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YOUGO

A geração youtuber

OUTRO MOMENTO

Senador Wilder diz que novo 
governo é possibilidades 
para volta do crescimento
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GOMINISTÉRIO DE CIDADES

Marconi garante recursos 
para continuidade das 
obras do BRT de Goiânia
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YouGo reúne youtubers populares em 
meeting no Passeio das Águas; 
goianos aperfeiçoam 
participação em 
vídeos através do 
Youtube
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Capa 
Tempera-viola 
e flor de guapuruvu

WELLITON CARLOS

Um novo fenômeno de co-
municação tem criado formas 
inusitadas de audiovisual: a 
geração youtuber. Baseado no 
site em que você pode publicar 
vídeos, o youtuber é o indivíduo 
que se expressa de forma mais 
direta, intimista e que dialoga 
com o internauta. Mas antes 
utiliza a câmera de vídeo – do 
celular, Gopro, similia-
res ou mesmo su-
perproduções.

O conteú-
do dos diálo-
gos é variado, 
mas costuma 
se inspirar 
em games, 
maquiagens, 
formas e di-
cas de estu-
do, música, 
moda, cine-
ma, etc.

A lingua-
gem pro-
liferou no 
mundo e 
criou inú-
meros you-
tubers que 
se tornaram 
verdadeiras 
s e n s a ç õ e s 
midiáticas.

Para pen-
sar o fenô-
meno e reunir 
seus fãs di-
gitais, ocorre 
neste sába-
do, o Festival 
YouGo, que 
será realizado 
no shopping 
Passeio das 
Águas e rece-
berá os you-
tubes Daniel 
Mologni e 
Lukas Mar-
ques, apre-
sentadores do 
canal Você Sa-
bia?, e Malena 
Nunes, que tem 
um canal de games 
e curiosidades.

Ao lado dos digital influen-
cers,  pessoas que influenciam 
outras por meio de opiniões 
na rede de computadores,  os 
youtubers criaram uma nova 
forma de relação com o públi-
co, onde se conta as curtidas, 
visualizações e compartilham 
conhecimentos.

Já existem no Brasil you-
tubers que chegam a ganhar 
R$ 1 milhão anuais com ativi-

dades no site de postagem de 
vídeos da Google.

No caso do site Youtube é 
possível dialogar com os inter-
nautas por meio de eventos ao 
vivo em streaming e também 
através de texto.

O novo fenômeno traz vários 
dilemas para a comunicação: 
até que ponto a popularidade 
dos youtubers se manterá de 
fato, qual a qualidade cultural 

apresentada pelos youtubers 
e se eles têm poder, realmente, 
para persuadir seu público.

O Brasil tem alguns hits do 
Youtube, como Whindersson 
Nunes, Felipe Neto, Julio Co-
ciello e Felipe Castanhari.  Eles 
vivem de postagens, viajam 
o mundo e trabalham com o 
pensamento em conteúdos.

No evento que ocorre em 
Goiânia, Lukas Marques e Da-

niel Mologni, apresentadores 
do Você sabia?, pretendem 
revelar curiosidades que in-
teressam aos usuários de in-
ternet.

O estilo é inspirado na 
linguagem jovem, já experi-
mentada por emissoras como 
a MTV. É o caso do Top Top, 
antigo programa dinâmico 
e jovial onde está o DNA do 
Você Sabia.

Já Malena Nunes  começou 
debatendo  jogos, mas agora 
fala de tudo.  As listas fazem 
sucesso.  O humor também.  O 
mais importante é o ritmo cer-
to, que ela conseguiu através 
de experiência própria.

Um dos formatos é a lin-
guagem de vlog, que reúne 
opiniões e posições públicas 
sobre os autores, em um mo-
delo tipo blog.

GOIÁS
Em Goiás, já existe um 

grupo militante de youtu-
bers, que luta por sair da fai-
xa dos 300 mil visualizações.  
O Canal Nerdista é uma das 
experiências dos jovens, que 
mistura informações pops 
com temas nerds.

O Ambuplay, gravado por 
Ricardo Lisita, é outro canal 
com a atuação de goianos. Um 

dos vídeos tem 2,5 milhões de 
visualizações. No conteúdo, 
um jogo erótico no game cha-
ma a atenção dos internautas.

Lisita diz que a regra nú-
mero 1 para ser vencedor com 
a nova mídia é jamais pos-
tar qualquer coisa. “É preciso 
pensar no que você vai divul-
gar, no que vai circular, pois 
seu nome está em jogo”.

Outros canais são volta-

dos para formatos diferentes, 
como o Entre Brisas, que pro-
cura desenvolver uma lingua-
gem de humor, no estilo de 
Porta dos Fundos. Os vídeos 
trazem narrativas e variam as 
visualizações, em média de 80 
mil. Mas algumas já caminham 
para 1 milhão de visualizações.

 
YOUGO

O evento que ocorre em 
Goiânia terá venda de 

ingressos em um 
estande,  próximo 

da livraria Sarai-
va, no Passeio 
das Águas. O 
Festival You-
Go ocorrerá 
no estacio-
namento la-
ranja e co-
meça com 
meeting Ma-
lena, às 15h.

C o n f o r -
me a orga-
nização, o 
meeting é 
i n d i v i d u -
al. Somente 
quem com-
prar ingres-
so com a 
palavra me-
eting pode-
rá entrar no 
camarim do 
y o u t u b e r . 
Imagens so-
mente serão 
tiradas pelo 
f o t ó g r a -
fo oficial do 
evento.

A foto 
será postada 
na internet 
em local a 
ser divulga-
do.

A organi-
zação impe-
dirá o regis-
tro de Fotos 

por meio de 
outro dispo-

sitivo. Uma das 
regras: câmeras e 

celulares devem ficar 
com o segurança ou com o 
responsável pela pessoa que 
vai entrar no meeting. Outro 
mandamento cruel para se-
guidores: os youtubers não 
darão autógrafos.

Para mais informações, 
como ingressos e programa-
ção, o evento divulgou o se-
guinte número: 62 3224-3737.

Informações: http://www.
yougofestival.com.br/

COMUNICAÇÃO

YouGo reúne youtubers populares 
em meeting no Passeio das Águas



Para conferir de perto o cro-
nograma de repasses do Minis-
tério das Cidades para o BRT de 
Goiânia e projetos estratégicos 
para o Estado, como o progra-
ma Minha Casa Minha Vida, 
o governador Marconi Perillo 
reuniu-se nesta quinta-feira, 
2, em Brasília, com o ministro 
das Cidades, Bruno Araújo. O 
compromisso de acompanhar 
atentamente os repasses para 
o BRT foi assumido pelo gover-
nador junto ao prefeito de Goi-
ânia, Paulo Garcia, na parceria 
entre o Governo do Estado e o 
Paço Municipal para garantir a 
plena execução da obra.

“O ministro das Cidades tem 
me posicionado mensalmen-
te sobre todos os recursos do 
PAC, recursos para saneamen-
to, habitação, mobilidade ur-
bana que chegam ao Estado de 
Goiás”, informou Marconi, ao 
sair da audiência com o minis-
tro, acompanhado do secretá-

rio estadual de Governo, Tayro-
ne Di Martino.

O governador e o ministro 
são amigos pessoais desde que 
Marconi era senador e Bruno 
Araújo líder de bancada na Câ-
mara dos Deputados. “O mi-
nistro tem sido extremamen-
te correto, nos posicionando 
mensalmente sobre os valores 
destinados às obras federais 
em Goiás, na alçada do Ministé-
rio das Cidades”, ressaltou.

Indagado sobre como ficará 
o relacionamento com a equipe 
ministerial, em função da tro-
ca do governo federal, Marconi 
assinalou que sempre teve uma 
relação “extremamente republi-
cana” com todos os presiden-
tes e demais autoridades com 
os quais conviveu, desde que 
se elegeu governador pela pri-
meira vez, em 1998. Depois de 
se reunir com o ministro, ele se 
encontrou com o governador 
de Brasília, Rodrigo Rollemberg, 

na residência oficial do GDF, em 
Águas Claras. Lá, discutiram 
projetos de mobilidade urbana, 
como uma extensão do BRT-DF 
de Santa Maria para Luziânia.

No final da tarde, o gover-
nador assistiu à posse da mi-
nistra Laurita Vaz, que é goia-
na Anicuns, na presidência do 
Superior Tribunal de Justiça. Ao 
saudar a ministra, Marconi res-
saltou que Laurita é a primeira 
mulher a assumir a presidência 
do STJ, uma das cortes mais im-
portantes do País. Ele avaliou 
que a sua posse demonstra o 
quanto as mulheres brasileiras 
avançaram em todos os aspec-
tos. Lembrou que, ainda neste 
mês de setembro, duas mulhe-
res comandarão a cúpula da Jus-
tiça brasileira: Carmem Lúcia, no 
STF, e Laurita Vaz, no STJ. “Isso 
nos anima, porque as mulheres 
estão conseguindo avançar em 
espaços absolutamente nobres 
da Justiça brasileira”, observou.

JOÃO CARVALHO
 
Desde quinta-feira, 1º, o 

Brasil já não é mais o mesmo. A 
afirmação é do senador Wilder 
Morais ao comentar o final do 
processo no Senado que cas-
sou o mandato da ex-presiden-
te Dilma Rousseff (PT). Wilder 
votou favoravelmente ao afas-
tamento definitivo e também 
pela suspensão, por oito anos, 
dos direitos políticos da petista. 
Dilma foi cassada mas não per-
deu os seus direitos.

Segundo Wilder, agora é 
preciso ajustar a lente da his-
tória e olhar para frente pen-
sando em um novo momento 
para o Brasil. “Todos nós temos 
um compromisso muito impor-
tante de fazer o País voltar a se 
desenvolver, a gerar empregos 
e resgatar a dignidade das pes-
soas”, comenta o senador.

Wilder afirma que esse pro-
cesso no Senado foi doloroso, 
mas o final revelou um resul-
tado positivo e que deixa mui-
tas certezas para os próximos 
governantes, especialmente a 
de que não podem, a seu bel 
prazer, ignorar as leis e gover-
nar de acordo com suas con-
veniências. Como disse no seu 
discurso no Senado, a votação 
obtida nas urnas não significa 
um cheque em branco para as 
autoridades administrarem da 
maneira que bem entendem.

Wilder diz que o agora pre-
sidente Michel Temer tem to-

das as condições a seu favor 
para realizar um governo de 
resgate da economia do País. 
Terá apoio político e social para 
colocar, como ele mesmo dis-
se, o Brasil nos trilhos. “Nes-
se momento temos todos que 
pensar no País, nos milhares 
de desempregados e nas pes-
soas que querem um futuro 

melhor”, defendeu Wilder.
O senador também diz que, 

além de estar legitimado na 
Presidência da República por 
força da Constituição, o presi-
dente Michel Temer tem uma 
excelente oportunidade para 
votar as chamadas grandes 
reformas, como a previdenci-
ária, trabalhista, política e tri-

butária e adotar medidas que 
controlem os gastos públicos e 
permitam a entrada da iniciati-
va privada em áreas até então 
controladas pelo poder público.

“A situação do novo go-
verno não poderia ser melhor. 
Tem apoio da população e do 
Congresso. Então, agora é a 
hora de arregaçar as mangas e 

trabalhar muito para consertar 
esse País e fazer a retomada do 
seu crescimento. Já perdemos 
muito tempo e temos que olhar 
para frente, para o futuro, que 
ele seja melhor, especialmente 
para os nossos trabalhadores. 
Temos que restaurar nosso es-
tado de ânimo para tirar o País 
da estagnação”, defendeu.

Wilder disse que seu com-
promisso pessoal como sena-
dor é com os trabalhadores, 
por isso apoia o novo governo 
considerando as perspectivas 
de avanços e de ganhos com as 
medidas que serão adotadas. 
O senador lembra de uma das 
medidas provisórias do presi-
dente Temer, que ele relatou, 
justamente para criar o Pro-
grama de Parcerias de Investi-
mentos (PPI).

O senador Wilder lembra 
que no seu relatório ele es-
tabeleceu que é preciso tor-
nar mais ágeis as concessões 
públicas, eliminando entraves 
burocráticos. “Essa foi ape-
nas uma medida, mas já foi 
aprovada na Câmara Federal 
e agora vai para o Senado. A 
palavra de ordem é atuar para 
tirar o Brasil do atoleiro. Não 
temos outra missão, seja no 
Senado, seja no Palácio do 
Planalto, que não seja essa. 
Ajudar o Brasil e os brasileiros 
a terem esperança de que po-
demos voltar a crescer, gerar 
empregos, renda e dignidade 
para todos”, falou Wilder.
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PÓS-IMPEACHMENT

Senador Wilder vê no novo governo 
possibilidades para o crescimento do País

ASSESSORIA/GOV. GO

MAIS PARCERIAS ESTADO/PREFEITURA

No Ministério das Cidades, Marconi assegura recursos 
para continuidade das obras do BRT de Goiânia

Marconi e o ministro Bruno Araújo: governador assumiu 
compromisso com Paulo Garcia de acompanhar os repasses do BRT

Wilder quer que os brasileiros possam ter esperança de que podemos voltar a crescer, 
gerar empregos, renda e dignidade para todos

AGÊNCIA SENADO



SENADOR WILDER NA MÍDIA
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