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IMPRENSA
Livro desvenda um 2º
“Herzog” da ditadura
Em “Cova 312” (foto), a repórter
Daniela Arbex mostra que o “suicí-
dio” de um guerrilheiro, em 1967,
foi, de fato, um assassinato. Pág. 26

Divulgação

EDITORIAL
“Prisão” de Neymar e 
a “morte” de Jô Soares
Justiça da Espanha averigua crimes
de jogador e Jô Soares é criticado
por ter feito entrevista amena com
a presidente Dilma Rousseff. Pág. 3

CULTURAL
Os múltiplos olhares da obra
inquieta de Arnaldo Antunes 
Cantor, compositor e escritor. Mas nunca só isso.
Arnaldo Antunes (foto), que fez show em Goiânia
na semana passada, mostra que o artista pode
sempre ir além do que demonstra ser. 

u ENTREVISTA
“A base unida
elege o prefeito”
Afrêni Gonçalves (foto), presidente
do PSDB goiano, banca também
voo nacional de Marconi. Pág. 12

ECONOMIA

Taxa de desemprego vai 
assustar no 2º semestre
Desocupação profissional do  tra-
balhador brasileiro pode chegar a
10% em novembro. Goiás deverá

ser bastante atingido, já que é o
Estado que tem apresentado a
maior queda de consumo. Pág. 10

TRABALHO

Cota para mulheres em
empresas vira polêmica
Projeto de lei de organização não
governamental feminista prevê
reserva de 20% dos cargos de dire-

ção de empresas de capital aberto
para executivas e divide opiniões até
entre as próprias mulheres. Pág. 16

PLANEJAMENTO URBANO

Como salvar Goiânia do caos?
Técnicos e políticos discutem uma cidade dividida entre adensamentos e vazios urbanos

Principal instrumento de planejamento das ações urbanas, o Plano Diretor de
Goiânia serviu para muito pouco, oito anos após passar a vigorar, em 2007.
As diretrizes estão lá, mas a velocidade de implantação deixa a desejar. O

Jornal Opção convidou agentes políticos e técnicos para apontar onde
estão os gargalos da cidade em relação a seu espaço urbano. A falta de prio-
ridade das gestões — não apenas da atual — é a principal crítica. Pág. 18

uMUNDO VIRTUAL
Pela internet, ativistas do ódio
disseminam informações e até
aprendem a fazer bombas Pág. 23

u PONTO PARTIDA
De “governo de coalizão”, a
gestão Dilma Rousseff implantou
o “governo de coação”. Pág. 8

u SUCESSÃO 2016
Maior partido goiano em número
de filiados, o PMDB sofre de
“irisdependência”. Pág. 7

u CONTRAPONTO
Livro de Gaston Paris sobre a
Idade Média é prato cheio para
quem gosta de história. Pág. 25
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Afrêni Gonçalves

Goiânia, com a Praça Tamandaré ao Centro
e sua paisagem adensada de prédios:
políticos e técnicos debatem soluções


