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Tempo em Goiânia
Sol e aumento de nuvens de
manhã. Pancadas de chuva à
tarde. À noite o tempo fica aberto.
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As doações de leite materno aumentaram de maneira considerável em Goiás. Foram cerca de 400 litros
a mais em comparação ao ano passado, de janeiro a julho, segundo dados do Banco de Leite Humano,

do Hospital Materno Infantil. Somente neste ano, as doações já chegaram a 1.048 litros de leite. Cidades 9

Doações de leite materno aumentam 70%

Coordenação da
campanha de Caiado
fica com Lissauer
Política 2

Dados da CDL animam a Região da 44, 2º maior polo de confecção e
moda do País e maior do Centro-Oeste. “A nossa expectativa é ter um au-
mento de até 30%”, afirma Vanessa de Assis, lojista da região. Negócios 17

limites para processo de
seleção: discriminação

perversa quando genérica

Paulo sErgio João
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Paguei com PiX, mas 
era golpe. saiba como
recuperar o dinheiro

Fabricio Posocco

Opinião 3

Lojas da 44 esperam aumento nas vendas
dia dos pais

Falta de asfalto
em rua de escola
causa problema
As aulas do Centro de Ensino
Maria Dantas, no setor Mansões
Paraíso, em Goiânia, voltaram
na semana passada. Mas o re-
torno não foi encarado com tan-
ta alegria pelos pais pela falta
do asfalto na rua da escola. Mo-
radores disseram que o colégio
foi inaugurado há 5 anos, quan-
do a região recebeu asfalto, mas
a via ficou de fora. Cidades 10

Dívida líquida
do Estado cai
47% desde 2020
Os dados do relatório resumido
da execução fiscal, um acompa-
nhamento bimensal das receitas
e despesas do governo estadual,
publicados no portal Goiás Trans-
parente, demonstram uma que-
da expressiva da dívida consoli-
dada líquida do Estado entre ju-
nho de 2020 e o mesmo período
do ano de 2022. Econômica 4

t
Leia nas CoLunas

Xadrez: Mosqueteiros avulsos
de Caiado: Alexandre Baldy, Vil-
mar Rocha e Delegado Waldir
Política 2

Jurídica: STF mantém proibi-
ção de despejo durante pan-
demia de Covid-19
Cidades 10

Esplanada: Jair Bolsonaro ten-
tou criar rede nacional de no-
ticiário simpática ao Governo
Política 6

Vitor Hugo deve
tentar tirar votos
de Mendanha
Vitor Hugo, candidato ao governo
pelo PL, tende a manter os ata-
ques a Caiado, mas passará a fo-
car o 2º colocado nas pesquisas,
Gustavo Mendanha. Política 5

Distração no pós-
pandemia é desafio
para a educação 
A educação enfrenta diversos desafios, tanto em
sala de aula quanto fora dela, principalmente
por distrações cotidianas e a volta às escolas após
a pandemia. Uma pesquisa realizada pelo EdWeek
Research Center instalou um quadro de apreensão

no segmento educacional, depois de ouvir 630
professores nos Estados Unidos. “A principal dis-
tração dos alunos hoje é o celular, eles têm difi-
culdade de saber o momento certo de usar e
às vezes atrapalha”, diz professora. Cidades 11

Energia do rapper mineiro Djonga arrasta
público goiano em sua imensidão criativa
Essência 13

Essência

Estudo aponta que maior problema está na falta de engajamento

Atlético-Go 
entra em campo
pela Sul-Americana
No Serra Dourada, os coman-
dados de Jorginho recebem o
Nacional, do Uruguai. Por ter
vencido na ida, o Dragão joga
pelo empate. Esportes 7
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Levantamento FSB/BTG desta segunda-feira (8) mostra
uma diferença de pontos percentuais nas intenções de
voto entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
e o presidente Jair Bolsonaro (PL) no primeiro turno. O
petista aparece com 41%, enquanto o atual mandatário
do País surge com 34%.

Depois dos dois, aparecem Ciro Gomes (PDT), com
7%, Simone Tebet (MDB), com 3%, André Janones
(Avante) – que decidiu apoiar Lula -, com 2%, José
Maria Eymael (DC) e Pablo Marçal (Pros), com 1% cada.
Os demais não pontuaram.

Em relação ao segundo turno, Lula venceria Bolsonaro
por 51% a 39%, uma diferença de 12 pontos. Se enfrentasse
Ciro, o petista ficaria com 47% contra 32% do ex-ministro.
Contra Tebet, ele ganharia por 50% a 29%.

Bolsonaro, por sua vez, venceria Ciro Gomes por 48%
a 41%. Contra Tebet, levaria a melhor com 44% a 40%.

O levantamento ouviu 2 mil eleitores de 5 a 7 de
agosto e tem 2 pontos percentuais de margem de erro
para mais ou menos. A confiança é de 95%. O registro no
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-08028/2022. (Fran-
cisco Costa, especial para O Hoje)
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Pesquisa 
BTG mostra
diferença de 
7 pontos entre
Lula e Bolsonaro

Izadora Resende

O governador de Goiás, Ro-
naldo Caiado (União Brasil),
oficializou na segunda-feira
(7) o convite ao deputado es-
tadual Lissauer Vieira (PSD),
presidente da Assembleia Le-
gislativa de Goiás, para que
ele assuma a coordenação ge-
ral da campanha de reeleição
ao governo do Estado.

O evento que aconteceu na
sede do diretório estadual do
PSD, em Goiânia, contou com
a participação do governador
Ronaldo Caiado, do candidato
a vice-governador, Daniel Vi-
lela (MDB), bem como da cú-
pula do partido e do presi-
dente estadual, Vilmar Rocha. 

Questionado sobre a esco-
lha, Caiado explicou porquê
Lissauer. “Escolhi porque pos-
so, mais que ninguém, dizer
o que ele foi no meu governo.
Ele foi eleito e reeleito presi-
dente da Assembleia Legisla-
tiva, e independente de ques-
tão partidária, quando ele se
posiciona, tem o apoio da
maioria. Até mesmo a oposi-
ção respeitou as posições dele
como presidente daquela
Casa”, pontuou.

Em concordância com a
fala do governador, Vilmar

Rocha ressaltou que o convite
a Lissauer é um simbolismo
e um gesto político importan-
te para o PSD. “Nós agrade-
cemos esse gesto, que é im-
portante para o nosso partido
e para a nossa coligação”, dis-
se. “Lissauer tem todas as
qualificações para ser coor-
denador dessa campanha. Se
não fosse ele, talvez este ato
aqui não estivesse acontecen-
do”, completou. 

O presidente da Alego não
só aceitou o convite, como afir-
mou que fará o possível para
somar à campanha de Caiado.
“Não vou medir esforços para
trabalhar, para ajudar, e para
convergir, buscar pessoas que
queiram contribuir com esse
projeto de melhorar o estado
de Goiás. Não terei dificulda-
des de dialogar e agregar cada
vez mais por essa campanha,
que é vitoriosa”, destacou.

O convite para coordenar
a campanha de Caiado che-
gou em momento importante
para selar a permanência do
presidente da Alego na base
caiadista, após alguns ruídos
políticos.

Atritos
Na última quarta-feira (3),

Lissauer Vieira desistiu da

pré-candidatura ao Senado.
A informação foi confirmada
por meio de nota oficial, onde
o deputado estadual apresen-
tou as justificativas para não
seguir no projeto. Lissauer
destacou a morte do pai, Sr.
Carlos Vieira, como uma das
razões para não ter se lança-
do, à época, nem mesmo à
reeleição na Alego ou à Câ-
mara dos Deputados. 

“Quem acompanha o meu
trabalho sabe que no início
do ano perdi meu pai e desde
então, tomei a decisão de não
ser candidato nesse pleito
eleitoral. Foi uma decisão
dura, que me fez refletir bas-
tante, mas eu estava certo de

que naquele momento não
conseguiria cuidar das mi-
nhas atividades particulares
e exercer uma função pública
com a dedicação que eu acre-
dito ser necessária. Optei por
recuar do então projeto a de-
putado federal”, explicou. 

Contudo, as movimenta-
ções políticas foram aconte-
cendo, e em Abril, quando se
filiou ao PSD, Lissauer decidiu
lançar o nome na disputa ao
Senado. Mas, sem o apoio di-
recionado de Caiado e com a
força das candidaturas avulsas,
desistiu da pré-candidatura. 

“Ocupei o espaço a pedido
do PSD, considerando a alian-
ça da legenda com a chapa

majoritária para a reeleição
do governador Ronaldo Caia-
do. Mas diante da decisão de
candidaturas avulsas ao Se-
nado Federal, entendemos,
em conjunto, que o momento
é de união e fortalecimento
da chapa, não de divisão”,
disse em nota.

TCM
Nos bastidores, o comen-

tário é que o governador Ro-
naldo Caiado teria firmado
um acordo com Lissauer, para
ajudá-lo a ingressar em uma
vaga no Tribunal de Contas
do Município (TCM), no lugar
de Valcenor Braz, em 2023.
(Especial para O Hoje)

“Escolhi porque posso, mais que ninguém, dizer o que ele foi no meu governo”, disse Caiado sobre Lissauer

O convite foi oficializado em 
reunião no diretório do PSD, na
segunda-feira (7), em Goiânia

Mosqueteiros avulsos de Caiado:
Alexandre Baldy, Vilmar e Waldir

Tudo indica que um acordo entre o Delegado
Waldir (UB) e Alexandre Baldy (Progressistas)
para que tenha só um candidato ao Senado
está longe de acontecer. Waldir bate o pé e diz
que vai até o final, ou seja, às urnas em busca
da conquista à vaga de senador. Por sua vez,
Alexandre Baldy também não cede um milí-
metro do objetivo de disputar a única vaga.
Para complicar, a entrada em cena do presi-
dente do PSD regional, Vilmar Rocha, em subs-
tituição ao presidente da Alego, Lissauer Vieira,
complica ainda mais uma negociação. Ronaldo
Caiado, por sua vez, não quer meter a mão
nessa casa de marimbondos, se limitando ape-
nas a sugerir um entendimento entre eles.
Para o governador, é o melhor dos mundos,
pois tem três fortes lideranças pedindo votos
para ele. Mas, em política, as palavras são usa-
das estrategicamente para reforçar o discurso
da musculatura eleitoral de Caiado. Três can-
didatos ao Senado mostram esta força e, quando
a campanha ganhar as ruas, a tendência é que
a máquina trabalhe para eleger um deles.

PSD, o protagonista
Aos menos avisados que ainda não enten-

deram o porquê de Vilmar Rocha ter ocupado
a vaga de candidato ao Senado após desis-
tência de Lissauer Vieira, a explicação é sim-
ples: ocupar espaço. Não existe protagonismo
político se não estiver no jogo eleitoral, se o
PSD ficasse sem entrar.

Plano Mendanha
Gustavo Mendanha (Patriota) deve re-

gistrar seu plano de governo no Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) nesta terça-feira
(9). Ele e equipe passaram a tarde desta se-
gunda-feira (8) revisando ponto a ponto e,
após formalizar junto ao TSE, divulga-lo. O
que se sabe é que Mendanha vai priorizar
a área social e, conforme tem dito em suas
reuniões políticas, melhorar a prestação de
serviços à população por meio de tecnologia,
o denominado “Estado inteligente”.

Debates dos sopapos
A estreia dos debates televisivos com os

candidatos nos Estados mostrou mais ataques
contra os adversários do que propostas. A
continuar nessa toada, o cidadão-eleitor vai
chegar em outubro sabendo pouco sobre
seus possíveis representantes no Executivo.
Em Goiás, a tese de que Ronaldo Caiado (UB)
—líder nas pesquisas — não vai comparecer
aos debates no primeiro turno ganha força.
Se perdurar o exemplo do que ocorre nos
debates pelo País, seria perda de tempo e só
serviria para desgastá-lo. A conferir.

Caiado leva vantagem
Ao liberar a militância para apoiar

qualquer candidato a governador após
desistir da disputa ao Governo de Goiás,
Marconi Perillo (PSDB) sabia de antemão
que os prefeitos iriam apoiar Ronaldo
Caiado (UB), afinal, não dá para arriscar
perder apoio do governo tendo mais dois
anos de gestão pela frente. Pesa também
o fato de que em 2024 haverá disputa elei-
toral nos municípios e Caiado estará, caso
as pesquisas confirmem sua reeleição, no
comando do Estado.

Bolsos vazios e dívidas
O número de endividados ou com dívi-

das em atraso chegou a 29% em julho,
sendo que 10,7% disseram não ter como
pagar. Os números foram colhidos pela
Pesquisa de Endividamento e Inadimplên-
cia do Consumidor (Peic), sinal que a crise
aperta o torniquete no bolso do brasileiro.
Bolso vazio não combina com crescimento
econômico. (Especial para O Hoje)

Caiado segura Lissauer com
coordenação da campanha

Petista aparece com 41% das intenções de votos, enquanto 
o atual mandatário surge com 34% da preferência na pesquisa
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OPiniãO n 3

Limite na seleção: discriminação
perversa quando genérica

Fabricio Posocco

Todo o dia criminosos tentam aplicar mais
de 7 mil golpes em usuários do PIX. Esse número
foi detectado pela empresa de cibersegurança
Psafe, que somou 424 mil ocorrências entre
abril e maio deste ano. Nem toda a tentativa é
convertida, mas já é perceptível a procura cres-
cente do Poder Judiciário para recuperar dinheiro
perdido em fraudes.

boa notícia é que o próprio sistema de paga-
mento eletrônico instantâneo possui mecanismos
para bloquear transferências e fazer a devolução
do valor transacionado.

De acordo com o Banco Central, o bloqueio
cautelar analisa o perfil do recebedor. Sempre
que a instituição financeira identifica uma
transação fora do habitual das movimentações
feitas pelo correntista, o dinheiro fica bloqueado
por 72 horas para checagem e verificação de
fraude. Se constatar o golpe, o próprio banco
faz a devolução para quem pagou e o estelio-
natário não recebe nada.

Se a pessoa perceber que foi vítima de fraude
antes do banco do estelionatário descobrir o
crime, ela deve registrar um boletim de ocor-
rência na delegacia de polícia física ou virtual.
Em seguida, deve avisar ao banco onde tem
conta, utilizando canais oficiais como SAC e ou-
vidoria. Desta forma, o seu banco entrará em
contato com a instituição financeira do criminoso

para bloquear o dinheiro e analisar a reclamação.
Essa averiguação pode durar até sete dias. Quan-
do a fraude é confirmada, o dinheiro é devolvido
integralmente para o pagador.

Reforço que, mesmo com essas ferramentas
adotadas pelo PIX, para monitorar operações
suspeitas, o consumidor ainda precisa ficar
muito atento. Além de sequestro-relâmpago e
roubo de celular, tenha cuidado com a compra
em site falso, o desconto que torna a aquisição
ainda mais atrativa e o QR Code enganoso. Man-
tenha-se alerta para o perfil de rede social clo-
nado, a central de atendimento bancário fictícia
e a promessa de depositar uma quantia para
receber mais dinheiro. Seja cauteloso com os
donativos para histórias tristes e comoventes
que chegam por SMS, WhatsApp e Facebook.

Lembre-se, os golpistas usam diversas táticas
para enganar as pessoas. E, quanto mais rápido
a vítima fizer o boletim de ocorrência e o contato
com o seu banco, mais
chance tem de receber
de volta o valor. Caso
o problema não seja re-
solvido pela instituição
financeira, é possível
recorrer aos órgãos de
defesa do consumidor,
como o Procon, ou ao
Poder Judiciário para
reparação do dano.

Paulo Sergio João

Ingo Wolfgang Sarlet observa que “a digni-
dade da pessoa humana parte do pressuposto
de que o homem, em virtude tão-somente de
sua condição humana e independentemente de
qualquer outra circunstância, é titular de direitos
que devem ser reconhecidos e respeitados por
seus semelhantes e pelo Estado” (in “Dignidade
da pessoa humana e direitos fundamentais na
Constituição Federal de 1988”, 7ª ed., Porto Ale-
gre, Livraria do Advogado, ed. 2009, p. 43).

Todavia, conceituar de modo efetivo e jurídico
o que seja dignidade da pessoa humana nos
leva a assumir que é mais fácil dizer o que ela
não é do que extrair um conceito efetivo.

Deste modo, seguindo a toada da identificação
do que não é convergente com a dignidade hu-
mana, ocorreu-nos o tema da admissão de tra-
balhadores e dos processos de seleção. É usual
que sejam exigidos dos trabalhadores além de
cartas de referência e período de experiência
anterior, certidão de antecedentes criminais.
As cartas de referência dizem respeito aos re-
lacionamentos passados e servem como forma
de avaliação do candidato por indicação, con-
firmando que a perda do emprego anterior não
fora maculada por atuação profissional inade-
quada em todos seus aspectos.

O período de experiência revela-se mais
preocupante pois, numa sociedade em que a
rotatividade de mão de obra é constante, poucos
são os empregados que conseguem acumular
períodos de trabalho que efetivamente possam
representar experiência para o cargo por abso-
luta ausência de experiência capaz de transmitir
confiança no processo de seleção.

Tudo isso tem a ver com inclusão social e a
forma de atender ao respeito à garantia consti-
tucional da realização da dignidade humana.

Claro que levado o trabalho à sua condição

máxima de oportunidade de que, por meio
dele, possa o trabalhador se realizar e exer-
cer sua cidadania, as condições impostas
mereceriam revisão de forte flexibilização
de suas exigências.

Do outro lado, há uma exigência frequente
que tem excluído trabalhadores do mercado
de trabalho de forma inexorável: a tal da certidão
negativa de antecedentes criminais.

O primeiro questionamento que se faz é de
saber qual seria a justificativa de sua exigência
numa sociedade tão desigual e injusta, que
marginaliza o ser humano e, ainda, se tal con-
dição não estaria servindo como fator excludente
de inclusão social de trabalhadores vítimas
muitas vezes de uma sociedade injusta e de um
Estado que não respeita os direitos humanos.

Em 21/7/22, o sítio do TST publicou a seguinte
notícia: “Exigência genérica de certidão de an-
tecedentes criminais por supermercado é ilícita”,
informando que a 8ª Turma, revertendo decisão
do regional, condenou empresa a pagamento
de danos morais por exigir, para admissão, an-
tecedentes criminais para seleção de emprega-
dos. O acórdão é da lavra da ministra Delaíde
Miranda Arantes, que admitiu, de acordo com
o incidente de recursos repetitivos, julgado pela
SDI-1 que fixou a tese de que se aplicaria a exi-
gência quando se tratasse de fidúcia especial.

Trata-se de decisão e
de jurisprudência que
demonstra a relevância
de oportunizar emprego
e trabalho sem restri-
ções a todo trabalhador
e que atende ao respeito
da dignidade da pessoa
humana, especialmente
diante de uma sociedade
desigual socialmente e
economicamente.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Fabricio Posocco é pro-
fessor universitário e ad-
vogado

Paulo Sergio João é advo-
gado e professor da Pon-
tifícia Universidade Cató-
lica de São Paulo

Desemprego
Perdi meu emprego de carteira assinada por

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

Marcella Andrade
Aparecida de Goiânia

Desabrigados
Muito triste ler no jornal a quantidade de

pessoas desabrigadas, em situação de rua em
Goiânia. Saber que o Estado não faz sua parte e
que nós, como comunidade, deveríamos fazer
mais. Principalmente no momento que vivemos
hoje, é importante que o governo pense em me-
didas urgentes para proporcionar moradia para
essas pessoas, já que esse é um dos principais
direitos garantido na constituição.

Francisco Fernandes
Goiânia

{
Não tem necessidade,

nós temos lá o nosso

compromisso das

sessões ordinárias, das

comissões. Tem todas as

condições de tocarmos

as duas coisas sem

nenhum problema”
Lissauer Vieira (PSD), coordenador
da campanha de reeleição do gover-
nador Ronaldo Caiado (UB), ao ser
confirmado como homem de frente
no QG eleitoral caiadista. O presi-
dente da Assembleia Legislativa
disse que não vai se licenciar do
cargo na mesa diretora da Casa du-
rante a campanha.

Paguei com PIX, mas era golpe.
Saiba como recuperar o dinheiro

@jornalohoje
com o passar do tempos, as habilidades
cognitivas geralmente diminuem. E ter di-
ficuldade ao lembrar datas, fazer cálculos
ou realizar tarefas básicas do dia a dia fica
mais difícil à medida que a idade
avança.uma pesquisa feita por cientistas
da universidade de são Paulo (usP) mostra
que a perda chega a ser 28% maior entre
pessoas que consomem mais alimentos ul-
traprocessados. “Já era pra eu estar de-
mente. Por segurança vou diminuir o
consumo”, comentou o leitor.

Olavo Camilo Fávaro

@ohoje
a atriz olivia Newton-John morreu na se-
gunda-feira (8) aos 73 anos. Ela protago-
nizou o filme “grease” e teve uma
carreira de sucesso na música. a artista
foi diagnosticada com um câncer de
mama com metástase no osso sacro em
2018, após ter superado outros tumores
em 1992 e 2015. “73 hoje em dia é muito
jovem”, lamentou o leitor.

Evandro Naves (@evandronaves_)

@jornalohoje
o policial militar acusado de matar o cam-
peão mundial de jiu-jitsu leandro lo Pe-
reira do Nascimento foi preso e prestou
depoimento à Polícia civil. segundo a se-
cretaria de Estado da segurança Pública
de são Paulo (ssP-sP), o caso está sendo
investigado pelo 16º Distrito Policial, da
Vila clementino.
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Os dados do relatório resumido da exe-
cução fiscal, um acompanhamento bi-
mensal das receitas e despesas do governo
estadual, publicados no portal Goiás Trans-
parente (www.transparencia.go.gov.br),
demonstram uma queda expressiva da
dívida consolidada líquida do Estado entre
junho de 2020 e o mesmo período deste
ano, em consequência, de um lado, da re-
dução da dívida bruta, em termos reais,
e, de outro, do salto vigoroso experimen-
tado pela disponibilidade de caixa na ad-
ministração estadual, com os indicadores
de endividamento registrando melhoria
sensível no período em função também
do avanço das receitas líquidas.

Em valores atualizados até junho deste
ano com base na variação do Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), cal-
culado mensalmente pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), a dívida
bruta recuou de R$ 27,218 bilhões, numa
estimativa da coluna feita com base nos da-
dos do portal e do instituto, para quase R$
23,585 bilhões, numa baixa de 13,35%. Em
termos nominais, não atualizados, a dívida
registrou ligeira elevação de 5,32%, saindo
de R$ 22,394 bilhões em junho de 2020.

Mas a dívida líquida, que desconta, entre
outros fatores, as disponibilidades de re-
cursos no caixa do Tesouro Nacional, des-

pencou 47,73% depois de descontada a in-
flação, encolhendo de praticamente R$ 24,423
bilhões para R$ 12,922 bilhões. Mesmo em
valores nominais, a dívida consolidada lí-
quida experimentou queda de 35,69%, já
que havia alcançado perto de R$ 20,094 bi-
lhões ao final do primeiro semestre de 2020.

Recursos em caixa
Essa queda, conforme já anotado mais

acima, decorreu do salto de 363,6% nas dis-
ponibilidades de caixa, em valores não cor-
rigidos, disparando de R$ 2,300 bilhões para
R$ 10,663 bilhões, num ganho de R$ 8,363
bilhões. Quando descontada a inflação, as
disponibilidades subiram 281,4%. A relação
entre o saldo da dívida líquida do Estado e
a receita corrente líquida caiu no mesmo
período de 81,97% para apenas 37,04%
depois de atingir 60,06% em junho de 2021.
As receitas líquidas, acumuladas em 12 me-
ses, atingiram R$ 34,887 bilhões em junho
deste ano, correspondendo a um incremento
nominal de 42,31% frente ao período de 12
meses encerrado em junho de 2020, quando
aquelas receitas haviam somado R$ 24,515
bilhões. O crescimento trouxe um ganho
nominal de R$ 10,372 bilhões, ajudando
achatar a relação entre dívida e receitas lí-
quidas. Em termos reais, as receitas cresce-
ram quase 17,1%.

2 A queda no superávit
primário, que resulta da di-
ferença entre receitas e des-
pesas primárias, excluídos
gastos com juros e amorti-
zações, conforme já regis-
trado neste espaço (O Hoje,
04/08/2022), não significou
uma piora efetiva na gestão
fiscal. As estatísticas do en-
dividamento estadual apa-
rentemente confirmam um
cenário ainda favorável.

2 Uma parte dessa melho-
ria, no entanto, foi influen-
ciada por fatores não recor-
rentes, quer dizer, que ten-
dem a não se repetir nos
anos seguintes, assumindo
caráter temporário e pouco
duradouro. Entre outros, a
escalada dos preços contri-
buiu para o crescimento das
receitas, especialmente para
a arrecadação do Imposto
sobre a Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS),
com ganhos turbinado pelo
aumento nos preços dos
combustíveis, da energia e
de bens de consumo e de
serviços em geral.

2 Na edição do terceiro
bimestre deste ano, o rela-
tório resumido da execução
orçamentária traz informa-
ções sobre a chamada “pou-

pança corrente” do Estado,
que é a diferença entre a
receita corrente realizada e
as despesas correntes liqui-
dadas (etapa anterior à rea-
lização efetiva do gasto), in-
cluindo restos a pagar não
processados. Nos 12 meses
finalizados em junho deste
ano, essa classe de despesas,
já somando aqueles restos
a pagar, alcançaram R$
31,351 bilhões, o que repre-
sentou 82,97% da receita
corrente, que se aproximou
de R$ 37,784 bilhões.

2 Aquela relação ficou abai-
xo do limite de 85% fixado
pela Lei Estadual 109/2021,
deixando uma poupança
equivalente a 17,03% das re-
ceitas, algo como R$ 6,433 bi-
lhões, mostrando que as re-
ceitas totais foram suficientes
para cobrir, com sobras, as
despesas correntes (incluindo
restos a pagar não processa-
das, para reforçar).

2 Considerando apenas as
despesas primárias, que re-
gistraram salto de 27,15% en-
tre o primeiro semestre deste
ano e o mesmo período de
2020, saindo de R$ 13,019 bi-
lhões para R$ 16,553 bilhões,
foram acrescentados mais R$
3,534 bilhões aos gastos. Em

torno de 30,1% desse incre-
mento podem ser explicados
pela alta acelerada dos in-
vestimentos e outra parcela
relevante veio do aumento
dos gastos com ações e ser-
viços de saúde bancados com
recursos dos impostos e com
manutenção e desenvolvi-
mento do ensino.

2 Na educação, as despe-
sas liquidadas aumentaram
42,06% entre a primeira me-
tade do ano passado e igual
período deste ano, avançan-
do de R$ 2,413 bilhões para
R$ 3,428 bilhões em núme-
ros aproximados, num
acréscimo de R$ 1,015 bi-
lhão. Apesar do crescimento,
o gasto ficou ainda levemen-
te abaixo do limite consti-
tucional de 25%, atingindo
24,73% das receitas (diante
de apenas 20,84% no pri-
meiro semestre de 2021).

2 Os gastos em saúde au-
mentaram de R$ 1,320 bi-
lhão para quase R$ 1,814
bilhão, subindo 37,39% (R$
493,653 milhões a mais).
Neste caso, as despesas su-
peraram o teto legal de
12,0%, saindo de 11,40% nos
seis primeiros meses do ano
passado para 13,08%. (Es-
pecial para O Hoje)

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Dívida líquida do Estado desaba
47,7% em termos reais desde 2020

O percentual de famílias com dívidas a vencer cresceu
0,7 ponto percentual em julho, atingindo a marca recorde
de 78% dos lares brasileiros. O aumento em relação a
julho de 2021 foi de 6,6 pontos percentuais. Os dados são
da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Con-
sumidor (Peic), divulgada ontem (8) pela Confederação
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

O total de famílias com dívidas ou contas em atraso
ficou em 29% em julho, ante 28,5% em junho deste
ano e 25,6% em julho de 2021. Desses, 10,7% disseram
não ter como pagar os compromissos assumidos, pro-
porção 0,1 ponto percentual maior do que no mês an-
terior e 0,2 ponto percentual menor do que no mesmo
período do ano anterior.

O aumento do endividamento foi de 0,5 ponto percen-
tual entre as mulheres e de 1 ponto percentual entre os
homens, ficando em 80,6% e 77,5% respectivamente.
Entre as mulheres, a pesquisa aponta desaceleração no
endividamento nos últimos meses, mas o incremento na
comparação anual foi de 8,3 pontos percentuais, enquanto
entre os homens subiu 6,3 pontos percentuais.

Por faixa de renda, a Peic aponta que as famílias
na faixa acima de dez salários mínimos mensais con-
traíram mais 0,8 ponto percentual de dívidas em
julho, chegando a 75% com dívidas. Na faixa com
renda abaixo de dez salários mínimos, o endivida-
mento cresceu 0,6 ponto percentual, atingindo 78,8%.
Nas duas faixas, a taxa é recorde.

Modalidades de endividamento
Por modalidade de endividamento, a Peic mostra

queda de 1,2 ponto percentual no número de famílias
que devem no cartão de crédito, a terceira queda se-
guida. Entre os que têm dívidas, 85,4% possuem dívidas
no cartão de crédito. Em abril, a proporção havia che-
gado a 88,8%.

Na avaliação da CNC, a queda no cartão de crédito
ocorreu pela busca por opções mais baratas de juros.

“Esse movimento de queda da proporção de endivi-
dados no cartão de crédito mostra que as famílias têm
buscado alternativas de crédito mais baratas no contexto
de juros elevados. Com isso, carnês de lojas e crédito
pessoal foram as modalidades que avançaram no endivi-
damento, neste início de semestre, representando 18,8%
e 9,2% do total de famílias com dívidas, respectivamente”,
diz a nota da confederação.

Inadimplência
O número de famílias com contas ou dívidas em atraso

subiu 0,5 ponto percentual em julho, para 29%. A proporção
é 3,4 pontos percentuais maior do que o apurado em
julho de 2021. Já a proporção daquelas que não terão
condições de saldar seus débitos ficou em 10,7%, percentual
que se manteve praticamente estável no último ano.

“A alta dos indicadores de inadimplência, após mode-
ração e queda entre abril, maio e junho, indica que as
medidas extraordinárias de suporte à renda, como os sa-
ques extras do FGTS e a antecipação do 13º salário aos
beneficiários do INSS, aparentemente tiveram efeito
restrito ao segundo trimestre no pagamento de contas
e/ou dívidas já atrasadas”, avalia a CNC.

De acordo com a confederação, o mercado de trabalho
está absorvendo trabalhadores com menor nível de es-
colaridade e de maneira informal, o que aumenta a in-
certeza na gestão das finanças pessoais. Além disso, se-
gundo a CNC, a inflação elevada achata os rendimentos e
dificulta a organização do orçamento familiar.

Os dados da Peic são coletados em todas as capitais e
no Distrito Federal, com cerca de 18 mil consumidores.
Os principais tipos de dívida levantados são cartão de
crédito, cheque especial, cheque pré-datado, crédito con-
signado, crédito pessoal, carnês, financiamento de carro
e financiamento de casa. (ABr)

Alta nas duas faixas de renda ocorre após duas quedas

Tesouro pagou em julho R$ 400
milhões em dívidas de Estados

BALANÇO

Econômica

Percentual 
de famílias
com dívidas a
vencer atinge
recorde de 78%

A União pagou, em julho,
R$ 400,56 milhões em dívidas
atrasadas de Estados, segundo
o Relatório de Garantias Hon-
radas pela União em Opera-
ções de Crédito e Recuperação
de Contragarantias, divulgado
ontem (8) pelo Tesouro Na-
cional. Do total, R$ 162,95 mi-
lhões são débitos não quita-
dos pelos Estados de Minas
Gerais; R$ 106,67 milhões do
Rio de Janeiro; R$ 77,46 mi-
lhões de Goiás, e R$ 53,47 mi-
lhões do Rio Grande do Sul.

Este ano, já são R$ 5,02 bi-
lhões de dívidas de entes sub-
nacionais honradas pela União.
Os que tiveram os maiores va-
lores honrados foram os Esta-

dos de Minas Gerais (R$ 1,97
bilhão), Rio de Janeiro (R$ 1,9
bilhão) e Goiás (R$ 723,04 mi-
lhões). Rio Grande do Sul (R$
399,23 milhões) e Rio Grande
do Norte (R$ 15,50 milhões)
também aparecem na lista de
entes que tiveram as garantias
honradas em 2022.

Desde 2016, a União reali-
zou o pagamento de R$ 46,93
bilhões em dívidas garantidas.
Além do relatório mensal, o
Tesouro Nacional também
disponibiliza os dados no Pai-
nel de Garantias Honradas.

As garantias representam
os ativos oferecidos pela União
– representada pelo Tesouro
Nacional - para cobrir even-

tuais calotes em empréstimos
e financiamentos dos Estados,
municípios e outras entidades
com bancos nacionais ou ins-
tituições estrangeiras, como o
Banco Mundial e o Banco In-
teramericano de Desenvolvi-
mento (BID). Como garantidor
das operações, ele é comuni-
cado pelos credores de que não
houve a quitação de determi-
nada parcela do contrato.

Caso o ente não cumpra
suas obrigações no prazo es-
tipulado, o Tesouro compensa
os calotes, mas desconta o
valor coberto com bloqueios
de repasses federais ordiná-
rios, além de impedir novos
financiamentos. (ABr)
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O total de famílias com dívidas ficou em 29% em julho, ante

28,5% em junho deste ano e 25,6% em julho de 2021
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Francisco Costa

O último levantamento do
Instituto de Pesquisa de Opi-
nião e Mercado FoxMappin,
do grupo O HOJE (publicado
no fim de julho), mostrou o
governador Ronaldo Caiado
(União Brasil) com 34,1% das
intenções de voto, Gustavo
Mendanha (Patriota), com 23%,
e Vitor Hugo (PL), com 14,3%.
Enquanto Mendanha tentará
desconstruir Caiado para avan-
çar, o terceiro colocado deve
fazer o mesmo com o ex-pre-
feito de Aparecida de Goiânia. 

Vitor Hugo manterá os ata-
ques a Caiado, obviamente,
mas seu foco deve ser Gustavo
Mendanha, a fim de conseguir
garantir uma passagem para
o segundo turno. O deputado
federal, que é oficialmente o
candidato ao governo de Goiás
de Bolsonaro no Estado, já ata-
cou Mendanha no passado.

Ele afirma, entre outras coi-
sas, que Mendanha não é bol-
sonarista, como tem dito. Em
tempos recentes, quanto cir-
culou nas redes sociais que o
parlamentar poderia recuar
da candidatura para se juntar
ao ex-prefeito de Aparecida,
ele foi incisivo e não poupou. 

“Não serei vice-governador
de um esquerdista, do ‘Doria
do cerrado’”, disse em trecho
da gravação divulgada na rede
social. Inclusive, afirmou que
as falas eram "fake news" e
que, à época, a "pré-candida-
tura" era "sólida, firme". No
mesmo momento, Mendanha
adotava um discurso pacifica-
dor. Dizia que estava aberto a
alianças e composição.

Análise
Para o professor de Uni-

versidade Federal de Goiás
(UFG) e cientista político Ita-
mi Campos, a tendência é,
de fato, Mendanha e Vitor
Hugo polarizarem. “Eles vão
rivalizar. Está claro. É uma
disputa de espaço pelo voto
conservador. Eles caminham
na mesma direção e Vitor
Hugo vai buscar os espaços
possíveis, do meio evangélico
e conservador, sobretudo
[que são parte dos de Men-
danha]", destaca.

Para ele, os votos do go-
vernador Ronaldo Caiado es-
tão um pouco mais consoli-
dados e seria mais fácil a
Vitor Hugo buscar os de Men-
danha. "Os dois se dizem no-
mes de Bolsonaro e disputam
o voto conservador. Mas Bol-
sonaro declarou apoio a Vitor
Hugo", observa.

Da mesma forma, o pro-
fessor e cientista político Mar-
cos Marinho afirma que Vitor
Hugo deve atacar Mendanha,
que irá se defender, mas, por
sua vez, focará as investidas
em Caiado. “Vitor Hugo e
Mendanha tentam crescer em

uma seara difícil, que é a base
de Caiado. O governador é
de direita, ligado ao agro. Eles
também precisam tentar der-
reter a base do Caiado [para
terem chances].”

Para ele, Mendanha leva
vantagem sobre Vitor Hugo
por ser mais conhecido e, as-
sim, ter mais condições de
atrair insatisfeitos com Caia-
do. Além disso, ele também
vê no ex-prefeito de Aparecida
mais propensão a conseguir
buscar os eleitores do ex-go-
vernador Marconi Perillo
(PSDB), que desistiu da dis-
puta. “Mas por gravidade. Não
será uma migração fácil.”

Mendanha
Gustavo Mendanha, por

sua vez, não deve ceder. Ele
já disse, inclusive ao O Hoje,
que tem como único adver-
sário o governador Ronaldo
Caiado. “Eles não querem me
tornar conhecidos e obvia-
mente se o Caiado viesse a
polarizar comigo me daria
projeção", disse quando ainda
era pré-candidato.

O QG do ex-prefeito tam-
bém avalia que a polarização

se dará nesse sentido. Outra
avaliação de aliados é que
Mendanha “segure” os ata-
ques aos demais “players”.
Isto, porque o candidato irá
tentar aglutinar a maior base
possível, caso consiga chegar
ao segundo turno.

Pesquisa
À época da pesquisa, o ex-

governador Marconi Perillo
ainda era tido como possível
nome ao governo. Ele apare-
cia com 8,8% das intenções
de voto. Depois, com 4,8%,
está Cintia Dias (Psol). 2,93%
apontaram Wolmir Amado
(PT) como favorito, e, por fim,
0,20% depositaram a confian-
ça em Edigar Diniz (Novo).
Do total, 9,07% dos entrevis-
tados não souberam respon-
der ou preferiram não opinar.
2,24% disseram que vão votar
branco ou nulo. 

A pesquisa do Instituto
FoxMappin foi realizada entre
os dias 18 e 22 de julho. Para
aferição dos resultados foram
entrevistadas 1.025 pessoas
residentes em Goiás e maiores
de 16 anos. O levantamento
foi realizado por meio de en-

trevistas pessoais, telefônicas
e com formulários digitais en-
viados a grupos segmentados.
Ao todo, 110 municípios goia-
nos foram consultados. A taxa
de confiança dos números é
de 95%. A margem de erro é
de 3% para mais ou menos. 

A maior fatia dos entre-
vistados pelo FoxMappin pos-
sui de 40 a 59 anos (44,2%).
Na sequência aparecem os
eleitores com idade entre 25
e 39 anos (36,4%). De 16 a 24
anos foram 11,3% dos entre-
vistados. Com mais de 60,
7,9%. Quanto à escolaridade,
a maior fatia (41,7%) possui
ensino superior completo.
24,3% possuem ensino médio
completo e outros 13,8% de-
clararam superior incompleto
quando questionados. Médio
incompleto soma 7,1% dos en-
trevistados. Na sequência apa-
recem fundamental completo
(6%) e fundamental incom-
pleto (4,9%). Declarados anal-
fabetos foram 0,4% e 1,3%
disseram ler e escrever. A pes-
quisa está registrada no Tri-
bunal Regional Eleitora (TRE-
GO) sob n° GO-01212/2022.
(Especial para O Hoje)

Enquanto Mendanha tentará desconstruir Caiado para avançar, o terceiro colocado deve fazer o mesmo com o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia

O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) decidiu excluir
o coronel do Exército Ricar-
do Sant’Anna do grupo de
fiscalização do processo
eleitoral. Ele era um dos
nove militares que integra-
vam o grupo. Em ofício, o
TSE informa que o coronel
será excluído do grupo por
ter divulgado fake news so-
bre as urnas eletrônicas nas
redes sociais.

A informação que o coro-
nel divulgava fake news das
urnas foi divulgada na sema-
na passada pelo colunista Ro-
drigo Rangel, do site Metró-
poles. Após a divulgação, o
perfil do coronel foi apagado
das redes sociais.

O oficio do TSE foi assi-
nado pelo presidente do tri-
bunal, Ministro Edson Fa-
chin, e pelo vice-presidente,
Alexandre de Moraes.

“Conquanto partidos e
agentes políticos tenham o di-
reito de atuar como fiscais, a
posição de avaliador da con-
formidade de sistemas e equi-
pamentos não deve ser ocu-
pada por aqueles que negam

prima facie o sistema eleitoral
brasileiro e circulam desinfor-
mação a seu respeito. Tais con-
dutas, para além de sofrer re-
primendas normativas, têm
sido coibidas pelo TSE através

de reiterados precedentes ju-
risprudenciais”, diz o ofício.

“A elevada função de fis-
calização do processo eleitoral
há que ser exercida por aque-
les que funcionam como ter-

ceiros capazes de gozar de
confiança da Corte e da so-
ciedade, mostrando-se publi-
camente imbuídos dos nobres
propósitos de aperfeiçoamen-
to do sistema eleitoral e de

fortalecimento da democra-
cia”, continua.

O documento comunica à
Defesa a exclusão do coronel.
“À vista dos fatos narrados,
serve o presente ofício para
comunicar a vossa excelência
o descredenciamento do co-
ronel Ricardo Sant’Anna dos
trabalhos de fiscalização, a
partir desta data, rogando-
se a esse ministério, caso en-
tenda necessária nova desig-
nação, que substitua o aludi-
do militar por técnico habi-
litado para as funções.”

Resposta
Em resposta ao ofício, o

ministro da Defesa, general
Paulo Sérgio Nogueira, disse
que indicará um nome para
substituir o coronel Ricardo
Sant’Anna.

O substituto será escolhido
entre membros do Exército,
diz Nogueira a Folha, já que
Sant’Anna faz parte dessa
Força. Sobre a decisão de Fa-
chin, o ministro disse consi-
derar “melhor não comentar”.
(Luan Monteiro, especial
para O Hoje)

TSE exclui coronel que divulgou fake news sobre urnas
MUDANÇA NO GRUPO

Ofício do TSE foi assinado pelo presidente do tribunal, Edson Fachin, e vice-presidente, Alexandre de Moraes

Cientistas políticos
dizem acreditar
que o ex-prefeito
de Aparecida pode
se defender, mas
deverá focar
artilharia em
Ronaldo Caiado

Vitor Hugo deve tentar tirar
votos de Gustavo Mendanha
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Esplanada
Leandro Mazzini e Walmor Parente |
reportagem@colunaesplanada.com.br

Mídia natimorta
O presidente Jair Bolso-

naro (PL) tentou criar uma
rede nacional de noticiário
simpática ao seu Governo.
O projeto envolveria uma
redação em Brasília e jor-
nalistas pagos com baixos
salários. A ideia foi levada
a ele por um pequeno gru-
po de donos de jornais e
emissoras das regiões Sul
e Centro-Oeste, há dois
anos. Houve tratativas, sem
sucesso, quando viram que
o Palácio do Planalto não
colocaria um centavo de
publicidade no projeto.  

Eu? Tô fora
Não chamem para um

café o ex-candidato a pre-
sidente do PROS Pablo Mar-
çal e o senador Flávio Bol-
sonaro (PL-RJ), o filho Zero
Um do presidente Bolsona-
ro. O parlamentar está bra-
bo com Marçal que tem es-
palhado na praça que era
próximo do clã presiden-
cial, e que tinham trato de
campanha. A família nega.
Como notório, o PROS, sob
comando de Eurípedes Ju-
nior (que recém-assumiu
o partido) fechou com Lula.

Sósia de Janja
Seria só uma coincidên-

cia se não fosse eleição,
em que provocação é do
jogo político. O MDB inse-
riu uma sósia da Janja, a
esposa de Lula da Silva,
no vídeo de lançamento
da presidenciável Simo-
ne  Tebet. A mulher apa-
rece três vezes em pouco
mais de 1 minuto.

Pracinha cara
Depois da onda de portais na entrada das cidades

e chafarizes nas praças do centro, nos anos 80,
agora os prefeitos da nova geração pensam grande
– e o povo paga a conta, claro. A nova mania é
solicitar emenda parlamentar para inaugurar “roda
gigante” e teleférico como pontos turísticos.

Fé na multimídia
O Santuário de Aparecida (SP) passou sufoco que

até hoje rende investimento forte em Tecnologia da
Informação. Em 2016, hackers roubaram milhões
de dados de cadastro de fiéis. Hoje, a Igreja foca na
interação multimídia da TV e Rádio Aparecida. E na
cidade está pacificada. É que os bispos mais tradi-
cionais, que torciam o nariz para o movimento, en-
traram em acordo com os da Renovação Carismática,
da vizinha Cachoeira Paulista (SP). 

Radiografia do povo
Uma pesquisa da World Vision International mos-

tra que  82% de migrantes e refugiados  de cinco
países, incluindo a Venezuela,  não conseguem sa-
tisfazer necessidades básicas como alimentação pró-
pria e dos filhos. Em cenário semelhante, o Inquérito
Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto
da Pandemia, da Rede Penssan, revela que 33 milhões
de brasileiros passam fome. (Especial para O Hoje)

Felipe Cardoso 
e Izadora Rezende

Na última sexta-feira (5),
o ex-governador Marconi Pe-
rillo (PSDB) confirmou que
disputará o Senado em con-
venção estadual do PSDB. Se-
manas antes do anúncio pela
desistência, o político articu-
lava disputar o governo de
Goiás em aliança com o PT.

Antes cotado para disputar
como deputado federal, os alia-
dos entenderam que, mesmo
ao Senado, ele poderia impul-
sionar os candidatos à Câmara.
Além disso, ele não tiraria, na
interpretação de alguns diri-
gentes, votos das bases desses
postulantes, o que ocorreria
caso entrasse na disputa.

Como já mostrado pelo O
HOJE, Marconi é um nome
expressivo em Goiás. Do par-
tido, de longe o mais impor-
tante. Foi Perillo, inclusive, o
responsável 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 na
corrida. Nos bastidores, a cha-
pa é considerada forte.

Ainda sobre a desistência
de Perillo, uma dúvida pairou
no ar desde então: para onde
vão os cerca de 15% dos elei-
tores goianos que declararam
voto ao tucano nas últimas
pesquisas? Pensando em es-
clarecer esse cenário, a repor-
tagem consultou alguns im-
portantes nomes da política
goiana. A maioria, do PSDB,
inclusive, afirmou cegamente
que os votos de Perillo tendem
a migrar para o candidato à
reeleição, Ronaldo Caiado (UB).

As justificativas são diver-

sas. A principal delas passa
por questões estratégicas. Ain-
da que Marconi não figurasse
em segundo lugar na corrida
na maioria das pesquisas, ele
era tido, informalmente, como
principal adversário de Caia-
do. Uma vez fora do circuito,
a reeleição do governador fi-
cou ainda mais próxima da
realidade, ainda que o ex-pre-
feito de Aparecida de Goiânia,
Gustavo Mendanha, tenha
condições de dar trabalho. 

Vale lembrar que muitos
prefeitos buscarão, em 2024,
a reeleição. Sendo assim, é
melhor que tenham o gover-
nador como aliado. A leitura
é que o  apoio de hoje pode
resultar não apenas em um
bom relacionamento entre o
Executivo municipal e esta-
dual, como também pode in-
fluenciar no envio de recursos
e obras para suas regiões. 

O desequilíbrio favorável
a Caiado é visto não apenas
entre os prefeitos e lideranças
diversas como também pelos
estudiosos. Na avaliação do
cientista político e sócio-pro-
prietário do Instituo Signates
de Consultoria e Pesquisa Po-
lítica e Empresarial, Luiz Sig-
nates, com a saída de Marconi
da disputa ao governo, a cor-

rida ficou “bastante desequi-
librada” em favor do Caiado.

Ele justificou que “Menda-
nha está na raia já tem um
tempo e, se fizer dobradinha
com Marconi, pode, sim, po-
larizar com o governador,
mas com menos chance do
que este teria, caso as posições
fossem inversas”. Como esse
movimento de aliança com
Marconi não aconteceu Caia-
do tende a se manter favorito,
e não deverá enfrentar gran-
des desafios para desbancar
os demais adversários.

Questionado se o deputado
federal Vitor Hugo (PL), que
também está pleiteando vaga
ao governo, teria alguma chan-
ce de se destacar nessa disputa,
Signates esclareceu que não
vê possibilidade dele asuimir
esse posto, mesmo tendo apoio
e preferência do presidente da
República, Jair Bolsonaro (PL).

“Se prestígio de presidente
fosse significativo para ala-
vancar votos para governador,
o PT teria ganhado todas aqui
e em São Paulo, quando o Lula
era presidente. Mas, não é as-
sim que funciona”, pontuou.
Signates explicou como o elei-
tor brasileiro,tradicionalmen-
te, vota. “Para cargos majori-
tários, votam separando os
entes da federação. Vencerá
quem for capaz de convencer
o eleitor de que é capaz de
melhorar a sua vida. E o pre-
sidente Bolsonaro não tem
conseguido fazer isso nem em
favor de si próprio”, avaliou.
(Especial para O Hoje)

Maioria dos tucanos
afirmou que os
votos de Perillo
tendem a migrar
para o candidato à
reeleição. Principal
justificativa passa
por uma questão
estratégica

Benefícios fazem parte do pacote aprovado na “PEC Kamikaze”

O Auxílio Brasil de R$ 600, o Vale-Gás e o Auxílio
Caminhoneiro começam a ser pagos nesta terça-feira
(9). O pagamento dos benefícios foram antecipados.
Tanto os novos benefícios quanto o aumento do Auxílio
Brasil fazem parte da “Pec Kamikaze” que amplia
programas sociais até dezembro.

Em relação ao Auxílio Caminhoneiro, motoristas
devem receber as parcelas de julho e agosto nesta
terça, totalizando R$ 2 mil. Os pagamentos serão feitos
na conta da poupança digital e pode ser acessada pelo
aplicativo CaixaTem.

Já o Auxílio Taxista deve começar a ser pago para
motoristas cadastrados no próximo dia 16. De acordo
com o Ministério do Trabalho e Previdência, taxistas
devem receber até R$ 1.000.

Cerca de 5,6 milhões de famílias receberão R$110 de
ajuda para compra do gás de cozinha. O valor a ser pago
corresponde a 100% do preço médio do gás, e será pago
até dezembro, conforme previsto na PEC. Anteriormente,
famílias de baixa-renda recebiam 50% deste valor.

O Ministério da Cidadania incluiu, também, 2,2
milhões de famílias no programa Auxílio Brasil. Com
isso, o número de beneficiados em agosto será de 20,2
milhões. O valor médio será de R$ 607,88. (Luan Mon-
teiro, especial para O Hoje)

Auxílio Brasil,
Vale-Gás e Auxílio
Caminhoneiro
começam a ser
pagos nesta terça

Sem Marconi, prefeitos do PSDB
devem apoiar reeleição de Caiado

GOIÂNIA, TERÇA-FEIRA, 9 DE AGOSTO DE 2022
ohoje.com

Para onde vão os

cerca de 15% dos

eleitores goianos 

que declararam 

voto ao tucano?

Reprodução

Reprodução



ESPORTES n 7

Breno Modesto

Depois de vencer o Red
Bull Bragantino e encerrar a
sequência de seis derrotas se-
guidas no Campeonato Bra-
sileiro, o Atlético Goianiense
“esquece” a competição na-
cional por um momento e
volta as suas atenções para
outro torneio. Desta vez, in-
ternacional. A Copa Sul-Ame-
ricana, pela qual tem um com-
promisso importantíssimo
nesta terça-feira (9).

Às 19h15, no Estádio Serra
Dourada, os comandados do
técnico Jorginho encaram o
Nacional, do Uruguai, na par-
tida de volta das quartas de
final da Sula. O time rubro-
negro entra em campo com a
vantagem da ida, onde venceu
por 1 a 0, com gol do atacante
Luiz Fernando. Assim, o Dra-
gão joga por um empate para
ir à semifinal.

Assim como aconteceu na
semana passada, um dos as-
suntos envolvendo o duelo
é a presença do atacante
Luis Suárez, que retornou
ao Decano, clube pelo qual
começou sua carreira pro-
fissional. Para Jorginho, o
Nacional já uma equipe me-
lhor que o Olimpia, adver-
sário nas oitavas, e, com a
presença de Luisito, fica ain-
da mais perigoso nas bolas
aéreas. Sendo assim, o trei-
nador pede cuidado e hu-

mildade para entender o po-
tencial do adversário.

“(O Nacional) é uma equi-
pe mais qualificada, tecnica-
mente, em relação ao Olim-
pia. (O Nacional) é muito pe-
rigoso nas bolas aéreas. En-
tão, a gente sabe que o Na-
cional tem todo um glamour
em relação à volta do Suárez
e nós deveremos ter todo cui-
dado com ele, que é um gran-
de centroavante, que fez uma
história maravilhosa, que me-
rece tudo o que conquistou
e que é muito perigoso. Ele é
muito presente na área, um
artilheiro nato. Temos que
ter muito cuidado e humil-
dade de entender o potencial
do adversário e tentar blo-
quear eles”, disse Jorginho.

Édson Felipe
Com um desconforto mus-

cular, o volante Édson Felipe,
que vinha atuando como za-
gueiro, está vetado da partida
desta terça-feira (9). O con-
fronto contra o Nacional seria
a despedida do jogador com a
camisa do Rubro-Negro, já que
ele está acertado com uma
equipe da Arábia Saudita para
o restante da temporada. Sendo
assim, a segunda passagem do
atleta pelo Dragão está oficial-
mente encerrada.

Histórico
A partida desta terça-feira

(9) será a terceira da história
entre Atlético Goianiense e
Nacional. As duas partidas
anteriores, sendo uma oficial

e outra não, terminaram
com vitória do Rubro-Negro
por 1 a 0. O primeiro con-
fronto entre os clubes acon-
teceu no ano de 1975, em
uma competição amistosa.

Pelo Torneio Internacional
Osmar Cabral, os goianos
derrotaram os uruguaios no
Serra Dourada, palco da de-
cisão de logo mais. (Especial
para O Hoje)

Com promessa de
Serra Dourada
lotado, Atlético
Goianiense encara
o Nacional

Após a derrota para o líder
Palmeiras no Allianz Parque
por 3 a 0, neste domingo (7), o
técnico Jair Ventura avaliou a
partida e o resultado. Para ele,
o alviverde paulista, que tem
o melhor ataque e melhor de-
fesa do campeonato, mereceu
a vitória, e que o Goiás agora,
deve se concentrar para o pró-
ximo jogo em casa, diante do
Avaí. O comandante do Esme-
raldino também voltou a ques-
tionar a arbitragem.

“O jogo começa com duas
oportunidades pro Goiás, e aí
no contra-ataque sofremos o
gol. E aí, no final do 1º tempo,
o pênalti. Que é sempre aquele
critério que a gente não sabe
que é ou não, mas sei que quan-
do é pro Goiás nunca é [pênal-
ti]. A gente volta pro 2º tempo

praticamente com mais um ca-
misa 9, que é o Renato, termi-
namos o jogo com 4 atacantes,
tentando o gol e no final do
jogo, mais uma bola que rebate
e os 3 a 0”, afirmou.

Ventura foi enfático com
relação ao pênalti marcado no
final do primeiro tempo para
o Palmeiras. “É a terceira vez
que o Goiás vem a São Paulo.
Contra Corinthians, mão e pê-
nalti, São Paulo, mão e pênalti,
Palmeiras, mão e pênalti. Mas
agora é voltar pro nosso cam-
peonato, nosso jogo em casa,
que é o Avaí, que é um con-
corrente direto pro nosso ob-
jetivo, que é não voltar para a
Série B”, destacou. 

Trabalho coletivo
O técnico do Goiás também

frisou que o trabalho e os re-
sultados dele, são sempre co-
letivos. “Todos têm a mesma
importância, não só na vitória,
mas também na derrota. Ja-
mais entendo que eu sou acima
de qualquer coisa, muito me-
nos do meu elenco, do meu
staff, da minha diretoria, do
meu presidente, da minha ins-
tituição. Estamos todos no mes-
mo barco, ninguém é salvador
da pátria, ninguém é melhor
que ninguém. Todos nós ga-
nhamos e todos nós perdemos
juntos”, disse.

Na próxima rodada, a 22ª,
o Goiás, que permanece com
25 pontos, enfrenta o Avaí, na
Serrinha. A partida será reali-
zada no próximo sábado (13),
às 16h30. (Maiara Dal Bosco,
especial para O Hoje)

Na ida, o Atlético Goianiense derrotou o Nacional por 1 a 0, no Uruguai

Em coletiva pós-jogo, técnico do Goiás reforçou que objetivo é não voltar para a Série B

O Vila Nova man-
dará mais uma partida
no Estádio Serra Dou-
rada. Depois dos con-
frontos contra Grêmio,
Vasco e Ituano, pela
Série B do Campeonato
Brasileiro, e Fluminen-
se, pela Copa do Brasil,
a diretoria colorada so-
licitou à Confederação
Brasileira de Futebol
(CBF) a alteração do
mando do jogo contra
o Londrina para a pra-
ça esportiva.

Assim, o duelo con-
tra os paranaenses,
marcado anteriormen-
te para o Estádio Oné-
sio Brasileiro Alvaren-
ga, acontecerá no
maior palco do futebol
goiano. A partida, que
é válida pela 24ª rodada
da Segundona, aconte-

cerá na sexta-feira (12),
às 19h. Antes disso, o
Colorado enfrentará o
Tombense, fora de casa. 

O confronto será dis-
putado nesta terça-feira
(9), na cidade de Mu-
riaé, no interior do Es-
tado de Minas Gerais.
No mesmo dia, o Está-
dio Serra Dourada re-
ceberá o jogo entre Atlé-
tico Goianiense e Na-
cional, do Uruguai, pela
Copa Sul-Americana.

Até aqui, o Tigre fez
quatro jogos no Serra
Dourada em 2022. Ga-
nhou do Vasco, empa-
tou com Grêmio e Itua-
no e foi derrotado pelo
Fluminense, conseguin-
do um aproveitamento
de 41,6% no local. (Bre-
no Modesto, especial
para O Hoje)

Partida contra 
o Londrina será 
no Serra Dourada

VILA NOVA

“Estamos todos no mesmo barco”,
diz Jair Ventura após derrota 

GOIÁS 

Conmebol

VAlE VAGA na semi
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A nova camisa azul do Brasil para a Copa
do Mundo está esgotada. Lançado pela Nike
no último domingo (7), o uniforme começou a
ser vendido na manhã desta segunda-feira (8)
e, rapidamente, teve todas as suas unidades
vendidas. Apenas o modelo amarelo é encon-
trado em disponibilidade no site da fornecedora
norte-americana. O valor das camisas na versão
torcedor é de R$ 349,99. Até o fechamento
desta edição, a Nike ainda não iniciou a co-
mercialização do modelo feito aos jogadores,
que deve custar entre R$ 524,99 e R$ 549,99.
Em nota, a Nike confirmou que o uniforme re-
serva está esgotado, mas prometeu reabastecer
o site com novos lotes ainda esta semana. (Bre-
no Modesto, especial para O Hoje)

EXPRESSA

TécNicaFICHA
Atlético-GO x Nacional

Data: 9 de agosto de 2022. Horário: 19h15. Local: Estádio
serra Dourada, em goiânia (go). Árbitro: Darío Herrera (arg).
Assistentes: Maximiliano Del Yesso (arg) e Fernando Echenique
(arg). VAR: germán Delfino

Atlético-GO: renan; Hayner,
Wanderson, Klaus e arthur
Henrique; Edson Fernando, ba-
ralhas e Jorginho; airton, churín
e luiz Fernando.
Técnico: Jorginho

Nacional: rochet; lozano, léo
coelho, Marichal e cándido;
Yonathan rodríguez, carballo,
Trezza e Zabala; gigliotti e Fa-
gúndez (luis suárez).
Técnico: Pablo repetto
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Maiara Dal Bosco

Depois de empatar com o
Ituano no Serra Dourada na
última sexta-feira (5), e deixar
a lanterna da Série B, o Vila
Nova entra em campo nesta
terça-feira (9) para enfrentar
o Tombense, no estádio Soares
de Azevedo, em Tombos (MG).
Enquanto o Vila, 19º, com 19
pontos e vem de um empate,
o clube mineiro é o sexto colo-
cado, com 32 pontos e vem de
uma derrota, fora de casa, para
o líder Cruzeiro.

Em coletiva pré-jogo, o téc-
nico Allan Aal destacou que
o mais importante é que a
equipe está pontuando. “Ob-
viamente que buscamos os
três pontos dentro de casa
contra o Ituano e não conse-
guimos, e a equipe precisa
ter a consciência de que pon-
tuar muito mais que os ad-
versários que estão em uma
briga direta com a gente é
fundamental”, disse. 

Sobre o adversário da par-

tida de logo mais, Aal destacou
os pontos de atenção para a
equipe do Vila Nova. “A equi-
pe do Tombense chama a
atenção pelo fato de ser uma
equipe que dentro de casa
tem um aproveitamento mui-
to bom, sabe jogar nos seus

domínios, sabe muito bem
utilizar o fator casa. A gente
tem que estar atento a isso, a
esses pequenos detalhes que
a gente conversou interna-
mente, para que a gente não
dê a eles o que eles mais bus-
cam quando os adversários

vêm jogar aqui, que é jogar
em cima do erro”, avaliou.

Questionado se a situação
do campo interfere na partida,
o técnico do Tigre respondeu
que sim, sobretudo nas toma-
das de decisões dos atletas.
“O atleta com uma condição

de gramado ruim, ele se sente
menos seguro em tomar al-
gumas decisões ofensivas,
principalmente. Temos que
nos adaptar o mais rápido
possível. É um gramado que
exige muita atenção, e quando
o gramado não tem uma qua-
lidade tão boa a nossa con-
centração tem que ser muito
grande”, pontuou Aal. 

Já com relação ao desem-
penho do Tigre, Aal destaca a
evolução da equipe. “Pelo o
que a gente vem desempe-
nhando, nos dá uma perspec-
tiva muito boa de sair dessa
condição. Além disso, pelos
jogos que a gente vem fazen-
do, mesmo oscilando de um
tempo para o outro em algu-
mas partidas, a gente vem
numa evolução. E, ao mesmo
tempo, a gente vem conver-
sando com a diretoria para
que esteja atenta ao mercado,
até pelas necessidades de
quantidade que a gente ainda
tem dentro do elenco”, finali-
zou.  (Especial para O Hoje)

Depois de deixar a lanterna na última rodada, 
Vila Nova vai em busca de pontos importantes 

para se livrar da zona de rabaixamento

tiGrE EnfrEntA o tombEnsE
buscando sair da zona de rebaixamento 

Allan Aal destaca que equipe precisa estar atenta diante do Tombense, e vê evolução do elenco nas últimas partidas 
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TécNicaFICHA

Data: 09 de agosto de 2022. Horário: 21h30. Local: Estádio soares de azevedo, em Muriaé (Mg).
Árbitro: Paulo Henrique de Melo salmazio (Ms). Assistentes: Jefferson cleiton Piva (Pr) e leandro

dos santos ruberdo (Ms). VAR: Pablo ramon gonçalves (rN)

Tombense: Felipe garcia; Manoel, roger,
Marcondes, Diego Ferreira; rodrigo olivei-
ra; renatinho, rodrigo, Nenê bonilha, bru-

no Mota, Jean lucas.
Técnico:  bruno Pivetti 

Vila Nova: Tony; railan (alex silva), rafael Dona-
to, alisson cassiano e Willian Formiga; ralf, Jean

Martim e Wagner (Marlone); Matheus souza,
Neto Pessoa e Pablo Dyego.

Técnico: allan aal 

xTombense Vila Nova 
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Daniell Alves

O número de doações de leite ma-
terno tem aumentado de maneira
considerável em Goiás. Foram cerca
de 400 litros a mais em comparação
ao ano passado, de janeiro a julho,
segundo dados do Banco de Leite Hu-
mano (BLH) do Hospital Materno In-
fantil (HMI). Somente neste ano, as
doações já chegaram a 1.048 litros de
leite, sendo 116 no BLH e 931 na mo-
dalidade busca, quando as bombeiras
pegam no domicílio da doadora. 

Ao longo deste mês, o quantitativo
ainda pode aumentar devido à cam-
panha Agosto Dourado, que incentiva
a amamentação e doação em todo o
País. Referência em Goiás, o HMI
abriga o Banco de Leite. O local pro-
move a saúde da mulher e da criança
com o incentivo ao aleitamento ma-
terno, que garante o primeiro ali-
mento da vida. É por meio do leite
materno que o corpo se desenvolve
e é fortalecido para que as mais va-
riadas doenças sejam prevenidas.

A coordenadora de Ciclos de Vida
da Superintendência de Atenção In-
tegral à Saúde (Sais) da Secretaria
de Estado de Saúde (SES-GO), Sônia
Oliveira, ressalta que o aleitamento
materno constitui um desafio às
mães e uma meta das instituições e
entidades voltadas à saúde de mães
e bebês. “As taxas de aleitamento
exclusivo nos primeiros 6 meses es-
tão aquém do esperado em diversos
países, entre eles o Brasil.” Ela res-
salta que a amamentação também
traz benefícios às mães, entre eles,
melhor recuperação do parto e me-
nos risco de câncer de mama.

Imunidade e 
proteção na infância 

A amamentação já era uma infor-
mação de domínio público, mas foi
favorecida com o advento da Covid-
19, aponta a pediatra Stephânia Lau-
dares, que atende no centro clínico
do Órion Complex, em Goiânia. “Acre-
dito que depois da pandemia a cons-
cientização aumentou, as pessoas co-
meçaram a entender a importância
do aleitamento materno na imunidade
e proteção contra doenças na infância.
Acredito que exista uma crescente
preocupação de estimular o aleita-

mento materno”, destaca.
Para aumentar a proteção de mãe

e bebê, a especialista fala sobre as
vacinas. “Durante o período de lacta-
ção, ou seja, enquanto a mãe estiver
amamentando ela pode e deve ser
vacinada contra Covid-19, o vírus in-
fluenza, que é a vacina da gripe, entre
outras vacinas, pois
assim ela consegue
a confecção de anti-
corpos e, consequen-
temente, proteger o
seu filho através da
amamentação, com
a passagem de anti-
corpos pelo leite ma-
terno”, afirma. 

Semana do
Aleitamento

Do dia 1º a 7 des-
te mês, ocorreu a
Semana Mundial do
Aleitamento Mater-
no (SMAM), com o
tema “Fortalecer a amamentação:
educando e apoiando”. No último
dia 4, o Hospital Estadual da Mulher
(Hemu) promoveu o Cine Materna
para gestantes internadas na uni-
dade. Na oportunidade, foram exi-
bidos os vídeos da Iniciativa Hospital
Amigo da Criança (IHAC) sobre Parto

em Hospital Amigo da Criança e ou-
tro sobre Amamentação. A ação con-
tou com uma roda de conversa li-
derada pela coordenadora do Banco
de Leite Humano, Renata Leles, e
tira dúvidas com a equipe de multi-
profissionais do hospital. 

A campanha Agosto Dourado foi
criada em 1992 pela
Organização Mun-
dial da Saúde (OMS)
em parceria com o
Fundo das Nações
Unidas para a Infân-
cia (Unicef). A cor
dourada foi escolhi-
da para designar o
mês de agosto pelo
fato de estar rela-
cionada ao padrão
ouro de qualidade
do leite materno. No
Brasil, o Ministério
da Saúde (MS) tam-
bém escolheu agos-
to como Mês do Alei-

tamento Materno. A cada ano, um
tema específico é trabalhado. Neste
ano, o Agosto Dourado vai desenvol-
ver o tema “Fortalecer a amamenta-
ção educando e apoiando”.

Leite materno
Considerado o alimento mais com-

pleto para os bebês, o leite materno
sacia a fome; contribui para a me-
lhora nutricional da criança; reduz
a chance de obesidade, hipertensão
e diabetes; diminui os riscos de in-
fecções e alergias; e possibilita um
efeito positivo na inteligência e no
vínculo entre mãe e bebê. 

Especialistas destacam que o leite
materno é repleto de anticorpos,
fundamentais para a saúde e a re-
sistência dos bebês a doenças. Por
isso, é fundamental que a criança o
receba como única fonte de alimen-
tação até os 6 primeiros meses de
vida. Especialistas, no entanto, su-
gerem que a amamentação deve
continuar até os 2 anos ou mais. 

Doações 
O Banco de Leite do HMI estimula

o aleitamento materno desde quan-
do foi fundado, há 31 anos, e é abas-
tecido com doações de mães com
excedente de leite, que realizam a
doação no próprio local ou armaze-
nam o produto em casa. Para coletar
o material, o BLH conta com o apoio
do Corpo de Bombeiros Militar de
Goiás, que disponibiliza veículo e
profissionais de apoio. 

As profissionais vão até as resi-
dências das doadoras e, além de co-
letar o leite, fazem um trabalho de
orientação às mães. Após a coleta,
o leite é analisado e pasteurizado
para que fique em condições sani-
tárias de consumo. O leite é então
congelado, podendo ficar armaze-
nado por seis meses.

Como doar?
É contraindicada a doação por

mulheres com sintomas compatíveis
com síndrome gripal, infecção res-
piratória ou confirmação de caso da
Covid-19. A contraindicação é esten-
dida a mulheres com contatos do-
miciliares de casos com síndrome
gripal ou confirmado de Covid-19.

A candidata a doação de leite
materno deve estar saudável, não
podendo ser fumante, usuária de
drogas, ingerir bebida alcoólica, não
estar em uso de medicamentos con-
traindicados durante a amamenta-
ção e apresentar resultados dos seus
exames de doenças infectocontagio-
sas do seu pré/pós natal.

Especialistas destacam que alimento é repleto de anticorpos, fundamentais para a saúde dos bebês

No último o dia 4, o Hospital Estadual da Mulher (Hemu) 
promoveu o Cine Materna para gestantes internadas na unidade

Agosto Dourado: doações de leite
materno aumentam em quase 70%
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Ao longo deste mês, as doações de leite materno devem aumentar devido à campanha Agosto Dourado, que incentiva a amamentação e doação em todo o País

As pessoas

começaram a

entender a importância

do aleitamento materno

na imunidade e proteção

contra doenças”

Stephânia Laudares
pediatra

{{

Um estudo coordenado pela Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ) mostra que as taxas de alei-
tamento materno vêm crescendo no
Brasil. O Estudo Nacional de Alimen-
tação e Nutrição Infantil (EnaniI-
2019), encomendado pelo Ministério
da Saúde (MS), aponta que metade
das crianças brasileiras são ama-
mentadas por mais de 1 ano e 4 me-
ses e que, no País, quase todas as
crianças foram amamentadas alguma

vez (96,2%), sendo que dois em cada
três bebês são amamentados ainda
na primeira hora de vida (62,4%). 

Dados do MS apontam que 53%
das crianças brasileiras são ama-
mentadas até o primeiro ano de vida.
A amamentação exclusiva com leite
materno até os seis meses alcança
45,7% e, até os quatro meses, 60%.

Ao ser amamentada, a criança é
protegida contra doenças, tem a for-
mação incorreta dos dentes e pro-

blemas na fala prevenidos e obtém
melhor desenvolvimento e cresci-
mento. Um outro bônus é que, além
de ser um alimento completo, o leite
materno dispensa água ou outras
comidas até os seis primeiros meses
de vida do bebê.

Mês do Aleitamento
No Brasil, o Mês do Aleitamento

Materno foi instituído pela Lei nº
13.435/2.017, que determina que serão

intensificadas ações intersetoriais de
conscientização e esclarecimento sobre
a importância do aleitamento materno
ao longo de todo o mês de agosto.
Dentre essas ações estão palestras e
eventos de conscientização com a so-
ciedade; divulgação do tema nas di-
versas mídias disponíveis; reuniões
com a comunidade; ações de divulga-
ção em espaços públicos; e iluminação
ou decoração de espaços com a cor
dourada. (Especial para O Hoje)

Cerca de 96% das crianças foram amamentadas alguma vez 



A reportagem entrou em
contato com  a Secretaria Mu-
nicipal de Infraestrutura
(Seinfra) a cerca das recla-
mações dos moradores. A pas-
ta respondeu que irá enviar
uma equipe ao local para ve-
rificar a possibilidade de in-
cluir a rua no programa de
asfaltamento do município.
Após a análise técnica, será
disponibilizada a programa-
ção. A Seinfra reforça que a
população pode sempre en-
caminhar reclamações e soli-
citações pelo aplicativo Pre-
feitura 24h.

No entanto, o vereador An-
selmo Pereira, líder do prefeito
na Câmara Municipal  garantiu
que o asfalto da rua será feito
rapidamente. “O asfalto que a
comunidade tanto espera já há
um bom tempo foi reivindicado
ao prefeito de Goiânia, Rogério
Cruz, e já está na programação
da Seinfra para asfaltar o Co-
légio Estadual Francisco Dan-
tas.” O parlamentar afirma ain-
da que também será realizada
a mesma conexão desse asfalto
com uma rua lateral ao aeró-
dromo para sair na GO-070.
Segundo o vereador, será uma

rua para facilitar o acesso das
pessoas que passam pela Re-
gião Noroeste e querem ir no
sentido da GO-070. 

“Temos um pedido, uma
reivindicação prioritária para
que isso seja atendido o mais
breve possível ainda neste pe-
ríodo de seca, para não ter a
desculpa que com chuva não
faz asfalto. Lembrar que é um
pedido antigo, já tem mais de
5 anos que o colégio foi inau-
gurado e precisamos  de asfalto
na porta desta unidade de en-
sino que é estadual.” (Especial
para O Hoje)

10 n CIDADES

Sabrina Vilela 

As aulas do Centro de Ensino Maria Dantas, que
funciona em período integral no Setor Mansões Paraíso,
em Goiânia, tiveram início na primeira semana de
agosto, mas o retorno não foi encarado com tanta
alegria pelos pais por conta da falta de asfalto na rua
em frente à escola. Segundo moradores da região, o co-
légio foi inaugurado há mais de cinco anos, mas quando
a região recebeu o asfalto, porém,  a rua da escola não
recebeu o benefício. 

Corretora de imóveis, Maria das Graças Coelho de Oli-
veira tem uma chácara que fica próxima a Alameda Cór-
rego e a poeira causa problemas para ela. “Quando é
época de chuva, a lama cai no rego d’água e suja a
piscina.” Por conta da sujeira que a falta de asfalto causa,
a corretora gasta mais dinheiro para que o piscineiro vá
mais vezes durante a semana para fazer a limpeza. Ela
relata também que clientes já reclamaram da lama na
piscina mesmo que a limpeza já tenha sido efetuada du-
rante a semana do aluguel.

Segundo a corretora, as ruas próximas à escola foram
asfaltadas há cerca de dez anos. Ela afirma ainda que
tanto a própria diretoria da escola quanto vizinhos já
fizeram ofícios ao vereador Anselmo Pereira (MDB) pedindo
providências para a situação. Além de problemas estruturais,
a corretora destaca que enfrenta problemas de saúde. 

“Com a poeira, os problemas respiratórios aparecem.
A caseira da chácara fica doente e impossibilitada de tra-
balhar.” Maria das Graças já até cogitou juntar os vizinhos
do Cepi para eles mesmos asfaltarem a via. 

A dona de casa Iraci Cordeiro de Toledo tem uma neta
que estuda na escola de tempo integral e, devido à poeira
do tempo seco, ela tem que lavar o uniforme todos os
dias. Os netos de Iraci já estudaram na escola, mas devido
ao barro pediram transferência para outro colégio. 

No período mais seco, é normal a neta de Iraci gripar
e, com o retorno das aulas, ela piora ainda mais devido à
poeira. “Eu sinceramente não entendo porque a prefeitura
não asfalta a rua da escola sendo que só falta ela no
setor”, questiona. 

Vendedora, Alessandra Cordeiro é mãe da Eduarda,
de 13 anos, que estuda na instituição. Ela afirma que a
falta de asfalto nesta região do Cepi Francisco Maria
Dantas tem causado muitos estorvos por ter muita poeira
no tempo seco. Segundo a mãe da estudante, as crianças
que moram mais próximas à escola adoecem com mais
facilidade e, em época de chuva, não tem como trafegar
pela via. “A minha filha Eduarda sempre chega com uni-
forme sujo causado por muita poeira”, conta a mãe. 

Instituição de tempo integral foi inaugurada há  5 anos, mas
pavimentação asfáltica não chegou à Alameda Córrego

Falta de asfalto
em frente a
escola causa
transtornos
para moradores 

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

STF mantém proibição de despejo
durante pandemia de Covid-19

O Plenário do Supremo Tribunal Federal
(STF) confirmou, por maioria de votos, liminar
concedida em junho pelo ministro Luís Ro-
berto Barroso para suspender despejos e de-
socupações até 31/10, em razão da pandemia
da covid-19. Barroso destacou a necessidade
de estender, por mais quatro meses, os di-
reitos assegurados pela Lei 14.216/2021, com
a suspensão temporária de desocupações e
despejos, inclusive para as áreas rurais, de
forma a evitar qualquer superposição com
o período eleitoral. A corrente majoritária
acompanhou seu entendimento de resguar-
dar o direito à moradia e à saúde de pessoas
vulneráveis, diante da nova alta de casos e
de mortes por covid-19 em junho. Em seu
voto, Barroso ressaltou que, assim como o
direito à moradia, o direito à propriedade
também é assegurado constitucionalmente
e, por isso, a suspensão de despejos e deso-
cupações não deve se estender indefinida-

mente. No entanto, quando se esgotar a atua-
ção do STF sobre a matéria, será preciso
preparar um regime de transição para a re-
tomada progressiva das reintegrações de
posse, “com o pleno respeito à dignidade
das famílias desapossadas”, a fim de evitar
o risco de convulsão social decorrente da
execução simultânea de milhares de ordens
de despejo, envolvendo centenas de milhares
de famílias vulneráveis. Os ministros André
Mendonça e Nunes Marques divergiram
quanto à prorrogação do prazo e votaram
contra o referendo da liminar. Para ambos,
a situação atual é distinta da que justificou a
primeira medida cautelar, no auge da pan-
demia. Para André Mendonça, as situações
devem ser analisadas caso a caso pelo juiz
natural. Já Nunes Marques avalia que, mesmo
após o término do período fixado, a revogação
da liminar não levará, por consequência di-
reta, ao despejo automático de pessoas.

Os maiores litigantes
O Conselho Nacional

de Justiça (CNJ) apresen-
ta hoje (9) o Painel dos
Maiores Litigantes. O re-
latório vai trazer os da-
dos de processos judi-
ciais novos e pendentes
dos 20 maiores litigantes
de cada tribunal dos seg-
mentos estadual, federal
e trabalhista e por cada
unidade judiciária. O

Painel permitirá a com-
paração dos resultados
com os do ano anterior.
Assim, será possível ve-
rificar avanços em even-
tuais reduções da liti-
gância para cada ente e
identificar potenciais
problemas que ocasio-
naram acúmulo de pro-
cessos relacionados a
uma parte.

Indenização por assalto

A Quinta TST decidiu
aumentar o valor da in-
denização devida pelo
Banco Bradesco S.A. a
uma bancária que foi
rendida em assalto. Para
o colegiado, o local não
tinha nenhum sistema
de segurança, e a violên-
cia do assalto acarretou
graves problemas psi-
quiátricos que levaram

à aposentadoria por in-
validez permanente da
empregada. O relator do
recurso de revista obser-
vou que a bancária so-
freu transtorno de adap-
tação, episódio depressi-
vo grave com sintomas
psicóticos, emagrecimen-
to acentuado e chegou a
tentar suicídio, o que mo-
tivou a sua internação.

2 Negócios da fé - A 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo negou, por unanimidade, um pedido de indenização por danos morais feito
por uma igreja evangélica que teve que suspender suas atividades em razão da crise
da Covid-19. (Especial para O Hoje)

O presidente do TJGO, de-
sembargador Carlos França, fez
comunicado oficial acerca da
morte do ex-presidente do TJGO,
o desembargador aposentado
Byron Seabra Guimarães, aos
87 anos. O chefe do Poder Judi-
ciário decretou luto oficial de
três dias. Byron ingressou no
Judiciário estadual como juiz
substituto, em 24 de agosto de
1962, após aprovação em con-
curso público.

Morre Byron Seabra
Guimarães, um dos
maiores juristas 
do Brasil

Projeto prevê a criação 
de habeas corpus coletivo

O Projeto de Lei 1610/22 altera o Código
de Processo Penal (CPP) para criar o instituto
do habeas corpus coletivo, admitindo que o
instrumento seja usado para proteger várias
pessoas ao mesmo tempo. O texto autoriza
ainda o uso do instrumento pela Defensoria
Pública e pela Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB). A proposta tramita na Câmara
dos Deputados. Atualmente, o CPP estabelece
que o  habeas corpus  pode ser impetrado
por qualquer pessoa ou pelo Ministério Pú-
blico sempre que alguém sofrer ou se achar
na iminência de sofrer violência ou coação
ilegal na sua liberdade de ir e vir, por ilega-

lidade ou abuso de poder. Autor do projeto,
o deputado Rubens Pereira Júnior (PT-MA)
argumenta que o texto insere na legislação
infraconstitucional entendimento já adotado
pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Como
exemplo, ele cita decisão de 2018 no julga-
mento de habeas corpus impetrado pela De-
fensoria Pública da União, o qual teve como
pacientes “todas as mulheres submetidas à
prisão cautelar no sistema penitenciário na-
cional que ostentem a condição de gestantes,
de puérperas ou de mães com crianças com
até 12 anos de idade sob sua responsabili-
dade, e as próprias crianças”.

Projeto 630-reconstrução asfáltica (2020-2022)

2 Abrangência: 111 bairros no total, mas já foram 91 bairros

concluídos ou em execução;

2 Vias executadas: 539; 

2 Metros: 5.804.205,14 m² de asfalto novo feito;

2 79,69% do projeto concluído.

Vereador promete asfalto ainda no período de seca

Anselmo diz que será feita a conexão desse asfalto com o aeródromo



Pessoas com transtorno do
espectro autista de Goiânia
terão direito à Carteira de
Identificação do Autista (CIA).
O direito foi instituído pela
Lei 1814/2022, sancionada na
última semana pelo prefeito
Rogério Cruz (Republicanos)
e publicada em edição suple-
mentar do Diário Oficial do
Município (DOM) da última
quinta-feira (4).

O documento é destinado a
identificar a pessoa diagnosti-
cada com o transtorno, de modo
a facilitar seu atendimento pre-
ferencial em órgãos da admi-
nistração pública direta e indi-
reta, assim como em instituições
de caráter privado. A legislação
tem 90 dias para ser regula-
mentada após decreto.

A primeira via da carteira
terá emissão gratuita por meio
de requerimento devidamente
preenchido e assinado pelo in-
teressado ou por seu repre-
sentante legal, acompanhado
de relatório médico que con-
firme o diagnóstico com a Clas-
sificação Internacional de

Doenças (CID), além dos de-
mais documentos exigidos pelo
competente órgão municipal.

A medida ocorre no mesmo
mês em que foram sanciona-

das as leis que criam a Casa
do Autista em Goiânia e que
torna obrigatório teste para
facilitar o diagnóstico de au-
tismo, na capital.

“Sancionamos mais uma
lei que assegura os direitos
das pessoas com Transtorno
do Espectro Autista e, com
isso, avançamos ainda mais

no cuidado com as pessoas
nas áreas social e da saúde”,
destacou o prefeito Rogério
Cruz. (Ícaro Gonçalves, es-
pecial para O Hoje)

NOVA LEI

Maria Paula Borges

A educação enfrenta di-
versos desafios, tanto em sala
de aula quanto fora dela, prin-
cipalmente por distrações co-
tidianas e a volta às escolas
após a pandemia. Uma pes-
quisa realizada pelo EdWeek
Research Center instalou um
quadro de apreensão no seg-
mento educacional depois de
ouvir 630 professores nos Es-
tados Unidos. 

No estudo, 68% dos par-
ticipantes escutados apon-
taram que o baixo engaja-
mento dos estudantes é o
principal problema. Além
disso, outras barreiras cita-
das foram problemas com-
portamentais (59%), quaren-
tenas estudantis (55%), de-
mandas da saúde mental dos
alunos (54%) e suporte in-
suficiente dos pais (52%).

Entretanto, a professora

de inglês Lorena Félix afir-
ma que existe um outro pro-
blema, o celular. “A principal
distração dos alunos hoje é
o celular, eles têm dificul-
dade de saber o momento
certo de usar e às vezes atra-
palha o desempenho em sala
de aula”, diz. 

O não uso de celular em
sala de aula é uma regra básica,
mas alguns professores escu-
tados pelo estudo da EdWeek
Research apontaram que as
normas estão sendo ignoradas
pelos estudantes. A pesquisa
informa que na escola de En-
sino Fundamental C.W Ruckel,
na Flórida, os professores acha-
ram como alternativa afrouxar

a proibição do uso de celulares
durante as aulas, já que reco-
lher os aparelhos dos estudan-
tes estava inviável. 

Nessa mesma escola, os pro-
fessores observaram que, de-
vido ao uso do excessivo dos
celulares, os alunos também
estão enfrentando dificuldade
em formular as próprias res-
postas. De acordo com os ensi-
nadores, é necessário que seja
ensinado às crianças e que elas
sejam conduzidas para onde
elas precisam estar, mesmo
que elas queiram desistir. 

Para juntar a tecnologia e
o aprendizado, Lorena conta
que utiliza recursos midiáti-
cos para prender a atenção

dos alunos. “A nossa escola é
equipada com vários recursos
de mídia. Conseguimos usar
a internet, vídeos e alguns
recursos durante as aulas.”

Mas quando não são utili-
zados, a falta de atenção por
parte dos estudantes ainda é
outro fator que dificulta o
aprendizado completo nas es-
colas. Segundo Lorena, a me-
todologia encontrada para
que eles fiquem mais atentos
é repassar o roteiro do pe-
ríodo para os alunos, deixan-
do pré-estabelecida a rotina
do dia. “Para manter os alu-
nos atentos, no início da aula
nós passamos o roteiro do
período e já deixamos com-

binado o que iremos fazer e
o que precisamos para que
as atividades se realizem. Eles
entendem que precisam se
concentrar por pequenos mo-
mentos com pequenos inter-
valos também”, explica. 

Sobre as demandas mentais
e suporte insuficiente dos pais,
também citados pelos profes-
sores escutados pela pesquisa,
Lorena aponta que os dois an-
dam lado a lado, uma vez que
muitos alunos são carentes de
cuidado e alimentação. “Os
alunos vêm de um contexto
bem violento, muitos são ca-
rentes de cuidado e até ali-
mentos mesmo. Nosso desafio
é passar conteúdos realmente
relevantes para eles e fazer
com que vejam o real sentido
de uma boa educação, já que
nem a família valoriza tanto
a escola e o aprendizado do
próprio filho”, afirma. (Espe-
cial para O Hoje)

Maioria dos participantes escutados por 
uma pesquisa da EdWeek Research apontam 

que baixo engajamento é o principal problema

Educação é dificultada pela era
das distrações no pós-pandemia

Reprodução 
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O documento é

destinado a

identificar a pessoa

diagnosticada com o

transtorno, de modo

a facilitar seu

atendimento

preferencial em

órgãos da

administração

Prefeitura cria Carteira de Identificação do Autista

Outras barreiras citadas foram problemas comportamentais (59%), quarentenas estudantis (55%), demandas da saúde mental dos alunos (54%) e suporte insuficiente dos pais (52%)



As Forças Armadas da Chi-
na anunciaram ontem (8) no-
vos exercícios militares nos
mares e no espaço aéreo ao
redor de Taiwan. O anúncio
foi feito um dia após o térmi-
no de seus maiores exercícios
para protestar contra a visita
da presidente da Câmara dos
Deputados dos Estados Uni-
dos, Nancy Pelosi, a Taipé, na
semana passada.

O comando do Teatro
Oriental da China disse que
fará exercícios conjuntos com
foco em operações antissub-
marino e de ataque marítimo,
confirmando os temores de
analistas de segurança e di-
plomatas de que Pequim con-
tinuará a manter pressão so-
bre as defesas de Taiwan.

O Ministério das Relações

Exteriores de Taiwan conde-
nou a medida, afirmando que
a China cria crises delibera-
damente, e exigiu que Pequim
interrompa suas ações mili-
tares e “se afaste do limite”.

“Diante da intimidação mi-
litar criada pela China, Taiwan

não terá medo nem recuará,
e defenderá com mais firmeza
sua soberania, segurança na-
cional e modo de vida livre e
democrático”, disse o minis-
tério em comunicado.

A visita de Pelosi a Taiwan
na semana passada enfureceu

a China - que considera a ilha
autogovernada como seu ter-
ritório - que respondeu com
lançamentos de teste de mís-
seis balísticos na região pela
primeira vez, além de aban-
donar algumas linhas de diá-
logo com Washington.

A duração e a localização
precisa dos exercícios mais
recentes ainda não são co-
nhecidas, mas Taiwan já di-
minuiu as restrições de voo
perto das seis áreas de exer-
cícios chineses anteriores ao
redor da ilha. (ABr)

Testes, os maiores
da história na
região e com
disparo de mísseis
e munição real,
estavam previstos
para terminar no
domingo (7)

China anuncia novos exercícios
militares perto da ilha de Taiwan

A decisão da Bolívia de
abrir uma rota alternativa para
sua histórica Estrada da Morte
- um caminho sinuoso de terra
pelas imponentes colinas dos
Andes conhecido por penhas-
cos mortais - levou ao ressur-
gimento da vida selvagem na
região, de acordo com um gru-
po ambientalista.

A rota já foi uma estrada
importante frequentada por
caminhões pesados  ligando a
capital da Bolívia, La Paz, à flo-
resta amazônica do país. Mas
a letalidade lhe rendeu o ape-
lido de “Estrada da Morte”. En-
tre 1999 e 2003, centenas de
bolivianos morreram no local.

Em 2007, a Bolívia abriu
uma rota alternativa, deixando
a estrada original como uma
atração principalmente para
os ciclistas. Isso não apenas
salvou vidas, mas também aju-
dou a natureza, segundo um
novo estudo da Wildlife Con-
servation Society (WCS).

“A fauna, quando essa es-
trada ainda funcionava, estava
sendo afetada pela poluição
que os veículos geravam, o ba-
rulho e a poeira”, disse Maria
Viscarra, bióloga que partici-
pou do estudo.

A WCS montou 35 armadi-
lhas fotográficas ao longo do
percurso e encontrou 16 es-
pécies de mamíferos e 94 es-
pécies de aves silvestres.

“Hoje, caminhões pesados   
de transporte não passam mais

por essa estrada. A biodiversi-
dade voltou para a área e você
pode ver pássaros como beija-
flores, tucanos, papagaios”, dis-
se Guido Ayala, biólogo da WCF.

Embora a estrada não seja
mais usada por muitos moto-
ristas, a rota ainda é pontilhada
de cruzes, uma forma de lem-
brar aqueles que morreram
em seu caminho.

“É muito bom termos um
lugar perto de La Paz, a cerca
de 50 minutos, onde se pode
vir e ver a natureza de uma
maneira bonita”, acrescentou
Ayala. (ABr)

Estrada da Morte na Bolívia
vira paraíso para vida selvagem

COLINAS DOS ANDES

Os tiroteios em estilo de
emboscada de três homens
muçulmanos e o recente as-
sassinato de um quarto em
Albuquerque, no estado nor-
te-americano do Novo México,
alarmaram a comunidade mu-
çulmana da cidade e provo-
caram alertas para os frequen-
tadores de mesquitas enquan-
to a polícia investiga como os
ataques podem estar ligados.

Os assassinatos de Moham-

mad Ahmadi, 62, Muhammad
Afzaal Hussain, 27, Aftab Hus-
sein, 41, e Naeem Hussain,
25, todos têm uma semelhan-
ça: as vítimas eram muçul-
manas e descendentes do sul
da Ásia, segundo a polícia de
Albuquerque.

Os três assassinatos mais
recentes aconteceram no pe-
ríodo de duas semanas, colo-
cando a cidade no limite en-
quanto a polícia investigava

possíveis ligações entre os
ataques e chamou atenção
para um homicídio não re-
solvido de novembro de 2021.

“Enquanto ainda estamos
analisando todas as evidên-
cias para procurar mais co-
nexões, é profundamente
preocupante que esses três
homens sejam muçulmanos
e de descendência semelhan-
te”, disse o vice-comandante
da Divisão de Investigações

Criminais do Departamento
de Polícia de Albuquerque,
Kyle Hartsock.

O FBI está auxiliando na
investigação e um portal on-
line foi criado para que os
moradores enviem vídeos e
imagens que possam ajudar
as autoridades a investigar
os assassinatos. O Crime Stop-
pers Board local também vo-
tou para aumentar a recom-
pensa por informações que

levem à prisão para US$ 20
mil (cerca de R$ 100 mil).

A polícia não divulgou ne-
nhuma descrição de um sus-
peito ou suspeitos nos assas-
sinatos. Eles, no entanto, dis-
seram que estão procurando
“um veículo de interesse”, que
pode estar relacionado aos
quatro assassinatos. O carro
é um Volkswagen Jetta ou Pas-
sat estilo sedan prata escuro
com vidros insufilmados.

Polícia investiga morte de 4 homens muçulmanos

ESTADOS UNIDOS
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Edital de Leilão Público nº 3075/0222- 
1° Leilão e nº 3076/0222 - 2° Leilão

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna público 
aos interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante 
do anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel(is) 
recebido(s) em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade da 
CAIXA. O Edital de Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente aviso 
de Venda, estará à disposição dos interessados de 19/08/2022 até 28/08/2022, no primeiro leilão, 
e de 02/09/2022 até 12/09/2022, no segundo leilão, em horário bancário, nas Agências da CAIXA 
nos estados AC, AL, BA, CE, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PR, RJ, RN, RS, SC e SP e no 
escritório do leiloeiro, Sr. WERNO KLÖCKNER JUNIOR, no endereço Av. Avenida Carlos Gomes, 
226, térreo, Zona 05, Maringá/PR,, CEP 87015-200, telefones (44) 3026-8008 e (44) 99973-8008. 
Atendimento no horário de segunda a sexta das 08:00 às 11:30hs e das 13:30 às 18:00hs (Site: 
www.kleiloes.com.br). O Edital estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/imoveiscaixa). 
O 1° Leilão realizar-se-á no dia 29/08/2022, às 13h (horário de Brasília), e os lotes remanescentes, 
serão ofertados no 2° Leilão no dia 13/09/2022, às 13h (horário de Brasília), ambos exclusivamente 
no site do leiloeiro, no endereço:  www.kleiloes.com.br).

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

AVISO DE VENDA

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

GOVERNO 
FEDERAL

ENEL GREEN POWER CACHOEIRA DOURADA S.A.
CNPJ/MF nº 01.672.223/0001-68 - NIRE 52300007810

Companhia Fechada
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores acionistas da Enel Green Power Cachoeira Dourada S.A. 
(“Companhia”), convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária 
(“AGE”), a ser realizada no dia 17 de agosto de 2022, às 14:00 horas, na sede da 
Companhia, à Rodovia GO 206, km 0, Zona Rural, CEP 75560-000, na Cidade de 

constante da Ordem do Dia: I. eleição de novo membro para o Conselho de 
Administração da Companhia. Para participar da AGE, o acionista deverá apresentar 
comprovante de propriedade de ações expedido pela instituição depositária das 
ações da Companhia. Caso o acionista seja representado por procurador, a 
Companhia solicita o depósito do respectivo mandato acompanhado dos documentos 
necessários, com 72 (setenta e duas) horas de antecedência do dia da AGE. 
Solicita-se aos acionistas que observem o disposto no artigo 126 da Lei nº 6.404/76. 

Cachoeira Dourada, 08 de agosto de 2022 
Julia Freitas de Alcântara Nunes

Membro do Conselho de Administração

Uma trégua foi aceita pelas duas partes envolvidas,
após três dias de ataques aéreos com disparos de foguetes
entre militares israelenses e a Jihad Islâmica Palestina,
na Faixa de Gaza. Pelo menos 44 pessoas morreram, in-
cluindo 15 crianças. O acordo, mediado pelo Egito com a
ajuda das Nações Unidas (ONU) e do Catar, permitiu na
última segunda-feira (8) a circulação de ajuda humanitária
e a entrada de combustível na região de fronteira
palestina para religar a única central elétrica. (ABr)

EXPRESSA

Pequim alega que a ilha é parte de seu território e, portanto, não há rompimento de leis internacionais

Desativação de via

com alta letalidade

permitiu volta da

fauna local
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Lanna Oliveira e 
Raphael Bezerra

Energia, assim pode ser de-
finido o show do rapper Djonga
no último domingo (7) no Goiás
Tattoo Festival. Evento que
contou com três dias de pro-
gramações, misturou música,
tatuagens e gastronomia. Para
fechar com chave de ouro, o
artista mostrou que domina o
palco como poucos e movi-
menta a plateia com grande
domínio. Em entrevista ao Gru-
po O Hoje, ele revela que essa
magia que acontece em seus
shows é inexplicável e é algo
que vem de Deus. Somado à
uma plateia que se entregou,
a apresentação foi marcante.

Conhecido por ser contun-
dente em suas letras, o rapper
Djonga transformou o palco do
Goiás Tattoo Festival em sua
casa, pelo menos era o que me
parecia ao vê-lo confortável na-
quele lugar que ele faz jus em
chamar de seu. O tom de desa-
bafo está presente em todo seu
repertório, de luta ao amor, ele
fala sobre tudo com consciência
de sua representatividade social.
De forma natural e espontânea,
ele grita por justiça e igualdade.
Herança de sua infância na que-
brada de Belo Horizonte (MG),
onde ele ainda mora.

Como ele mesmo relata, foi
nas favelas por onde passou
que ele descobriu sua paixão
por música. Vindo do funk,
passando pelo rock, sua cami-
nhada musical até aqui revela
de onde vem tanta originali-
dade. “Sempre gostei de tudo
que toca na periferia, cresci
nos bailes funks naquela vida
louca. A partir da minha fa-
mília, que ouvia muita música
preta, reconheci o rock”, re-
lembra. Toda essa descoberta
o marcou e é nítida toda essa
influência em seus trabalhos.
Hoje ele insere a energia das
rodas punks, do bate cabeça e
os gritos enérgicos em suas

apresentações.
Viver aquele movimento o

possibilitou ser quem é, um
rapper com atitude rock and
roll. Mas também proporcionou
seu encontro com o rap. Quan-
do começou a escrever, natu-
ralmente suas letras eram for-
matadas para serem cantadas
por um MC, e ele se tornou um
dos melhores. “Eu escolhi seguir
pelo caminho do rap, mas sem-
pre trago as referências do funk
proibidão e de BH para os re-
frãos, como eles constroem a
melodia”, diz o rapper. Os re-
frãos são parte importante do
seu processo criativo, ele os faz
para serem marcantes e serem
cantados pela galera.

E o público canta e canta
muito com o Djonga. Além das
músicas como ‘Olho de Tigre’,
‘Eu’, ‘O Mundo é Nosso’, entre
outras, que são momentos

avassaladores dos shows, as
músicas ‘Leal’, ‘Bença’, também
são cantadas com fervor. Se-
gundo o artista, esses exemplos
de músicas mais sentimentais,
requerem acesso ao um outro
tipo de emoção. “Essas músicas
não têm como serem cantadas
gritando, porque assim não
conseguirei transmitir o que
eu quero”, conta. Por isso a
discrepância entre os primei-
ros álbuns e os últimos.

Isso é apenas um dos exem-
plos da sua evolução como ar-
tista ao longo de sua carreira.
Com apenas 28 anos, ele men-
ciona que aprendeu sobre im-
posição de voz, técnica para
despertar várias emoções a
depender do tema da música,
atitude de palco e muito mais.
Djonga também se mostra,
para além do artista completo
que é, um ser humano sensível

com as mazelas ao seu redor.
“Eu sofri demais com a dis-
tância do público, fiz aquele
show polêmico, mas eu preci-
sava daquilo pra aguentar o
ano que ainda estava por vir”.

O cantor e compositor re-
força que a arte teve papel im-
portante nesse período e que
se incomodou por ela não ser
tratada como fundamental. “As
pessoas não entendem que pro
palco estar de pé são muitos
trabalhadores envolvidos e na
pandemia eles ficaram desam-
parados. Tudo voltou e os
shows não, nós fomos os que
mais sofremos”, diz com pesar
ao lembrar de colegas de pro-
fissão que não tem a mesma
visibilidade que a sua. Ele con-
tinua dizendo que estar de vol-
ta é de extrema importância.
Por ele, por sua equipe e por
outros artistas.

São muitas conquistas, prê-
mios, indicações internacionais,
números e visualizações, álbuns
aclamados, mas não há lugar
onde ele deve estar mais que
os palcos. A cada letra gritada,
a cada pulo e a cada olhar, ele
mostra a que veio e mexe com
quem está do outro lado. Ao
Gustavo de 90 anos ele deixa
uma mensagem: que ele conti-
nue gritando mesmo que não
haja voz, que grite de outras
formas e não perca essa energia
nunca para tudo na vida. “Já
para o Gustavo da infância não
tenho nada pra falar, ele já sa-
bia”, finaliza Djonga.

Além da programação mu-
sical, o Goiás Tattoo Festival
teve como uma de suas atra-
ções a competição de tatuagem.
Foram 23 categorias disponí-
veis: Aquarela, Goiás, Old
School, Lettering, Fechamento,
Oriental, New School, Iniciante,
Colorido, Comics, Portrait,
Black and Grey, Tribal/ Maori,
Realismo, Pontilhismo/ Dot-
work, From Hell, Black Work,
Neo Tradicional, Fine Line, Me-
lhor de Sexta Tema Livre, Me-
lhor de Sábado Tema Livre,
Melhor de Domingo Tema Li-
vre, Melhor do Evento Cate-
goria Tema Livre e o Melhor
Procedimento de Piercing.

Premiando os dois melho-
res de cada categoria, eles
foram definidos por meio de
júri especializado que se ba-
seou nos critérios: originali-
dade, aplicação de cores, har-
monia e técnica de execução.
A escultura de premiação foi
criada pelo artista Alê Amo-
rin. O evento contou, ainda,
com uma vertente social e
fez atendimentos de recons-
tituição mamária realizados
pelas profissionais Welide
San e Janaína Lima. Foram
155 tatuadores de Goiás, São
Paulo, Rio de Janeiro, Paraná,
Tocantins, Distrito Federal,
Minas Gerais e Mato Grosso.
(Especial para O Hoje)

Djonga arrasta o público para sua imensidão criativa por meio de suas letras e sua atitude no palco

Djonga, aclamado nacionalmente, transformou o palco do Goiás Tattoo Festival em sua casa, pelo
menos era o que parecia ao vê-lo confortável naquele lugar que ele faz jus em chamar de seu

Essência

O rapper que exala energia
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Chamas da Vida
Miguel fica confuso com a

revelação de que guga é filho
dele. Vilma diz que guga pode
morrer e precisa urgente do
sangue de Miguel para viver.
Vilma implora. Miguel percebe
que ela está falando a verda-
de. rafa e Joaquim chegam
em casa e veem que a casa
está vazia. rafa vê sangue e
acha que aconteceu alguma
coisa com a família dele. Joa-
quim vai sair para chamar a
polícia e dá de cara com Mer-
cedes. Mercedes conta que
guga passou mal. rafa fica
sem ar. Mercedes mima rafa.
Ele diz que gosta muito dela. 

além da ilusão
Úrsula garante a Joaquim

que cuidará de iolanda. He-
loísa revela a Violeta tudo o
que sabe sobre as falcatruas
de Joaquim. Margô vê isadora
e percebe que iolanda caiu
em uma armadilha. Úrsula
atropela iolanda. silvana beija
bento e letícia flagra os dois.
bento se entristece por perder
o amor de letícia e a amizade
de lorenzo. iolanda desperta
no hospital e afirma a Margô
que tem outras cópias contra
Joaquim. santa e geraldo de-
claram a paixão que sentem
um pelo outro. Emília pede
perdão a cipriano. 

Cara e Coragem
alfredo tenta conversar

com Pat. alfredo pressiona,
mas Pat desconversa quando
ele pergunta motivo da sepa-
ração. lou comunica a olívia
que irá morar com renan. Na-
dir avisa a Pat que Joca não
dormiu em casa, e alfredo sai
para procurar o sogro. lou
atende um telefonema de Ísis
na casa de renan e fica intri-
gada. Joca inventa uma des-
culpa para justificar seu sumi-
ço, e alfredo desconfia. Duarte
diz que quer casar com andréa
Pratini, Jonathan entrega al-
guns resultados da fórmula
secreta para leonardo. 

poliana Moça
luigi entra em casa e re-

para que está tudo limpo. ce-
leste escuta a conversa de
brenda e raquel sobre o apar-
tamento e fala que quer ir
morar junto com elas. Poliana
agradece a João por estar pre-
sente no hospital. Eles trocam
elogios carinhosos. Mario se
surpreende com habilidade
de Pinot e cria um clubinho
de dupla dinâmica: o “MaPi”
(Mario + Pinot). renato diz
para ruth que Helô já sabe
das flores que a diretora re-
cebeu dele. celeste pede folga
para luca. o dono da luc4Tech
não gosta nada do pedido. 

pantanal
Zefa diz a José leôncio que

não quer voltar a trabalhar
na fazenda de Tenório. Mar-
celo consola guta, que está
preocupada com o paradeiro
da mãe. Trindade aconselha
alcides a esquecer o que acon-
teceu no sarandi. Tadeu de-
monstra ressentimento ao di-
zer que José leôncio não o
trata como filho. José leôncio
e seus peões ajudam a pren-
der os caçadores. guta tem a
impressão de ver Maria bruaca
na chalana. Maria bruaca evita
olhar para guta, e segue com
a chalana. Juma confessa ao
Velho do rio que se sente só. 

RESUMO
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O Rústico e a
simplicidade
‘Embriagado de Saudade’:
Gabriel Gonti mostra lado
romântico em novo single

Elysia Cardoso 

Gabriel Gonti lançou o
single ‘Embriagado de Sau-
dade’, o último antes da es-
treia de seu próximo álbum,
prevista para setembro.
Com áudio disponível no
primeiro minuto do dia e
videoclipe a partir das 11h,
a canção apresenta um lado
mais romântico do mineiro.
A produção é de Túlio Ai-
rold e a direção é assinada
por Pedro Maciel.

‘Embriagado de Sauda-
de’ é uma das únicas músi-
cas do novo álbum que Gon-
ti não participa da compo-
sição. “Sinto que eu queria
trazer uma mensagem di-
ferente das que eu crio, o
olhar de outra pessoa para
entrar no álbum”. Ele conta
também que o projeto co-
meçou há 3 anos, quando
viu um cover de sua canção
‘Nuvens’ na voz de Bruna
Kosowa, compositora do
novo single, e a convidou
para produzirem juntos. "A
mensagem da música é
muito forte e eu achei que
tinha tudo a ver com o ál-
bum", completa o cantor.

O videoclipe 
O clipe, gravado na Ser-

ra da Cantareira, repre-
senta momentos cotidianos
de um casal apaixonado,
onde Gabriel é filmado o
tempo todo pela outra pes-
soa, em um formato docu-
mental e pessoal que traz
lembranças dessa relação
que deixou saudade. “Tem
várias histórias diferentes
em diversos ambientes,
com uma fotografia muito
bonita, que atrela o rústico
à simplicidade, mas tam-
bém coisas modernas de
edição de vídeo e imagem”,
entrega o artista. “Nós gra-
vamos na Serra da Canta-
reira, perto de São Paulo.
Alugamos uma casa super
bonita e simples e explo-

ramos a região, as matas,
as trilhas”, completa.

Seguindo o conceito do
videoclipe de ‘Atrás da Cor-
tina’, a equipe no set de
gravação era reduzida, para
retratar a simplicidade e a
honestidade que o ambien-
te proporcionava. "Éramos
cinco pessoas: o Pedro (Ma-
ciel, diretor), o Phe (Phelipi
Sgarbi, assistente de câme-
ra), o Felipe (Moraes, as-
sistente de câmera), a Ma-
rina (Toledo, fotografia) e
eu. A gente não coloca gran-
des efeitos de luz, a gente
sempre usa bastante luz
natural, e explora a região",
conta Gonti.

Conhecido por suas can-
ções leves e de mensagens
positivas, Gabriel Gonti re-
centemente abriu os shows
da banda norte-americana
Boyce Avenue pelo Brasil e
realizou uma turnê nos Es-
tados Unidos, quando se
apresentou no South by
Southwest, maior festival
de inovação do mundo que
reúne música, cinema e tec-
nologia, no Texas, além de
ter tocado em Miami e Nova
York. Natural de Patos de
Minas, foi o primeiro artista
produzido pela também
cantora Maria Rita no single
‘Odoyá’, lançado em 2021.
O artista reúne três álbuns
e parcerias com Ana Ga-
briela, Vitor Kley, OUTROEU
e mais nomes da geração.
(Especial para O Hoje)

Clipe representa momentos cotidianos de um casal apaixonado

Roosevelt
Colini
escreveu
três
romances e
dezenas de
contos.
Daqui para
frente, sua
vida será
focada na
escrita

LIVRARIA
t

As cartas do pai não che-
gam mais. O aguardo pelo
seu retorno, no fim da tar-
de, começa a desesperançar
mãe e filha que decidem
partir à procura dele, po-
rém sem nenhuma pista do
seu paradeiro. É assim, com
muito suspense, que 'Curva
do Rio', de R. Colini, se inicia
e convida os  leitores a via-
jarem no tempo e conhece-
rem um Brasil, das décadas
de 1970, 1980 e 1990, com
repressões, desigualdades
sociais e revoluções.

“O livro é abrangente a
respeito do cenário histó-
rico e cultural destas déca-
das, em meio aos impasses
da personagem que tem de
se haver com a perda pa-
terna e procura se emanci-
par dos destinos pré-esta-
belecidos por conta de sua
condição econômica e so-
cial”, destaca o autor.

Em um cenário novo, a
menina nordestina e de baixa
renda enfrentará os  desafios
da migração, o começo tardio
na escola e sua jornada à as-
censão social por meio da
educação, que a levará a se-
guir uma carreira acadêmica.
Em meio a estas transforma-
ções, a personagem crescerá,
viverá amores, a liberdade  se-
xual, as repercussões da AIDS
no Brasil, a inflação galopante
e a política estudantil.

Em todas as fases, porém,
ela nunca esqueceu ou deixou
de procurar o pai. Ele, cada
vez mais perto e mais longe,
ao mesmo tempo, como o vai
vem das águas de um rio que,
aliás,  era o local onde a me-
nina aguardava as cartas ou
o retorno dele, no Sertão.

'Curva do Rio' marca da
estreia de R. Colini na litera-
tura de ficção e mostra como,
ao longo das décadas, três
gerações de brasileiras pre-
cisarão conquistar espaço em
um mundo feito para opri-
mi-las. No entanto, a menina,
que agora é uma mulher, de-
verá entender que as dife-
renças entre sua mãe e filha
podem ser a chave para su-
perar os impasses da alma.

Sobre o autor
Roosevelt Colini é um es-

critor que andou fazendo
outras coisas por 30 anos e
que faz agora meio século
de idade. Quando o vagalhão
de 1968 acabava de deixar
suas últimas espumas na
praia e recuava com força
ao mar, arrastando aquela
geração de volta para as uto-
pias irrealizadas e deixando
o cheiro de maresia e AIDS
na década de 1980, Roosevelt
participou da última leva do
movimento estudantil não-
profissionalizado. (Especial
para O Hoje)

Remissão e outras
agruras do Sertão
Em ‘Curva de Rio’, Roosevelt Colini narra a trajetória de uma
família de retirantes nordestinos pelos olhos de uma garota 
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“Sinto que eu

queria trazer uma

mensagem

diferente das que

eu crio”, diz

Gabriel Gonti

Marina Toledo



Este ano, quatro ícones
da Música Popular Brasileira
completam 80 anos. Tão gi-
gantes quanto a força do
tempo, Caetano Veloso, Gil-
berto Gil, Milton Nascimento
e Paulinho da Viola marca-
ram a história da música na-
cional, cada um ao seu estilo.
Para celebrar o aniversário
desses ícones nascidos em
1942, o Spotify anuncia
Atemporais, um projeto mu-
sical inédito e original que
homenageia suas melodias,
vozes e letras.

Atemporais apresentará
uma coletânea de oito Spo-
tify Singles, apresentando
versões inéditas de dois clás-
sicos de cada homenageado
que serão regravados por
grandes e influentes vozes
da atualidade. A escolha dos

artistas que regravaram as
canções será feita pelos ho-
menageados e as faixas se-
rão eleitas em parceria.

"O projeto tem como ob-
jetivo celebrar a genialidade

desses artistas e levar suas
obras para novas audiências,
eternizando ainda mais seu
legado, por meio de artistas
muito consumidos pelos jo-
vens atualmente. Lançar um

conteúdo tão potente reforça
nosso compromisso de unir
fãs de todo o mundo em uma
experiência de áudio ines-
quecível, além de ser o me-
lhor destino para escutar e
descobrir música, inclusive
gratuitamente", afirma Ca-
rolina Alzuguir, líder de par-
cerias com artistas e grava-
doras no Spotify no Brasil.

Com estreia prevista para
o último trimestre deste ano,
Atemporais estará disponível
grátis, só no Spotify. Enquan-
to isso, o Spotify lança tam-
bém o hub homônimo com
as playlists ‘This Is’ de cada
um dos artistas octogenários,
os maiores sucessos selecio-
nados por cada um deles,
uma seleção dos maiores dis-
cos e uma sessão com discos
em que colaboraram juntos.

Essência n 15

dança em Trânsito 
a programação do último

dia do festival internacional
‘Dança em Trânsito’ ocorre
nesta terça-feira (9) no sesi
Multiparque e no Teatro sesi,
no setor santa genoveva. o
evento recebe em seu palco
ao meio dia 'blue Monday',
com Hector Plaza e agnes
sales, de barcelona 'Ekesa-
sanko', com a companhia de
dança corpus entre Mundos
e 'Prosa', com Nayane Fer-
nandes e Fernanda Hilário
(goiânia/go). Em seguida, o
circuito segue para o Teatro
sesi: o grupo Favela apre-
senta 'Motiró' às 19h. Às 20h
será apresentado o resultado
da residência com Kiko lopez
e Nayane Fernandes e Fer-
nanda Hilário apresentam
'Prosa'. Em seguida, às 20h30,
o grupo Tápias apresenta
'café não é só uma xícara'.
Quando: terça-feira (9). onde:
avenida João leite, N° 1.013,
setor santa genoveva - goiâ-
nia. Horário: a partir das 12h. 

Terça Gastronômica 
as terças-feiras do mês

de agosto prometem ficar
ainda mais especiais com as
promoções da Terça gastro-
nômica Flamboyant. Nesses
dias, o Flamboyant shopping
aproveita para destacar a
sua variada gastronomia
apresentando mais de 25
ofertas para quem deseja sa-
borear o almoço, lanche es-
pecial, chá ou cafezinho, hap-
py hour e também jantar. a
cartela fica disponível até 27

de setembro de 2022, sem-
pre às terças-feiras e no ho-
rário de funcionamento dos
restaurantes participantes.
Quando: terça-feira (9). Mais
informações: (www.flam-
boyant.com.br).

saúde em dia 
a associação dos aposen-

tados e Pensionistas de goiâ-
nia (aaPEgo) realiza, na pró-
xima terça-feira (9), uma ação
social voltada à saúde. inti-
tulado por 'saúde em Dia', o

evento ocorre das 9h às 12h,
na sede da entidade. Na oca-
sião, os associados da aaPE-
go, bem como a população
em geral, podem aferir a
pressão arterial, medir o nível
da glicose no sangue e, ainda,
receber orientações de pro-
fissionais a respeito de prá-
ticas saudáveis voltadas à
saúde física. Quando: terça-
feira (9). onde:  rua 21, Nº
227, setor central - goiânia.
Horário: das 9h às 12h.

atividades infantis
com a assinatura Magic

games, o Flamboyant shop-
ping oferece uma opção de
lazer pra lá de especial. a
animação Mônica Toy é su-
cesso nas telas e chega no
shopping, no piso 2, para
uma experiência ainda mais
completa que promete en-
cantar os fãs da Turma da
Mônica. Quando: até 29 de
agosto. onde: av. Dep. Jamel
cecílio, Nº 3300, setor Jardim
goiás – goiânia. Horário:
10h às 22h.

Último dia do ‘Dança em Trânsito’ ocorre nesta terça-feira (9)
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Jô soares: a frase dita pelo
humorista no leito de mor-
te é emocionante

a morte de Jô soares, aos
84 anos, comoveu fãs, fami-
liares e personalidades famo-
sas, como claudia raia e Ney-
mar, que dedicou um gol ao
humorista em uma partida.
Em entrevista à jornalista re-
nata lo Prete, o co-autor do
livro de memórias do artista,
Matinas suzuki Jr, contou de-
talhes dos últimos momentos
do amigo, que não terá a cau-
sa do falecimento revelada.
"Quando estava no leito de
morte, disse a seguinte frase:
'Morrer é fácil. Duro é fazer
comédia'. agora, uma das
últimas frases que ele falou
foi repetir essa frase. E essa
frase é muito reveladora do
que é o Jô: 'Viver não é tão
importante. o importante é
a comédia'. o Jô tinha uma
vida maior que a vida", conta
Matinas. (Matheus Queiroz,
Purepeople)

Maitê proença e adriana
Calcanhotto terminam
namoro e o motivo é po-
lêmico

revelado ao público em
setembro do ano passado, o
namoro de adriana calcanhot-
to e Maitê Proença chegou
ao fim. segundo o portal ‘sa-
ladeTV’, do Terra, a relação
terminou no final de junho.
De acordo com a publicação,
o motivo do término foi a ex-
posição do relacionamento

na mídia. adriana teria ficado
desconfortável por aparecer
nas páginas de fofoca e de
celebridades por conta do na-

moro com Maitê. Discreta so-
bre a vida pessoal, a cantora
não assumia nenhuma rela-
ção publicamente desde a

morte da esposa, a cineasta
suzana de Moraes, em 2015,
com quem viveu durante 26
anos. Nos últimos meses, Mai-
tê rendeu manchetes ao falar
do namoro com adriana, com
direito até a declarações sobre
a vida sexual do casal. (Mat-
heus Queiroz, Purepeople)

Trauma? saída de sabrina
sato motiva proibição drás-
tica na Record

sabrina sato saiu da record
TV em março deste ano, mas
parece ter deixado marcas na
emissora onde apresentava o
‘ilha record’. De acordo com
a colunista Fábia oliveira, do
‘Em oFF’, a empresa tem proi-
bido seus artistas de irem aos
programas do grupo globo.
a proibição tem acontecido
desde que sabrina passou a
integrar o elenco do ‘saia Justa’,
no gNT. Vale lembrar que, a
princípio, sato foi anunciada
como apresentadora do canal
fechado como se fosse um
trabalho paralelo, sem que
o vínculo com a record TV
fosse rompido. ainda de acor-
do com a colunista, estrelas
da record TV, como Ticiane
Pinheiro e rodrigo Faro, fo-
ram convidados pelo Multis-
how para participar de pro-
gramas da casa, mas a emis-
sora não autorizou. a infor-
mação que circula é que o
canal não quer o seu casting
frequentando os estúdios da
vênus platinada. (Matheus
Queiroz, Purepeople)

CELEBRIDADES

Na última sexta-feira
(5), A atriz Vanessa Gia-
como desembarcou em
Goiânia novamente para
dar andamento aos seus
tratamentos estéticos
como laser fotona com a
médica dermatologista
Dra. Lana Bezerra, no Ins-
tituto Vitalux. Vanessa
está com um novo visual,
para interpretar sua nova

personagem na nova no-
vela das 21h, ‘Travessia’
da TV Globo. A artista está
realizando o tratamento
com o Laser Fotona. O Fo-
tona, considerado 'a fer-
rari' dos lasers, é um equi-
pamento moderno que
combina várias tecnolo-
gias para promover o re-
juvenescimento da pele a
longo prazo. (A Redação)

Atriz Vanessa Giacomo
desembarcou em Goiânia para

realizar tratamento estético

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

Mudanças na área profissio-
nal podem ser aguardadas neste
dia, e isso acaba influenciando
sua rotina e seus afazeres. Tome
cuidado com ilusões e mantenha
os pés no chão. Não avance sem
ter certeza. além disso, não acre-
dite em promessas milagrosas.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

Hoje o dia pede atitude. Não
mantenha a passividade. certifi-
que-se das coisas antes de aceitar
ou de assinar, porque pode aca-
bar caindo em golpes ou em men-
tiras alheias. é um dia dinâmico,
que traz desafios, mas que te
fará ser perseverante e inovador.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

o dia trará prosperidade se
você mantiver a sua calma e for
receptivo e acolhedor. saiba tirar
suas ideias do papel e ir à luta.
confie em si mesmo. além disso,
este dia pode tirar você total-
mente da zona de conforto. Tome
cuidado com a ansiedade.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

a rigidez e a teimosia podem
ser empecilhos, causando caos.
Dê voz à harmonia e à calma.
Diálogos serão essenciais para
que novas ideias surjam. sustente
sua força e mantenha a calma,
mas seja mais generoso e cuida-
doso com atitudes egóicas.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

o dia traz reconhecimento e
popularidade. aproveite para re-
ceber os louros. Tome cuidado
com a tendência à vaidade. Po-
dem existir novos caminhos des-
pontando, então siga em frente.
Fique atento a apegos. é dia de
se dedicar para avançar mais.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

o dia pede organização, se-
não as coisas não fluirão. Pode
ser interessante resolver velhas
pendências antes de iniciar coi-
sas novas. Dê uma pausa, olhe
as coisas ao redor e, se possível,
doe o que não usa mais. Expan-
são de consciência emergindo.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

o dia traz a necessidade de
ter coragem de corrigir os erros
ou de mudar a direção. Hoje o
dia pode te trazer insights, então
escute a sua intuição. Evite bri-
gas, rompantes e infantilidades.
caso esteja sentindo ansiedade
ou depressão, busque ajuda.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

Este dia pode trazer novida-
des, mas é preciso ter iniciativa.
Tome cuidado com excesso de
autoritarismos. saiba se adaptar.
sua capacidade de ir direto ao
ponto está excelente, por isso
você conseguirá se comunicar
objetivamente com todos.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

Este dia traz obstáculos para
que você analise ou repense
seus caminhos. sua vida social
pode estar em alta, mas a difi-
culdade de olhar para suas ques-
tões pessoais pode ser o pro-
blema. algum conselho pode
chegar por meio de um amigo.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

Hoje o dia manifesta suas
potências de harmonia e gene-
rosidade. Tome cuidado com a
tendência a ficar sempre espe-
rando coisas em troca: saiba dar
sem expectativas e viva a leveza
das trocas poderosas, porque
naturalmente existirá retorno. 

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

o dia pede uma análise rea-
lista da sua vida. Evite excessos,
mas não seja tão pessimista: sai-
ba usar sua criatividade para se
reinventar e pare de se lamentar.
começos ou finalizações podem
acontecer, seja de relações pes-
soais ou profissionais.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

Este dia traz um poderoso
magnetismo, portanto você pode
conquistar as pessoas ou assumir
novas tarefas. Evite gastar de-
mais com coisas fúteis. sua cria-
tividade está alta. se estiver de-
sejando aumentar a família, pode
planejar isso e ter sucesso.

O cantor de MPB Gilberto Gil é um dos homenageados do projeto

Intitulado ‘Atemporais’, projeto celebra
o legado infinito de  ícones da MPB
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Guilherme de Andrade

Aconteceu na última quin-
ta-feira (04) a gravação do pri-
meiro DVD de Sâmi Rico, filho
do cantor Zé Rico, da dupla
com Milionário. Seguindo os
passos do pai e reinventando
seu caminho, Sâmi também
se lança no sertanejo mas atua-
liza e aprimora aquilo que
herdou. Com esse lançamento,
Sâmi ultrapassa os limites dos
covers em redes sociais digitais
e se lança oficialmente no mer-
cado nacional. Com uma téc-
nica vocal surpreendente e
com composições inéditas,
Sâmi se mostra a nova pro-
messa da música sertaneja.  

O trabalho de estreia de
Sâmi acontece nos estúdios
do produtor musical Ivan

Miyazato. Responsável por
produzir grandes sucessos
como ‘Largado às traças’ de
Zé Neto e Cristiano e ‘Meteoro’
de Luan Santana, Ivan e sua
equipe garantiram o melhor
para os trabalhos com Sâmi.
Músicos talentosos, cenário
impecável, equipamentos de
primeira e profissionais sem-
pre atentos: a equipe de Miya-
zato não poupou esforços na
produção do disco de Sâmi.

O jovem nasceu no ano

2000, na cidade de Campinas,
no interior de São Paulo, e
foi criado no famoso castelo
do pai, em Limeira, no Estado
de São Paulo. Quando Sâmi
completava 14 anos, José Rico
faleceu. Apesar da morte pre-
matura do pai, Sâmi tem me-
mórias muito vivas com
aquele que acabou sendo
uma de suas maiores influên-
cias na música. Hoje, com 22
anos, o cantor e compositor
se lança oficialmente na in-

dústria do sertanejo.
Em conversas com a equi-

pe de Sâmi, sabemos de alguns
detalhes sobre seu futuro. O
DVD está com lançamento pre-
visto para daqui um semestre,
enquanto a agenda para
shows deve ser aberta ainda
no mês de outubro ou, no
mais tardar, em novembro.

Conversando com o artista 
Em entrevista feita com

Sâmi, logo antes do início das

gravações, o artista falou um
pouco do processo de criação
do novo DVD. “Eu estou
aprendendo muito, tanto com
o produtor Ivan Miyazato
quanto com a equipe dele”,
disparou logo no início de
sua resposta. Sâmi conta dos
novos aprendizados e do apri-
moramento de antigas habi-
lidades, e resume a sensação
da estreia: “Tanto na arte da
composição, quanto na arte
do canto, está sendo assim a
realização de um sonho”.

Durante o bate-papo, Sâmi
conta sobre sua construção
enquanto artista. “Minha pri-
meira inspiração, meu primei-
ro contato com o sertanejo foi
meu pai, o José Rico”, falou
um pouco sobre sua relação
com o pai, já famoso no mundo
sertanejo pela dupla Milioná-
rio e José Rico. Da influência
que veio de casa, passando
pelas aulas básicas de canto e
de violão, até chegar nos gran-
des nomes de sua juventude,
como Marília Mendonça e Cris-
tiano Araújo: a construção das
referências musicais de Sâmi
é trabalho antigo e contínuo.
(Especial para O Hoje)

O filho de Zé Rico
se lança no
mercado
apadrinhado pelo
produtor musical
Ivan Miyazato 

Sejam as músicas autorais, sejam os covers: o controle vocal de Sâmi impressiona quem escuta

Sâmi Rico grava seu 1º DVD 

esTReias

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. Quase
desistindo de sua carreira, ele
é recrutado por Maria beetle
para coletar uma maleta em
um trem-bala indo de Tóquio
para Morioka. o destino, no
entanto, pode ter outros pla-
nos, pois a última missão de
ladybug o coloca em rota de
colisão com adversários letais
de todo o mundo. cinemark
Flamboyant: 13h40, 16h, 16h25,
18h30, 19h, 19h15, 20h20,
21h20, 21h45, 22h. cinemark
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 an-
tunez. Elenco: Fábio Porchat,
Dani calabresa, letícia lima.
gênero: comédia. guilherme,
um contador sem perspectivas
que acaba de ser demitido e
abandonado pela noiva, viaja
para o rio de Janeiro com o
objetivo de resolver pendências
da empresa que o demitiu.
sem encontrar um rumo na
vida, ele é confundido com um
famoso palestrante motivacio-
nal. Em um impulso de quem
não tem nada a perder, assume
o lugar do tal Marcelo, sem
saber que se trata de um pa-
lestrante motivacional contra-
tado para animar os funcioná-
rios da empresa de Denise. ci-
nemark Flamboyant: 13h45,
14h05, 16h30, 16h35, 19h,
19h10, 21h30, 21h50. cinemark
Passeio das Águas: 16h30, 19h,
21h30. cineflix aparecida:
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. Quando superman e o
resto da liga da Justiça são se-
questrados por lex luthor,
Krypto, forma uma equipe de
animais de estimação que re-
ceberam superpoderes. cine-
mark Flamboyant: 13h20,
13h50, 15h, 15h50, 16h20. ci-
nemark Passeio das Águas:
13h15, 14h, 15h45. Kinoplex
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:
rosane svartman. Elenco: Ju-
liano cazarré, lolla belli, cleber
salgado. gênero: infantil. a
menina Maribel e o fantasma
que morre de medo de gente
desenvolvem uma inesperada
amizade. um dia, ela é se-
questrada pelo pirata Perna
de Pau, que quer usá-la para
achar o tesouro deixado pelo
seu avô, o falecido capitão
bonança arco-íris. Na casa
abandonada onde o velho mo-
rou, Maribel espera pela ajuda
dos marinheiros sebastião,
João e Juliano, muito amigos
do velho capitão, que saem
em uma atrapalhada busca
pela garota. 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 Tha-

mes, Madeleine Mcgraw, Ethan
Hawke. gênero: Terror, sus-
pense. Em 1978, uma série de
sequestros estão acontecendo
na cidade de Denver. Ethan
Hawke interpreta o "grabbler",
um serial killer que tem seu
alvo crianças do bairro. Finney
shaw, um garoto de 13 anos,
é sequestrado. o garoto acorda
em um porão, onde há apenas
uma cama e um telefone preto
em uma das paredes. Quando
o aparelho toca, o garoto con-
segue ouvir a voz das vítimas
anteriores do assassino, e elas
tentam evitar que o Finney so-
fra o mesmo destino. Enquan-
to isso, sua irmã gwen tem
sonhos que indicam o lugar
onde ele pode estar e corre
contra o tempo para tentar
ajudar os detetives Wright e
Miller a ajudar o irmão, apenas
para que isso seja em vão. Fin-
ney continua a fazer tentativas
para escapar que apenas fa-
lham, até que uma das vítimas
do serial killler fala sobre um
plano que finalmente poderia
levar Finney à liberdade. ci-
nemark Flamboyant: 17h50.
cinemark Passeio das Águas:
18h20, 20h40. Kinoplex goiâ-
nia: 21h10. cineflix aparecida:
21h10. cineflix 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 relaciona-
mento do cantor com seu con-
trolador empresário ‘colonel’
Tom Parker. a história mergu-
lha na dinâmica entre o cantor
e seu empresário por mais de
20 anos em parceria, usando

a paisagem dos Eua em cons-
tante evolução e a perda da
inocência de Elvis ao longo dos
anos como cantor. No meio de
sua jornada e carreira, Elvis en-
contrará Priscilla Presley, fonte
de sua inspiração e uma das
pessoas mais importantes de
sua vida. 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. Felizmente, ele
recebe apoio de seus leais se-
guidores, os Minions. Juntos,
eles exercem suas habilidades
enquanto constroem seu pri-
meiro covil, experimentam suas
primeiras armas e realizam as
primeiras missões. cinemark
Flamboyant: 13h, 14h, 14h30,
15h10, 16h15, 18h20, 20h30.
cinemark Passeio das Águas:
13h, 13h10, 14h, 15h20, 16h10,
18h30. Kinoplex goiânia: 15h10,
17h10, 19h10. cineflix apare-
cida: 15h10, 17h10, 19h10. ci-
neflix 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. os guardiões
da galáxia terão papel impor-
tante na história, trazendo aven-
turas que podem fazer o filho
de odin questionar seu papel
enquanto Deus do Trovão, pre-
cisando contar com o apoio de
grandes aliados como Valquíria
e Korg para enfrentar suas lutas.
o filme ainda apresenta gorr -
sendo o grande vilão da narra-
tiva - e ainda, Zeus. 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
coleciona muitas condecora-
ções, medalhas de combate e
grande reconhecimento pela
quantidade de aviões inimigos
abatidos nos últimos 30 anos.
Nesta nova aventura, Maverick
precisa provar que o fator hu-
mano ainda é fundamental no
mundo contemporâneo das
guerras tecnológicas. cinemark
Passeio das Águas: 21h. Kino-
plex goiânia: 14h40, 21h05.  

Jurassic World: Domínio (Ju-
rassic World Domínio, 2022,
Eua). Duração: 2h26min. Dire-
ção: colin Trevorrow. Elenco:
chris Pratt, bryce Dallas Ho-
ward, Jeff goldblum. gênero:
ação, aventura, ficção científica.
Quatro anos após a destruição
da ilha Nublar, os dinossauros
agora vivem - e caçam - ao lado
de humanos em todo o mundo.
contudo, nem todos répteis
consegue viver em harmonia
com a espécie humana, trazen-
do problemas graves. Esse frágil
equilíbrio remodelará o futuro
e determinará, de uma vez por
todas, se os seres humanos
continuarão sendo os principais
predadores em um planeta que
agora compartilham com as
criaturas mais temíveis da his-
tória em uma nova era. cine-
mark Flamboyant: 21h. cine-
mark Passeio das Águas: 21h.

tCINEMA
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Ainda em cartaz nos cinemas, ‘Top Gun 2’ ultrapassa ‘Titanic’ e arrecada R$ 3,4 bilhões nos EUA e Canadá



Ícaro Gonçalves

Cerca de 66% dos goianien-
ses devem comprar algum pre-
sente para o Dia dos Pais, a
ser comemorado no segundo
domingo de agosto. A estima-
tiva partiu de um levantamen-
to da Câmara de Dirigentes
Lojistas (CDL) de Goiânia, que
também mostrou que os itens
de vestuário e calçados estão
entre os preferidos para pre-
sentear os papais.

Os dados da CDL animam
lojistas da Região da 44 em
Goiânia, segundo maior polo
de confecção e moda do País
e o maior do Centro-Oeste. “A
nossa expectativa é ter um au-
mento de até 30% em relação
à nossa média normal de ven-
das no varejo e atacarejo para
esta e a próxima semana”,
afirma Vanessa Márcia de As-
sis, lojista da região há 17 anos
e proprietária de uma marca
de moda masculina.

Para a empresária, épocas
como o Dia das Mães, dos Na-
morados e dos Pais sempre
ajudam a movimentar as ven-
das na região, com o aumento
da procura por atacadistas
de outras cidades, mas tam-
bém pelo consumidor goia-
niense e da Região Metropo-

litana. “Às vezes costuma vir
a família toda para comprar.
Tem cliente que compra o
presente do pai e também
uma peça para ele próprio,
para o filho, para um irmão
ou um tio”, explica Vanessa.

Trabalhando com moda
masculina e feminina, o lojista
Lucas Roberto Silva também
espera um bom aumento nas
vendas de varejo e atacarejo
em virtude das compras para
o Dia dos Pais. “A nossa ex-
pectativa é de um aumento de
até 30% em relação à nossa
média normal de vendas e de
15% em relação ao que comer-
cializamos no ano anterior”,
afirma o comerciante.

Varejo e atacarejo
De acordo com o presidente

da Associação Empresarial da
Região da 44 (AER44), Lauro
Naves, o Dia dos Pais é a quarta
melhor data do ano para o co-
mércio do polo confeccionista
de Goiânia. Ele destaca inclu-
sive que a região, nos últimos
anos, vem se preparando para
receber esse público do varejo
e do atacarejo.

“Nos últimos cinco anos, a
44 ganhou vários novos em-
preendimentos. São shoppings
maiores e que oferecem lojas
mais confortáveis e estrutura-
das, onde os lojistas podem re-
ceber bem tanto o cliente do
atacado, que ainda é a grande

maioria aqui, quanto os clien-
tes do varejo e atacarejo, cuja
presença na região vem cres-
cendo ano após ano”, esclarece
Lauro Naves.

Para aqueles que estão pen-
sando em buscar o presente
do papai na Região da 44, o
presidente da AER44 dá algu-
mas dicas. “Para esse público
que vem à região para as com-
pras no varejo ou atacarejo,
os melhores dias para eles são
as segundas, terças e quartas,
que é quando a região está
mais tranquila. Outra dica boa
é, sempre que possível, optar
pelo pagamento em PIX, pois
essa é uma modalidade de pa-
gamento mais vantajosa, tanto
para o cliente quanto para os
lojistas da 44, que em sua gran-
de maioria são microempreen-
dedores e, portanto, são isentos
de tarifa nessa forma de pa-
gamento, segundo o Banco
Central”, sugere Naves.

Pesquisa CDL Goiânia
Ainda segundo o levanta-

mento da CDL Goiânia, 45%
dos entrevistados que preten-
dem presentear vão gastar o
mesmo valor de 2021. Já para
24% dos ouvidos na sondagem
o preço desembolsado será
menor que no ano passado e
para 18% o investimento será
maior. Além dos pais e pa-
drastos, que representam 66%
dos que serão homenageados,
maridos, mães, avôs, tios,
amigos e irmãos também fo-
ram mencionados na coleta

de informações.
“Um ponto importante

captado no levantamento é
que muita gente aproveita
a data para dar presentes
a outras pessoas que não
sejam especificamente os
pais. O lojista deve abrir o
olhar neste aspecto para
também oferecer produtos
e serviços que se encaixem
a esses demais públicos”,
comenta Geovar Pereira,
presidente da CDL Goiânia.

Dos que vão presentear,
78% pretendem pesquisar os
preços antes da efetivação da
compra. Ainda não decidiram
sobre essa questão um mon-
tante de 12%. Levando em
consideração o gênero, 84%
dos homens irão fazer pes-
quisas, contra 75% das mu-
lheres, e, entre elas, 18% ain-
da não sabem se pesquisarão,
contra apenas 4% de homens
indecisos.

Os presentes mais lembra-
dos pelos consumidores que
participaram do levantamen-
to são as roupas e calçados
(46%), seguidos por perfumes
e cosméticos (20%) e relógios,
joias e acessórios, com 14%.
Para o pagamento, o cartão
de crédito parcelado é a op-
ção mencionada por 33% dos
consumidores. O cartão de
crédito à vista vem em se-
gundo lugar, com 20%, e o
PIX, com 19%. Cartão de dé-
bito e dinheiro seguem com
15% e 13%, respectivamente.
(Especial para O Hoje)
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Negócios

Os presentes mais
lembrados pelos
consumidores são
as roupas e calça-
dos, seguidos por
perfumes, cosmé-
ticos, relógios,
joias e acessórios

Lojistas da 44 esperam aumento
nas vendas para o Dia dos Pais

Segundo a Associação
Empresarial da Região da 44
(AER44), o Dia dos Pais é a
quarta melhor data do ano
para o comércio do polo
confeccionista de Goiânia
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