PSDB e Cidadania esco-

lheu: a liderada pela senadora
Simone Tebet (MDB). Os tu-
canos, inclusive, indicaram a
vice do combinado feminino.
Trata-se da também senadora
Mara Gabrilli. Pelo menos no
primeiro turno, que ocorre
em 2 de outubro.

Para o segundo turno, que
terá votação em 30 de outu-
bro, a chapa de Tebet e Ga-
brilli tem poucas chances de
avançar. Segundo pesquisa
PoderData divulgada na
quinta-feira (4/8), a emede-
bista tem 4% das intenções
de voto. O ex-presidente Lula
(PT) aparece com 43% das
intenções de voto no primei-
ro turno no levantamento
que ocorreu entre 31 de ju-
lho e 2 agosto, enquanto o
presidente Jair Bolsonaro
(PL) aparece com 35%. O ex-
ministro Ciro Gomes (PDT)
é o terceiro, com 7%. 

Assim, tucanos históricos
como Fernando Henrique Car-
doso, Aloysio Nunes e o próprio
Marconi Perillo devem fazer
palanque para Lula e o ex-go-
vernador Geraldo Alckmin
(PSB) na reta final do pleito.
(Especial para O Hoje)

O PDT anunciou nesta sex-
ta-feira (5) a vice-prefeita de
Salvador, Ana Paula Matos,
como candidata a vice na cha-
pa de Ciro Gomes nas eleições
de outubro. O anúncio ocorre
no último dia previsto para
definições de chapa.

Na última pesquisa do Da-
tafolha, Ciro aparece em ter-
ceiro lugar com 8% das inten-
ções de voto. Ele está atrás do
ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva (PT), que tem 47%, e
do presidente Jair Bolsonaro
(PL), que aparece com 29%.

Esta é a quarta vez que Ciro
Gomes disputa a Presidência
da República. O Ex-governador
do Ceará também concorreu

ao Palácio do Planalto em 1998,
2002 e 2018, mas nunca chegou
ao segundo turno.

Segundo Ciro, caso ele per-
ca o pleito deste ano não vol-
tará a disputar eleições ao Pla-
nalto. “Nós temos que colocar
em perspectiva que o Brasil
precisa discutir finalmente,
de forma inadiável, o modelo
econômico. Esta é a razão pela
qual eu, pela quarta vez, tento
ser presidente do Brasil. Claro
que, desta vez, chega. Porque,
se eu não ganho agora, vou
botar a viola no saco porque
eu virei o bico falante, o chato,
o destemperado”, declarou.
(Luan Monteiro, especial
para O Hoje)

PDT anuncia vice-prefeita como vice de Ciro
DE SALVADOR PARA O BRASIL

Ex-governador
desistiu do
enfrentamento ao
projeto de
reeleição
caiadista e optou
por concorrer
pela única vaga
de senador.
Decisão foi
oficializada em
convenção na
última sexta

Marconi recua e lança
candidatura ao Senado 
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Reprodução

“A candidatura ao

Senado é

majoritária, é

agregadora,

diferente da Câmara

dos Deputados”,

disse o tucano ao

defender sair para

corrida ao Senado

Anúncio ocorreu no último dia

previsto para definições de chapa

Jucimar Sousa / Mais Goiás



Francisco Costa e
Izadora Resende 

O ex-prefeito de Aparecida
de Goiânia, Gustavo Mendanha
(Patriota), oficializou na sex-
ta-feira (5), a candidatura para
disputar o governo do estado
de Goiás, em convenção reali-
zada durante a tarde. Ao lado
da esposa, Mayara Mendanha,
confessou que estava “ansioso”
para  consolidar os nomes que
estão compondo a chapa. 

O ex-deputado federal,
Heuler Cruvinel (Patriota), foi
confirmado como vice de Men-
danha. Questionado sobre a
escolha de Heuler, Gustavo
afirmou que buscava alguém
que desse sustância à chapa.
“Heuler é do agro, vai trazer
essa representação para a nos-
sa campanha, além de somar
muito nesse processo eleito-
ral”, explicou. Mendanha tam-
bém ressaltou a questão reli-
giosa, quando afirmou que
ele e João Campos são evan-
gélicos, mas gostariam de ter
um nome católico no grupo. 

Também oficializado na
chapa de Mendanha, João
Campos (Republicanos), que
é deputado federal por Goiás,
foi anunciado como candidato
único da base na disputa ao
Senado. Um cenário favorável
para ele, que a tempo perce-
beu que caso permanecesse
na base de Caiado (União Bra-
sil), teria de lidar com mais
candidaturas avulsas. “Nós va-
mos fazer uma campanha ale-
gre, limpa, respeitosa e de
muito diálogo. Eu e Gustavo
Mendanha estamos com o
mesmo próposito, mesmo pro-
jeto, a mesma vontade e o
mesmo compromisso com a

nossa gente, então estaremos
juntos em toda a campanha”,
pontuou Campos.

O deputado estadual De-
legado Humberto Téofilo (Pse
lançou na disputa por uma
cadeira na Câmara Federal.
Segundo ele, o Congresso pre-
cisa ser fortalecido com par-
lamentares que tenham va-
lores cristãos. “Temos que
fortalecer o Congresso com
deputados e senadores que
defendam a família, a vida,
que queiram combater os su-
persalários, tenham compro-
misso verdadeiro com os ci-
dadaõs”, destacou. 

Quanto à desistência de
Marconi Perillo (PSDB) ao
governo, Mendanha afirmou
que estava pronto para en-
frentá-lo, debatendo ideias
e  projetos. Ele pontuou que

não vai rejeitar apoio de nin-
guém, mas que defende a
candidatura do João Campos.
“Marconi não vai me apoiar.
Eu já tenho candidato ao se-
nado”, ponderou.

Sobre levar o nome aos qua-
tro cantos do estado de Goiás,
principalmente às regiões onde
ainda não é tão conhecido,
Gustavo Mendanha declarou
que continuará fazendo o que
tem feito nos últimos quatro
meses: “Vamos dormir pouco
e trabalhar de domingo a do-
mingo. Não me faltará energia
e trabalho. Vamos apresentar
plano de governo que repre-
sente o anseio da sociedade,
projetos,  participar de encon-
tros e sabatinas”. Ele completou
dizendo que participará de
carreatas e que vai “utilizar
as redes sociais como instru-

mento para levar essa mensa-
gem para as pessoas”.

Mendanha reforçou ainda
que é um objetivo dele, se
eleito, fazer um governo mais
tecnológico, visando melhorar
a vida das pessoas, com foco
em sustentabilidade, entre ou-
tras pautas que serão neces-
sárias para fazer de Goiás um
estado inteligente.

Apoio de Bolsonaro
Questionado sobre o apoio

do presidente da República,
Jair Bolsonaro (PL), a Menda-
nha, Humberto Teófilo afirmou
que “com certeza Bolsonaro
irá apoiar Gustavo Mendanha
em um cenário de segundo
turno”. Ele avaliou que são
chapas que se identificam e
defendem as pautas da pátria.
(Especial para O Hoje)

Após o senador Flávio Bol-
sonaro (PL-RJ) confirmar uma
entrevista do presidente Jair
Bolsonaro (PL) ao Jornal Na-
cional, a emissora Rede Globo
negou a informação. O comu-
nicado foi postado no site do
noticiário, às 0h20 nesta sex-
ta-feira (5).

“No fim da noite de quinta-
feira, a assessoria de Bolsonaro
enviou email reiterando a dis-
posição de conceder a entre-
vista, desde que ela seja reali-
zada no Palácio da Alvorada,
alegando para isso compromis-
sos de campanha anteriormen-
te assumidos. Diante das regras
anunciadas reiteradas vezes, a
Globo rejeitou o pedido e, por
isso, a entrevista não será rea-
lizada”, declarou.

O filho de Bolsonaro havia
avisado que o parlamentar iria
ser entrevistado no próximo dia
22. Pela exigência do presidente,
a entrevista não poderia ser
realizada pois fere as sabatinas
com presidenciáveis.

A regra perpetuou após as elei-
ções de 2014, segundo a rede tele-
visiva, isso é uma forma de esta-

belecer igualdade na forma de
tratamento com os candidatos.

“A medida buscou de-
monstrar que todos os can-
didatos são tratados em
igualdade de condições”, in-
formou a emissora.

Entretanto, os candidatos à
presidência Luiz Inácio Lula da
Silva (PT), Ciro Gomes (PDT) e
Simone Tebet (MDB) aceitaram

as condições da emissora e irão
realizar uma entrevista de 40
minutos dentro dos estúdios
Globo. As datas das sabatinas
irão ser divulgadas em breve.

Em resposta, a assessora
de Bolsonaro não concordou
com a decisão e questionou
o motivo de não poder reali-
zar entrevistas no Alvorada,
já que Lula e Dilma Rousseff
(PT) enquanto estavam dis-
putando a reeleição foram
entrevistados na residência
presidencial. (Victória Vieira,
especial para O Hoje)

Globo rejeita entrevista
de Bolsonaro no Alvorada

IMPASSE

Heuler Cruvinel
será candidato a
vice-governador
e João Campos
ao Senado

Mendanha oficializa candidatura
e consolida chapa ao governo

Cedida ao O Hoje 
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Quanto à desistência

de Marconi Perillo

ao governo,

Mendanha afirmou

que estava pronto

para enfrentá-lo,

debatendo ideias e

projetos

Chefe do Executivo

queria entrevista no

Palácio da Alvorada

Nesta sexta-feira (5), o
ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Ale-
xandre de Moraes negou
um pedido da Procurado-
ria-Geral de República
(PGR) para arquivar pedi-
dos de investigação ligados
a Jair Bolsonaro (PL).

Para Moraes, as solici-
tações foram “impertinen-
tes e intempestivos”. Na
decisão, o ministro consi-
dera inconstitucional im-
pedir o andamento de in-
vestigações que não foram
requisitadas pelo Ministé-
rio Público Federal (MPF).

Diz, também, que hou-
ve “inusitada alteração
de posicionamento” da
vice-procuradora-geral
da República Lindôra
Araújo, que em quatro
das cinco manifestações
“concordou com as refe-
ridas decisões, inexistin-
do a interposição de qual-
quer pedido de reconsi-

deração, impugnação ou
recurso no prazo proces-
sual adequado.”

Violação do 
sistema acusatório

Na segunda-feira (1º),
Lindôra Araújo enviou
novo parecer argumentan-
do que o ministro Alexan-
dre de Moraes violou o sis-
tema acusatório, ao deter-
minar novas medidas para
dar prosseguimento à in-
vestigação.

A ação diz respeito ao
suposto envolvimento de
Bolsonaro com o vazamen-
to de dados sigilosos sobre
ataque hacker ao Tribunal
Superior Eleitoral (TSE).
Um inquérito da Polícia
Federal (PF) considerou
que Bolsonaro teve “atua-
ção direta, voluntária e
consciente” na prática do
crime de violação de sigilo
funcional.  (Ícaro Gonçal-
ves, especial para O Hoje)

Alexandre de Moraes
nega arquivamento
de inquéritos 
contra presidente

STF

Reprodução 
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Breno Modesto

Depois de 10 rodadas, o Vila
Nova deixou a lanterna da Sé-
rie B do Campeonato Brasileiro.
Pela 22ª rodada da competição
nacional, o time comandado
pelo técnico Allan Aal ficou no
empate de 1 a 1 com o Ituano,
no Estádio Serra Dourada. O
tento colorado foi marcado
pelo atacante Neto Pessoa. Com
o ponto conquistado e com a
derrota do Náutico, o Tigre
deixou a última colocação da
competição nacional.

O jogo
A partida entre Vila Nova

e Ituano começou com a equi-
pe paulista atacando primeiro.
A primeira oportunidade da
noite aconteceu aos cinco mi-
nutos da primeira etapa, quan-
do Bruno Lopes recebeu de
fora da área, puxou para o
meio e arriscou o chute, que
passou por cima da meta de-
fendida pelo goleiro Tony.

A resposta colorada acon-
teceu nove minutos mais tarde,
com o volante Romário. Depois
de receber na intermediária,
o camisa 20 passou por dois e,
da entrada da área, finalizou.
O chute rasteiro passou tirando
tinta da trave esquerda do go-
leiro Filipe, que só acompa-

nhou a finalização sair pela li-
nha de fundo.

O Galo voltou a incomodar
o Tigre em duas oportunidades.
Na primeira, aos 23, Gabriel
Barros recebeu um cruzamento
no segundo pau e, de primeira,
mandou por cima do gol. Quatro
minutos depois, Aylon recebeu
na entrada da área e, de calca-
nhar, ajeitou para Bruno Lopes,
que vinha chegando e chutou
rasteiro. A finalização passou
muito perto do gol de Tony. O
Colorado respondeu com uma
cobrança de falta de Arthur Re-
zende, na marca de 31 minutos,
que encostou na rede, mas pelo
lado de fora.

Na etapa complementar, o
Vila Nova foi para cima do Itua-
no e chegou a abrir o placar
logo no começo, com Neto Pes-

soa. No entanto, o gol marcado
pelo atacante, aos quatro mi-
nutos, acabou sendo anulado
por conta da posição irregular

do camisa 9 vilanovense.
Porém, não demoraria mui-

to para que o zero saísse do
placar. Na marca de 12 minu-
tos, Tony saiu jogando com o
zagueiro Rafael Donato, que
escorregou e perdeu a posse
da bola para o atacante Gabriel
Barros, que cortou para o lado
e arriscou o chute cruzado,
que só parou no fundo das re-
des coloradas.

Atrás do placar, o Tigre se
lançou ao ataque em busca do
empate, que sairia aos 26. Após
cobrança de escanteio, aos 24
minutos, a bola tocou no braço
do volante Gerson Magrão. A
jogada seguiu e, depois de dois
minutos, o árbitro foi chamado
ao VAR e assinalou a penali-
dade máxima, que foi batida
por Neto Pessoa. No primeiro
momento, ele viu o goleiro Fi-
lipe fazer a defesa. No rebote,
o próprio camisa 9 mandou
para o gol, deixando tudo igual
no Serra Dourada. (Especial
para O Hoje)

Vila Nova empata
com o Ituano, no
Serra Dourada, e
deixa a lanterna 
da Série B

Depois da histórica vitória
contra o Nacional, do Uruguai,
pela ida das quartas de final
da Copa Sul-Americana, o
Atlético Goianiense “vira a
chave” novamente e volta a
focar no Campeonato Brasi-
leiro, onde não consegue re-
petir o mesmo desempenho
das competições disputadas
no formato de mata-mata.

Sem vencer há sete roda-
das, sendo derrotado nos últi-
mos jogos, o Dragão tenta rea-
gir na competição nacional,
onde está na zona de rebaixa-
mento, ocupando a penúltima
colocação, com 17 pontos con-
quistados. Mesmo em caso de
vitória contra o Red Bull Bra-
gantino, na noite deste sábado
(6), no Estádio Antônio Accioly,
os comandados do técnico Jor-
ginho se manterão dentro do
Z4, já que a diferença para o
Avaí, primeiro clube fora do
grupos dos quatro piores, é
de quatro pontos.

Na tentativa de voltar a ven-
cer no Brasileirão, o coman-
dante rubro-negro terá alguns
desfalques para escalar seu
time titular. Além do goleiro
Ronaldo, que se lesionou no
jogo pela Sul-Americana, Jor-
ginho também não terá à sua
disposição o zagueiro Emerson
Santos, que se machucou no
treino de quinta-feira (4). Com
dores musculares, Édson Felipe
e Shaylon são dúvidas. 

Red Bull Bragantino
Para enfrentar o Atlético

Goianiense, o técnico Maurício
Barbieri terá duas novidades
entre os seus relacionados. Os
meias Eric Ramires e Hyoran
são as “surpresas” da lista. Ra-
mires volta após cumprir cum-
prir suspensão imposta pelo

Superior Tribunal de Justiça
Desportiva (STJD), enquanto
que Hyoran estava fora há um
mês por conta de duas lesões
na mão esquerda. No duelo
contra o Dragão, ele jogará
com uma proteção no local. 

Histórico
A partida deste sábado (6)

será a vigésima da história
entre Atlético Goianiense e
Red Bull Bragantino. Com 10
vitórias, quem mais venceu

foram os paulistas. Os goianos
triunfaram em seis confron-
tos. Além disso, os clubes fi-
caram no empate em outras
três oportunidades.

No último encontro, go-
leada do Massa Bruta para
cima do Dragão. Pela segunda
rodada, o Rubro-Negro, co-
mandado à época pelo técnico
Umberto Louzer, perdeu por
4 a 0, no Estádio Nabi Abi
Chedid. (Breno Modesto, es-
pecial para O Hoje)

Com baixas e retornos, o Dragão está 
preparado para enfrentar o Red Bull Bragantino

Vai começar a Di-
visão de Acesso do
Campeonato Goiano.
Neste final de sema-
na, quatro jogos
abrem a disputa da
segunda divisão do
futebol goiano. Dois
deles acontecem no
sábado (6). Às 15h30,
no Estádio Amintas
de Freitas, o rebaixa-
dos em 2021, Jaraguá
e Itumbiara, fazem o
jogo de abertura do
campeonato. No mes-
mo horário, o Cerra-
do, campeão da Ter-
ceira Divisão no ano
passado e que conta
com o meia Alan Mi-
neiro em seu elenco,
recebe Goiânia, que
segue em busca do
retorno à elite esta-

dual. A partida acon-
tecerá no Estádio An-
níbal Batista de Tole-
do, em Aparecida de
Goiânia.No domingo
(7), Inhumas e Ana-
polina, outra que in-
vestiu forte para re-
tornar à primeira di-
visão, iniciam os tra-
balhos, às 15h30. O
duelo será realizado
no Estádio Zico Bran-
dão, na cidade de In-
humas. Por último,
às 16h, Evangélica,
vice-campeã da Ter-
ceirona recém pro-
movido à Divisão de
Acesso, e Aparecida
encerram a rodada,
no Valdir Cândido de
Queiroz. (Breno Mo-
desto, especial para
O Hoje)

Divisão de Acesso
começa neste 
fim de semana

CAMPEONATO GOIANO

Após vitória na Sula, Atlético
tenta “acordar” no Brasileiro

NACIONAL

Roberto Corrêa/Vila Nova FC

ponto importante

Alan Deyvid/Atlético-GO
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Pela Série C, neste domingo (7), a Apa-
recidense enfrenta o Remo, no Baenão.
Sobre o confronto, o técnico Moacir Júnior
destaca que a equipe precisa estar prepa-
rada. “Temos seis pontos em disputa, a
gente sabe que quatro pontos, pelo número
de vitórias e saldo construído vai nos ga-
rantir a classificação e que três pontos
também pode nos garantir”, afirma.  O
técnico frisa também que Aparecidense
precisa jogar com muita força e afinco,
sabendo que o Remo vai estar motivado
pela última vitória. “O que separa o Remo
da Aparecidense é o gol pró, mas os outros
quesitos são todos iguais. Acredito que
será um grande jogo e espero que a gente
esteja numa tarde inspirada e eficiente
para fazer um bom trabalho lá e trazer
um bom resultado”, declara. (Maiara Dal
Bosco, especial para O Hoje)

EXPRESSA

tÉCNICaFICHA
Vila Nova 1x1 Ituano

Data: 5 de agosto de 2022. Horário: 19h. Local: estádio serra
Dourada, em goiânia (go). Gols: Neto Pessoa (26’/2t) - VIl; gabriel
Barros (12’/2t) - ItU. Árbitro: rodrigo Jose Pereira de lima (Pe). As-
sistentes: alessandro Álvaro rocha de Matos (Fifa/Ba) e Francisco
Chaves Bezerra Junior (Pe). VAR: rodrigo D’alonso Ferreira (sC)

Vila Nova: tony; Pedro Bambu
(railan), rafael Donato, alisson
Cassiano e Willian Formiga; ralf,
romário (Jean Martim) e arthur
rezende (Wagner); Pablo Dyego
(Marlone), Neto Pessoa e Mat-
heus souza (Matheuzinho).
Técnico: allan aal

Ituano: Filipe; Kaio, lucas Dias,
Bernardo schappo e Mário sér-
gio; rafael Pereira (gerson Ma-
grão), Caique (Jiménez) e lucas
siqueira; aylon (Chrigor), Bruno
lopes (Vinícius Jaú) e gabriel
Barros (João Victor).
Técnico: Carlos Pimentel

No Estádio
Dourada, o 
Vila Nova
empatou 
em 1 a 1 
com o Ituano

Data: 6 de agosto de 2022. Horário: 19h. Local: estádio antônio
accioly, em goiânia (go). Árbitro: Marielson alves silva (Ba). Assis-
tentes: rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (Fifa/rJ) e luanderson
lima dos santos (Ba). VAR: rodrigo Carvalhaes de Miranda (rJ)

tÉCNICa

Atlético-GO: renan; Dudu,
Wanderson, Klaus (Édson
Felipe) e Jefferson; gabriel
Baralhas, Marlon Freitas e
shaylon (airton); Wellington
rato, ricardinho e Peglow
Técnico: Jorginho

Red Bull Bragantino: Cleiton;
aderlan, léo ortiz, Natan e
luan Cândido; raul, lucas
evangelista e Hyoran
(Praxedes); artur, Helinho e
Jan Hurtado
Técnico: Maurício Barbieri

xAtlético-GO Red Bull Bragantino

FICHA
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Maiara Dal Bosco 

No domingo (7) o Goiás
enfrenta o Palmeiras, no Al-
lianz Parque. Diante do con-
fronto com o líder da com-
petição, fora de casa, o téc-
nico Jair Ventura avalia que
será um jogo extremamente
difícil, mas projeta um retur-
no melhor que o turno para
o Esmeraldino. 

Saímos na frente na nossa
briga interna contra o turno,
onde a gente perdeu o primeiro
jogo [do primeiro turno] e já
venceu o primeiro do segundo
turno. Então a gente já tem
três pontos a mais, já que per-
demos para o Coritiba na es-
treia do Campeonato Brasielro.
Esse é o nosso objetivo, a gente
empatou com o Palmeiras no
turno, então que a gente possa
conseguir um resultado ainda
melhor”, destaca Ventura.

O técnico do Esmeraldino

pontua que a equipe sabe das
dificuldades de jogar no Allianz
Parque, mas que vai em busca
de uma vitória mesmo sabendo
da força do líder do campeo-
nato. “Jogo a jogo, não adianta
pensar daqui três, quatro jogos.
Estamos com foco total no pró-
ximo jogo, mais uma final de

Copa do Mundo, para que a
gente possa continuar pon-
tuando. Nossa estratégia é pen-
sada jogo a jogo. Encaro cada
partida de uma maneira - mes-
mo querendo os três pontos
de todos os adversários - mas
você pode ganhar de diversas
maneiras”, avalia.

Segundo ele, diante do Pal-
meiras, o Goiás precisa estar
atento a todos os detalhes. “É
um jogo extremamente difícil,
contra uma das melhores equi-
pes do futebol brasileiro. O
jogo foi muito difícil [no pri-
meiro turno], mesmo aqui na
Serrinha. Sabemos da força

deles, mas esperamos que a
gente possa fazer um grande
jogo”, ressalta o técnico.

Com relação a outros ob-
jetivos para além da perma-
nência na Série A, o técnico
afirma que ainda é cedo para
pensar sobre. “É muito cedo.
Nosso objetivo continua sendo
a pontuação para livrar o
Goiás da zona de rebaixamen-
to. Nada disso, de décimo lu-
gar, de nada. Basta sim, ser o
primeiro time fora da zona
de rebaixamento, que esse é
o nosso grande objetivo. Nosso
investimento foi pra isso. Ló-
gico que todos nós queremos
o melhor pro Goiás, dentro
do que a gente alcançar da
pontuação, aí sim a gente vai
buscar voos maiores, mas não
enquanto a gente não alcan-
çar nosso primeiro objetivo,
que é não voltar para a Série
B no ano que vem”, finaliza.
(Especial para O Hoje)

Neste domingo (7), o Esmeraldino enfrenta o
líder Palmeiras, no Allianz Parque 

Jair Ventura proJeta returno
melhor que 1º turno para o Goiás 

Técnico do Goiás vê jogo extremamente difícil diante do Palmeiras, mas afirma que equipe buscará resultado 
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Rosiron Rodrigues | Goiás EC

tÉCNICaFICHA
Palmeiras x Goiás

Data: 07 de agosto de 2022. Horário: 16h. Local: allianz arena, em são Paulo (sP). Árbitro: Wilmar roldán
(Colômbia). Assistentes: alexander guzman e Wilmar Navarro (Colômbia). VAR:  Julio Bascuñan (Chile)

Palmeiras: Weverton; Mayke, gustavo gómez,
luan e Vanderlan; Danilo, zé rafael e gustavo
scarpa; Dudu, Wesley e rony (lópez).
Técnico: abel Ferreira 

Goiás: tadeu; Diego, lucas Halter, Caetano e
Juan; auremir, Matheus sales, Dadá Belmonte e
Vinícius; Nicolas (reynaldo) e Pedro raul.
Técnico: Jair Ventura 
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Maria Paula Borges

A capoeira é uma das ma-
nifestações mais relevantes da
cultura popular brasileira.
Combinando dança e luta rit-
mada, com movimentos acom-
panhados pelo som do berim-
bau, cantos e palmas, foi con-
ferida como Patrimônio Ima-
terial da Humanidade pela Or-
ganização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a
Cultura (Unesco), e o Dia do
Capoeirista é comemorado no
dia 3 de agosto.

A data de comemoração
foi escolhida devido a Lei
nº 4.649, de 1985, do gover-
no do estado de São Paulo,
que instituiu oficialmente o
dia para celebrar os capoei-
ristas. Entretanto, mesmo
que comemorado nacional-
mente, não existe uma lei
que oficialize o dia do ca-
poeirista no Brasil.

Um levantamento do O
Globo estima que aproxima-
damente 6 milhões de pes-
soas praticam capoeira no
Brasil, prática que vem se
tornado internacional, ga-
nhando ainda mais espaço
nos países europeus e com
campeonatos mundiais. 

Uma criança de 6 anos, que
pratica capoeira, afirma que
já praticava antes. “Eu gosto
porque eu praticava capoeira
na escola, só que eu não parei.
O que eu mais gosto na ca-
poeira é do Mestre, de tocar,
dos meus amigos, de cantar,
de brincar, de me divertir e
me defender”, diz.

História da capoeira
Um dos elementos da cul-

tura nordestina, a capoeira
foi introduzida pelos povos
negros escravizados, uma
expressão cultural preser-
vada e repassada pelos mes-
tres de capoeira. 

Os escravos que trabalha-
vam nas fazendas de enge-
nho eram submetidos a con-

dições insalubres, trabalho
forçado e agressões. Como
uma forma de proteção, co-
meçaram a desenvolver gol-
pes e agilidade corporal, de-
senvolvidas e transformadas
na capoeira. 

Portanto, a roda de ca-
poeira é uma das demons-
trações da expressão cultural
do país, que demonstra luta
e resistência envolvendo arte
marcial, dança e música. Al-
guns pesquisadores acredi-
tam que os primeiros locais
em que foram concretizadas
as rodas tenha sido nas ma-
tas rasas do interior brasi-
leiro, dando origem ao nome
(junção dos termos “ka’a”,
que significa ‘mata’, e “pûer”,
que significa ‘que foi’).

A prática da capoeira, du-
rante muito tempo, foi consi-
derada crime prevista pelo Có-
digo Penal, devido à crença
das autoridades de que a prá-
tica era perigosa. Entre 1890 e
1937 a prática foi proibida em
território brasileiro, sujeito a
penalidade de 2 a 6 meses de
prisão, por exercício de agili-
dade e destreza corporal. 

Apesar da proibição,
atualmente a capoeira é co-
nhecida mundialmente e é
uma prática extremamente
respeitada. O Instituto do
Patrimônio Histórico e Ar-
tístico Nacional (IPHAN) re-
conheceu a luta ritmada
como Patrimônio Cultural
Imaterial, em 2008. 

Além disso, o Mestre Bi-
mba, criador da Luta Regio-
nal Baiana, mais tarde no-
meada capoeira regional,
fundou a primeira escola de
capoeira do mundo, em
1932, a Academia-Escola de
Cultura Regional em Salva-
dor, na Bahia. Nessa escola,
pessoas de qualquer classe
social foram contempladas
com o aprendizado da arte
marcial, tornando a prática
uma atividade física. (Espe-
cial para O Hoje)

Manifestação foi conferida
como Patrimônio Imaterial
da Humanidade pela Unesco e
como Patrimônio Cultural
Imaterial pelo Iphan

Um dos elementos da cultura nordestina, a capoeira foi introduzida pelos povos negros escravizados, uma expressão preservada e repassada pelos seus mestres aos novatos

A capoeira foi considerada como crime devido ao preconceito e crença de que a prática seria perigosa

Apesar da proibição, atualmente a capoeira é conhecida mundialmente e é uma prática respeitada

Capoeira foi enraizada na
história e cultura brasileira

Fotos: Divulgação
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O fundador da primeira escola de capoeira foi o mestre Bimba, criador da Luta Regional Baiana
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A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) rea-
firmou a preocupação em relação à definição das cober-
turas obrigatórias para os planos de saúde, com a apro-
vação na quarta-feira (3), pela Câmara dos Deputados, do
projeto de lei 2033/22, e destacou que a competência de
elaborar o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde é
atribuída a ela pela lei 9.961/2000.

Acrescentou que, no processo de inclusão de um pro-
cedimento no rol, o seu exame técnico “é condição indis-
pensável para ampliar ou restringir o uso de uma deter-
minada tecnologia no setor de saúde suplementar”.

O projeto de lei aprovado na Câmara estabelece hipó-
teses de cobertura de exames ou tratamentos de saúde
que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos
da ANS. A proposta ainda passará por análise do Senado.

O motivo que levou à aprovação é dar continuidade a
tratamentos que poderiam ser excluídos da cobertura
dos planos de saúde.

Se o texto for confirmado pelo Senado, as operadoras
deverão autorizar os planos de saúde a cobrirem tratamento
ou procedimento prescrito por médico ou dentista que
não estejam no rol da ANS, se entre os critérios estiverem
a existência de comprovação da eficácia, à luz das ciências
da saúde, baseada em evidências científicas e plano tera-
pêutico, de recomendações pela Comissão Nacional de In-
corporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde
(SUS) e de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias
em saúde que tenha renome internacional, desde que
sejam aprovadas também para seus similares nacionais.

Avaliação
A ANS afirmou que, para realizar o exame técnico,

utiliza a Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS), meto-
dologia que analisa todas as informações sobre evidências
científicas relativas à eficácia, efetividade, acurácia e se-
gurança da tecnologia, avaliação econômica e de impacto
orçamentário e disponibilidade de rede prestadora. O
uso da tecnologia também passa pela aprovação dos con-
selhos profissionais, entre outros pontos.

“As novas tecnologias a serem incorporadas ao rol passam,
ainda, por amplo debate com a sociedade, por meio da par-
ticipação social dirigida e ampliada, por meio de reuniões
técnicas, consultas públicas e audiências públicas, de forma
a permitir que a tomada de decisão para incorporação ou
não da tecnologia ao Rol se dê de maneira robusta, imparcial,
transparente e sistemática”, explicou à agência.

A ANS afirmou, também, que haverá sério comprome-
timento dos parâmetros clínicos de efetividade e segurança
de uso dos procedimentos incluídos no Rol, se não ocorrer
a validação de estudos de ATS com evidência científica
sólida. Conforme a agência reguladora, sem isso “não
haverá certeza dos benefícios clínicos e nem dos potenciais
efeitos colaterais associados às tecnologias”.

Para a ANS, seria importante se ao menos o projeto de
lei considerasse não apenas o critério de existência de
comprovação da eficácia baseada em evidências científicas
ou de aprovação por um órgão de avaliação de tecnologia,
mas os dois critérios associados.

“Também é preciso destacar que, num sistema mu-
tualista como é o setor de planos de saúde, todos os
custos de consultas, cirurgias, internações e demais aten-
dimentos são repartidos entre os beneficiários e, dessa
forma, é possível diluir as despesas, tornando-as viáveis
para o consumidor”, esclareceu.

No entendimento da agência, o grau de incerteza re-
ferente aos impactos econômicos da realização de proce-
dimentos não previstos no rol atual provocará o risco de
elevação dos reajustes a patamares superiores à capacidade
de pagamento de beneficiários, mesmo naqueles contro-
lados pelo órgão, como ocorre nos planos individuais,
“podendo gerar a exclusão de um grupo de beneficiários
do sistema de saúde suplementar”.

Aprimoramento
A ANS informou, ainda, que o processo de revisão do

Rol tem sido aprimorado sistematicamente, tornando-se
mais ágil, participativo e transparente.

“Até 2021, a atualização era feita a cada dois anos. A
publicação da Resolução Normativa nº 470, nesse mesmo
ano, a recepção e a análise das propostas passaram a ser
feitas de forma contínua, dando dinamismo à revisão
das coberturas obrigatórias”, afirmou.

Ainda em 2021, o Congresso Nacional votou uma Me-
dida Provisória que, em março de 2022, seria convertida
na Lei 14.307, que trouxe prazos ainda mais enxutos
para atualização do Rol.

A proposta ainda precisa passar por aprovação no Senado

Uma adolescente de 14 anos
denunciou às autoridades um
estupro realizado pelo próprio
irmão e assédio sexual pelo pai.
O caso está sendo investigado
pela Polícia Civil de Goiás. A
menina alega que o suposto cri-
me aconteceu quando ela foi
dormir na casa do irmão, em
Anápolis, na quarta-feira (3/8).

De acordo com informações,
o pai, de 43 anos, afirmou em
seu depoimento que pediu fotos
íntimas da menina só de calcinha
através do Whatsapp. Já o irmão,
de 20 anos, relatou que relação
sexual entre os dois foi consen-
sual e não houve protestos por

parte da jovem. Os dois suspeitos
não foram presos, pois de acordo
com a polícia, não houveram
provas suficientes.

“O pai confirmou, e estava
provado o assédio por meio da
mensagem. Ele nega qualquer
outro tipo de abuso. O irmão
alegou que realmente teve re-
lação sexual com a irmã e que
foi consensual”, informou a de-
legada Marisleide Santos, res-
ponsável pelas investigações.

Santos alega que irá pe-
dir uma medida protetiva
para a adolescente e emitir
o mandado de prisão contra
os parentes.

Durante a conversa, o pai
tenta persuadir a menina a man-
dar as fotos íntimas para ele.

“De calcinha, você tem,
pode mandar meu amor”, es-
creveu. A filha argumenta que
não têm fotos desse tipo. O
pai, no entanto, não acredita
e implora mais uma vez. “Sei,
é claro que tem, meu amor”,
insistiu. “Não tenho pai. De
onde o senhor tirou isso?”, per-
guntou a menina. “Nada. Que
estou com muito tesão, meu
amor. Então você não pode
ajudar o pai, ok aí”, disse o
homem. (Victória Vieira, es-
pecial para O Hoje)

Jovem de 14 anos denuncia pai e
irmão por abuso e assédio sexual

ANS alerta para
riscos em Rol de
Procedimentos 
sem análise técnica

tRÁPIDAS

PL cria regime específico de
recuperação de cooperativas

O Projeto de Lei 815/22 cria um regime
específico de recuperação judicial e extraju-
dicial para as cooperativas (exceto as de cré-
dito, reguladas pelo Banco Central). O texto,
em tramitação na Câmara dos Deputados,
altera a Lei do Cooperativismo. O objetivo é
preservar a atividade econômica das coope-
rativas. Ele afirma que as cooperativas estão
hoje desprotegidas, pois não foram abrangidas
no regime de insolvência da Lei de Falências.
Para marcar a diferença com o regime das
empresas, o projeto utiliza os termos reor-
ganização judicial e reorganização extraju-
dicial. A proposta traz regras sobre adesão
ao regime, prazos de pagamento das dívidas,
Plano de Reorganização e medidas voltadas
à transparência das contas das cooperativas.
O texto também prevê o parcelamento de
dívidas tributárias, com a possibilidade de

transação, para as cooperativas que optarem
pela modalidade judicial. Pelo projeto, a
cooperativa deverá aprovar em assembleia
geral, com voto de pelo menos de 2/3 dos
sócios presentes, a autorização para a dire-
toria ou conselho de administração pedir a
reorganização na Justiça. O deferimento do
pedido suspenderá a execução de todas as
dívidas. Assim, ficam sustadas medidas como
arresto, penhora, sequestro, busca e apreen-
são, constrição judicial ou extrajudicial sobre
os bens do devedor. Na reorganização ex-
trajudicial a suspensão será convencionada
pelas partes. Na judicial, o prazo será definido
pelo juiz, por no mínimo 180 dias, prorro-
gável. O texto admite o ajuizamento de tutela
provisória para preservar os ativos da coo-
perativa nos 15 dias anteriores à homologa-
ção judicial da reorganização.

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

Jurídica

Incentivo ao turismo

Foi sancionada e pu-
blicada a  Lei Estadual
nº 21.509, que trata de
incentivo ao desenvol-
vimento do turismo re-
ligioso e espiritual em
Goiás. O texto altera o
conteúdo da  Lei Esta-
dual nº 17.204, de 24 de
novembro de 2010, e
prevê agora a disponi-
bilização de pesquisas
e informações sobre a
demanda de oferta tu-

rística; incentivo à di-
vulgação das festivida-
des religiosas por meio
dos veículos de radio-
difusão e internet;incen-
tivo à celebração de con-
vênios e/ou parcerias
com entidades governa-
mentais ou não gover-
namentais, que tenham
por objetivo a realiza-
ção de eventos de pro-
moção do turismo reli-
gioso e espiritual.

Vaqueiro é atividade de risco
A Subseção I Especia-

lizada em Dissídios Indi-
viduais do Tribunal Su-
perior do Trabalho con-
firmou a responsabilida-
de de um fazendeiro pe-
los danos sofridos por
um vaqueiro que caiu da
montaria durante o ma-
nejo de gado em uma fa-
zenda. Para o colegiado,
trata-se de atividade de

risco, e a responsabiliza-
ção do empregador pelo
acidente de trabalho in-
depende de culpa. A que-
da provocou fratura ex-
posta dos ossos da bacia
com lesão do pênis. O
acidente gerou sequelas
permanentes, como cica-
trizes no órgão genital,
causando-lhe constran-
gimento íntimo.

2 TJMG - A absolvição sumária por crime da competência do Tribunal do Júri não
precisa mais ser submetida à análise do segundo grau de jurisdição, uma vez que essa
exigência foi tacitamente revogada. (Especial para O Hoje)

A Primeira Turma do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), por una-
nimidade, entendeu que o fato de
o candidato responder a inquéri-
to policial, por si só, não o des-
qualifica para o ingresso em cargo
público. A decisão teve como base
a tese firmada em repercussão
geral pelo STF na qual ficou defi-
nido que, "sem previsão consti-
tucional adequada e instituída
por lei, não é legítima a cláusula
de edital de concurso público que
restrinja a participação de candi-
dato pelo simples fato de respon-
der a inquérito ou ação penal".

STJ reafirma princípio
da presunção 
de inocência em 
concursos públicos

Senado analisará PL sobre alcance 
da cobertura dos planos de saúde

Senado apreciará o projeto de lei que
trata da obrigação dos planos de saúde
cobrirem tratamentos que não estejam
previstos pela Agência Nacional de Saúde
(ANS). Aprovado pela Câmara dos Depu-
tados, o PL 2.033/2022 estabelece hipóteses
de cobertura de exames ou tratamentos
de saúde que não estão incluídos no rol
de procedimentos e eventos da agência.
O objetivo é dar continuidade a tratamen-
tos que poderiam ser excluídos da cober-
tura dos planos de saúde após a decisão

do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em
junho, que o Rol de Procedimentos e Even-
tos em Saúde tem caráter taxativo, não
estando as operadoras de saúde obrigadas
a cobrir tratamentos não previstos na
lista, salvo algumas situações excepcionais.
No Senado, diversos senadores também
apresentaram projetos no mesmo sentido,
ou seja, ampliar a cobertura da saúde pri-
vada. A Comissão de Assuntos Sociais (CAS
) vai debater o tema. A proposta tem
grande apoio entre os senadores.
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A pesquisa realizada sobre
a distribuição e crescimento
dos nematoides no Brasil per-
correu todo o país durante o
ano passado e traz detalhes
importantes sobre a proble-
mática em todas as regiões,
nos mais diversos cultivos e
para todas as espécies encon-
tradas. Se o cenário perma-
necer como está, a expectati-
va é de que produtores bra-
sileiros tenham um prejuízo
somado de até R$ 870 bilhões
em menos de 10 anos. 

Hoje, as regiões mais im-
pactadas pela presença dos ne-
matoides no solo são Sul, Cen-
tro-Oeste e Norte, em especial
no Cerrado. Em alguns estados,
os vermes estão presentes em
mais de 99% das amostras. A
espécie Pratylenchus ssp., por
exemplo, é a mais identificada,
chegando a mais de 75% das
áreas analisadas. No mapa
abaixo, é possível ter uma di-
mensão da situação atual.

Manejo genético 
A pesquisadora da Emater

aponta que as principais for-
mas de manejo para os nema-
toides estão associadas às es-
tratégias de manejo genético

(uso de material tolerante ou
resistente), cultural (manejo
integrado), químico e biológico. 

Entretanto, o primeiro pas-

so para um bom manejo de
nematoides consiste na iden-
tificação correta do nematoi-
de presente na área. “Não
adianta o produtor adquirir
o melhor produto do mercado
se for utilizado de forma ina-
dequada. O que se observa é
que o produtor ainda tem
uma percepção muito peque-
na da gravidade e das ferra-
mentas disponíveis, conside-
rando nematoides como uma
coisa só”, pontua. 

Em nível de campo, para
um manejo eficiente, torna-se
necessário conhecer exatamen-
te o que se deseja manejar e
sua população na área. Segun-
do ela, a partir deste conheci-
mento, será possível definir a
melhor estratégia de manejo
e demais práticas integrativas,
como a definição de espécies
de cobertura, plantas não hos-
pedeiras, escolha de cultivares
com tolerância/resistência.

“O que se tem observado
em relação ao uso do manejo
biológico é a redução da po-
pulação de nematoides na área

em torno de 50 a 60%. Porém,
a entrega desses produtos vai
além, atuando também em ro-
tas secundárias do metabolis-
mo da planta de forma extre-
mamente benéfica, como a in-
dução de resistência sistêmica,
síntese de hormônios, produ-
ção de biofilme que protege
as raízes, solubilização de fos-
fato etc., sendo todo, efeitos
indiretos que agregam à planta
um sistema radicular mais vi-
goroso”, finaliza.

Custo de produção 
Além disso, o Ifag estima

custo de produção total da soja
2022/23 acima dos R$ 10 mil
por hectare em Goiás. Leonardo
Machado destaca que este pa-
tamar se configura como custo
recorde no Estado, o que deve
existir mais cuidado do produ-
tor na negociação da safra. Isto
porque, segundo ele, uma vez
que os patamares normais de
produtividade e os atuais preços
da soja devem deixar as mar-
gens bastante apertadas. (Es-
pecial para O Hoje)

Cenário pode causar prejuízo de R$ 870 bilhões em 10 anos 

Daniell Alves

A cada 10 safras de soja,
uma inteira é perdida para
os nematoides, vermes mi-
croscópicos capazes de para-
sitar as plantas. Os dados são
de uma pesquisa feita pela
Syngenta, em parceria com a
consultoria Agroconsult e a
Sociedade Brasileira de Ne-
matologia (SBN). De acordo
com o levantamento, já existe
uma estimativa de R$ 65 bi-
lhões em perdas por conta
desse problema, somente na
cultura de soja. 

Nematoides fitoparasitas,
os principais causadores, po-
dem resultar em prejuízos di-
reto ao desenvolvimento e
produtividade de todas as cul-
turas, além de dano indireto
que favorece a entrada de
fungos nas plantas. 

Quando se fala em nema-
toides, o problema está abaixo
do campo de visão do produ-
tor, sendo considerado pelos
produtores como “inimigo
oculto”, pois nem sempre é
possível visualizá-los ou iden-
tificá-los em campo. É o que
explica Taís Ferreira de Al-
meida, pesquisadora da Agên-
cia Goiana de Assistência Téc-
nica, Extensão Rural e Pes-
quisa Agropecuária (Emater). 

“Os sintomas expressados
na parte aérea podem ser
confundidos com outros pro-
blemas que ocorrem na cul-
tura da soja. Os principais as-
sociados à cultura da soja são:
nematoides de galha, nema-
toide das lesões radiculares,
nematoide de cisto e nema-
toide reniforme”, explica. 

Por outro lado, também
há outras espécies de vermes
antes consideradas secundá-
rias, que têm aparecido com
frequência em amostras de

solo de lavouras de soja, aler-
ta pesquisadora. De acordo
com ela, estes ocasionam da-
nos observados nas raízes,
muitas vezes, favorecendo e
até mesmo intensificando os
prejuízos provocados por fun-
gos de solo, como, por exem-
plo, os causadores de podri-
dões radiculares.

Neste contexto, Goiás pre-
cisa ficar em alerta em relação
à ocorrência dos vermes mi-
croscópicos, uma vez que a
maioria das espécies cultiva-
das pode ser infectada pelos
nematoides associados à soja.
“Quase todas as plantas da-
ninhas também possibilitam
a reprodução e a sobrevivên-
cia desses nematoides. Como
consequência, a ocorrência
frequente limita as áreas de
cultivo, aumenta o custo de
produção e compromete a

produtividade”, ressalta. 

Métodos de controle
Para o coordenador insti-

tucional do Instituto para o
Fortalecimento da Agrope-
cuária (IFAG), Leonardo Ma-
chado, os nematoides, como
qualquer outra doença ou
praga, caso não sejam con-
trolados, podem causar per-
das consideráveis na ativida-
de produtiva. “O caso é mais
grave, visto que há uma gran-
de escassez de métodos de
controles disponíveis, sendo
na sua grande maioria con-
troles biológicos, com utili-
zação de plantas forrageiras
que diminuem consideravel-
mente o número de nematoi-
des no solo”, aponta.

Desse modo, torna-se fun-
damental que os produtores
fiquem atentos com os pre-

juízos causados pela praga,
para que, caso ele ultrapasse
o nível de dano econômico,
seja lançado mão de métodos
de controles da praga.

Estratégias para
minimizar danos

O presidente da Associação
dos Produtores de Soja e Milho
de Goiás (Aprosoja-GO), Joel
Ragagnin, ressalta a impor-
tância da quantificação e qua-
lificação dos danos causados
pelos vermes nos diversos cul-
tivos em solos tropicais. “A
maioria das culturas que cul-
tivamos são suscetíveis ao ata-
que de nematoides. É até difícil
fazer essa quantificação no
campo e os produtores não
vão conseguir identificar exa-
tamente qual é o potencial de
dano. Em Goiás, os relatos de
campo são muito frequentes

desses danos, principalmente
na cultura de soja, milho, fei-
jão e algodão”, informa. 

Neste caso, os agricultores
devem ficar atentos com re-
lação ao histórico de ataques
dessas pragas dentro da pro-
priedade. “Estabelecer algu-
mas técnicas que integram
as diversas formas de con-
trole possíveis. Dentre elas,
a rotação dos cultivos, uso de
ferramentas químicas, de fer-
ramentas físicas e biológicas”. 

Ao utilizar essas estratégias,
os danos causados serão mi-
nimizados ao longo das diver-
sas safras que são realizadas.
“Essas técnicas são bastante
difundidas. Também é impor-
tante o agricultor ter uma as-
sessoria técnica para colocar
em práticas essas ferramentas
para realizar o controle e ame-
nizar as perdas”, finaliza.

Especialistas
explicam de que
forma os vermes
interferem na
produção e quais
são as estratégias
para minimizar
prejuízos 

Pragas podem destruir
1 a cada 10 safras de soja
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Taís Ferreira, pesquisadora da Emater, diz que os 
sintomas podem ser confundidos com outros problemas

“O caso é mais grave, visto que há uma grande escassez de
métodos de controles disponíveis”, aponta Leonardo Machado

Joel Ragagnin ressalta a importância da quantificação e
qualificação dos danos causados pelos vermes

Pesquisa estima
R$ 65 bilhões em
perdas por conta
desse problema
somente na
cultura de soja



O ministro das Rela-
ções Exteriores da Rússia,
Sergei Lavrov, disse nesta
sexta-feira (5) que Moscou
está pronta para discutir
trocas de prisioneiros com
Washington por meio de
um canal diplomático.

“Estamos prontos para
discutir este tópico, mas
dentro da estrutura do
canal que foi acordado
pelos presidentes Putin
e Biden”, disse Lavrov.

Na quinta-feira (4), a
estrela da WNBA Brittney
Griner foi condenada pela
justiça da Rússia a nove
anos de prisão, com uma
multa de 1 milhão de ru-
blos (cerca de US$ 16.400),
em um tribunal da cidade
russa de Khimki.

Griner foi considerada
culpada de contrabando
de drogas, um crime que
o juiz disse que ela come-
teu deliberadamente. Ela
foi presa com menos de
um grama de óleo de can-
nabis em sua bagagem no
Aeroporto Internacional

Sheremetyevo de Moscou
em 17 de fevereiro.

O presidente dos Esta-
dos Unidos, Joe Biden, afir-
mou nesta quinta-feira
que a condenação da es-
trela do basquete Brittney
Griner a nove anos de pri-
são por acusações de dro-
gas na Rússia é “inaceitá-
vel” e pediu que Moscou
a liberte imediatamente.

“Hoje, a cidadã ame-
ricana Brittney Griner
recebeu uma sentença
de prisão que é mais um
lembrete do que o mun-
do já sabia: a Rússia está
detendo Brittney injus-
tamente”, disse Biden em
comunicado.

Em 27 de julho o go-
verno de Biden ofereceu
a troca de Viktor Bout, um
traficante de armas russo
condenado a 25 anos de
prisão nos EUA, como par-
te de um possível acordo
para garantir a libertação
de Griner e de Paul Whe-
lan, outro americano de-
tido na Rússia.

Rússia está pronta
para discutir troca
de prisioneiros com
EUA, diz Lavrov

DIPLOMACIA

A cidade de Mykolaiv,
no sul da Ucrânia, vai im-
por um toque de recolher
do final desta sexta-feira
(5) ao início da manhã de
segunda-feira (8), enquan-
to as autoridades tentam
prender pessoas que co-
laboram com a Rússia, dis-
se o governador da região.

Mykolaiv, que foi bom-
bardeada durante a in-
vasão russa que começou
em 24 de fevereiro, fica
perto de partes ocupadas
pelos russos na região es-
trategicamente importan-
te de Kherson, onde a
Ucrânia planeja realizar
uma contra-ofensiva.

Vitaliy Kim, governa-
dor da região de Mykoliav,
disse aos moradores que
o toque de recolher co-
meçar às 23h (horário lo-
cal) desta sexta e ir até às
5h de segunda não signi-
ficava que a cidade estava
sob ameaça ou enfrentan-
do um ataque iminente.

“Não há sinal de cer-
co. A cidade estará fe-
chada no fim de semana.
Por favor, seja compreen-
sivo. Também estamos
trabalhando em colabo-
radores. Os distritos pas-
sarão por verificações”,
disse Kim no Telegram.

Ucrânia diz que foi
forçada a ceder território
no leste do país

A Ucrânia disse nesta
quinta-feira (4) que foi
forçada a ceder parte do
território no leste do país
diante de uma ofensiva
russa, e o chefe da alian-
ça militar da Organização
do Tratado do Atlântico
Norte (Otan) disse que
Moscou não deve poder
vencer a guerra.

O presidente ucrania-
no, Volodymyr Zelensky,
descreveu nesta semana
a pressão que suas forças
armadas estavam sofren-
do na região de Donbass,
no leste da Ucrânia, como
“inferno”.

Ele falou de combates
ferozes em torno da cida-
de de Avdiivka e da vila
fortificada de Pisky, onde
Kiev reconheceu o “suces-
so parcial” de seu inimigo
russo nos últimos dias.

Os militares ucrania-
nos disseram nesta quin-
ta que as forças russas
montaram pelo menos
dois ataques a Pisky, mas
que suas tropas conse-
guiram repeli-los.

A Ucrânia passou os
últimos oito anos fortale-
cendo posições defensivas
em Pisky, vendo-a como
uma zona tampão contra
as forças apoiadas pela
Rússia que controlam a
cidade de Donetsk, cerca
de 10 km a sudeste.

Mykolaiv, no sul 
da Ucrânia, tenta
prender quem
colabora com russos

GUERRA

A China disse que disparou
mísseis sobre a ilha de Taiwan
pela primeira vez nesta sex-
ta-feira (5), aumentando as
tensões na região no momen-
to em que a presidente da
Câmara dos Estados Unidos,
Nancy Pelosi, chegou ao Ja-
pão, cujos líderes protestaram
contra Pequim depois que
cinco projéteis caíram perto
das ilhas japonesas.

Pelosi se encontrou com o
primeiro-ministro do Japão,
Fumio Kishida, na manhã de
sexta, com a atenção voltada
para o Estreito de Taiwan,
onde o exército chinês está
realizando exercícios aéreos
e marítimos em resposta a vi-
sita da líder da Câmara ame-
ricana à ilha nesta semana.

A China já havia disparado
mísseis nas águas ao redor de
Taiwan – uma ilha democrá-
tica de 24 milhões de habitan-

tes que o Partido Comunista
Chinês considera parte de seu
território – principalmente du-
rante a Crise do Estreito de
Taiwan na década de 1990.

Mas mísseis sobrevoando
a ilha marcaram uma esca-
lada significativa, com auto-
ridades dos EUA alertando
que pode haver mais por vir.

“Antecipamos que a China
poderia tomar medidas como
essa – na verdade, eu as des-
crevi com bastante detalhes
no outro dia”, disse John Kir-
by, porta-voz do Conselho de
Segurança Nacional dos EUA,
a repórteres na Casa Branca
na quinta-feira. “Também es-
peramos que essas ações con-
tinuem nos próximos dias”.

Um porta-aviões dos EUA
permanecerá na área ao re-
dor de Taiwan por mais al-
guns dias para “monitorar a
situação”, acrescentou Kirby.

Falando em Tóquio na sex-
ta-feira, Pelosi acusou a China
de tentar “isolar Taiwan”,
apontando para a exclusão
da ilha de grupos internacio-
nais como a Organização
Mundial da Saúde. “Eles po-
dem tentar impedir que Tai-
wan visite ou participe de ou-
tros lugares, mas não vão iso-
lar a ilha impedindo-nos de
viajar para lá”, disse ela.

A líder da Câmara ameri-
cana acrescentou que sua visita
a Taiwan foi para manter o
status quo, não para mudá-lo.

Kishida acrescentou que
os exercícios militares chine-
ses eram “uma questão séria
em relação à segurança de
nosso país e de seu povo” e
pediu a suspensão imediata
dos exercícios. O Japão e os
EUA “trabalharão juntos para
manter a estabilidade no Es-
treito de Taiwan”, afirmou.

Ministério de Defesa da ilha informou que projéteis viajaram
acima da atmosfera e, portanto, não representavam risco

China dispara
mísseis sobre
Taiwan pela
primeira vez

Comando Oriental dispara mísseis em direção às aguás próximas a Taiwan durante exercícios militares

O índice de preços mundiais
da agência de alimentos das
Nações Unidas caiu novamente
em julho, afastando-se ainda
mais dos recordes atingidos
em março. O índice de preços
de alimentos da Organização
das Nações Unidas para Agri-
cultura e Alimentação (FAO),
que acompanha as commodi-
ties alimentares mais comer-
cializadas globalmente, teve
uma média de 140,9 pontos no
mês passado, contra 154,3 (va-
lor revisado) em junho. O nú-
mero de junho havia sido cal-
culado anteriormente em 154,2.

O índice de julho ainda é
13,1% superior ao do ano an-
terior, impulsionado pelo im-
pacto da invasão da Ucrânia,
clima adverso e altos custos
de produção e transporte.

"O declínio nos preços das
commodities alimentares
frente a níveis muito altos é
bem-vindo, no entanto, mui-

tas incertezas permanecem",
disse o economista-chefe da
FAO, Maximo Torero.

Uma perspectiva econômi-
ca global sombria, a volatili-
dade da moeda e os altos pre-
ços dos fertilizantes --que po-
dem afetar a produção futura
e os meios de subsistência dos
agricultores-- representam sé-
rias pressões para a segurança
alimentar global, disse ele.

Os índices de preços de
óleos vegetais, açúcar, laticí-

nios, carnes e cereais regis-
traram quedas em julho. O
trigo recuou 14,5%, em parte
devido a um acordo firmado
para desbloquear as expor-
tações de grãos de portos do
Mar Negro.

O índice de preços do milho
caiu 10,7% em julho, também
refletindo o acordo Rússia-
Ucrânia, bem como o aumento
da disponibilidade sazonal dos
principais produtores Argen-
tina e Brasil, disse a FAO. (ABr)

Preços de alimentos no mundo
têm nova queda em julho

FAO INFORMA

Índice chegou a 140,9 pontos em julho, contra 154,3 do mês anterior

Área bombardeada em Bashtanka, na região de Mykolaiv
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Lanna Oliveira

Sucesso é relativo e depende de
diversas variáveis para se concreti-
zar, principalmente no mundo da
música. Mas não há controversas
quando se trata da soma de técnica,
mais carisma e sensibilidade como
fatores determinantes para tal. E
sem dúvidas Nando Reis acumula
estas e mais características que o
consagrou como um dos mais céle-
bres artistas nacionais. Dono de su-
cessos intermináveis, o cantor e com-
positor se apresenta em Goiás mais
uma vez neste sábado (6), no festival
Piri Gastrô em Pirenópolis, às 16h.

Apaixonado por Goiânia, onde
ele declara em entrevista ao Essência
ter feito shows memoráveis desde o
início da carreira, o cantor e com-
positor Nando Reis se diz grato pela
recepção sempre calorosa do público
goiano. Marcando presença mais
uma vez no Estado, ele resgata seus
40 anos de história com a turnê
‘Nando Hits’. A apresentação conta
com canções como ‘Dois Rios’, ‘Onde
Você Mora’, ‘Na Estrada’ e ‘Pra Dizer
Adeus’. E ainda os hits que marcaram
gerações: ‘All Star’, ‘Relicário’, ‘Por
onde andei’, ‘N’, ‘Pra você guardei o
amor’, ‘O Segundo Sol’, entre outros.

Para deleite de quem comparecer,
sejam músicas compostas em parceria
ou somente por ele, todo o repertório
tem a digital de Nando Reis. Sua in-
tensidade, sensibilidade de perceber
o mundo com um olhar profundo, a
maneira como transpõe suas angústias
e alegrias, suas experiências e imagi-
nações, está tudo ali, para quem quiser
conhece-lo. E essa presença única
também alcança os palcos. Como ele
mesmo diz: “Ali é como se fosse o
único lugar do mundo, naquele mo-
mento nós somos as pessoas mais
importantes e eu adoro”, conta.

Ele se diz tomado por uma em-
polgação sem precedente quando se
trata de música e na cidade de Pire-
nópolis não será diferente. Em meio
a tantas conquistas, Nando revela
que ainda é movido por emoções e
sem elas continuar seria impossível.
“Essa emoção de estar no palco é
realimentada pela reação da plateia.
Faço disso uma busca, um propósito,
ir para me divertir e ter uma expe-
riência única”. Sugado pela intensi-

dade da troca de energia que se dá
no palco, apesar dos dias de mais
cansaço, o amor pelo que faz o move
e é nítido no sucesso que faz.

Sucesso este que atravessa gera-
ções e conquista fãs por onde passa.
Assim, se tornou referência como
cantor, compositor e como perso-

nalidade, o que não o deixou con-
fortável. Se desafiar é preciso para
enfrentar a árdua tarefa de fazer o
que ele faz, algo que o inquieta.
“Muitas vezes eu fico até em dúvida
se eu consigo, é uma coisa que me
traz muita angústia. Eu não me
apoio em denominações que me fa-

zem, a exemplo ser referência, isso
não serve de nada para o trabalho
de criação”. Nando, nós te dizemos:
Você consegue sim e como ninguém.

Além da turnê ‘Nando Hits’ que o
artista apresenta no Piri Gastrô, ele
anuncia ao Essência que na semana
que vem estreia as apresentações do
projeto ‘Pitty e Nando’. Experiência
marcante para quem terá a oportu-
nidade de assistir, como tudo que
esses dois artistas gigantes fazem.
Dentro dos planos futuros de Nando
tem também um próximo disco. “Esse
mês começo a gravar algumas coisas
pro meu disco novo que pretendo
lançar em 2023”, conta com exclusi-
vidade para O Hoje. Nando se des-
pede convidando a todos para estar
com ele neste sábado (6) em Piri.

Nando no YouTube
Parte do seu processo de reinven-

ção é se aventurar pelo mundo a
parte que é o YouTube. Em seu canal
é possível encontrar uma versão de
Nando que muitos não conheciam.
Descontraído e confortável a frente
das câmeras, ele abre as portas de
sua casa para o público. Nos vídeos,
ele conta sobre sua carreira, suas
parcerias, suas músicas, responde aos
fãs e tudo aquilo que todos têm cu-
riosidade. Um vídeo emblemático é o
qual ele revela particularides de sua
história com a icônica Cássia Eller, e
ainda mostra o original All Star azul.

Uma ferramenta que o aproximou
dos seus fãs, Nando percebe o quão
natural para ele é estar ali e como as
pessoas se identificam. “Eu me divirto
fazendo, fico feliz que tem muitas
pessoas me assistindo”. Imaginem,
40 anos de estrada e o cantor se pro-
põe a enfrentar novos desafios. Era
tudo que os fãs precisavam, enxergar
Nando Reis de perto, ouvi-lo além de
seus poemas e ser tocados pelas suas
versões da vida. No youtube.com/nan-
doreis você fará uma verdadeira
imersão na história da música na-
cional.(Especial para O Hoje)

Serviço
Nando Reis no Piri Gastrô
Quando: Sábado (6)
Onde: Rua do Lazer - Pirenópolis
Horário: 16h
Ingressos: ticketou.com/pirigastro-
nandoreis

Com a turnê ‘Nando Hits’, o cantor e compositor Nando Reis apresenta músicas icônicas de sua carreira

Essência

Passeio por 40 anos de música
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Para deleite de quem comparecer, 
sejam músicas compostas em parceria 
ou somente por ele, todo o repertório 

tem a digital de Nando Reis
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Arte, música 
e gastronomia 
Maior convenção de 
tatuagem do Brasil segue 
até domingo (7), em Goiânia

Elysia Cardoso 

Tatuagem, música e gas-
tronomia seguem sendo a
pedida deste fim de semana
em Goiânia, no Goiás Tattoo
Festival - GTF maior con-
venção de tatuagem do Bra-
sil, iniciado ontem (5). O
evento está sendo realizado
no Espaço Dois Ipês, no Clu-
be Jaó, e segue até domingo
(7), com abertura dos por-
tões diariamente às 10h.

O GTF contará com 155
tatuadores confirmados de
Goiás, São Paulo, Rio de Ja-
neiro, Paraná, Tocantins,
Distrito Federal, Minas Ge-
rais e Mato Grosso; e é uma
oportunidade para fazer
tatuagens com profissionais
renomados, todos reunidos
em um único local.

Competição 
de tatuagem

O Goiás Tattoo Festival
tem como uma de suas atra-
ções a competição de tatua-
gem. Os interessados pode-
rão se inscrever durante o
evento e escolher dentre as
23 categorias disponíveis:
Aquarela, Goiás, Old School,
Lettering, Fechamento,
Oriental, New School, Ini-
ciante, Colorido, Comics,
Portrait, Black and Grey,
Tribal/ Maori, Realismo,
Pontilhismo/ Dotwork, From
Hell, Black Work, Neo Tra-
dicional, Fine Line, Melhor
de Sexta Tema Livre, Me-
lhor de Sábado Tema Livre,
Melhor de Domingo Tema
Livre e Melhor do Evento
Categoria Tema Livre. Tam-
bém será concedida pre-
miação para o Melhor Pro-
cedimento de Piercing.

Serão premiados os dois

melhores de cada categoria,
os quais serão definidos
por meio de júri especiali-
zado que se baseará nos
critérios: originalidade, apli-
cação de cores, harmonia
e técnica de execução. A
escultura de premiação foi
criada pelo artista Alê Amo-
rin. O regulamento está dis-
ponível no site: (www.goias-
tattoofestival.com).

O evento contará, ain-
da, com uma vertente so-
cial e fará atendimentos
de reconstituição mamá-
ria, os quais serão reali-
zados pelas profissionais
Welide San e Janaína Lima.

Programação musical
Todos os dias, a conven-

ção de tatuagem encerra
suas atividades celebrando
em grande estilo com shows
musicais de artistas locais e
nacionais. No primeiro dia,
o Goiás Tattoo Festival, re-
cebeu em seu palco o Dead
Fish e da goiana Carne Doce. 

Neste sábado (6) é a vez
do coletivo Poesia Acústica,
às 00h30 e, no domingo
(7), encerrando com chave
de ouro, Djonga, a partir
das 21h30, logo após a pre-
miação final da competição
de tatuagem. Além destas,
outras atrações integram
a programação musical:
Bruno Veiga, Salu e 7 Co-
pas, no sábado (6). (Espe-
cial para O Hoje)

SERVIÇO 
Goiás Tattoo Festival 
Quando: sábado (6) e do-
mingo (7), a partir das 10h 
Onde: Avenida Quitandinha,
Nº 600, Setor Jaó - Goiânia
Ingressos on-line: (www.ba-
ladapp.com)

O festival tem como atração a competição de tatuagem

O escritor Gary Chapman é um pastor batista, conselheiro matrimonial e escritor estadunidense

LIVRARIA
t

Mais de 11 milhões de
cópias vendidas, traduzido
para 49 idiomas e best-seller
da New York Times por dez
anos consecutivos. Gary
Chapman, autor de 'As 5
Linguagens do Amor', lança
no Brasil a autobiografia
'Lições de vida e linguagens
do amor: O que aprendi em
minha inesperada jornada'. 

Os leitores conhecerão o
lado gentil e divertido do
‘doutor casamento’, refe-
rência mundial em relações
afetivas, com mais de 30 li-
vros publicados. De menino
comum, nascido em uma
pequena cidade de China
Grove, nos Estados Unidos,
ao reconhecimento inter-
nacional e recordes fre-
quentes, sua história de vida
inspira e emociona.  

A descoberta e superação
de um câncer é um dos fatos
lindamente narrados nesta
autobiografia, que ainda re-
vela as primeiras influên-
cias na escola, igreja e fa-
mília; a importância da vida
acadêmica; a jornada pes-
soal do matrimônio; a vinda
dos filhos e a trajetória vo-
cacional. Paralelo a isso,
Chapman compartilha as
cinco grandes influências
que moldaram sua vida: o
lar, a educação, o casamen-
to, os filhos e a vocação.

Doutor em Antropologia,
casado com Karolyn, com
quem tem dois filhos e três
netos, Chapman revolucio-
nou a ciência dos relacio-
namentos ao revelar como
o ser humano percebe, ma-
nifesta e recebe o amor. A
primeira versão de 'As 5
linguagens do amor', sua
obra-prima, foi lançada em
1992 e é considerada uma

das literaturas mais impor-
tantes do mundo sobre re-
lacionamentos.

Nela, o escritor propõe
cinco maneiras para ex-
pressar o amor: palavras
de afirmação; dar e receber
presentes; atos de serviço;
tempo de qualidade e con-
tato físico. Estas formas au-
xiliam os casais a entende-
rem o que se passa com os
sentimentos mutuamente

e, ainda, ajudam na comu-
nicação, valorização e acei-
tação do próximo.

Sobre o autor 
Gary Chapman é doutor

em antropologia e autor de
mais de 30 livros, incluindo
o celebrado As 5 linguagens
do amor. É casado com Ka-
rolyn, com quem tem dois
filhos e três netos.  (Especial
para O Hoje)

Consultor de relacionamentos
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CELEBRIDADES

Os rumores de affair
entre Gabriel Medina e Jade
Picon ganhou mais um ca-
pítulo. O surfista compar-
tilhou um vídeo em que
faz uma dancinha ao lado
da influenciadora em clima
de intimidade. O atleta era
casado com Yasmin Brunet,
mas está solteiro desde ja-
neiro. Na gravação publi-

cada no TikTok, a dupla
parece começar o vídeo
dando um selinho mas
nada confirmado. Ao se de-
pararem com o entrosa-
mento do suposto casal, os
fãs de Gabriel Medina rea-
giram. "E esse começo?",
observou uma. "Que casal
perfeito!", elogiou outra.
(Patrícia Dias, Purepeople) 

Jade Picon e Gabriel 
Medina assumidos? 

Gary Chapman é autor do best-seller ‘As 5 linguagens
do amor’, que vendeu 11 milhões de cópias

Dan Prado
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HORÓSCOPO
t

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

Hoje o dia pode trazer alguma
decepção com alguém próximo
ou com o trabalho. Você pode ficar
desanimado também com a vida
financeira. Pode haver prejuízos
inesperados e algo pode quebrar. 

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

Hoje o dia pode quebrar al-
guma ilusão ou expectativa. o
lado positivo é que você poderá
manter os pés no chão e ver a
sua realidade com maior pers-
pectiva. evite dispersão ou ex-
cesso de gastos. 

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

Nem sempre os fins justificam
os meios, então mantenha sua
ética e seu senso de justiça. além
disso, o dia pode trazer uma ne-
cessidade de fazer pausas e re-
flexões. Diplomacia é necessária
nas relações, senão podem acon-
tecer brigas e desentendimentos. 

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

o dia favorece a tomada de
iniciativa. Busque realizar e iniciar
algo, porque você pode se be-
neficiar com os resultados. Não
tenha medo de tentar. tome cui-
dado com a mente letárgica e a
dificuldade de focar em uma
ação construtiva.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

sua energia está grande, mas
pode ser caótica e dispersa.
tome cuidado com o egocen-
trismo e a vaidade ou, pior, com
o controle sobre o mundo e zero
autocontrole. suas paixões e
seus desejos podem ser grandes. 

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

o dia pode trazer rivalidades,
então saiba manter o equilíbrio
e a autoconfiança. No amor, é
preciso ter discernimento e mui-
ta autoestima para não ficar in-
seguro. É preciso tomar decisões
rápidas e evitar a dispersão.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

o dia pode trazer certa le-
targia ou dificuldade de ver o
lado bom das coisas. evite acre-
ditar em críticas e fofocas a seu
respeito. É preciso ter aceitação
e confiar na própria intuição.
abandone a estagnação. 

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

Bom dia para quitar dívidas
ou renegociar alguma delas, se
for o seu caso. saiba se reinven-
tar. Você conseguirá fazer bons
acordos se tiver iniciativa e ver
o lado bom das coisas. 

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

o dia pode trazer pessoas fal-
sas para o seu convívio e a sua
intuição será ativada, então seja
discreto e se afaste. tome cuidado
com as pessoas com quem divide
seus planos mais íntimos e sele-
cione melhor suas amizades.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

o dia pode trazer um novo
início, especialmente um novo
aprendizado que você vai gostar
muito. É um momento ideal para
se dedicar mais e se organizar.
os planos precisam de mais de-
talhes: é preciso sair do piloto
automático. Mantenha o foco. 

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

Dia bem agitado, no qual você
precisa abandonar um pouco o
controle e aceitar as soluções e
ajudas que vierem. a passividade
será varrida e hoje você vai fazer
muitos contatos e resolver muitos
problemas de forma natural. 

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

o dia pede mais leveza, diver-
são e ampliação da mente. suas
emoções estarão intensas e você
pode sentir ansiedade, portanto
tome cuidado com os excessos,
porque você pode gastar demais.

GOIÂNIA, FIM DE SEMANA, 6 E 7 DE AGOSTO DE 2022
ohoje.com

A TV Brasil estreia, neste
domingo (7), a segunda tem-
porada de Canto e Sabor do
Brasil, com exibição semanal
às 11h. Para o episódio que
abre a nova leva de progra-
mas, a atração apresentada
por Paulinho Del Ribeiro
conta com a participação da
dupla Gilberto e Gilmar.

Durante o bate-papo na
cozinha da fazenda, Paulinho
prepara um delicioso almoço.
O prato do dia é um arroz
carreteiro acompanhado de
feijão vermelho, tudo prepa-
rado no velho fogão à lenha. 

Ao longo do programa, os
músicos interpretam as can-
ções ‘Capa de Revista’, ‘Só
Mais Uma Vez’, ‘Tá Ruim Mais
Tá Bão’, ‘Nóis Não Vive Sem
Muié’, ‘Assino Com X’, ‘Foto
3 x 4’, ‘Fome de Amor’, ‘Faz
um Ano’ e ‘Quebrando Tudo’.  

Gilberto e Gilmar inicia-
ram sua trajetória na música
sertaneja em Rinópolis, no
estado de São Paulo. O pri-
meiro álbum gravado em
estúdio foi lançado pela du-
pla em 1970.

Em seguida,conquistaram
sucesso com canções como
‘Só Mais Uma Vez’, ‘Santa
Mãezinha’, ‘O Menino de
Ouro Fino’ e ‘Sonho de Crian-

ça’. Em 2018, Gilberto e Gil-
mar regravaram o hit ‘Assino
Com X’ com a participação
de Zé Neto & Cristiano.

Sobre o programa
Com exibição semanal na

TV Brasil, aos domingos, às
11 horas, o programa Canto

e Sabor do Brasil é apresen-
tado por Paulinho Del Ri-
beiro. A atração conta com
a boa música nacional e ser-
taneja, a culinária típica re-
gional, causos, poemas es-
colhidos de autores nacio-
nais, curiosidades e riquezas
do folclore brasileiro. 

festival de churrasco Brazza 
seguindo a tradição de

ser o maior e mais completo
evento do segmento em
anápolis, em goiás, o Festi-
val de Churrasco Brazza é
realizado neste sábado (6),
no Parque de exposições
agropecuárias de anápolis.
são mais de 2 toneladas de
carnes, nas mãos de 12
chefs renomados, em 8 ho-
ras de evento open bar e
open food, organizado pelo
chef romer Pereira. Quan-
do: sábado (6). onde: Par-
que de exposições de aná-
polis - Br-153, anápolis. Ho-
rário: das 14h às 22h.

festival Audiovisual
a partir deste sábado (6),

o Festival audiovisual do Vera
Cruz (FaVera) está de volta
ao formato presencial em
sua 9ª edição. as mostras de
filmes em curta e longa-me-
tragem nacionais e goianos,
mostras infantil e melhor ida-
de reúnem obras especial-
mente escolhidas para serem
exibidas para a comunidade
no festival. o evento segue
até 21 de agosto. Inscrições

e mais informações no ins-
tagram @favera_festival e no
site (favera.com.br).

classic rock e blues
o classic rock e o blues

serão os ritmos do lowbrow
lab arte & Boteco neste sá-
bado (6) e quem comanda a
programação é a tNY, pri-
meira banda de blues do es-
tado de goiás e uma das
primeiras do Centro-oeste
brasileiro. a noite também
contará com show de aber-
tura de lucas Cezilio trio e
participação especial do gai-
tista Magno antônio. as
apresentações começam às
22h30. o público também
poderá conferir a exposição
oxigênio, do multiartista
goiano zzzago, que traz es-
culturas de madeira de reu-
so. Quando: sábado (6).
onde: rua 115, quadra F43a,
lote 214, Nº 1.684, setor sul
- goiânia. Horário: 22h30.

SÁBAdo e domingo
Sabor italiano 

Não dá para pensar na
cultura italiana sem consi-
derar a culinária. a 16ª edi-
ção do Festival Italiano de

Nova Veneza, que ocorre
até domingo (7), em Nova
Veneza, a 39 km de goiânia,
está recheada de opções e
a boa notícia é que os pratos
serão acessíveis para todos
os bolsos: a partir de r$20.
Desde massas a aperitivos,
o público presente no even-
to poderá degustar dos mais
diversos pratos que serão
disponibilizados em 35 es-
tandes e restaurantes. Con-
fira mais informações no
site: (www.festivalitaliano-
novavenezago.com). 

Happy Land 
Devido ao grande sucesso

alcançado na temporada de
férias de 2022, com público
estimado em 30 mil pessoas
ao longo de 50 dias de esta-
dia na Pecuária de goiânia,
a Happy land vai levar um
pedacinho do universo en-
cantado para a  75ª exposi-
ção agropecuária do estado
de goiás até 14 de agosto.
os sábados e os domingos
serão animados pelos espe-
táculos  ‘a Bela e a Fera’, que
acontece às 17h e o sucesso
de ‘encanto’, com início às
18h30. além das apresenta-

ções, a Happy land ainda
disponibilizará de segunda
a domingo, vários brinque-
dos infantis, oficinas e mini
fazendinha. Quando: até 14
de agosto. onde: rua 250,
N°221, setor Nova Vila - goiâ-
nia. Horário: 17h.

Passeio das artes 
o shopping Passeio das

Águas vai realizar, neste sá-
bado (6) e domingo (7), a
primeira edição do projeto
Feira Passeio das artes, que
busca fomentar ações e ati-
vidades relacionadas à arte,
cultura e artesanato. a ini-
ciativa pretende aquecer a
economia local e estimular
o trabalho de artistas, arte-
sãs e empreendedoras de
goiás. o evento tem entrada
franca, é aberto à população
e conta com o apoio do Ins-
tituto Ferraz - amigos para
servir, da agência Fluxo Hub
Criativo e do alexandre Pri-
mo sonorizações. Quando:
sábado (6) e domingo (7).
onde: avenida Perimetral
Norte, N° 8.303, Fazenda
Caveiras - goiânia. Horário:
das 10h às 22h e no domin-
go das 14h às 20h.

Festival de Churrasco Brazza é realizado neste sábado (6), no Parque de Exposições Agropecuárias de Anápolis

AGENDA
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CUltUral 

Programa Canto e Sabor do 
Brasil estreia nova temporada 

Com um bate-

papo e muita

música, dupla

Gilberto e Gilmar

participa do

primeiro episódio 
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Trem-Bala (Bullet train, 2022,
eUa). Duração: 2h07min. Dire-
ção: David leitch. elenco: Brad
Pitt, sandra Bullock, Joey King,
aaron taylor-Johnson. gênero:
ação, suspense. ladybug é um
assassino azarado, determina-
do a fazer seu trabalho pacifi-
camente depois de muitas mis-
sões saírem dos trilhos. Cine-
mark Flamboyant: 13h40, 16h,
16h25, 18h30, 19h, 19h15,
20h20, 21h20, 21h45, 22h. Ci-
nemark Passeio das Águas:
13h20, 15h10, 16h10, 18h, 19h,
20h50, 21h50. Kinoplex goiânia:
15h40, 17h20, 18h25, 20h, 21h.
Cineflix aparecida: 14h, 15h20,
16h40, 19h, 19h20, 21h40, 22h.
Cineflix Butiti: 16h25, 17h40,
19h, 20h15, 21h35.

o Palestrante (o Palestrante,
2022, Brasil). Duração: 1h44min.
Direção: Marcelo antunez. elen-
co: Fábio Porchat, Dani Cala-
bresa, letícia lima. gênero: Co-
média. guilherme, um contador
sem perspectivas que acaba
de ser demitido e abandonado
pela noiva, viaja para o rio de
Janeiro e é confundido com
um famoso palestrante moti-
vacional. Cinemark Flamboyant:
13h45, 14h05, 16h30, 16h35,
19h, 19h10, 21h30, 21h50. Ci-
nemark Passeio das Águas:
16h30, 19h, 21h30. Cineflix apa-
recida: 17h20, 19h35, 21h50.
Cineflix Butiti: 17h, 19h10,
21h20.

em cARTAZ

dc Liga dos Superpets (DC
league of super-Pets, 2022,
eUa). Duração: 1h46min. Dire-
ção: Jared stern. elenco: Mar-
celo garcia, Dwayne Johnson,
Duda espinoza. gênero: ani-
mação, fantasia, aventura, fa-
mília. DC super Pets acompa-

nha Krypto o supercão e su-
perman, amigos inseparáveis,
compartilhando os mesmos su-
perpoderes e lutando contra o
crime em Metrópolis lado a
lado. Cinemark Flamboyant:
13h20, 13h50, 15h, 15h50,
16h20. Cinemark Passeio das
Águas: 13h15, 14h, 15h45. Ki-
noplex goiânia: 14h10, 16h30,
18h50. Cineflix aparecida:
14h30, 15h05, 16h45. Cineflix
Butiti: 15h20, 16h30, 18h45.

Pluft, o fantasminha (Pluft,
o fantasminha, 2022, Brasil).
Duração: 1h28min. Direção: ro-
sane svartman. elenco: Juliano
Cazarré, lolla Belli, Cleber sal-
gado. gênero: Infantil. a me-
nina Maribel e o fantasma que
morre de medo de gente de-
senvolvem uma inesperada
amizade. Cinemark Flam-
boyant: 13h15. Cinemark Pas-
seio das Águas: 13h05. 

o Telefone Preto (the Black
Phone, 2022, eUa). Duração:

1h43min. Direção: scott Der-
rickson. elenco: Mason thames,
Madeleine Mcgraw, ethan Haw-
ke. gênero: terror, suspense.
em 1978, uma série de seques-
tros estão acontecendo na ci-
dade de Denver. ethan Hawke
interpreta o "grabbler", um se-
rial killer que tem seu alvo
crianças do bairro. Cinemark
Flamboyant: 17h50. Cinemark
Passeio das Águas: 18h20,
20h40. Kinoplex goiânia: 21h10.
Cineflix aparecida: 21h10. Ci-
neflix Butiti: 21h45.

elvis (elvis, 2022, eUa). Duração:
2h39min. Direção: Baz luhr-
mann. elenco: austin Butler,
tom Hanks, olivia DeJonge. gê-
nero: Biografia, musical. a ci-
nebiografia de elvis Presley
acompanhará décadas da vida
do artista e sua ascensão à
fama, a partir do relacionamen-
to do cantor com seu controla-
dor empresário ‘Colonel’ tom
Parker. Cinemark Flamboyant:
16h45, 17h20, 20h10, 20h50.

Kinoplex goiânia: 14h, 17h10,
20h20. Cineflix Butiti: 21h.

minions 2: A origem de gru
(Minions: the rise of gru, 2022,
eUa). Duração: 1h28min. Dire-
ção: Kyle Balda, Brad ableson.
elenco: leandro Hassum, steve
Carell, alan arkin. gênero: ani-
mação, ação, comédia, família.
Na década de 1970, gru está
crescendo no subúrbio. Fã de
um grupo de supervilões co-
nhecido como Vicious 6, gru
traça um plano para se tornar
malvado o suficiente para se
juntar a eles. Cinemark Flam-
boyant: 13h, 14h, 14h30, 15h10,
16h15, 18h20, 20h30. Cinemark
Passeio das Águas: 13h, 13h10,
14h, 15h20, 16h10, 18h30. Ki-
noplex goiânia: 15h10, 17h10,
19h10. Cineflix aparecida:
15h10, 17h10, 19h10. Cineflix
Butiti: 16h, 17h55, 19h50.

Thor: Amor e Trovão (thor:
love and thunder, 2022, eUa).
Duração: 1h59min. Direção: tai-

ka Waititi. elenco: Chris Hems-
worth, Natalie Portman, Chris-
tian Bale. gênero: aventura,
ação, ficção científica. o longa,
além de representar os acon-
tecimentos de thor: ragnarok,
promove a volta de Jane Foster,
que se transforma na versão
feminina de thor. Cinemark
Flamboyant: 15h30, 18h15,
18h50, 21h, 21h40. Cinemark
Passeio das Águas: 13h, 15h45,
17h30, 18h30, 20h20, 21h15.
Kinoplex goiânia: 15h50, 18h20,
20h50. Cineflix aparecida:
14h15, 15h30, 16h45, 19h15,
21h45. Cineflix Butiti: 16h50,
19h15, 21h40.

Top gun: maverick (top gun:
Maverick, 2022, eUa). Duração:
2h11min. Direção: Joseph Ko-
sinski. elenco: tom Cruise, Miles
teller, Jennifer Connelly. gênero:
ação. Na sequência, acompa-
nhamos a história de Pete ‘Ma-
verick’ Mitchell, um piloto à
moda antiga da Marinha que
nesta nova aventura precisa
provar que o fator humano
ainda é fundamental no mundo
contemporâneo das guerras
tecnológicas. Cinemark Passeio
das Águas: 21h. Kinoplex goiâ-
nia: 14h40, 21h05.  

Jurassic World: Domínio ( Ju-
rassic World Domínio, 2022,
eUa). Duração: 2h26min. Di-
reção: Colin trevorrow. elenco:
Chris Pratt, Bryce Dallas Ho-
ward, Jeff goldblum. gênero:
ação, aventura, ficção cientí-
fica. Quatro anos após a des-
truição da Ilha Nublar, os di-
nossauros agora vivem - e ca-
çam - ao lado de humanos
em todo o mundo. Contudo,
nem todos répteis consegue
viver em harmonia com a es-
pécie humana, trazendo pro-
blemas graves. Cinemark
Flamboyant: 21h. Cinemark
Passeio das Águas: 21h.

tCINEMA
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Filme de ação ‘Trem Bala’, estrelado por Brad Pitt, entra em cartaz nos cinemas goianos

&



Mariana Fernandes

A startup Multipet, que está
localizada no Centro de Em-
preendedorismo e Incubação
da Universidade Federal de
Goiás (CEI UFG), produziu um
antiparasitário para o trata-
mento de pulgas em animais.
Com a preocupação de cuidar
dos bichinhos, o projeto pes-
quisou e produziu um medi-
camento para o tratamento de
Endo e Ecto Parasitas que não
causasse efeitos colaterais como
vômitos, diarreia, desânimo ou
coceira nos animais. 

De acordo com a farma-
cêutica industrial e CEO da
startup Multipet, Luciana Ro-
dovalho, o produto é fácil de
ser aplicado e apresenta ou-
tras vantagens. “Ele não é tó-
xico para o animal, nem para
a família ou para o ambiente.
Então, o cuidador não precisa
isolar o pet enquanto ele é
tratado”, completa.

Ao ser pingado (10 gotas)
na água do animal, o medica-
mento, que não produz sabor,
pode ser utilizado em adultos,
filhotes e gestantes. O biote-
rápico natural também não
contém glúten, lactose, açúcar
ou álcool. Além de ser autori-
zada sua utilização em ca-
chorros, gatos, tartarugas,
hamsters, aves e coelhos.

Desafio
Com a ideia apenas no pa-

pel, foi preciso buscar apoio
e investimentos em forma de
recursos subvencionados para
a realização. A partir do Pro-
grama Centelha, com o apoio
de outras parcerias, Luciana
conseguiu com que o protótipo
saísse da bancada e fosse pro-
duzido industrialmente.

Após passar por uma sele-
ção entre 100 startups, a Mul-
tipet foi escolhida para ser
uma das TOP 24 no desafio
nacional Sebrae Like a Boss,
e representará o Estado de

Goiás  com o bioterápico  no
Summit Florianópolis.

O evento ocorreu na quinta
(4) e sexta-feira (5) de agosto,
juntamente com as seletivas
para a copa do mundo de em-
preendedorismo e Get In The
Ring. Nos dois dias de evento,
o Summit deverá reunir 5 mil
participantes e terá cerca de
90 palestrantes, trilhas de con-
teúdos, feira de negócios com
mais de 50 expositores.

O local contará com startups
de todos os níveis de maturi-

dade focando em capacitações,
na realização de desafios e
apoiando eventos de parceiros
estratégicos para o ecossistema
de inovação, informou a Sebrae
Like a Boss. No CEI UFG, tam-
bém serão oferecidos cursos
de capacitação, palestras, con-
sultorias e outras atividades
para auxiliar empreendedores
que desejam criar ou alavancar
seu negócio.

Atualmente a empresa par-
ticipa do programa de acele-
ração para exportação

PEIEX/APEx Brasil e busca a
aprovação junto ao projeto
Inova Export da FAPEG (Fun-
dação de Amparo à Pesquisa
do Estado de Goiás) para a in-
ternacionalização do Multipet.
A diretora do projeto, Luciana
Rodovalho, também foi a ga-
nhadora do Prêmio Mulheres
Inovadoras da FINEP (Finan-
ciadora de Estudos e Projetos)
com o projeto de startup.

Antiparasitário
“A ideia do bioterápico nas-

ceu da necessidade, em uma
demanda de mercado, onde
fosse possível criar um pro-
duto menos tóxico para os
animais, sem efeitos colaterais
e que fosse consumido por
uso oral.’’ Luciana explica que
o produto foi realizado para
tratar diferentes parasitastes
e que o bioterápicos é cha-
mado de Multipet por tratar
“diferentes espécies animais”. 

Como farmacêutica, a di-
retora da startup também rea-
lizou testagens para compro-
var a eficácia do produto e
explica que no mercado é pos-
sível encontrar alguns pro-

dutos que trabalham com tec-
nologia similar, mas de com-
posição unitária e que tratam
somente um parasita por vez,
geralmente carrapatos. Já o
bioterápico é recomendado
para o tratamento e controle
de carrapatos, pulgas e ver-
mes de uma só vez, em vários
tipos de animais.

Projetos com animais  
A UFG já realiza outros

projetos com animais, como
é o caso do “Terapia Assistida
por Animais’’, que consiste na
visita de animais para ajudar
no tratamento de doenças e
no suporte de pessoas hospi-
talizadas. Além de trazer mais
alegria à rotina dos hospitais,
estudos apontam que o méto-
do traz melhorias físicas e
emocionais aos pacientes. 

Em Goiânia, um projeto de
extensão da Escola de Veteri-
nária e Zootecnia (EVZ) e da
Faculdade de Medicina (FM)
da universidade tem o objetivo
de garantir bem-estar e espe-
rança a diferentes unidades de
saúde por meio da visitação de
cães. (Especial para O Hoje)
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Negócios

O medicamento
que não produz sa-
bor pode ser utili-
zado em adultos, fi-
lhotes e gestantes

Startup goiana incubada no CEI
UFG cria antiparasitário para pets

A startup foi
escolhida para ser
uma das TOP 24 no
desafio nacional
Sebrae Like a Boss,
e representará o
Estado de Goiás
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