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você tem usado seus
medicamentos corretamente?
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Criptomoedas viram alternativa
para russos e ucranianos 
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Presidente da Câmara dos Depu-
tados e aliado de Bolsonaro (PL)
defendeu o sistema eleitoral bra-
sileiro ao discursar para empre-
sários dos Estados Unidos. Política 5

Arthur Lira
defende urnas
em Nova York

Somente nos quatro primeiros
meses deste ano, 1.680 postes
foram danificados após colisões
de veículos em Goiás. São, em
média, 14 batidas por dia. Em
comparação com o mesmo pe-
ríodo do ano passado, o cresci-
mento foi de 30,7%. Cidades 10

Batidas contra
postes crescem
mais de 50%

“Todos foram convidados. O go-
vernador tem buscado essa apro-
ximação com eles, mas alguns
não puderam comparecer”, afir-
mou Paulo Ortegal, escalado pelo
governador para articular a ida
dos parlamentares ao encontro
com o chefe do Executivo. Política 2

Pelo levantamento apresentado
aos parlamentares, o custo des-
sas obras é de R$ 2,389 bilhões.
Mais da metade, cerca de R$
1,274 bilhão, já foi pago. Política 6

Diretor do FNDE:
2,5 mil creches
estão inacabadas

O cenário das feiras livres em Goiâ-
nia está diferente. Ao contrário do
alarido sobre produtos e o tumulto

dos anos antes da pandemia, poucas barracas e
apenas alguns clientes estão presentes nos locais.
O principal fator para a baixa procura, segundo

os feirantes, é o aumento do preço dos hortifrútis.
E não é para menos. Nos últimos meses, a inflação
é o principal assunto de donas de casa, produtores
e vendedores. A variação dos preços na capital
no comparativo entre março e abril foi de 0,81%.
E 12,87% nos últimos 12 meses. Cidades 9

Inflação esvazia feiras
e hortifrúti some da
mesa do goianiense

VilA NoVA é
derrotado e dá adeus
à Copa do Brasil
Diante de um Serra Dourada lo-
tado, o time comandado pelo téc-
nico Higo Magalhães perdeu para
o Fluminense por 2 a 0 e foi eli-
minado na Terceira Fase da com-
petição nacional. Esportes 7

Atlético-Go
avança na 
Copa do Brasil
Em uma partida fraca e com um
empate sem gols no tempo nor-
mal, Atlético Goianiense supera
Cuiaba nas penalidades com Ro-
naldo defendendo penalidade e
Marlon Freitas colocando clube
rubro-negro nas oitavas da com-
petição nacional. Esportes 8

Perspectivas mais
animadoras para
biocombustíveis 
Econômica 4

Jair Bolsonaro joga
para a plateia às
vésperas da campanha
Esplanada 6

Visita de Perillo a
Quirinópolis pode
definir pré-candidato
Xadrez 2

Indústria e comércio registram
queda em Goiás no ano de 2022
A indústria goiana registrou recuo na produção de 1,9% em março se com-
parado com o mesmo período do ano passado, segundo dados da Pesquisa
Industrial Mensal - Produção Física (PIM-PF) do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). O resultado é especialmente explicado pelo
recuo na fabricação de combustíveis (-20,8%), com destaque para o etanol,
e na industrialização de produtos farmoquímicos (-16,3%). Cidades 11

“Tem que saber pechinchar na Ceasa para conseguir um preço mais em conta", revela o feirante Carlos Augusto

Depois de Austin, no Texas, Tuyo mira Europa
Mais uma etapa na caminhada inernacional do trio curitibano será concluída
em junho, com apresentações no Primavera Sound, em Barcelona. Essência 14

Almoço de Caiado
com vereadores
expõe racha 
na Câmara

Sabrina Vilela

Essência



Uma cena inédita chamou atenção dos vereadores da
Câmara de Goiânia na abertura dos trabalhos desta
semana. O vereador Anderson Sales Bokão (PRTB) usou
a tribuna para discursar contra a gestão Rogério Cruz. O
motivo de tanta indignação: o não pagamento, por parte
da prefeitura, das emendas impositivas.

“Temos emendas da época do prefeito Iris Rezende
que ainda não foram cumpridas pela atual gestão. Estamos
até hoje aguardando. Não sabemos com quem falar, onde
cobrar. Já falei com o prefeito, ele nos orienta a falar com
a secretária [de Relações Institucionais, Valéria Pettersen],
mas de nada adianta”, desabafa. 

Em outro trecho, o vereador questionou ao O HOJE se
essa não seria uma forma de retaliação adotada pelo Paço.
“Na época, não fui favorável ao aumento do IPTU, por
exemplo. Diante disso, os poucos cargos que eu tinha foram
todos exonerados. Será que vão retaliar também através
das emendas? Isso é improbidade administrativa.”

A secretária de relações institucionais da Prefeitura,
Valéria Pettersen diz que todo processo precisa obedecer
“um rito”. “Existem regras que precisam ser cumpridas
em relação a essas emendas. Estamos finalizando, por
exemplo, diversos projetos com a Comurg, são 60 obras.
Não podemos executá-las a toque de caixa”. 

Valéria assegura que todas as emendas estão em an-
damento, mas que algumas precisam de maior prazo
para ser executadas. Isso porque envolvem, muitas
vezes, mudanças estruturais que demandam projetos,
vistorias, análise técnica e outras questões burocráticas.
(Felipe Cardoso, especial para O Hoje)
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Vereador cogita
“retaliação” pelo
“não pagamento”
de emendas

Thauany Melo

O governador Ronaldo
Caiado (UB) convidou os ve-
readores de Goiânia para um
almoço no Palácio das Esme-
raldas na terça-feira (10). Pau-
lo Ortegal, que assumiu a mis-
são de ampliar a base caia-
dista na Câmara Municipal
de Goiânia, afirmou que 21
dos 35 parlamentares com-
pareceram ao evento.

“Todos foram convidados.
O governador tem buscado
essa aproximação com eles,
mas alguns não puderam com-
parecer”, afirmou Ortegal.

Dentre os que comparece-
ram, o petista Mauro Rubem
afirmou que, apesar de não
compactuar com todos os as-
pectos do governo, marcou
presença em nome da demo-
cracia. “Ele busca se fortalecer
no contexto de tentar apoio
de vereadores neste ano elei-
toral. Estive lá porque consi-
dero que o Caiado está nesse
terreno da democracia e do
diálogo”, ressaltou.

De acordo com Paulo Orte-
ga, estiveram presentes no
evento Anderson Bokão
(PRTB), Anselmo Pereira
(MDB), Bruno Diniz (PRTB), Dr.
Gian (MDB), Henrique Alves

(MDB), Isaias Ribeiro (Repu-
blicanos), Izídio Alves (MDB),
Joãozinho Guimarães (Solida-
riedade), Juarez Lopes (PDT),
Kleybe Morais (MDB), Leandro
Sena (PRTB), Leia Klebia (PSC),
Luciula do Recanto (PSD), Mar-
lon Teixeira (Cidadania), Mau-
ro Rubem (PT), Paulo Henrique
da Farmácia (PTC), Raphael da
Saúde (DC), Sandes Júnior (PP),
Sargento Novandir (Avante),
Thialu Guiotti (Avante) e Wil-
lian Veloso (PL).

Em contrapartida, alguns
vereadores participaram de
um almoço paralelo para dis-
cutir apoio à pré-candidatura
de Gustavo Mendanha (Pa-
triota). A lista dos rebelados
contou com Aava Santiago
(PSDB), Edgar Duarte (PMB),
Geverson Abel (Avante) e
Cabo Senna (Patriota).

Além do fortalecimento do
apoio, no almoço de Caiado
também foram abordadas a
prestação de contas e a apro-
vação do projeto de lei que
isenta o Estado do pagamento
da Taxa de Aprovação de Des-
membramento da área doada
pelo governo federal que vai
abrigar o Complexo Hospita-
lar Oncológico. Anselmo Pe-
reira (MDB), líder do prefeito
na Casa, convidou o gover-

nador para fazer prestação
de contas aos vereadores na
Câmara. Segundo Ortegal, o
convite foi aceito, mas a data
não foi definida.

Bastidores
O almoço do governador

com os vereadores deve ter
sido insuflado por Rogério Cruz
(Republicanos), que protago-
niza um racha dentro de sua
legenda. Sem consultar a sigla,
o prefeito de Goiânia manifes-
tou apoio à reeleição de Ro-
naldo Caiado. Por outro lado,
o Republicanos, segunda maior
bancada da Câmara, segue re-
lutante e mostra interesse em
caminhar com Mendanha.

Rogério Cruz ainda teria
ficado irritado com a deci-
são isolada do presidente
do Republicanos em Goiás,
o deputado Federal João
Campos, em filiar o empre-
sário Sandro Mabel ao par-
tido. A filiação do empresá-
rio e presidente da Federa-
ção das Indústrias do Estado
de Goiás (Fieg) provocou es-
tranheza e dúvidas em in-
tegrantes do partido.

Nesse cenário, o prefeito
de Goiânia não demonstra con-
dições de “segurar as pontas”
sozinho, o que leva o gover-
nador a tentar estreitar os laços
com outras figuras do partido.
(Especial para O Hoje)

Aava Santiago (PSDB), Edgar Duarte
(PMB), Geverson Abel (Avante) e Cabo
Senna (Patriota) fizeram “almoço paralelo”

Perillo em Quirinópolis  pode
lança-lo de volta ao governo

Depois da passagem barulhenta do 2° En-
contro do União Brasil de Ronaldo Caiado em
Quirinópolis no dia 30 de abril, agora é a vez
do PSDB com seu ‘Movimento Desperta Goiás’.
Seria algo normal não fosse por um detalhe:
Quirinópolis tem um simbolismo político muito
forte por ser um berço tradicional do MDB. Ao

reunir lideranças tucanas na cidade, Mar-
coni Perillo, mesmo sem mencionar

em frase alguma que é pré-
candidato a desban-

car Caiado do pos-
to de governa-
dor, deixa claro
que está na dis-

puta. E mais: bus-
ca votos no agro-

negócio, onde Caia-
do fez carreira po-
lítica e ultimamente
perdeu força no
segmento. Marconi
percebeu que pode

conquistar boa par-
cela deste eleitorado
conservador.

Coisa à toa?
Em pronunciamento da tribuna ontem na

Alego, o deputado Paulo Cezar Martins (PL), em
tom indignado, afirmou que o governador Ronaldo
Caiado proibiu a Polícia Militar e o Corpo de Bom-
beiros de participarem do desfile cívico em come-
moração ao centenário de Aparecida de Goiânia.

Noutra 
Vereadores de Aparecida se reúnem para de-

cidir apoio a Caiado ou a Mendanha. Uma das
mais recentes baixas - sem muita surpresa -, o
vereador emedebista Élio Bom Sucesso declarou
apoio a Caiado. 

Raízes
Maguitista, Élio é um empresário que retornou

à Câmara em 2020 depois de passar parte do pri-
meiro mandato de Mendanha como Secretário
Executivo de Cultura da gestão. 

No plenário
Estado laico está na pauta da Câmara

de Goiânia com fala, nesta quinta, do
professor de Direito Constitucional Jô-
nathas Silva. O convite foi feito pelos ve-
readores Mauro Rubem (PT) e Aava San-
tiago (PSDB). Jônatha já foi secretário de
Segurança Pública de Goiás na gestão de
Alcides de Rodrigues. 

Resposta ao racismo 
O Comitê de Igualdade Racial do Tri-

bunal de Justiça de Goiás promove nesta
quinta-feira (12),  às 18 horas, o webi-
nário “Torto Arado Encontro com Ita-
mar Vieira Júnior”.

Reiteradamente
Carlos Lupi, presidente nacional do

PDT, usou o Twitter para mandar um re-
cado incisivo: “Apesar de insinuações,
quero dizer claramente: Ciro Gomes é
candidato irreversível e vamos até o fim”. 

Pleito 2022
Pesquisa Quaest mais recente põe o

ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva
com mais intenções de votos do que todos
os pré-candidatos à Presidência, incluindo
o atual mandatário, Jair Bolsonaro: Lula
tem 46%; Bolsonaro, 29%; Ciro, 7%; Doria
e Janones, 3%; Tebet e d'Avila, 1%.

Trem doido
Pré-candidato ao governo de Goiás,

o deputado federal Vitor Hugo assumiu,
em vídeo divulgado nas redes sociais,
o comando do PL em Goiás. Ele se tor-
nou presidente do diretório estadual
quatro dias após a deputada Magda
Mofatto ter sido empossada num ar-
ranjo com a saída do cargo pelo marido
dela, Flavio Canedo.

2 Pré-candidata à Presidência da Re-
pública pelo MDB, a senadora Simone
Tebet (MS) terá uma série de compro-
missos em Goiânia nesta quinta-feira.

CURTA
t

No dia do almoço de Caiado,
vereadores falam em Mendanha

Paço Municipal rebate e assegura cumprimento das demandas
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Ronaldo Caiado (UB)
convidou integrantes
da Câmara para uma
reunião. “Todos foram
convidados. O
governador tem
buscado essa
aproximação com eles,
mas alguns não
puderam comparecer”,
disse Paulo 
Ortegal, que fez a
intermediação com
Legislativo da capital



Criptomoedas são alternativa
para russos e ucranianos 

Álvaro Paulo Souza

De acordo com a Organização Mundial de
Saúde (OMS), o paciente faz uso racional e correto
de medicamentos quando estes são recebidos
para suas condições clínicas em doses adequadas
às suas necessidades individuais, por um período
adequado e ao menor custo para si e para a co-
munidade. Eles devem ser prescritos por profis-
sional habilitado, incluindo o farmacêutico, con-
forme permitido pela legislação.

No último relatório publicado pelo
Sistema Nacional de Informações Tó-
xico-Farmacológicas (Sinitox), ficou
evidenciado que em 2017 aproxima-
damente 25% dos casos de intoxica-
ção foram provocados por medica-
mentos, sendo mais prevalente em
crianças de 1 a 4 anos. Essas intoxi-
cações, por vezes, podem ser fatais,
sendo que, de acordo com o relatório,
nesse período houve o registro de
mais de 50 óbitos provocados por
intoxicação por medicamentos.

Os dados apresentados refletem
apenas o que foi notificado aos cen-
tros de controle de intoxicações, dei-
xando uma grande lacuna entre as informações
passadas e o número real de complicações causadas
pelo uso irracional de medicamentos. Sabemos
que esses números são bem maiores do que foi
apresentado no relatório, pois grande parte da
população não sabe da importância de notificar
reações adversas a algumas fórmulas e alguns
profissionais não estão preparados para enfrentar
este problema de automedicação irresponsável.

O uso irracional ou inadequado de remédios
é um grave problema que atravessa fronteiras,
deixando várias nações em estado de alerta. A
OMS estima que mais da metade de todos os
medicamentos são prescritos, dispensados ou
vendidos de forma inadequada, e que aproxi-
madamente 50% de todos os pacientes não os
utilizam corretamente.

Quem comete esse erro na maioria das vezes:
utiliza cinco ou mais medicamentos por paciente
("polifarmácia"), uso inadequado de antimicro-

bianos, muitas vezes em dosagem inadequada e
para infecções não bacterianas. Além da falta de
prescrição de acordo com as diretrizes clínicas,
não aderência aos regimes de dosagem, o consumo
inadequado de classes farmacológicas, uso con-
comitante de vários fármacos sem critérios téc-
nicos e múltiplas prescrições por falta de infor-
mações passadas ao prescritor. Diante da neces-
sidade do consumo criterioso de medicamentos,
o farmacêutico se transforma em elemento chave
para colaborar com o uso racional.

Apesar do farmacêutico ser visto
como conselheiro em relação aos
cuidados de saúde, sendo o último
profissional que a maioria dos pa-
cientes terá contato antes do início
do uso de seus medicação, além de
ser uma figura importante na dis-
pensação de fármacos ao paciente,
essa atividade tem passado por in-
tensas mudanças atualmente. Espe-
cialmente no que tange ao fácil acesso
a informações via internet, redes so-
ciais, blogs, amigos e vizinhos que
indicam e orientam uso de remédios
de forma indiscriminada.

É importante que a população
saiba que o farmacêutico está preparado para
orientar sobre medidas farmacológicas e não
farmacológicas que podem auxiliar na cura ou
melhor prognóstico de doenças.

Além disso, o farmacêutico orienta sobre a
busca de cuidados médicos e/ou cirurgião-den-
tista (odontólogo), sobre os cuidados ao adquirir,
utilizar, armazenar e fazer o descarte de forma
correta dos medicamentos vencidos ou que
não estão sendo utilizados, além de outras in-
formações para melho-
rar ainda mais a qua-
lidade de vida do pa-
ciente. Dúvidas sobre
o uso e descarte corre-
to daquele xarope,
comprido e pomadas
que já passaram da va-
lidade? Fale sempre
com o farmacêutico!

Cleberson Marques

As moedas digitais passaram a ser usadas
para evitar o colapso financeiro nas economias
da Rússia e da Ucrânia por causa da guerra que
já dura três meses. Neste cenário, o Banco
Central dos ucranianos suspendeu saques em
moeda estrangeira e limitou a quantidade de
moeda local que as pessoas podem retirar de
caixas eletrônicos. No outro ponto do conflito,
a Rússia sofre mais. 

O país de Vladimir Putin se viu
sob forte pressão econômica, depois
que começou a sofrer sanções eco-
nômicas por vários países do oci-
dente. A União Europeia excluiu
sete bancos russos do sistema Swift
[Sociedade de Telecomunicações Fi-
nanceiras Mundial], que é um sis-
tema bancário internacional, criado
na Bélgica em 1973, com objetivo
de padronizar informações finan-
ceiras e transferências de recursos
entre bancos ao redor do mundo.
As empresas russas estão tendo que
negociar diretamente o sistema de
pagamento com o parceiro comercial, seja por
e-mail, telefone ou por um sistema próprio.
Para evitar o esvaziamento das reservas bancá-
rias ainda disponíveis, os bancos russos também
colocaram limite de saques para a população. 

Solução adotada pelos dois países, as cripto-
moedas possibilitam a realização de operações
financeiras para diferentes nações sem se sub-
meter a regulações locais. A moeda Bitcoin (BTC)
está sendo usada para pagar contas, transferir
valores e como investimento para a proteção de
reservas financeiras que estavam em moeda local. 

Segundo a Binance, maior balcão de ativos
digitais do mundo, a Rússia saltou de uma média
diária de 15 milhões de dólares em transações
em criptomoedas em janeiro e fevereiro deste
ano para 75 milhões de dólares diários. Já a
Ucrânia, depois dos ataques russos, saltou de
uma média de 11 milhões de dólares diários
para 35 milhões de dólares em movimentação

diária por meio das criptomoedas.
As criptomoedas nada mais são do que seu

dinheiro eletrônico, porém com uma grande di-
ferença: não existe uma entidade centralizadora
que as controlam. Seu controle está em uma
rede descentralizada que é concebida através da
utilização de uma tecnologia chamada blockchain. 

A rede de registro mundial é formada pela
soma dos computadores que a utilizam no mundo,
gerando registros únicos, imutáveis e totalmente

transparentes, porém criptografa-
dos, o que garante a proteção de
dados sensíveis registrados pelo por-
tador do registro nesta rede e ga-
rantindo a você e a mim o controle
individualizado do dinheiro. Ou seja,
nesse sistema, seu patrimônio é um
título ao portador, não podendo ser
impactado diretamente por qual-
quer intervenção de governo ou en-
tidades financeiras. 

Sabemos que tudo sempre tem
seu lado bom e seu lado ruim, e
não seria diferente no ambiente
das criptomoedas. Teremos movi-
mentos empreendedores e promis-

sores para o mundo, assim como tentativas de
golpes e fraudes. De toda forma, já se sabe que
essa é uma realidade sem volta. 

Como cidadãos, precisamos nos dispor a apren-
der e apreender essa nova realidade. Já os governos
precisarão criar uma nova lógica de gestão eco-
nômica, sem afetar a liberdade conquistada com
as criptomoedas. Falando nisso, o Brasil parece
estar no caminho certo. Implantou o PIX, que é
uma moeda digital em
sua essência, e já pla-
neja um novo passo
com o lançamento do
Real Digital, além da re-
gulamentação da toke-
nização, um importante
instrumento digital que
garante a segurança
dessas operações. Bem-
vindo ao futuro.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Cleberson Marques é es-
pecialista em inovações e
fundador de startup espe-
cializada em criptomoedas

Álvaro Paulo Souza é pro-
fessor universitário e mes-
tre em Ciências Biológicas

Juntos contra o suicídio
Hoje irei abordar um tema de extrema impor-

tância e que preocupa muito: o suicídio. São re-
gistrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos
no Brasil e mais de 16 milhões no mundo. Trata-
se de uma triste realidade, que registra cada vez
mais casos, principalmente entre os jovens. Cerca
de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados
a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a
depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso
de substâncias. Por isso, se você conhecer alguém
que já tentou ou pensa em cometer, ajude esta
pessoa e se possível leve ela até um profissional. 

Rogério Silva 
Goiânia

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

Aedes aegypti. O mosquito, que é responsável por
causar doenças arboviroses, é o principal trans-
missor da dengue. É importante os órgãos públicos
intensificarem as campanhas de combate, princi-
palmente por não termos o suporte dos agentes
de combate a endemias que auxiliam e verificam
os cuidados domésticos. Em épocas de chuvas iso-
ladas devemos ficar mais atentos para que não
sejamos omissos em relação ao mosquito da
dengue, já que podemos fazer a diferença, com os
cuidados necessários protegem não somente nossa
família, mas também nossos vizinhos. 

Yasmine Gondim 
Aparecida de Goiânia

{
“Esse Paulo só quer

intervir em vários

órgãos da prefeitura,

inclusive na Comurg,

dizendo até que vereador

só cria confusão e que a

companhia não pode

atender vereador”

Vereador Clécio Alves (Republicanos)
ao comentar a decisão do plenário
da Câmara de Goiânia de rejeitar a
recondução de Paulo César Pereira
ao cargo de presidente da Agência
de Regulação de Goiânia (ARG).

Você tem usado seus
medicamentos de forma correta?

@jornalohoje
os aumentos sucessivos no preço do com-
bustível têm afetado diversos setores. es-
tima-se que cerca de 500 caminhoneiros já
pararam de rodar no estado, aponta o pre-
sidente do sindicato dos Transportadores
autônomos de Cargas de Goiás (sinditac),
vantuir rodrigues. segundo ele, anterior-
mente eram em torno de 49 mil autôno-
mos, mas muitos sumiram. Categoria se
mobiliza para realizar manifestações.
“nossa que triste!”, comentou internauta.

Agnaldo Stevao

@ohoje
Farmácias e casas de cosméticos de Goiâ-
nia poderão ser proibidos de comercializar
produtos de beleza ou higiene pessoal,
cujo desenvolvimento, fabricação ou mani-
pulação envolve testes com animais. a ma-
téria foi aprovada, nesta terça-feira (10/05),
na Câmara Municipal. “Podem ainda? isso
já deveria ser proibido faz tempo”, afirmou
leitora no Instagram.

Thais Rezende (@thais_gymbest)

@jornalohoje
vários atores e o presidente do sindicato dos
artistas do rio de Janeiro (sated-rJ) se mani-
festaram contra a escalação da influencer
Jade Picon para a próxima novela de Glória
Perez, que deve substituir “Pantanal” em ou-
tubro. Para eles, Jade não tem registro profis-
sional de atriz e por isso não deve participar
da obra. “Inveja é foda”, ironiza internauta.

Tuca (@camera3)

aos colaboradores do o Hoje: artigos para este es-
paço devem conter no máximo 4.000 caracteres e
também  podem ser divulgados no portal ohoje.com.
são analisados os textos enviados, com foto e assi-
natura, para editor@ohoje.com.br. Cartas não podem
ultrapassar 800 caracteres e o endereço para envio
é o mesmo dos artigos. Mais informações podem
ser obtidas pelo (62) 3095-8742.

Criptomoedas
possibilitam a
realização de

operações
financeiras

entre nações 

Farmacêutico
é profissional

preparado
para orientar
na compra de
medicamentos
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A indústria de biocombustíveis deixa
para trás um ano agrícola desafiador, na
descrição do presidente da União da In-
dústria de Cana-de-Açúcar (Unica), Evandro
Gussi, e antevê perspectivas mais anima-
doras mais adiante. No longo prazo, as
questões relacionadas à mobilidade e à
transição energética, na busca de uma eco-
nomia de baixo carbono em todo o mundo,
passam a demandar soluções mais susten-
táveis e o etanol tende a cumprir papel es-
tratégico naquelas áreas, observa ele.

Num horizonte mais imediato, a expec-
tativa de normalização na economia, “com
as pessoas passando a se locomover mais”
diante da desaceleração dos casos de Co-
vid-19, antecipa alguma melhoria para o
mercado doméstico, que tem apresentado
quedas expressivas na demanda por etanol
desde o começo da crise sanitária. Exter-
namente, “é preciso olhar com atenção mo-
vimentos recentes na Europa”, sugere Gussi,
apontando o que parece ser uma mudança
na retórica europeia em relação ao bio-
combustível brasileiro.

Seja por desinformação ou preconceito,
afirma o presidente da Unica, o avanço da
produção de etanol vinha sendo associado
por “alguns países europeus” ao desmata-
mento e a uma suposta competição com a
produção de alimentos – argumentos, se-
gundo ele, “sem sustentação”. Sob impacto
do conflito no leste europeu, a Europa tem
experimentado um “chacoalhão energético”,
em sua definição, o que parece ter contri-
buído para uma mudança no discurso. “O

que temos, por enquanto”, pondera Gussi,
“são falas retóricas ainda”, sugerindo que
as restrições impostas ao etanol brasileiro
poderão vir a ser requalificadas com base
em dados mais próximos da realidade.

Forte demanda
Num cenário de mudanças climáticas,

Gussi identifica “demanda forte por ener-
gia de baixo carbono, despertando a aten-
ção de players internacionais, como a Ín-
dia”, país que deve elevar o percentual
da mistura de etanol na gasolina de algo
próximo a 6% atualmente para 20% até
2025. No dado mais recente da U.S. Energy
Information Administration (EIA), refe-
rente a 2019, o consumo de gasolina na
Índia aproximava-se de 30 bilhões de
litros, para um consumo de etanol de 1,89
bilhão de litros, indicando uma mistura
efetiva de 6,3%. O aumento nesse percen-
tual poderá abrir espaço para uma de-
manda adicional de quase 4,11 bilhões de
litros, elevando o consumo para aproxi-
madamente 6 bilhões de litros. Já há três
anos a Unica desenvolve um trabalho es-
tratégico naquele país, oferecendo a ex-
pertise de pouco mais de quatro décadas
de uso do etanol como combustível. “Es-
tamos trabalhando o etanol com foco em
segurança energética. Ninguém mais quer
depender de fonte geograficamente con-
centrada para suprimento de combustível.
Na nossa visão, é estratégico contribuir
para a diversificação geográfica da pro-
dução de etanol no mundo”, argumenta.

2 A safra encerrada em
março foi afetada pela es-
tiagem mais acentuada em
90 anos, geadas e incêndios
acidentais, na descrição de
Gussi, o que reduziu a moa-
gem de cana para algo em
torno de 525 milhões de to-
neladas no Centro-Sul, sain-
do de 605,5 milhões no ciclo
2020/21. “Apesar de tudo
isso, o setor entregou um
volume ainda expressivo
de etanol, produzindo 27,3
bilhões de litros”, aponta
ele. O volume tende a re-
cuar perto de 9% em rela-
ção à safra anterior, consi-
derando ainda os dados do
Centro-Sul. Mas os preços
médios recebidos pelas usi-
nas, segundo acompanha-
mento do Centro de Estudos
Avançados em Economia
Aplicada (Cepea), da Esalq-
USP, subiram desde o ano
passado, atingindo R$ 3,55
por litro na semana encer-
rada em 8 de abril, em alta
de 49,5% frente ao mesmo
período de 2021.

2 A expectativa de manu-

tenção de preços elevados e
de alguma recuperação da
produção na safra 2022/23,
iniciada em abril, segundo
Guilherme Bellotti, gerente
da Consultoria Agro do Itaú
BBA, tornam os prognósticos
“bastante positivos para o
setor sucroenergético”. O re-
gime de chuvas tem sido
mais favorável neste começo
de ano, observa Annelise Sa-
kamoto Izumi, analista de
agronegócio do Itaú BBA, o
que permite estimar uma
colheita próxima a 560 mi-
lhões de toneladas no Cen-
tro-Sul, numa alta de 6,7%.

2 O volume maior de cana
e o crescimento da produ-
ção de etanol de milho,
prossegue Annalise, indi-
cam uma produção de 29,3
bilhões de litros do biocom-
bustível, o que representa-
ria elevação ao redor de
7%. As vendas totais de eta-
nol, incluindo hidratado e
anidro, caíram 16,6% entre
2019 e o ano passado, sain-
do de 32,8 bilhões para 27,4
bilhões de litros, conforme

a Agência Nacional do Pe-
tróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP). E con-
tinuavam em baixa no pri-
meiro bimestre deste ano,
com perda acumulada de
20,5% em relação ao mesmo
período de 2021, saindo de
4,64 bilhões para menos de
3,95 bilhões de litros.

2 Para o longo prazo, acre-
dita Mariana Campos, ad-
vogada do Souto Correa Ad-
vogados, a tendência global
sugere a “aceleração da tran-
sição energética para fontes
renováveis, limpas e susten-
táveis”, o que deverá criar
oportunidades para o bio-
combustível brasileiro. Entre
outras consequências, men-
ciona Mariana, a guerra en-
tre Rússia e Ucrânia deverá
acirrar a busca por alterna-
tivas energéticas. “Diante do
compromisso de expandir
cada vez mais a matriz ener-
gética renovável, a demanda
global por outras fontes de
energia pode ser favorável
aos setores de etanol e bio-
diesel”, sugere ela.

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Perspectivas mais animadoras 
para biocombustíveis em 2022

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), que mede a inflação oficial, de abril foi 1,06%.
A taxa ficou abaixo da registrada em março (1,62%).
Mas, ao mesmo tempo, foi o índice mais alto para um
mês de abril desde 1996 (1,26%).

Segundo dados divulgados ontem (11) pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a inflação
acumulada em 12 meses chegou a 12,13%, acima dos
12 meses imediatamente anteriores e a maior desde
outubro de 2003 (13,98%). A taxa acumulada no ano
chegou a 4,29%.

Oito dos nove grupos de produtos e serviços pes-
quisados tiveram alta de preços em abril. Os alimentos,
com inflação de 2,06%, tiveram o maior impacto no
índice no mês.

“Em alimentos e bebidas, a alta foi puxada pela
elevação dos preços dos alimentos para consumo no do-
micílio (2,59%). Houve alta de mais de 10% no leite longa
vida e em componentes importantes da cesta do consu-
midor, como a batata-inglesa (18,28%), o tomate (10,18%),
óleo de soja (8,24%), pão francês (4,52%) e as carnes
(1,02%)”, explica o pesquisador do IBGE André Almeida.

Os transportes tiveram alta de preços de 1,91%,
sendo o segundo principal responsável pelo IPCA do
mês. Juntos, os dois grupos contribuíram com cerca de
80% da inflação do mês.

Entre os transportes, o principal responsável pela
alta de preços foram os combustíveis, que subiram
3,2%, com destaque para gasolina (2,48%).

Também registraram alta de preços os grupos saúde
e cuidados pessoais (1,77%), artigos de residência
(1,53%), vestuário (1,26%), despesas pessoais (0,48%),
comunicação (0,08%) e educação (0,06%).

O único grupo de despesas com deflação (queda de
preços) foi habitação (-1,14%) devido à queda de 6,27%
no preço da energia elétrica.

Mais pobres foram mais afetados
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC),

que mede a inflação para famílias com renda de até
cinco salários mínimos, registrou taxa de 1,04% em
abril deste ano, a maior variação para um mês de
abril desde 2003 (1,38%). Em março deste ano, a taxa
havia ficado em 1,71%.

Segundo os dados do IBGE, no mês de abril, o INPC
ficou abaixo da inflação oficial, medida pelo Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que re-
gistrou taxa de 1,06%.

No acumulado de 12 meses, no entanto, o INPC
chegou a 12,47%, acima dos 12,13% apurados pelo IPCA.

Em abril, os produtos alimentícios tiveram inflação
de 2,26%, enquanto os não alimentícios registraram
taxa de 0,66%.

Custos da construção civil em alta
O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), medido

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
registrou inflação de 1,21% em abril deste ano. A taxa
é superior a 0,99% de março, mas inferior ao 1,87% de
abril do ano passado.

Essa é a maior taxa de inflação mensal desde agosto
de 2021. Com o resultado de abril, o Sinapi acumula
altas de preços de 3,52% no ano e de 15% em 12 meses.

O custo nacional da construção passou a ser R$
1.567,76 por metro quadrado em abril. Os materiais de
construção tiveram inflação de 1,86% no mês e passaram
a custar R$ 944,49 por metro quadrado. Já o custo da
mão de obra subiu 0,24% e ficou em R$ 623,27. (ABr)

Oito dos novos grupos tiveram alta de preços em abril

BNDES lança plataforma para
impulsionar investimentos

BALANÇO

Econômica

Inflação oficial
fica em 1,06%
no mês de abril, 
divulga IBGE

O Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e
Social (BNDES) lançou ontem
(11) com o Banco Interameri-
cano de Desenvolvimento (BID),
o Banco Nacional de Obras y
Servicios Públicos S.N.C., do
México (Banobras), e a Alide,
uma associação que reúne ban-
cos de desenvolvimento da
América Latina, a plataforma
Latam Projects Hub.

Ela vai oferecer a investi-
dores uma visão unificada de
oportunidades de investimento
em concessões, parcerias pú-
blico-privadas e privatizações
na região. Construída por ini-
ciativa do BNDES, a nova pla-
taforma incluirá informações

estratégicas sobre os projetos.
Segundo a instituição, a in-

tenção é aproveitar a carteira
de projetos de infraestrutura
e privatizações do banco que,
conforme ranking da consul-
toria Infralogic, atualmente é
a maior do mundo e, ainda, a
carteira do México, patroci-
nada pela Banobras. Esse será
o ponto de partida do inédito
portal regional, que deve ser
expandido a outros países da
região com o suporte do BID
e da Alide. A associação atua
como gestora do hub.

Para o presidente do
BNDES, Gustavo Montezano,
é estratégico ter os ativos bra-
sileiros posicionados ao lado

de outros da região. “Isso per-
mite ao investidor enxergar
sinergia em operações mul-
tinacionais. Estamos numa
competição global em que in-
formação e transparência são
dois ativos essenciais na atra-
ção de capital”, disse.

Com as informações, os in-
vestidores terão maior visibili-
dade, o que permitirá uma abor-
dagem regional de portfólio e
preparação em tempo para par-
ticipar dos processos de licita-
ção. “Igualmente, permitirá que
instituições financeiras possam
acompanhar o mercado de in-
fraestrutura regional e buscar
uma atuação multimercados”,
informou o BNDES. (ABr)

O governo federal anunciou nesta quarta-feira (11)
que vai zerar a alíquota do imposto de importação de
sete categorias de produtos alimentícios. A decisão foi to-
mada pelo Comitê-executivo de Gestão da Câmara de Co-
mércio Exterior (Gecex/Camex) do Ministério da Economia.
Em abril, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial, fechou em
1,06%. Foi o índice mais alto para um mês de abril desde
1996 (1,26%). Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), que calcula o IPCA, a inflação acumu-
lada em 12 meses está em 12,13%. Segundo a secretária
da Câmara de Comércio Exterior, Ana Paula Repezza, a
redução de impostos entra em vigor a partir de hoje (12)
e vale até o dia 31 de dezembro deste ano. (ABr)
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Francisco Costa

Presidente da Câmara dos
Deputados e aliado de Bolso-
naro (PL), Arthur Lira (PP-AL)
defendeu o sistema eleitoral
brasileiro ao discursar para
empresários dos Estados Uni-
dos. Diferente das alegações
recorrentes do chefe do Exe-
cutivo nacional, o deputado
federal afirmou que as urnas
eletrônicas são confiáveis.

“O povo brasileiro vai es-
colher [seus representantes]
sem o eufemismo de que a
urna presta ou não presta. O
sistema é confiável”, declarou
em Nova York, durante o
evento ‘O Brasil e a Economia
Mundial’, promovido pelo
BTG Pactual. O congressista
realiza viagem oficial aos Es-
tados Unidos.

Ainda segundo Lira, é pre-
ciso ter tranquilidade política
no pleito. “As instituições bra-
sileiras são fortíssimas.” 

Bolsonaro e os ataques
Recentemente, o YouTube,

rede social do grupo Google,
removeu um vídeo do presi-
dente por ataques ao sistema
eleitoral. Mesmo assim, no
mês passado, Bolsonaro voltou
a fazer o discurso contra as
urnas. Sem apresentar provas,
ele disse que urna não era in-
violável, mas “penetrável,
sim”. “Mas não vou falar disso,
as Forças Armadas estão to-
mando conta disso.”

As falas são recorrentes. Ao
O Hoje, o professor de Direito
Eleitoral e servidor do Tribunal
Regional Eleitoral (TRE-GO),
Alexandre Azevedo, reforçou
a segurança dos equipamentos
utilizados há mais de duas dé-
cadas. “As urnas não estão co-
nectadas à internet, então não
existe risco de ataque hacker.
Além disso, o sistema tem vá-

rias camadas de segurança.” 
Azevedo explica, ainda,

que a Justiça Eleitoral convida
entidades para testes, por
meio de ataques ao sistema
das urnas, para verificar qual-
quer vulnerabilidade. “Até o
momento, não existe nenhu-
ma prova de ataque que ge-
rou fraudes nas urnas.” Tam-
bém de acordo com o profes-
sor, a ideia de imprimir votos
para auditar nunca foi ne-
cessária, pois a votação já é
auditável. “O sistema já passa
por auditoria prévia e os par-
tidos também podem contra-
tar empresas credenciadas
para acompanhar a eleição”,
ressalta – inclusive, Bolsonaro
disse que o PL irá contratar
uma empresa para isso. 

Mesmo que haja problemas
no site do Tribunal Superior Elei-
toral (TSE), reforça Azevedo, as
urnas seguirão seguras, uma vez
que permanecem desconectadas
da internet. “Além disso, o siste-
ma da Justiça Eleitoral fica ino-
perante dois dias antes das elei-
ções. Nós, que trabalhamos na
Justiça Eleitoral, não conseguimos
acessar sites externos, exata-
mente para coibir ataques.”

Análise
Para o professor e cientista

político Marcos Marinho, os
ataques são como um esquema
de manutenção de episódios
de caos. “A posição que Bolso-
naro fica mais confortável é
no antagonismo, então ele tem
sempre que antagonizar com
alguém, seja agente político
ou instituição”, apontou.

No caso das urnas, então,
ele vê potencial escalável de
estresse, engajando a base a
fazendo se manifestar. “Para
além disso, cria-se uma nar-
rativa para o caso de derrota,
que esta ocorreria somente se
fosse por fraude.

TSE sobre o 
sistema eleitoral

Vale lembrar, na segun-
da-feira (9), o presidente do
Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), ministro Edson Fa-
chin, respondeu à Comissão
de Transparência das Elei-
ções (CTE) sobre questiona-
mentos do sistema eleitoral
feitos pelo Ministério da De-
fesa. O jurista rejeitou as
propostas paras as eleições
e classificou como “opinião”

as avaliações do represen-
tante das Forças Armadas. 

Em um dos pontos, no
qual as Forças Armadas di-
ziam que somente o TSE rea-
lizavam a apuração total dos
votos, a corte desmentiu: “É
impreciso afirmar que os
TREs [Tribunais Regionais
Eleitorais] não participam
da totalização: muito pelo
contrário, os TREs conti-
nuam comandando as tota-
lizações em suas respectivas
unidades da federação”.

Além disso, negou a exis-
tência de uma “sala escura”
para apuração e reafirmou a
segurança das urnas. “Con-
soante explicado, os cálculos
estatísticos do TSE tomam
como premissa o fato de que
o sistema de votação eletrônico
brasileiro vem sendo utilizado
há mais de duas décadas sem
uma única ocorrência de frau-
de, bem como que há homo-
geneidade entre as urnas. To-
das elas passam por sucessivas
fases de auditoria que fazem
com que se garanta a utilização
de um único sistema informa-
tizado para a votação.” (Es-
pecial para O Hoje)

O Senado concluiu ontem
(11) a votação do projeto de
lei (PL) 5.284/2020, que fixa
limites e critérios para as
operações de busca e
apreensão em escritórios de
advocacia. O projeto reforça
o caráter excepcional desse
tipo de operação, além de
não poder ser realizado ape-
nas com base em declara-
ções de delação premiada.
O texto segue para sanção
presidencial.

De acordo com o projeto,
deverá haver sempre um re-
presentante da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil (OAB) para
acompanhar a busca e a
apreensão, além do próprio
advogado cujo escritório está
sendo investigado. 

O representante da OAB
deverá zelar pelo cumprimen-
to do mandado, podendo im-
pedir que documentos, mídias
e objetos não relacionados à
investigação sejam analisa-
dos, fotografados, filmados,
retirados ou apreendidos.

O projeto também trata de
outros temas relacionados à
prática da advocacia, como o
crime de violação de prerro-
gativa, garantia de honorários,
teletrabalho, regras para está-

gio, forma de sociedade, jor-
nada de trabalho e defesa oral.

Votação adiada
O texto-base do projeto

chegou a ser aprovado na

Ordem do Dia de terça-feira
(10), mas por falta de quórum
naquele momento, a votação
dos destaques (emendas des-
tacadas para votação em se-
parado) ficou marcada para
o dia seguinte. 

Foram dois destaques, um
de Mara Gabrilli (PSDB-SP) e
outro de Alessandro Vieira
(PSDB-SE). O destaque da se-
nadora de São Paulo tinha a
intenção de retirar itens do
projeto por entender que o
texto conferia aos advogados
proteção excessiva.

Já a emenda de Vieira
retira um artigo que garan-
te o resgate de parte do ho-
norário em caso de blo-
queio. Na visão do senador,
um privilégio que consiste
em garantia de recebimento
de até 20% de honorários
sob bloqueio universal de
cliente não é razoável e fere
o princípio da isonomia.
Ambas emendas, no entan-
to, foram rejeitadas no ple-
nário. (ABr)

Senado aprova projeto que protege advogados 
OPERAÇÕES POLICIAIS

Servidor do TRE-
GO atesta a
segurança do
equipamento;
cientista político
analisa ataques

Aliado de Bolsonaro, Lira defende
urna eletrônica em evento nos EUA

GOIÂNIA, QUINTA-FEIRA, 12 DE MAIO DE 2022
ohoje.com

“As urnas não estão
conectadas à
internet, então não
existe risco de
ataque hacker. Além
disso, o sistema tem
várias camadas de
segurança”, explica
o servidor do TRE-
GO, Alexandre
Azevedo. “O povo
brasileiro vai
escolher [seus
representantes] sem
o eufemismo de que
a urna presta ou não
presta. O sistema é
confiável”, declarou
em Nova York o
presidente da
Câmara, Arthur Lira
(que aparece na foto)

Proposta abrange
outros temas
relacionados à
prática da advocacia 

Marcello Casal Jr / ABr
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Em depoimento aos sena-
dores na Comissão de Educa-
ção (CE) do Senado ontem
(11), o diretor de Gestão, Ar-
ticulação e Projetos Educacio-
nais do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educa-
ção (FNDE), Gabriel Vilar, afir-
mou que há 2.581 obras de
escolas e creches inacabadas
com recursos do fundo, apro-
vadas entre 2007 e 2022. Pelo
levantamento apresentado
aos parlamentares, o custo
dessas obras é de R$ 2,389 bi-
lhões. Mais da metade, cerca
de R$ 1,274 bilhão, já foi pago.

Na lista apresentada pelo
gestor consta que 352 nem
foram iniciadas, apesar de pa-
gos 100% dos recursos neces-
sários. Segundo Vilar, desde
2017 o FNDE conseguiu recu-
perar para o Tesouro Nacional
R$ 220 milhões de cerca de
R$ 800 milhões perdidos. A
autarquia também está nego-
ciando com as prefeituras a
repactuação de 1.587 dessas
obras. A expectativa é que
elas sejam retomadas sem
prejuízo ao erário.

Sobre as investigações de
irregularidades na autarquia,
Gabriel Vilar negou conhecer
os pastores evangélicos Gil-

mar Santos e Arilton Moura.
Os religiosos são acusados de
pedir propina a prefeitos em
troca da liberação de recursos
do FNDE. Vilar afirmou que
o FNDE tem cooperado com
a CGU nas investigações e
que, no caso das obras, suge-
riu o aperfeiçoamento das
normas, para que o fundo
possa cobrar a conclusão das
construções e aprimorar os
processos de controle.

Outro ponto questionado
por senadores da Comissão
a Vilar foi a atuação de Dar-
win Einstein Lima, acusado

de conflito de interesse por
ter sido ao mesmo tempo
consultor do FNDE e sócio
de uma empresa executora
de obras com recursos do
fundo. Sobre o assunto, Vilar
explicou que sua diretoria
tem 72 consultores, contra-
tados após processo seletivo
público e transparente e que
“não tem como controlar a
vida privada deles”. Ele ad-
mitiu que foi vizinho de Dar-
win, mas atribuiu o fato a
uma coincidência. O gestor
acrescentou que Darwin
Lima não é mais consultor

do FNDE em razão do fim
de seu contrato temporário.

Próximos passos
Nas próximas reuniões, se-

nadores do colegiado querem
ouvir o atual ministro da Edu-
cação, Victor Godoy Veiga, que
era secretário-executivo da
pasta na gestão de Milton Ri-
beiro e já teve o convite apro-
vado pelo colegiado. Godoy fa-
lou sobre o assunto ontem (11)
em audiência conjunta das Co-
missões de Educação e Fisca-
lização e Controle da Câmara
dos Deputados.

Outra autoridade que deve
ser chamada a dar explicações
é o ministro da Controlado-
ria-Geral da União (CGU),
Wagner de Campos Rosário.
Senadores querem que ele es-
clareça a atuação do órgão
de controle em relação às de-
núncias. Nesse caso, ainda há
divergências entre parlamen-
tares da base governista e de
oposição sobre se a ida dele
ao Senado deve ser feita por
convocação, que implica em
comparecimento obrigatório,
ou por convite, cuja partici-
pação é facultativa. (ABr)

Mesmo com
recursos,
prefeituras não
concluíram ou nem
começaram obras

Punição “injusta” pela não emissão da Guia de Transporte
Animal foi derrubada pela Assembleia Legislativa de Goiás

Diretor de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais do FNDE, Gabriel Vilar falou aos integrantes da Comissão de Educação do Senado

Foi promulgada pela Assembleia Legislativa na tarde
de ontem (11) a lei que isenta mais de 50 mil produtores
rurais goianos do pagamento de multas em transações
de transporte animal. A conquista é resultado de uma
luta antiga travada pelos deputados Amauri Ribeiro (UB)
e Helio de Sousa (PSDB).

O assunto foi extensamente comentado durante o
último encontro dos parlamentares. Amauri lembrou,
por exemplo, que as 350 mil autuações foram aplicadas
na gestão passada, entre os anos de 2014 e 2017, em
função da emissão da guia e inexistência de nota fiscal
das operações. 

O problema levou à negativação dos nomes dos pro-
dutores nos serviços de proteção ao crédito. “Nenhum
desses produtores sonegou um centavo de imposto. Esses
produtores tiveram, agora, seu direito garantido”, disse.

Já o peessedebista, que é coautor do projeto que
resultou na suspensão dessas cobranças, disse que a
lei corrige um erro grave contra o segmento. Ambos
lembraram que devido à burocracia estatal, os produ-
tores emitiam as guias de transporte animal sem que
isso gerasse a correspondente nota fiscal, o que deu
origem a “multas injustas”. 

A lei foi assinada pelo deputado e presidente da Casa
de Leis, Lissauer Vieira (PSD). Ela altera a Lei nº 11.651,
de 26 de dezembro de 1991, que institui o Código Tributário
do Estado de Goiás de maneira a perdoar as pendências
junto à Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrode-
fesa). (Felipe Cardoso, especial para O Hoje)

Deputados conseguem
perdão fiscal para
mais de 50 mil
produtores goianos 

Diretor do FNDE diz que 2,5 mil
escolas e creches estão inacabadas
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Bolsonaro “refém” 
O presidente Jair Bolsonaro joga para a

plateia às vésperas da campanha, e só as
próximas pesquisas vão mostrar se ele con-
venceu na sua farsa de tentar reduzir o preço
do combustível e gás. Fato é que o chefe está
voto vencido no caso e “refém” do conselho
de administração da Petrobras. Bolsonaro já
trocou o presidente da petroleira e acaba de
nomear novo ministro de Minas e Energia
na tentativa de forçar a redução dos preços.
Em vão. A coluna obteve informação de fonte
da empresa de que em recente reunião, a
maioria dos conselheiros - até os que são no-
meados pelo governo como sócio-majoritário
- indicaram a necessidade de novo aumento
do preço da gasolina e óleo diesel. 

Blindados 
Bolsonaro demitiu e trocou presidente da

petroleira e ministro, mas se esqueceu de trocar
os conselheiros. Ou não quer demiti-los. 

Dividendos 
Enquanto o povo sofre com preço alto da

gasolina - que contribui para o aumento se-
manal da inflação -, a Petrobras vai pagar os
maiores dividendos dos últimos anos aos
acionistas neste semestre.

Redutos 
Depois do lançamento da pré-candidatura

e passagem por Minas Gerais, o ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai desbravar
redutos bolsonaristas. Aliados de Estados das
regiões Norte e Sul – onde Bolsonaro lidera –
já traçam o percurso e eventos com a presença
do petista nas próximas semanas.  

Ajoelha e reza 
O governador do Rio, Cláudio Castro, par-

ticipou na manhã da última terça (10) em
Campos dos Goytacazes da missa que celebrou
o início da safra de cana-de-açúcar da Coagro,
segunda maior produtora de etanol do Estado.
A primeira é a sua concorrente direta, a Nova
Canabrava, cuja licença de comercialização
o governo Castro cassou em fevereiro, mas
devolvida por decisão da Justiça.

Disputa de dois 
Canabrava e Coagro são as únicas

usinas de açúcar e álcool remanescentes
no Estado. Já foram 27 no passado. Não
fosse a decisão da Justiça, só restaria a
Coagro -  presidida pelo vice-prefeito
Frederico Paes e funciona nas instalações
da antiga Usina Paraíso, do empresário
Renato Abreu, dono da MPE. Próximo
da família do ex-prefeito Washington
Reis, Abreu esteve envolvido na Lava
Jato (Operação Radioatividade), referente
a obras de Angra 3.

CIA 
Governo e oposição travam uma ba-

talha na comissão de Relações Exteriores
da Câmara por causa do pedido do PSOL
para que o ministro Augusto Heleno preste
explicações sobre a conversa com o diretor
da Agência Central de Inteligência (CIA),
William Burns. Em maioria, bolsonaristas
vão marcar presença em todas as sessões
para barrar o requerimento.  

Escanteada 
Ex-ministra do governo Bolsonaro, a

deputada Flávia Arruda (PL-DF) foi es-
canteada por integrantes da cúpula do
governo, que têm apoiado – nos basti-
dores - a adversária e também ex-mi-
nistra Damares Alves (Republicanos).
Enfraquecida, Flávia pode retirar a can-
didatura ao Senado e tentar mais um
mandato na Câmara.    

OAB e energia
As falhas no fornecimento de energia

elétrica no Amapá fizeram com que a
OAB  solicitasse que a Comissão de Mi-
nas e Energia da Câmara dos Deputados
convoque os diretores da Equatorial
Energia, empresa responsável pelo de-
sabastecimento. “Este é um problema
de todo o País, é preciso assegurar que
o fornecimento de energia, insumo bá-
sico, seja permanente em todo o Brasil”,
diz o advogado Auriney Brito, presidente
da OAB-AP. 

Pedro França / Agência Senado
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Breno Modesto

Chegou ao fim a participa-
ção do Vila Nova na edição de
2022 da Copa do Brasil. No
jogo de volta da Terceira Fase
da competição, o time coman-
dado pelo técnico Higo Maga-
lhães voltou a ser derrotado
pelo Fluminense. Desta vez,
por 2 a 0, no Estádio Serra
Dourada, que reabriu suas por-
tas depois de mais de dois anos.

Os gols da classificação do
Tricolor foram marcados pelos
atacantes Germán Cano e Luiz
Henrique. Além da vaga, o
time carioca embolsa uma
quantia financeira no valor
de R$ 3 milhões.

O jogo
A partida de volta da Ter-

ceira Fase da Copa do Brasil
começou com o Vila Nova
sendo pressionado pelo Flu-
minense. Logo no primeiro
minuto de jogo, Luiz Henri-
que lançou para Cano, que
entrou live na área e finali-
zou cruzado.

A primeira chegada colo-
rada aconteceu aos cinco,

com Matheuzinho. O camisa
7 ganhou uma dividida con-
tra o zagueiro David Braz e
chutou colocado. A finaliza-
ção passou perto e tirou tinta
da trave de Fábio.

Quatro minutos depois, o
Tricolor tirou o zero do placar.
Após cobrança de escanteio,
Nino resvalou e a bola sobrou
para Germán Cano, livre, que
não desperdiçou e, de cabeça,
mandou para o fundo das re-
des de Georgemy.

Depois do gol sofrido, o Co-
lorado foi com tudo para o ata-
que. Na marca de 25 minutos,
após trama pelo lado esquerdo
de ataque, a bola sobrou para
Matheuzinho, que arriscou de
fora da área. Para evitar o em-
pate, Fábio se esticou todo e

tocou na bola com a pontinha
da luva. Cinco minutos mais
tarde, foi a vez de Victor An-
drade faz uma linda jogada

individual e arriscar a finali-
zação. Com um desvio na mar-
cação dos visitantes, a bola foi
para a linha de fundo. 

No último lance da primeira
etapa, aos 35 minutos, Arthur
Rezende, cobrando falta man-
dou muito perto do gol e quase
fez um golaço.

Na volta do intervalo, as
equipes voltaram com muita
intensidade e levaram perigo
aos goleiros. Em menos de cin-
co minutos, o Vila Nova chegou
com perigo em três oportuni-
dades. No primeiro minuto,
com Arthur Rezende. Depois,
com Matheuzinho, aos quatro
e aos cinco minutos.

Porém, quando o Tricolor
chegou, foi às redes e sacra-
mentou a classificação. Na
marca de 21 minutos, Pineida
recebeu de Nathan, chegou
à linha de fundo e cruzou,
na medida, para Luiz Henri-
que marcar e colocar núme-
ros finais à partida. (Especial
para O Hoje)

Com o Serra
Dourada lotado,
Vila Nova é
derrotado
novamente pelo
Fluminense e 
dá adeus à Copa
do Brasil

O Goiás conquistou sua pri-
meira vitória no Brasileiro da
Série A no último domingo (8),
no clássico diante do Atlético
Goianiense e agora a equipe
volta a campo para enfrentar
o Santos, pela sexta rodada,
no domingo (15), às 19 horas,
no estádio Hailé Pinheiro.

Após oito jogos sem vencer,
a vitória veio e em um mo-
mento importante na tempo-
rada. Na primeira semana li-
vre de Jair Ventura, o Goiás
conseguiu um grande resul-
tado sobre o rival e ainda de
quebra saiu da zona de re-
baixamento da Série A.

“Independentemente do ad-
versário, estávamos buscando
muito essa vitória e indepen-
dente de quem a gente enfren-
tasse, estamos nos dedicando,
trabalhando muito para poder
conquistar esse resultado. A
gente viu uma oportunidade
grande hoje, porque tivemos
uma semana muito forte, mui-
to intensa de trabalho, foi a
primeira semana cheia do pro-

fessor Jair, então conseguimos
coroar essa semana com um
belo resultado”, disse Tadeu.

O resultado foi ainda mais
importante pelas circunstân-
cias do jogo. Com vinte e seis
minutos de jogo, o Goiás já es-
tava com um a menos. O vo-
lante Henrique Lordelo acabou
tomando dois amarelos e aca-
bou saindo mais cedo de cam-
po. Tadeu dedicou a vitória ao
companheiro.

“Tivemos uma expulsão e
dificultou, mas mostrou a força
do nosso elenco. O Henrique
(Lordelo) fez um grande jogo
contra o Atlético (Mineiro) e
fez uma grande partida e de
forma alguma vamos apontar
o dedo, pelo contrário. Abra-
çamos ele e mostramos o tanto
que ele é importantíssimo e
corremos muito para dar essa
vitória para ele também. Agora
é dar sequência porque o cam-
peonato é longo e hoje foi um
jogo que nos dá uma condição
muito boa para a sequência”,
ressaltou o goleiro.

O próximo jogo do Goiás
na competição acontece no
próximo domingo (15), quan-
do recebem o Santos, às 19
horas. Para Tadeu, a equipe
terá mais essa semana livre
para trabalhar e agora está
de olho na primeira vitória
com a casa cheia.

“Agora é buscar a primeira
vitória em casa e até agora
não perdemos em casa. Agora
é buscar a vitória. Com todo
respeito a grande equipe do
Santos e eles estão em compe-
tições também, teremos mais
uma semana cheia. Descansar,
porque o jogo foi muito intenso
hoje e vamos ter tempo para
isso e para poder trabalhar,
ajustar alguns detalhes, per-
demos alguns jogadores. Então,
será uma semana importante
também e com certeza com a
Serrinha lotada para a gente
fazer um grande jogo e buscar
mais uma grande vitória”, con-
cluiu o jogador esmeraldino.
(Victor Pimenta, especial
para O Hoje)

Goleiro falou sobre resultado no clássico em que não foi vazado pela primeira vez na competição 

O técnico Tite convocou
a seleção masculina brasi-
leira para os próximos jogos
preparatórios para a Copa
do Mundo do Catar, contra
a Coreia do Sul e Japão, em
junho. A principal novidade
na lista de 27 atletas, anun-
ciada nesta quarta-feira
(11), é a presença do volante
Danilo, do Palmeiras. O pri-
meiro amistoso será em 2
de junho, contra a Coreia
do Sul, na capital Seul, e
quatro dias depois o Brasil
encara o Japão, em Tóquio.

Além de Danilo, a rela-
ção tem somente outros
dois jogadores que atuam
no país: o goleiro Wever-
ton, também do Palmeiras,
e Guilherme Arana, do Atlé-
tico-MG. O amistoso contra
a Argentina, marcado para
o dia 11 de junho, em Mel-
bourne, na Austrália, foi
cancelado e a CBF buscará

um novo adversário. A
Copa do Catar começa no
dia 21 de novembro, e o
Brasil estreia três dias de-
pois contra a Sérvia.

Os dois amistosos serão
os penúltimos da seleção
sob o comando de Tite antes
da convocação final para a
Copa do Catar. Em setem-
bro, a seleção tem jogo pre-
paratório agendado contra
o México. O Brasil tem ain-
da pela frente um confronto
contra a Argentina, válido
pelas Eliminatórias da Copa,
interrompido em setembro
após intervenção da Anvisa,
em meio à pandemia de
Covid-19. Na última segun-
da (9), o Comitê de Apela-
ção da Fifa decidiu que a
partida deverá ser reagen-
dada, depois de considerar
os recursos apresentados
pelas federações de ambos
os países. (ABr)

Tite convoca seleção
para jogos contra
Coreia do Sul e Japão

SELEÇÃO BRASILEIRA

Tadeu dedica vitória a volante e
projeta confronto contra o Santos

GOIÁS

Fim da linha

Rosiron Rodrigues / Goiás EC
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O atacante
argentino Germán
Cano fez o primeiro
dos dois gols do
Fluminense

ConvoCados

Goleiros

Alisson – liverpool (iNG)

ederson – Manchester City (iNG)

Weverton – Palmeiras

lAterAis

Alex sandro – Juventus (itA)

Alex telles – Manchester United

(iNG)

Daniel Alves – Barcelona (esP)

Danilo – Juventus (itA)

Guilherme Arana – Atlético-MG

ZAGUeiros

eder Militão – real Madrid (esP)

Gabriel Magalhães – Arsenal

(iNG)

Marquinhos – Paris saint-Ger-

main (FrA)

thiago silva – Chelsea (iNG)

Meio-CAMPistAs
Bruno Guimarães – Newcastle
(iNG)
Casemiro – real Madrid (esP)
Danilo – Palmeiras
Fabinho – liverpool (iNG)
Fred – Manchester United (iNG)
lucas Paquetá – lyon (FrA)
Philippe Coutinho – Aston Villa
(iNG)

AtACANtes
Gabriel Jesus – Manchester City
(iNG)
Gabriel Martinelli – Arsenal (iNG)
Matheus Cunha – Atlético de
Madrid (esP)
Neymar Jr. – Paris saint-Ger-
main (FrA)
raphinha – leeds United (iNG)
richarlison – everton (iNG)
rodrygo – real Madrid (esP)
Vini Jr. – real Madrid (esP)

TéCnICa

Vila Nova 0x2 Fluminense

t
FICHA

Data: 11 de maio de 2022. Horário: 21h30. Local: estádio serra
Dourada, em Goiânia (Go). Gols: Germán Cano (9’/1T) e luiz Hen-
rique (21’/2T). Árbitro: anderson Daronco (Fifa/rs). Assistentes:
rafael da silva alves (Fifa/rs) e Michael stanislau (rs)

Vila Nova: Georgemy; alex silva
(Pedro bambu), rafael Donato,
renato e Willian Formiga; ralf
(Pablo roberto), arthur rezen-
de e Matheuzinho (Wagner);
Pablo Dyego, rubens (Diego
Tavares) e victor andrade.
Técnico: Higo Magalhães

Fluminense: Fábio; samuel Xa-
vier (Calegari), nino (luccas
Claro), David braz e Pineida;
Wellington (Martinelli), andré
Yago Felipe e nathan; Germán
Cano (Fred) e luiz Henrique
(Caio Paulista).
Técnico: Fernando Diniz

Marcelo Gonçalves/Fluminense FC
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Victor Pimenta

O Atlético Goianiense está
nas oitavas-de-final da Copa
do Brasil. Na noite desta quar-
ta-feira (11), o Dragão ficou
somente no 0 a 0 no tempo
normal diante do Cuiabá ,
mas nas penalidades conver-
teu todas as cobranças para
avançar de fase na competi-
ção nacional. Clube rubro-ne-
gro recebe 3 milhões de reais
por classificação. 

Primeiro tempo 
Um jogo muito abaixo da

expectativa criada. Não tive-
ram momentos de perigo de
ambos os times. Mesmo com
equipes ofensivas pelos dois
lados, o jogo foi muito amar-
rado, com muita transpiração
e muita inspiração. O Atlético
Goianiense apesar de não ter
assustado Walter, acabou sen-
do mais criativo, porém o últi-
mo toque não aconteceu para
que pudesse ter gols. 

O Cuiabá teve uma mar-
cação mais frágil, deixando
o Atlético jogar, mas ainda
assim acabou sendo mais pe-
rigoso, apesar de Ronaldo
também não ter sujado seu
uniforme. Os donos da casa
tentaram nos contra-ataques
e na melhor chance, Alesson
acabou se empolgando de-
mais e acabou não tocando
para a jogada prosseguir e
nisso a defesa rubro-negra
desarmou antes que ele pu-
desse se aproximar da área.
Um jogo muito fraco tecni-
camente e com o empate sem
gols no placar traduzindo o
que foram esses primeiros
quarenta e cinco minutos. 

Segundo tempo
O treinador Pintado então

voltou para o segundo tempo
tirando Jenison e colocando
Rodriguinho para fazer a fun-
ção de falso 9, porém não du-
rou muito tempo e acabou co-
locando Elton na partida e vol-
tando a ter um centroavante
de origem. As mudanças do
Cuiaba não surtiram efeito e
o Atlético foi muito superior
no segundo tempo.

O Cuiabá parecia querer le-
var o jogo para as penalidades
e sem correr muitos riscos,
acabou sofrendo muitos. As
mudanças de Louzer com as
entradas de Léo Pereira e Air-
ton movimentaram a equipe
que teve cinco vezes mais
chances de gols, fazendo Wal-
ter dessa vez suar o uniforme
e ficar atento nas jogadas pe-
rigosas vindas pelos dois lados,
quando não, pelo alto. A grande
chance veio em um cruzamen-
to de Jorginho que Empereur
tirou o que seria a bola para
Rato marcar. Luiz Fernando
tentou no final com uma ex-

celente finalização, mas Walter
defendeu, assim como na de
Elton, que foi para fora. O em-
pate sem gols seguiu e assim a
partida foi para as penalidades. 

Penalidades
O Atlético quem abriu as

cobranças e Airton bateu no
canto para fazer. O zagueiro
Empereur também marcou.
Baralhas também bateu no
mesmo canto e balanço as re-
des. A primeira cobrança de-

fendida veio com Ronaldo em
chute de Pepê. Léo Pereira
converteu sua penalidade.
Uendel acertou no canto, qua-
se Ronaldo pegando mais um.
Édson Fernando que entrou
na segunda etapa, também
marcou. Ronaldo quase pegou
mais um, dessa vez na co-
brança de Rodriguinho. De ca-
vadinha, Marlon Freiras ga-
rantiu a classificação do Atlé-
tico Goianiense para as oita-
vas. (Especial para O Hoje)

Após empate sem
gols no tempo
normal, Ronaldo
defende pênalti e
Atlético supera
Cuiabá na Copa
do Brasil

DrAGão nas oitavas
AssCom Dourado

GOIÂNIA, QUINTA-FEIRA, 12 DE MAIO DE 2022
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Partida foi fraca
tecnicamente no
tempo normal,
mas Dragão
superou nas
penalidades para
avançar de fase

TéCnICa

Cuiabá (3) 0 x 0 (5)Atlético-GO

t
FICHA

Data: 11 de maio de 2022. Horário: 22h (de brasília). Local: arena
Pantanal, em Cuiabá (MT). Árbitro: luiz Flavio de oliveira (Fifa/sP).
Assistentes: Daniel Paulo ziolli (sP) e alex ang ribeiro (sP)

Cuiabá: Walter; João lucas
(Daniel Guedes), Marllon,
alan empereur e uendel; ri-
vas, Pepê e valdívia (Felipe
Marquês); alesson (everton),
Jenison (rodriguinho) e an-
dré luís (elton).
Técnico: Pintado

Atlético-GO: ronaldo; Hayner,
edson, ramon Menezes, e Jef-
ferson; Marlon Freitas, Gabriel
baralhas e Jorginho (édson Fer-
nando); shaylon (airton), Wel-
lington rato (léo Pereira) e luiz
Fernando (brian Montenegro).
Técnico: umberto louzer
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Sabrina Vilela 

O cenário das fei-
ras livres em Goiâ-
nia está diferente.
Ao contrário do ala-

rido sobre produtos e o tumulto
dos anos antes da pandemia,
poucas barracas e apenas alguns
clientes estão presentes nos lo-
cais. O principal fator para a
baixa procura, segundo os fei-
rantes, é o aumento do preço
dos hortifrutis. E não é para
menos. Nos últimos meses, a
inflação é o principal assunto
de donas de casa, produtores e
vendedores. A variação dos pre-
ços na capital no comparativo
entre março e abril foi de 0,81%.
Já a variação acumulada, me-
dida nos últimos 12 meses, ficou
em 12,87%.

O índice que mede o preço
dos produtos aos consumido-
res mensalmente, o  IPCA, si-
nalizou um crescimento 1,06%,
a maior variação para o mês
desde 1996 (1,26%). A batata-
inglesa foi o maior vilão do
aumento com um acréscimo
de 18,28%, seguido do tomate
(10,18%), o óleo de soja (8,24%),
o pão francês (4,52%) e as car-
nes (1,02%). O índice mostrou,
mais uma vez, que o aumento
dos combustíveis puxou a in-
flação dos alimentos. 

Outro levantamento apon-
ta ainda que as hortaliças
apresentaram em março au-
mento no volume de vendas
de 9,9% em relação a feve-
reiro é de 7,7% em compara-
ção com o mesmo período do
ano passado, segundo o Bo-
letim Prohort da Conab di-
vulgado em abril de 2022.

O feirante Wenikley Batista
Lemes trabalha com a venda
de hortifrutis há 19 anos e,
além do Cepal, faz feira em
outros lugares da capital de
terça a domingo. Segundo o
vendedor, o problema é que
os alimentos que compra nas
Centrais de Abastecimento  de
Goiás (Ceasa-GO) estão caros
e com qualidade inferior. “O
pepino está muito caro e de
qualidade ruim, jiló no atacado
e o tomate que não abaixa de
jeito nenhum”, reclama o fei-
rante, que antes pagava R$90
reais no saco de tomate e agora
desembolsa R$150.

Wenikley faz compras to-
dos os dias para repor as mer-
cadorias. Wenikley conta que
é comum os clientes recla-
marem dos preços. “Está mais
caro e o fluxo diminuiu por
causa dos aumentos. Depois
da pandemia, a situação não
voltou ao normal e, com o

aumento, a feira está vazia.” 
Simone Pereira é feirante

há 39 anos, vende folhagens
em várias feiras e também no
Ceasa. E lá o movimento não
está muito bom. “A venda na
Ceasa está fraca por conta do
aumento. O alface antes era
R$8 o palito e agora está R$10.” 

Paola Alves é feirante há
15 anos no ramo de frutas. Ela
também reclama que houve

aumento em algumas frutas,
como o morango, que agora
está R$15 a caixinha. Paola
também sentiu a diminuição
dos fregueses. “O movimento
diminuiu demais. Eu faço seis
feiras por semana e a renda
diminuiu demais. A gente faz
promoção, dá desconto, brinde
para não perder os clientes.”

Feirante há 24 anos, Carlos
Augusto de Souza aponta que

os itens mais caros são: cebola,
cenoura, tomate, quiabo e va-
gem. “A cenoura estava R$8
o quilo e agora já está R$15 o
quilo”, observa. Segundo o
feirante, o fluxo caiu quatro
vezes. Carlos Augusto revela
o que usa para economizar.
“Tem que saber pechinchar
na Ceasa para conseguir um
preço mais em conta.” 

Geová Lourenço, que tra-

balha com a venda apenas de
bananas há 2 anos, conta que
os valores não tiveram muita
alteração nos últimos dias,
mas às vezes, quando tem au-
mento, os feirantes tentam dri-
blar o valor. “A gente diminui
o preço e cobre a oferta. Mes-
mo que aperte um pouco, o
importante é não perder clien-
te”, declara confiante Geová.

O vilão, como sempre, é o
tomate. Os preços do fruto tive-
ram movimentos de subida des-
de o final de 2021. Só no mês de
março, o tomate teve aumento
de 27,19%. O motivo apontado
é a redução de oferta acumulada
em quase 10% em 2022 e a falta
sazonal da fase de transição de
safras. No caso da batata, houve
estabilidade de preços na Com-
panhia de Entrepostos e Arma-
zéns Gerais de São Paulo (Cea-
gesp), com variação positiva de
0,32%. E na Ceasa-GO houve
queda de 0,29%.

Gasto maior com feira 
A cuidadora de idosos,

Adriana Aquino vai à feira
toda semana para comprar
verduras, legumes e frutas.
Ela gasta, em média, por mês
R$300 com compras. “Antes,
com R$ 100 eu voltava com o
carrinho cheio”, aponta  o
carrinho de compras quase
cheio Adriana. “Ainda não
está cheio e já deu R$200”,
revela o preço, que ainda não
incluia as frutas. “Não parei
de comprar os alimentos por
causa dos preços, mas dimi-
nuí a quantidade.” 

A funcionária pública So-
lange Leão, antes mesmo da
reportagem se aproximar, es-
bravejou “está tudo um absur-
do de caro”. Solange faz parte
das pessoas que diminuíram a
quantidade de vezes que vão
à feira para fazer compras.
“Antes eu ia toda semana. Ago-
ra só de 15 em 15 dias.” Mesmo
assim, a servidora prefere a
feira ao mercado. “A durabili-
dade dos produtos da feira é
melhor”, explica. 

Glória Espírito Santo é pro-
fessora e gasta, em média,
R$1.200 só com feira. “Eu moro
no Setor Pedro Ludovico, então
tem muitas feiras próximas.
Vou em todas e em todos os
horários para pesquisar e es-
colher o que tem de bom em
cada uma”, descreve empol-
gada. Mas nem assim a edu-
cadora fica satisfeita. “Não tem
como ir a uma feira atualmen-
te e dizer que fez uma boa
compra. Eu paguei R$13 em
um abacaxi que antes era R$5”,
pontua chateada. 

Engenheiro agrônomo e
coordenador técnico do Insti-
tuto para o Fortalecimento da
Agropecuária de Goiás (Ifag)
da Federação da Agricultura
e Pecuária de Goiás (Faeg),
Alexandro Alves dos Santos
explica que os insumos básicos
da agricultura, como fertili-
zantes e defensivos agrícolas,
subiram de preço e impacta-
ram diretamente no custo
para o consumidor. “Tivemos
também a questão da intensi-
dade de chuvas, especialmente
no mês de fevereiro, março e
uma pequena parte de abril,
o que prejudcou muito algu-
mas culturas que são cultiva-
das basicamente a céu aberto.
Como se tratam de culturas

muito sensíveis, acaba que in-
terfere muito na questão do
desenvolvimento dessas plan-
tas e, consequentemente, na
oferta de produtos.”

Os aumentos presenciados
pelo goianos podem até mesmo
interferir na geração de em-
pregos. “Quando os custos co-
meçam a ficar muito altos para
o produtor, ele vai ter que en-
xugar custos e abaixar o má-
ximo possível os gastos que
tem. Com isso, ele diminui o
tamanho da área e o volume
de produção. Se um determi-
nado volume demanda uma
quantidade x de trabalhadores,
em um volume talvez x menos
dois vai ter uma quantidade
menor de trabalhadores para

tocar aquele mesmo negócio”,
detalha o engenheiro.  

Maçã, melão e 
mamão tiveram
aumento de até 350%

O aumento expressivo nos
hortifrútis tem causado alarde
e insatisfação na população bra-
sileira. O diretor de política agrí-
cola da Federação dos Traba-
lhadores Rurais na Agricultura
Familiar do Estado de Goiás
(Fetaeg),  Orlando Luiz da Silva,
explica que os reajustes dos
hortifrútis têm influenciado o
cotidiano das pessoas. 

“Não só nos hortifrútis mas
também no feijão, óleo de
soja, gás de cozinha e carne,
que estão caros. Levando em

consideração que temos um
dos menores salários mínimos
e mais defasados do mundo,
se torna um verdadeiro dile-
ma a vida das famílias, quase
um milagre sobreviver com
a renda mínima”, observa.

Os aumentos impactam di-
retamente nas feiras de rua.
“Existem dois tipos de feiran-
tes: aqueles do interior, que
geralmente fazem uma feira
por semana e que produzem
para poder vender, e os fei-
rantes urbanos, que, em sua
maioria, compram sua mer-
cadoria na Ceasa e fazem até
três feiras por semana. O que
se vê é uma variação cons-
tante de preços devido ao au-
mento. A cada dia as famílias

estão comprando e consumin-
do menos”, faz o alerta. 

Luiz chama a atenção tam-
bém para programas que
apoiem a agricultura familiar.
“Mercados institucionais como
o Programa Nacional de Ali-
mentação Escolar (Pnae) e o
Programa de Aquisição Ali-
mentar (PAA) são fundamen-
tais para quem produz, uma
vez que são portas que se
abrem para a agricultura fa-
miliar. Por outro lado, abaste-
cer as escolas garante o re-
passe por intermédio das ins-
tituições para famílias que per-
deram totalmente o poder de
compra”, avalia o diretor da
Fetaeg, Orlando Luiz da Silva.
(Especial para O Hoje)

Nos últimos meses, a inflação é o principal assunto de donas de casa, produtores e feirantes

Preço dos insumos e falta de chuva impactaram

Inflação esvazia feiras e hortifruti
some da mesa do goiano
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“Tem que saber
pechinchar na Ceasa

para conseguir um preço
mais em conta", conta

Carlos Augusto

Para o feirante Wenikley
Batista, o problema é que os
alimentos que ele compra na
Ceasa estão caros e com
qualidade inferior

Adriana Aquino vai à feira
toda semana e gasta, 
em média, R$300 com 

compras todo mês

Fotos: Sabrina Vilela
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Daniell Alves

Somente nos quatro primeiros meses deste ano 1.680
postes foram danificados após colisões de veículos em
Goiás. São, em média, 14 batidas por dia. Em comparação
com o mesmo período do ano passado, o crescimento
foi de 30,7%. Em 2019, a empresa responsável pela dis-
tribuição de energia no Estado aponta que nos quatro
últimos anos o crescimento chegou a 52,7%, o que au-
menta os custos operacionais da Enel Distribuição Goiás.

Com o objetivo de promover a conscientização e
mobilizar a sociedade por um trânsito mais seguro no
mês em que é realizado o movimento Maio Amarelo, a
companhia de energia orienta a população em caso de
acidentes com postes.

Responsável pela Operação e Manutenção da Enel
Distribuição Goiás, Ícaro Barros informa que esse tipo
de ocorrência costuma se concentrar nos finais de se-
mana, entre sexta e segunda-feira. Um poste derrubado
pode significar horas de trabalho das equipes de ma-
nutenção, que precisam não apenas substituir a estru-
tura, mas reconstruir todo o trecho da rede elétrica da-
nificada, segundo Ícaro. “Em alguns casos mais com-
plexos, é necessário aguardar a liberação da perícia
para iniciarmos os trabalhos, o que pode aumentar o
tempo que os clientes ficam sem energia.” 

Em situações como esta, a Enel Distribuição Goiás
deve ser comunicada para realizar a troca do poste.
Uma equipe da companhia é deslocada imediatamente
para o local a fim de fazer os reparos na rede. Alguns
cuidados também devem ser tomados para evitar
acidentes. “Não se deve tocar em cabos que estejam
no solo, ficar embaixo de estruturas danificadas,
nem tentar realizar o isolamento da área. Caso o
poste tenha caído sobre o veículo, recomenda-se que
o motorista não saia do carro até a chegada de so-
corro, salvo em caso de incêndio no local, mantendo
sempre distância dos fios”, orienta.

Para tentar diminuir o impacto dos abalroamentos,
a Enel colocou defensas em alguns postes. Isso reduz
a possibilidade de o equipamento tombar e ainda di-
miniu o risco para os passageiros do veículo. Em caso
de colisão, o motorista ou responsável pelo veículo
deve arcar com os custos para a troca do equipamento.
Para comunicar ocorrências, solicitar serviços ou in-
formações, os clientes da Enel Distribuição Goiás
podem entrar em contato pelo aplicativo da empresa,
que pode ser baixado gratuitamente para os sistemas
iOS e Android pelo site da companhia
(www.enel.com.br).

Acidentes recentes
No último sábado (7), uma criança de 2 anos morreu

após o pai perder o controle da direção e bater o
carro em um poste de energia elétrica na capital. O
acidente ocorreu na Avenida Doutor Francisco Xavier,
no Setor Crimeia Oeste, Região Central de Goiânia. De
acordo com a polícia, o condutor apresentava sinais
de embriaguez. 

A criança havia sido colocada pelo pai na cadeirinha
no banco de trás do carro ao lado da irmã de 4 anos,
que também estava numa cadeirinha. Com o impacto
da batida, os pequenos se feriram e uma não resistiu.

Três dias antes, em Anápolis, um caminhão também
bateu em um poste elétrico em uma das esquinas da
rotatória que fica em frente ao posto de gasolina. O
veículo desceu sozinho pela rua depois do caminhoneiro
deixá-lo ligado e sair para pedir informação no posto
localizado na Vila Góis, Região Central da cidade. 

Câmeras de segurança registraram o momento em
que o caminhoneiro chega, desce, conversa com o
frentista e, depois, sai correndo para tentar parar o
caminhão, que já descia pela via.

Já no último ano, outro caminhão atingiu fios de
telefone e acabou derrubando nove postes em Apare-
cida de Goiânia. O acidente deixou 500 famílias sem
energia na região. O condutor afirmou que iria en-
tregar uma carga em um comércio quando o veículo
se prendeu a cabos de telefonia na Alameda Antônio
Alves Neto. O caminhão então saiu puxando os postes,
que caíram. (Especial para O Hoje)

Crescimento foi de 30,7% na comparação com o ano passado

Mais de 10 toneladas de
combustíveis foram apreen-
didos pela Polícia Civil de
Goiás (PC-GO), em Goiânia,
durante operação integrada
com a Agência Nacional do
Petróleo. O mandado de busca
e apreensão foi cumprido em
uma garagem para caminhões
no Jardim Novo Mundo, na
terça-feira (10). Além dos com-
bustíveis, foram apreendidos
tanques, compartimentos,
equipamentos e maquinários
usados para armazenar, es-
conder e distribuir os produ-
tos. Os envolvidos já foram
identificados, mas os nomes
seguem em sigilo.

Conforme explica o titular
da Delegacia Estadual de Re-
pressão a Crimes contra o
Consumidor (Decon), Khlis-

ney Kesser, o combustível era
furtado de caminhões-tanque
que pertenciam a distribui-
doras. “Esses caminhões, an-
tes de abastecer, ou depois
de entregar o combustível
nos postos, eram deixados no
interior da garagem para per-
noitar e aguardar novos abas-
tecimentos. Durante esse pe-
ríodo, eram retirados restos
de combustível ou, depois do
abastecimento, era retirada
parte do combustível e isso
era estocado e ocultado ali
dentro”, aponta. 

Para que os compradores
não sentissem falta do com-
bustível furtado, ocorria a
adulteração. “A quantidade
retirada era completada no
caminhão tanque com outros
produtos, como Arla ou água.

O dono do posto ou da distri-
buidora recebe o combustível
adulterado sem conseguir ve-
rificar a qualidade dele”, ex-
plica o delegado.

R$ 500 mil por mês 
A Decon apurou que os

criminosos movimentavam,
com a atividade ilícita, apro-
ximadamente meio milhão de
reais por mês. Os envolvidos
são investigados por crimes
contra as relações de consumo
contra o Sistema de Estoques
de Combustíveis, associação
criminosa, furto qualificado
e conexos. “Temos vários en-
volvidos e vamos pedir a pri-
são ao Poder Judiciário para
que a gente possa erradicar
essa prática.” (Daniell Alves,
especial para O Hoje)

PC apreende mais de 10 toneladas
de combustíveis furtados

Colisões em
postes chegam
a 14 por dia
em Goiás
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Depois de gestões caricatas, STJ tem
nova presidência com grande júbilo

O Pleno do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) elegeu por aclamação a ministra Maria
Thereza de Assis Moura para o cargo de pre-
sidente da corte no biênio 2022-2024. Ela
também assumirá o comando do Conselho
da Justiça Federal (CJF). A Eleição ocorreu
para a substituição do atual presidente, mi-
nistro Humberto Martins, cuja gestão se en-
cerra no final de agosto. Após ser escolhida
como a próxima presidente, a ministra Maria
Thereza parabenizou Humberto Martins pelo
trabalho realizado à frente do tribunal. Ela
agradeceu a confiança dos seus pares e se
comprometeu a manter e aprimorar o tra-
balho conjunto na condução do STJ, contando
com a participação dos servidores, de forma

a dar seguimento às boas práticas iniciadas
em gestões anteriores. A ministra Maria The-
reza de Assis Moura é natural de São Paulo,
onde iniciou sua trajetória profissional e aca-
dêmica. Mestre e doutora em direito proces-
sual pela Universidade de São Paulo (USP) –
instituição na qual também leciona –, tem
especialização em direito penal econômico
pela Faculdade de Coimbra, em Portugal. Mi-
nistra do STJ desde 2006 e atual corregedora
nacional de Justiça, a magistrada obteve o
reconhecimento internacional pela partici-
pação ativa na comunidade jurídica, atuação
que a levou a integrar o Conselho Consultivo
da Rede Mundial de Integridade Judicial, da
Organização das Nações Unidas (ONU).

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

Jurídica

Agravante para crime de trânsito

A Comissão de Viação
e Transportes da Câma-
ra dos Deputados apro-
vou projeto de lei que
aumenta a pena para o
homicídio culposo no
trânsito contra pedestre
ou ciclista. O texto altera
o Código de Trânsito
Brasileiro (CTB), que
hoje prevê pena de de-

tenção de 2 a 4 anos e
suspensão ou proibição
de se obter a habilitação
para dirigir no caso de
prática de homicídio cul-
poso no trânsito. Pela
proposta aprovada, se o
crime for praticado con-
tra pedestre ou ciclista,
a pena será aumentada
de 1/3 à metade.

Respeito à advocacia
O Plenário do Senado

inicia votação de vários
destaques, dentre os
quais o referente ao Pro-
jeto de Lei (PL
5.284/2020) que limita a
busca e apreensão em
escritórios de advocacia
e estabelece critérios
para que isso seja feito.
O PL estabelece limites
e critérios para busca e

apreensão em escritó-
rios de advocacia e faz
uma série de alterações
no Estatuto da Advoca-
cia (Lei 8.906, de 1994),
além de outras leis re-
ferentes a prerrogativas
do advogado, fiscaliza-
ção da atividade, hono-
rários e limites de im-
pedimentos ao exercício
da profissão.

2 Informativo 734, STJ – Expressões ofensivas, desrespeitosas e pejorativas proferidas
pelo magistrado na sessão de julgamento contra a honra do jurisdicionado que está sendo
julgado, podem configurar causa de nulidade absoluta, haja vista que ofendem a garantia
constitucional da imparcialidade, que deve, como componente do devido processo legal,
ser observada em todo e qualquer julgamento em um sistema acusatório.

O Comitê de Igualdade Racial
do Tribunal de Justiça do Estado
de Goiás (TJGO), sob a coordena-
ção da juíza Adriana Maria dos
Santos Queiróz de Oliveira, pro-
move hoje (12), às 18 horas, o we-
binário “Torto Arado - Encontro
com Itamar Vieira Júnior”. A con-
ferência virtual integra a progra-
mação do Fórum Permanente de
Estudos Étnico-Raciais do TJGO.

Iniciativa de Comitê
do TJ-GO merece
todos os aplausos

STF lança plataforma para 
aprimorar a sua transparência

O Supremo Tribunal Federal (STF) lançou
ontem (11), às 13h30, o  Programa Corte
Aberta, que disponibiliza à sociedade a base
de dados do Tribunal de forma ampla e
transparente. Com quatro eixos de trabalho,
o programa permite a visualização dos dados
em um ambiente digital único, o que facilita
a pesquisa por informações. Os dados ficam
disponíveis em painéis que permitem a na-

vegação e o acesso às estatísticas da Corte
de forma simples e intuitiva. Eles reúnem
informações como os processos em trami-
tação na Corte, os julgamentos em Plenário
Virtual, a quantidade de decisões proferidas,
histórico de temas de Repercussão Geral,
taxa de provimento dos processos recursais,
além das ações relacionadas à pandemia da
covid-19, dentre outros.
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A produção física da indús-
tria de transformação de Goiás
registrou queda de 0,2% em
maio de 2022 na comparação
com abril. No mês, Goiás ficou
entre os seis piores resultados
do País. Porém, sua marca foi
a menos ruim. O pior resultado
veio de Santa Catariana, queda
de 3,8%, seguida de Pará, que-
da de 3,3%.

No ano, Goiás acumula re-
sultado positivo. Crescimento
de 0,5%. Percentual acima da
média nacional que está, nesta
mesma base de comparação,
em -4,5%. Ranqueando os re-
sultados do ano em compara-
ção a igual período do ano pas-
sado, Goiás ocupa a 5ª posição,
empatado com Amazonas.

Em que pese o resultado
positivo no ano, percebe-se
que a produção goiana vem
apresentando decréscimo ao
longo dos meses. Quando se
compara o resultado deste mês
com igual período do ano pas-
sado, vê-se uma queda de 1,9%
e, ainda, no acumulado dos 12

últimos meses temos uma re-
tração de 2,9%. Dentre os se-
tores pesquisados pelo IBGE
em Goiás, constata-se que os
segmentos de alimentos, bio-
combustíveis e produtos far-
moquímicos e farmacêuticos
estão com os piores resultados
no acumulado nos últimos 12
meses. Queda de 2,60%, 1,71%
e 1,67%, respectivamente.

Os principais fatores que
influenciaram estes resultados
consistem na elevação do cus-
to de produção e fornecimento
de matéria prima, em especial
pela logística marítima inter-
nacional. Internamente temos
uma inflação em elevação e
sem controle aparente. Fato
este que diminuiu a capaci-
dade de compra do brasileiro

e exige sacrifício do setor pro-
dutivo em não repassar a ele-
vação dos custos de produção
para o produto final, porém
chega um momento em que
não se consegue repassar para
os preços de seus produtos tal
elevação.

Um ponto bastante contro-
verso na economia nacional é
a elevação da taxa Selic – rea-

lizada pelo Banco Central – e
as ações do governo federal
em reduzir alíquotas de IPI
para ampliar o consumo e ain-
da, isenções do II – imposto de
importação, sobre a justifica-
tiva de estar havendo desa-
bastecimento. São ações dis-
tintas e que deixam o mercado
confuso e inseguro para in-
vestimentos relativos à am-
pliação da produção. (Especial
para O Hoje)

Produção no setor de transformação cai 0,2%

Ítallo Antkiewicz

A indústria goiana regis-
trou recuo na produção de
1,9% em março se comparado
com o mesmo período do ano
passado, segundo dados da
Pesquisa Industrial Mensal -
Produção Física (PIM-PF) do
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), di-
vulgados nesta terça-feira (10).
O resultado é especialmente
explicado pelo recuo na fa-
bricação de combustíveis (-
20,8%), com destaque para o
etanol, e na industrialização
de produtos farmoquímicos
e farmacêuticos (-16,3%).

Porém, o comércio varejista,
apesar da expectativa por um
ano melhor em meio à vaci-
nação contra Covid-19, encer-
rou 2021 com queda de 0,5%.
Segundo dados da Pesquisa
Mensal de Comércio (PMC), lo-
jas de móveis e eletrodomés-
ticos (-9,5%) e os hipermerca-
dos e supermercados (-4,9%)
foram os segmentos que mais
reduziram o fluxo de vendas.

O presidente executivo da
Associação Pró-desenvolvi-
mento Industrial do Estado de
Goiás (Adial), Edwal Freitas
Portilho, explica que o menor
desempenho dos supermerca-
dos reflete a redução do poder
de compra da população de-
vido à inflação, que continua
a elevar o preço dos alimentos
e bebidas. “Além disso, a re-
cuperação do mercado de tra-
balho tem se baseado na mão
de obra informal, com menor
renda para os trabalhadores,
o que ajuda a explicar a queda
nas vendas”, afirma.

Segundo Portilho, com a
alta da inflação que fechou
o ano em 10,31% em Goiânia,
houve o impulso da Selic, que
também contribuiu para a
menor demanda. “Esse resul-

tado reputo às consequências
da Covid-19 e da própria eco-
nomia, o Sistema Especial de
Liquidação de Custódia (Selic)
mais alto acaba sendo em-
butido nos preços e o comér-
cio trabalha muito com cré-
dito”, pontua.

Do lado do varejo amplia-
do, Portilho pontua que o
crescimento foi considerado
significativo e surpreendeu,
especialmente com a venda
de veículos. “Houve recupe-
ração, uma demanda que não
foi atendida no ano anterior.
Para a indústria, esse também
foi o destaque positivo, en-
quanto a Pesquisa Industrial
Mensal – Produção (PIM-PF)
mostra que houve recuo de
4% em 2021”, ressalta.

“A elevação da taxa de ju-
ros afeta a indústria, além da
questão conjuntural com pro-
blemas em cadeias globais de
suprimento. Há influência da
queda na demanda do comér-

cio que derrubou a produção
do setor alimentício (-5,6%)
e base de comparação alta
no caso da produção farma-
cêutica, que recuou 21,8%”,
explica o presidente.

Produção
A produção industrial de

farmoquímicos e farmacêu-
ticos teve o segundo recuo
no ano. Em 12 meses, a dimi-
nuição foi de 18,1%, puxada
pela redução da fabricação
de medicamentos.

O presidente explica que
foi uma queda que não acon-
teceu só em Goiás, e, sim, em
nível nacional. “Temos uma
indústria que produz genéri-
cos e precisa da importação
de insumos. Houve uma difi-
culdade nacional, tanto que
houve autorização em abril
para elevação dos preços. O
peso desse segmento para a
economia goiana também fez
o resultado negativo pesar
mais localmente”, afirma.

Segundo Portilho, outro se-
tor importante é o de alimentos,
que em 12 meses recuou a pro-
dução física em 4,9% no Estado.
“Neste, a redução no leite es-

terilizado, carnes e miudezas
de aves congeladas é a principal
explicação para o recuo de
março (-0,7%)”, ressalta.

“A indústria alimentícia
representa mais de 40% da
indústria goiana. Quando tem
queda em três segmentos,
pela importância, impacta o
resultado. Esse desempenho,
por outro lado, não pode ser-
vir de termômetro para o de-
sempenho da economia como
um todo. Em março, o comér-
cio veio na contramão, por
exemplo”, afirma o presidente
da Adial.

Movimentação
O vice-presidente da Fede-

ração das Indústrias de Goiás
(Fieg), Flávio Rassi, pontua
que há fatores imediatos e de
longo prazo que afetam os re-
sultados. “Em março, foi a
primeira vez que a seção de
transformação registrou recuo
este ano. Uma redução de
2,7% foi suficiente para re-
verter as altas alcançadas em
janeiro (1,9%) e em fevereiro
(1,1%) de 2022”, afirma.

Rassi explica que se para o
etanol há moagem e fatores

climáticos como influência, no
farmoquímico, ocorre mudan-
ça no cenário pós-pandemia.
“Tivemos a produção aumen-
tada na pandemia e agora volta
para um padrão anterior. Mui-
tas indústrias estavam com
produção em mais turnos para
que fosse capaz de atender a
demanda do período”, ressalta
o vice-presidente.

Ele pontua que a atividade
industrial goiana também ficou
aquecida para atender outros
Estados, o que derruba o de-
sempenho a nível nacional. No
Brasil, de 15 unidades da fe-
deração pesquisadas, Goiás faz
parte dos seis que tiveram re-
dução na produção. “Por outro
lado, tivemos recuperação na
indústria automotiva, que so-
freu na pandemia”, pondera
sobre o crescimento de 27,1%
em março.

Por outro lado, para um
melhor desempenho, Rassi de-
fende atenção à política de in-
dustrialização para atrair e
manter empresas no Estado
para conseguir compensar im-
pactos que podem deixar de
ser momentâneos, como au-
mento de custos.

Recuo na produção
goiana foi
confirmado pela
Pesquisa Industrial
Mensal - Produção
Física é explicado
pela baixa nos
combustíveis

Indústria e comércio registram
queda em Goiás no ano de 2022

Edwal Portilho
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Setor industrial
registra primeiro
resultado negativo
de 2022 em março

Edwal Freitas
Portilho, presidente
executivo da Adial,
explica que o menor
desempenho dos
supermercados
reflete a redução 
do poder de compra
da população 
devido à inflação



Os controladores da Gol e
da colombiana Avianca anun-
ciaram ontem (11) a formação
de uma holding, sob a qual os
dois grupos de aviação vão
compartilhar a mesma plata-
forma de negócios. O novo gru-
po, que tem expectativa de que
o negócio seja concluído no
segundo semestre deste ano,

se chama Abra. Reúne opera-
ções de uma das maiores com-
panhias aéreas do Brasil, Gol,
e de um dos maiores grupos
sul-americanos de aviação,
Avianca, com operações na Co-
lômbia, no Equador e em El
Salvador e rotas para a Amé-
rica do Norte, Europa e Amé-
rica Central.

A nova empresa terá capi-
tal fechado e sediada no País
de Gales, no Reino Unido.

O acordo foi assinado entre
os principais acionistas da
Avianca Holding, incluindo
Kingsland International, El-
liott International e South

Lake One, e o veículo da fa-
mília Constantino que con-
trola a Gol. As companhias
afirmaram que outros inves-
tidores financeiros vão aplicar
até US$ 350 milhões na Abra.

A Gol e Avianca manterão
operações independentes, en-
quanto “se beneficiam de
maior eficiência e investi-
mentos feitos pelo mesmo
grupo controlador”, segundo
comunicado.

Ações em alta
As ações da Gol subiam

3,6% às 10h48, enquanto o
Ibovespa mostrava valori-

zação de 1,5%. Constantino
de Oliveira Junior, atual pre-
sidente do conselho de ad-
ministração da Gol e funda-
dor da companhia aérea,
será o presidente executivo
da Abra. Roberto Kriete, co-
fundador da Avianca Hol-
dings, comandará o conselho
de administração.

Com as operações da Gol
e Avianca sob um mesmo
guarda-chuva, o Grupo Abra
também deterá participação
econômica não controladora
na aérea Viva, na Colômbia
e no Peru, e um investimento
em dívida conversível, em fa-

tia minoritária, na chilena
Sky Airline.

“A operação não acarreta-
rá obrigatoriedade de reali-
zação de uma oferta pública
de aquisição de controle para
os acionistas minoritários da
Gol, uma vez que não haverá
alienação ou transferência do
controle acionário”, disse a
companhia aérea brasileira.

Após o fechamento da ope-
ração, as partes firmarão
acordo de acionistas da Abra,
sendo que os Constantino e o
grupo de investidores da
Avianca serão co-controlado-
res da holding. (ABr)

Negócio deve ser
concluído no
segundo semestre
deste ano

Cerca de 4,8 milhões de em-
pregos foram perdidos na Ucrâ-
nia desde o início da invasão
russa ao país em fevereiro,
quando o conflito fechou em-
presas, estrangulou as expor-
tações e levou milhões de pes-
soas a fugir, informou na quar-
ta-feira (11) a Organização In-
ternacional do Trabalho (OIT).

As perdas de empregos, que
representam cerca de 30% da
força de trabalho da Ucrânia
antes da invasão, podem subir
para 7 milhões se as hostilida-
des continuarem, diz a OIT em
estudo, acrescentando que 3,4
milhões de vagas poderiam re-
tornar rapidamente no caso
de um cessar-fogo.

A guerra também poderia
aumentar o desemprego nos
países vizinhos, que recebem
milhões de refugiados, e atingir
as economias da Ásia Central,
já que os trabalhadores imi-
grantes na Rússia perdem seus
empregos e voltam para casa.

As forças russas esmagaram
as cidades ucranianas, em
guerra que já matou milhares,

forçando mais de 5 milhões
de pessoas - principalmente
mulheres, crianças e idosos -
a fugir, e poderia fazer com
que a economia da Ucrânia se
contraísse em pelo menos um
terço em 2022.

“As perturbações econômi-
cas, combinadas com o deslo-
camento interno pesado e os
fluxos de refugiados, estão
causando perdas em larga es-
cala em termos de emprego e
renda”, afirma o levantamen-
to. “A agressão russa na Ucrâ-
nia resultou em crise huma-
nitária devastadora, desenca-
deando o mais rápido movi-
mento populacional forçado
desde a Segunda Guerra Mun-
dial”, acrescenta.

Países vizinhos, como Po-
lônia e Romênia, absorveram
a maior parte dos refugiados.
Estima-se que 1,2 milhão deles
trabalhavam antes da invasão.

Segundo o estudo, um con-
flito prolongado colocará pres-
são sustentada nos mercados
de trabalho e sistemas de bem-
estar nesses países, provavel-

mente aumentando o desem-
prego. “Como um exercício hi-
potético, adicionar esses refu-
giados ao número de desem-
pregados aumentaria a taxa
de desemprego na Polônia de
3% para 5,3%.”

A guerra também poderia
ter efeito colateral nos países
da Ásia Central, que dependem
fortemente das remessas en-
viadas pelos imigrantes que
trabalham na Rússia.

Uma desaceleração econô-
mica na Rússia, afetada pelas
sanções ocidentais e pelos cus-
tos da guerra, poderia levar
os trabalhadores imigrantes a
perder seus empregos e voltar
para casa, de acordo com o le-
vantamento.

Globalmente, a guerra na
Ucrânia está exacerbando o
aumento dos preços de ali-
mentos e energia, ameaçando
o emprego e o crescimento dos
salários reais, particularmente
em países de baixa e média
renda que ainda estão se re-
cuperando da pandemia de
covid-19. 

Guerra causou perda de
quase 5 milhões de empregos

UCRÂNIA

Informação do saldo negativo vem estudo divulgado ontem pela OIT
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OCP INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ/MF Nº 02.237.485/0001-67

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA 
VIRTUAL GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

A Administração convoca os senhores quotistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária, a ser realizada no dia18 de maio de 2022, às 15h00min, mediante Vídeo Conferência, 
na plataforma Google Meet (LINK: https://meet.google.com/hib-hcrr-dnj?hs=122&authuser 1) 
para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: I – Prestação das contas dos administradores, exame, 
discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 
31.12.2021; II – Destinação e distribuição de lucros de 2021; III - Retirada de sócios; IV - Alteração da 
cláusula VII do Contrato Social, para prever a possibilidade de distribuição desproporcional de lucros; 
V – Consolidação do contrato social. Os Quotistas poderão optar por participar pessoalmente ou por 
procurador devidamente constituído, desde que munidos dos seguintes documentos: (a) documento de 
identidade; e se for o caso, (b) instrumento de mandato para representação do quotista por procurador, 
o qual deverá ser quotista da sociedade, administrador da sociedade ou advogado, outorgado na forma 
da lei, há menos de um ano. Vale ressaltar que, os documentos descritos ou suas cópias autenticadas 
deverão ser depositados na sede da Sociedade ou encaminhados ao e-mail: juridico.go@jorlan.com, 
com antecedência mínima de 30 minutos antes da realização da AGOE. Será considerado ausente o 
Sócio que não se fizer na presente na sala de reunião até 15 minutos após do horário de abertura dos 
trabalhos e/ou que não apresentar os documentos exigidos neste edital. Goiânia, 09 de maio de 2022. Por 
Orlando Carlos da Silva Júnior (Administrador) e Luís Fernando Machado e Silva (Administrador).

ORSA AGENCIADORA DE SERVIÇOS SEGUROS LTDA.
CNPJ/MF Nº 02.769.826/0001-45

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA
VIRTUAL GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

A Administração convoca os senhores quotistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária, a ser realizada no dia 18 de maio de 2022, às 17h00min, mediante Vídeo Conferência, 
na plataforma Google Meet, (LINK: https://meet.google.com/mec-skuo-zdn?hs=122&authuser 
= 1) para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: I – Prestação das contas dos administradores, 
exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado 
em 31.12.2021; II – Destinação e distribuição de lucros de 2021. Os Quotistas poderão optar por 
participar pessoalmente ou por procurador devidamente constituído, desde que munidos dos 
seguintes documentos: (a) documento de identidade; e se for o caso, (b) instrumento de mandato 
para representação do quotista por procurador, o qual deverá ser quotista da sociedade, administrador 
da sociedade ou advogado, outorgado na forma da lei, há menos de um ano. Vale ressaltar que, os 
documentos descritos ou suas cópias autenticadas deverão ser depositados na sede da Sociedade 
ou encaminhados ao e-mail: juridico.go@jorlan.com, com antecedência mínima de 30 minutos da 
realização da AGOE. Será considerado ausente o Sócio que não se fizer presente na sala de reunião até 
15 minutos após do horário de abertura dos trabalhos e/ou que não apresentar os documentos exigidos 
neste edital. Goiânia, 09 de maio de 2022. Por Orlando Carlos da Silva Júnior (Administrador) e Luís 
Fernando Machado e Silva (Administrador).

PARSEC CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
CNPJ/MF Nº 02.758.654/0001-04

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA 
VIRTUAL GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

A Administração convoca os senhores quotistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária, a ser realizada no dia 18 de maio de 2022, às 16h30min, mediante Vídeo Conferência, na 
plataforma Google Meet, (LINK: https://meet.google.com/cev-ezcp-mdq?hs=122&authuser= 1) para 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: I – Prestação das contas dos administradores, exame, discussão 
e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2021, II – 
Destinação e distribuição de lucros de 2021. Os Quotistas poderão optar por participar pessoalmente ou 
por procurador devidamente constituído, desde que munidos dos seguintes documentos: (a) documento 
de identidade; e se for o caso, (b) instrumento de mandato para representação do quotista por procurador, 
o qual deverá ser quotista da sociedade, administrador da sociedade ou advogado, outorgado na forma 
da lei, há menos de um ano. Vale ressaltar que, os documentos descritos ou suas cópias autenticadas 
deverão ser depositados na sede da Sociedade ou encaminhados ao e-mail: juridico.go@jorlan.com, 
com antecedência mínima de 30 minutos da realização da AGOE. Será considerado ausente o Sócio 
que não se fizer presente na sala de reunião até 15 minutos após do horário de abertura dos trabalhos 
e/ou que não apresentar os documentos exigidos neste edital. Goiânia, 09 de maio de 2022. Por Orlando 
Carlos da Silva Júnior (Administrador) e Luís Fernando Machado e Silva (Administrador).

Controladores da Gol e Avianca
anunciam formação do grupo Abra



Estética envolventeEstética envolvente

Elysia Cardoso 

A cantora Tília lançou o seu álbum
de estreia intitulado ‘2003’ na terça-
feira (10) às 20h. O superprojeto traz
como música de trabalho a faixa
‘Roubando a Cena’, que conta com a
participação dos gigantes da música
Kevin O Chris e Dennis, além de ga-
nhar um supervideoclipe que chega
no canal do YouTube da artista nesta
quinta-feira (12), às 19h.

Anunciado no mês passado, o tra-
balho é composto por oito faixas,
três já conhecidas pelo público - ‘Ven-
da Casada’, ‘TÔ PRONTA!’ e ‘Convoca’,
que juntas ultrapassam 2 milhões e
meio de reproduções nas plataformas
digitais -, além de cinco inéditas -
‘Roubando a Cena’, com participação
Dennis e Kevin O Chris, ‘Para Que Tá
Feio’, ‘Arrepiou’, com OIK, ‘Implora
Amor’ e ‘Tá Tarada’.

“Estou realizando um grande so-
nho com esse trabalho e quero mui-
to que as pessoas ouçam o álbum
faixa por faixa, na ordem que eu
coloquei. Até a ordem das faixas
faz diferença na minha cabeça,
para que as pessoas me conheçam
mais. Coloquei um pouco de mim
e da minha vida pessoal em cada
uma das músicas e estou muito an-
siosa para receber o feedback do
meu público”, adianta a cantora.

Considerada uma das maiores
apostas do pop nacional, Tília acom-
panha o mercado da música desde
pequenininha, mas precisou do ama-
durecimento como pessoa e artista
para dar o passo mais importante da
carreira de um cantor iniciante.

“Mesmo convivendo com esse uni-
verso através dos meus pais, precisei

aprender muito e me construir como
artista para desenvolver um trabalho
como ‘2003’. Desde conquistar os pro-
fissionais envolvidos na minha car-
reira, fazer com que eles apostassem
em mim como cantora, até entender
de fazer clipe, fazer música, fazer
show. Venho me preparando muito e
sou extremamente grata por conseguir
lançar para o mun-
do um álbum com
essas parcerias de
peso, produções in-
críveis e completo
como eu sempre so-
nhei”, explica.

Ela escolheu
para o seu primeiro
grande projeto da
carreira os anos
2000 como inspira-
ção. A época foi
marcada por diver-
sos grandes acon-
tecimentos no mun-
do do pop, que ser-
viram de referência
para a estética do
trabalho. Além dis-
so, ‘2003’ é o ano
de seu nascimento.

Apesar da parte visual relembrar
o pop dos anos 2000, a sonoridade
do álbum é bastante atual, mistura
alguns dos gêneros musicais urbanos
e traz referências do trap, pop e funk.

“Depois de conhecer, me testar e
lançar várias músicas para saber onde
eu me sentia mais confortável, artis-
ticamente falando, eu me encontrei
no funk, no pop e no trap. Então no
meu álbum trouxe muito desses três
gêneros”, descreve Tília.

“Em ‘2003’ tem quatro produtores

incríveis envolvidos: o Dennis, que
fez ‘Venda Casada’ e ‘Roubando a
Cena’, junto com o Maikinho, que é
responsável por praticamente todas
as músicas do Pedro Sampaio, o Pepe,
que faz vários traps incríveis com
uma galera muito talentosa, e o LK,
que é muito conhecido como cantor
do 3030, mas produz demais e fez a

música romântica do álbum, que eu
amei ter na tracklist”, releva.

Acumulando mais de 14 milhões de
reproduções nas plataformas digitais,
Tília vem crescendo exponencialmente
desde o seu primeiro lançamento mu-
sical, em 2020. De lá pra cá, a artista
de 19 anos foi destaque nos maiores
veículos de comunicação do País e
segue chamando atenção do público.
‘2003’ marca um novo momento da
carreira, reforçando sua identidade e
sonoridade. (Especial para O Hoje)

Tília lança álbum ‘2003’, em todas as plataformas digitais 
com participação do Kevin O Chris, Dennis 

Cantora
escolheu para o
seu primeiro
grande projeto
da carreira os
anos 2000 como
inspiração
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O Clone
abdul declara guerra santa

contra a espetaculosa noêmia.
Khadija deixa escapar para
Duda que vai viajar para Fez.
Yvete declara na audiência que
está grávida. edna depõe contra
o marido. Clarice recebe flores
de escobar. lidiane desmaia ao
saber que o teste de Dna deu
positivo. Clarice se recusa a dis-
cutir a relação com escobar e
deixa claro que está namorando
firme com roger. o gerente da
boca de fumo dá um revólver
para regininha e nando.

Quanto Mais Vida, Melhor
Paula tenta ajudar nilton

com Carmem. roni manda
seus capangas eliminarem Tu-
cão. osvaldo avisa a Paula que
neném vai embora com rose.
Tucão foge e pega Flávia e
Guilherme como reféns. Paula
implora para neném não ir
embora com rose. Tucão
ameaça Guilherme e Flávia.
Guilherme tenta salvar a vida
de Tucão novamente. Ingrid
termina com Murilo e Paula a
consola. Tucão liberta Guilher-
me, e Flávia e ameaça roni.

Amanhã é para sempre
eduardo diz ter uma gra-

vação onde liliana, em pleno
uso de suas faculdades men-
tais, lhe acusa de ter matado
sua mãe e que jamais esteve
louca. rebeca tenta se defen-
der, mas eduardo insiste que
ela foi a responsável pela in-
ternação de liliana e pela mor-
te de Montserrat. Priscila, fu-
riosa, pede a Damião que a
ajude a se livrar de vladimir
por que ele ameaçou gritar
aos quatro ventos que é o pai
do filho que ela espera.

Mar de Amor
oriana, disfarçada de frei-

ra, tenta sequestrar santos
para salvá-lo de Coral, mas
ela chega no momento em
que ele está quase indo com
oriana. o advogado de victor
continua estudando para ten-
tar descobrir uma forma para
que ele consiga se livrar da
pena. estrela está desespera-
da com o veredicto e não se
conforma com a condenação
de victor. ela vai visitá-lo, mas
victor pede que ela não volte
mais ao local. 

Pantanal
Jove chega a tempo de im-

pedir Mariana de mandar
Juma para casa e avisa à avó
que ambos voltarão para o
Pantanal. Tadeu resolve ir com
Tibério para aquidauana des-
fazer a venda dos bois sem
avisar a José leôncio. Juma
fica surpresa ao ver que Muda
está falando. Jove deixa José
leôncio estarrecido ao avisar
ao pai que voltou para o Pan-
tanal para ficar com Juma.
Jove questiona a história que
Muda conta. 

RESUMO
t

De novelas

Tuyo, vistos
pelo mundo
Depois de duas apresentações no
SXSW, o trio chega a Barcelona para o
festival Primavera Sound

Lanna Oliveira

Na busca constante por
compreensão da sua arte,
a banda Tuyo tem se des-
tacado no mercado inter-
nacional. A banda nascida
em Curitiba em 2016 é
composta por Lay, Lio e
Machado. Eles  trazem na
sua bagagem histórias
como a indicação ao Gram-
my em 2021 e os elogios
que receberam do The
New York Times. Mais uma
etapa nesta caminha será
concluída nos dias 4, 6, 7
e 11 de junho, com apre-
sentações no Primavera
Sound, em Barcelona, que
escolhe artistas que são
apostas no mercado.  

Após sua apresentação
digital no importante festi-
val de tendências das artes
South by Southwest (SXSW)
do ano passado e brilhar
na edição presencial do
evento em 2022, a banda
Tuyo segue o seu plano de
internacionalização. Agora,
a banda foi confirmada
como atração do Primavera
Pro, parte da programação
do badalado festival catalão
Primavera Sound. Eles so-
bem ao palco nos quatro
shows marcados ao lado de
nomes importantes da mú-
sica como Tyler, the Creator,
Gorillaz, Jorja Smith e Nick
Cave and the Bad Seeds. 

Nas últimas semanas, o
trio formado também foi
anunciado no line-up da
primeira edição brasileira
do mesmo evento, marcado
para novembro, em São
Paulo. “Tocar no Primavera
Sound é uma realização
que vem acompanhada por
uma pura felicidade de se
sentir compreendido e re-
conhecido. É uma resposta
para todo o trabalho que a
gente tem feito até aqui.
Isso faz a gente ter mais
vontade de tocar, produzir,
conhecer outros artistas e

entender o que tem no
mundo lá fora”, afirma Lay.

Além de apresentar o
repertório do seu álbum
mais recente, ‘Chegamos
Sozinhos em Casa’ (2021),
indicado ao Grammy Lati-
no, a Tuyo levará para a
sua passagem pelo Prima-
vera Sound o novo single
‘Soledad’, o segundo de sua
discografia cantado em um
idioma que não o portu-
guês. A faixa chegará nos
aplicativos de streaming de
áudio no final de maio, pre-
cedendo a ida do grupo
para a Europa. Antes de de-
sembarcar em Barcelona,
Lio, Lay e Machado passam
por Portugal, onde têm dois
shows confirmados, um em
Lisboa e outro em Porto.

Dedicados ao que se
propõem a fazer, os músi-
cos se mostram prepara-
dos para mostrar nuances
ainda não conhecidas do
Brasil para o mundo. Ocu-
pando espaços importan-
tes no mundo da música,
a banda está certa do que
quer construir a partir da-
qui. “Subir ao palco de fes-
tivais tão importantes fora
do Brasil é uma oportuni-
dade de espalhar a nossa
história, que vem sendo
sonhada e construída junto
do nosso público.  Isso nos
dá uma sensação de vitória
coletiva”, finaliza Lio. (Es-
pecial para O Hoje)

Banda curitibana apresenta seu último álbum, ‘Chegamos
Sozinhos em Casa’, ao público europeu em show na Espanha

Um dos mais influentes investidores da história, Graham foi mentor de Dodd, economista estadunidense 

LIVRARIA
t

Verdadeiro manual con-
temporâneo de investimento
para quem deseja alcançar
o sucesso financeiro, ‘Aná-
lise de investimentos’, pu-
blicado originalmente em
1934 e ampliado pelos au-
tores, tornou-se um dos mais
influentes livros de finanças
já escritos. A edição da Edi-
tora Edipro traz também en-
saios de investidores e aca-
dêmicos que explicam como
os princípios e técnicas de
Benjamin Graham e David
LeFevre Dodd são impres-
cindíveis no mercado atual.

Um dos mais influentes
investidores da história,
Graham foi o mentor de
Dodd, economista estadu-
nidense responsável por to-
mar notas dos ensinamen-
tos que se transformariam
futuramente na obra. As
1.120 páginas ressaltam que
o mais importante na hora
de investir é ter estratégia
para transformar o risco
em algo extremamente lu-
crativo a partir das oportu-
nidades oferecidas pelas os-
cilações do mercado.

O prefácio da edição é
de Warren Buffett, um dos
mais influentes investidores
da história. Segundo ele, to-
das as decisões de investi-
mento e negócios são toma-
das a partir do que aprendeu
com a obra e os autores, pro-
fessores do bilionário na Uni-
versidade de Columbia. Buf-
fett é quem detém o exem-
plar da obra de 1934 de
Dodd, com centenas de ano-
tações nas margens que ori-
ginaram versões posteriores.

“Além das ideias que Ben
e Dave me deram, eles me
deram sua amizade, me en-
corajaram e me encheram
de confiança. Eles não espe-
ravam nenhuma reciproci-
dade – em se tratando de um
jovem estudante, simples-
mente queriam oferecer uma
via benéfica de mão única.

Em última análise, é isso que,
provavelmente, mais admiro
nesses dois homens. Quando
eles nasceram, foi decretado
que seriam brilhantes; eles
escolheram ser generosos e
gentis.” (Análise de investi-
mentos, p. 13)

Guia fundamental para a
avaliação de ações e títulos,
‘Análise de investimentos’ é
endossado por David F. Swen-
sen, diretor de investimentos
da Universidade de Yale, e
Jamie Dimon, CEO do JPMor-
gan Chase. “A nova edição
de Análise de investimentos
deveria estar na biblioteca
de todo estudante sério de
finanças”, afirma Swensen.

Os autores
Benjamim Graham (1894-

1976) foi um dos mais in-

fluentes investidores do
mercado. Foi pioneiro na es-
tratégia de comprar ações
de empresas sólidas e man-
tê-las por longos períodos.
Nascido na Inglaterra e ra-
dicado nos Estados Unidos,
graduou-se na Universidade
de Columbia aos 20 anos.
Logo iniciou sua bem suce-
dida carreira em Wall Street,
tornando-se um exemplo
para grandes investidores.

David LeFevre Dodd
(1895-1988) foi um educador,
economista e investidor es-
tadunidense. Colega de Ben-
jamin Graham na Escola de
Negócios da Universidade
de Columbia, foi responsável
por tomar notas dos ensi-
namentos de seu mentor,
Graham, que se transforma-
riam no clássico.

A bíblia do 
investidor moderno
Edipro lança nova edição de um dos mais influentes livros
de finanças já escritos na história, com mais de um
milhão de cópias vendidas em todo o mundo
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A escala
internacional do
grupo em Austin,
no Texas, é a
primeira de uma
agenda que
começa a ser
internacionalizada 



Relação de Wanessa e Dado
Dolabella foi polêmica e
reaproximação choca fãs

um possível reencontro
entre Wanessa e Dado Dola-
bella tem movimentado a in-
ternet. Isso porque, no início
dos anos 2000, os dois na-
moraram e o romance foi en-
volto em polêmicas. segundo
informações do colunista leo
Dias, do ‘Metrópoles’, Wanessa
vai alugar um imóvel nas pro-
ximidades de Jardim de May-
trea, destino paradisíaco de
alta Paraíso do Goiás, para
passar a última quinzena des-
te mês ao lado de Dado. (nat-
halia Duarte, Purepeople)  

Paulo André nega presen-
tes de Maíra Cardi para fi-
lho e dá o que falar

Paulo andré e Thays an-
dreata teriam entrado em um
consenso e recusaram receber
uma decoração de quarto e
uma série de presentes ofe-
recidos por Maíra Cardi como
forma de agradecimento pela
amizade do atleta com seu
marido, arthur aguiar.  o mo-
tivo para tal decisão seria jus-

tamente a ótima fase em que
Paulo andré se encontra.
Diante dos contratos que fe-
chou, ele não precisa da doa-
ção de Maíra Cardi, já que
pode comprar com o próprio
dinheiro tudo o que o filho
precisar. (Purepeople) 

Ex-BBB Jade Picon corre o
risco de ter sua estreia
como atriz barrada

Jade Picon foi escalada
para ‘Travessia’, a nova no-
vela da Gloria Perez, mas
ainda não possui DrT – o
registro profissional para tra-
balhar como atriz. “não acho
justo ela tomar um espaço
em qualquer emissora de te-
levisão e a gente vai tomar
as medidas cabíveis para que
isso não aconteça. e a cate-
goria vai nos apoiar”, afir-
mou Hugo Gross, presidente
do sindicato, em entrevista
ao “em oFF”. atualmente,
Jade Picon tem mais de 20
milhões de seguidores no
perfil do Instagram e fala
sobre moda, beleza, música,
viagens e outros assuntos.
(Patrícia Dias, Purepeople)

A Casa Museu Ema Klabin
promove, até julho de 2022,
um ciclo de palestras online
que abordam a formação da
cozinha brasileira, a arte e a
gastronomia, os códigos de
conduta à mesa, rituais ali-
mentares, o sacrifício huma-
no durante a Antiguidade, a
ética e a etiqueta, a produção
da porcelana, entre outros.
São dez palestras online com
pesquisadores de especiali-
zações diversas. Ao todo, es-
tão disponíveis cerca de mil
vagas e as inscrições para os
primeiros encontros online
já estão abertas no site do
museu: emaklabin.org.br.

Grandes especialistas mi-
nistram os encontros, entre
eles a ex-conselheira científica
do Museu do Louvre e inte-
grante de três missões ar-
queológicas no Egito, Cinta
Gama, que vai contar uma
breve história da formação
da cozinha brasileira. A his-
toriadora analisará, ainda,
como a arte da mesa e os có-

digos de conduta alimentares
ocidentais variam de acordo
com os períodos históricos.

O ex-ministro da Educa-
ção e presidente Sociedade
Brasileira para o Progresso
da Ciência (SBPC), Renato Ja-
nine Ribeiro, vai falar sobre
etiqueta e seus significados.
E a historiadora e mestre
pelo programa de pós-gra-
duação em Língua, Literatura
e Cultura Japonesa da USP,

Keiko Nishie, fala sobre o
surgimento da porcelana e
analisa o repertório de his-
tória e arte presente em ob-
jetos de porcelana da Coleção
Ema Klabin.

Janka Babenko discorre
sobre a presença da cultura
gastronômica, do envolvi-
mento com o ato de comer,
usos de utensílios, receitas e
dos conceitos e estéticas cu-
linárias que nos últimos tem-

pos são encontradas nas mí-
dias sociais e sites. São chefs,
influenciadores, historiado-
res, fundações e centros de
estudos, todos contando uma
estória com comida.

A exposição ‘Faca, colher
& garfo: uma história’, uma
das raras exposições dedica-
das inteiramente aos talheres
no mundo, e a programação
a ela associada contam com
o patrocínio da Klabin S.A.,
no âmbito do projeto Fun-
dação Ema Klabin: casa e
museu, e com apoio da em-
presa de iluminação lumini.

Oficialmente registrada
em 1978, a Fundação Cultural
Ema Gordon Klabin é uma
instituição sem fins lucrati-
vos, declarada de utilidade
pública federal, que tem por
objetivos a promoção e di-
vulgação de atividades de
caráter cultural, artístico e
científico, além da transfor-
mação da residência de Ema
Gordon Klabin em museu
aberto à visitação pública.
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Espetáculo infantil
a Companhia de Teatro

Henrique Camargo traz para
o palco do Teatro Goiânia
sessões do musical infantil
‘a Fuga das Galinhas’. Com
direção geral de José Carlos
vitale, a primeira apresenta-
ção é realizada nesta quinta-
feira (12) a partir das 20h30.
o espetáculo é baseado no
filme de mesmo nome, lan-
çado em 2000. a trama se
passa em uma fazenda onde
as galinhas da granja são pri-
sioneiras e forçadas a botar
um ovo até o café da manhã.
os ingressos podem ser ad-
quiridos antecipadamente na
Terapêutica Farmácia de Ma-
nipulação ou na bilheteria do
teatro no dia do espetáculo
pelo valor de r$ 60 a inteira
ou r$ 30 a meia. quando:
quinta-feira (12). onde: rua
23, nº 252, setor Central –
Goiânia. Horário: 20h30.

Sarau HGG
os goianos Keila e Kleber

são a próxima atração do sa-
rau do Hospital estadual al-
berto rassi – HGG, que é rea-
lizado nesta quinta-feira (12).
a dupla, que já participou

virtualmente do projeto, está
ansiosa para conhecer os pa-
cientes e colaboradores da
unidade de saúde. no reper-
tório está garantido o velho
e bom sertanejo, música po-
pular brasileira e rock. a apre-
sentação começa a partir das
17h no Jardim da solistência
do HGG. quando: quinta-fei-
ra (12). onde: av. anhangue-
ra, nº 6479, setor oeste –
Goiânia. Horário: 17h.

Sons do Cerrado
os eventos culturais vol-

taram com tudo e desta vez
anápolis se prepara para a
programação sons do Cer-
rado, que ressalta a grandeza

da cultura goiana. a abertura
ocorre nesta quinta-feira (12),
a partir das 18h, na Praça
Dom emanuel. o palco é
inaugurado pelas atrações:
amanda Canto violado e an-
derson. a música segue até
15 de maio, sempre no mes-
mo lugar, com artistas do ce-
nário goiano. quando: quin-
ta-feira (12). onde: Praça Dom
emanuel, setor Jundiaí – aná-
polis. Horário: 18h.

Noite folk
o bar Cerrado Cervejaria

abre a programação da se-
mana nesta quinta-feira (12)
com Chacal e banda convi-
dada. a casa conta com uma

proposta de uma noite folk,
trazendo todos os componen-
tes de banda para interpre-
tações únicas tanto nacionais
quanto internacionais. no re-
pertório, a-Ha, queens, Pet
shop boys, Guns n’ roses,
além de engenheiros do Ha-
waii, legião urbana e Titãs.
quando: quinta-feira (12).
onde: av. T-3, nº 2456, setor
bueno – Goiânia. Horário: 20h.

Boteco de quintal
nesta quinta-feira (12),

Haig berberian (voz, violão e
pandeirola) comanda, mais
uma vez, a programação mu-
sical do lowbrow lab arte &
boteco ao lado de dois gran-
des convidados. Desta vez,
ele divide o palco do boteco
de quintal com os músicos
brunno veiga (voz e violão),
das bandas overfuzz e lemon
Peppers, e Mokinha (bateria),
das bandas nightrain e shot-
gun. o trio leva releituras de
canções de nomes como Pink
Floyd, Creedence, r.e.M., eric
Clapton, steppenwolf, red
Hot Chili Peppers, oasis, Foo
Fighters e muito mais. quan-
do: quinta-feira (12). onde:
rua 115, nº 1684, setor sul –
Goiânia. Horário: 21h30.

O Bar Cerrado Cervejaria abre a programação da semana nesta
quinta-feira (12) com Chacal e banda convidada em noite folk
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CELEBRIDADES

Simone e Simaria se
reuniram para lançar o
DVD ‘Bar das Colegui-
nhas 2’, mas não esca-
param de perguntas so-
bre a mais recente crise
no relacionamento entre
as irmãs. “Nós somos
duas irmãs que nos ama-
mos acima de qualquer
coisa. Vocês já conhecem
nossa história de vida,

tudo que passamos pra
chegar aqui. Só que, na-
quele momento, tinha
algo que precisava ser
resolvido. E aí foi resol-
vido no microfone, o que
é algo que a gente não
faz. A gente sempre re-
solve nossas coisas no
camarim, em casa”, disse
Simone. (Matheus Quei-
roz, Purepeople) 

Simone e Simaria comentam relação
após briga e admitem conversa

sobre fim da dupla

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

o dia pode colocar foco nas
suas relações, com novidades vin-
do delas, sejam amigos, sócios
ou parceiros. Cuidado com dramas
emocionais. além disso, você pode
resolver uma dúvida ou um im-
passe com a ajuda de alguém.
aos solteiros: reflitam, pois podem
existir pretendentes interessados.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

é preciso manter a força de
vontade e a coragem para não
desistir frente aos desafios. os
negócios podem avançar se hou-
ver certa criatividade. sua lide-
rança pode ser um estímulo para
os demais. Cuidado para não
tornar sua rotina caótica. Man-
tenha sua vontade de ser útil.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

Pode ser um dia mais fácil de
se aproximar das pessoas e aju-
dá-las, justamente porque você
pode estar mais empático e mais
altruísta, ajudando de forma de-
sinteressada. o dia pode ser ótimo
para relaxar um pouco mais. saiba
se adaptar às circunstâncias.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

o dia pode trazer uma grande
sensibilidade. você pode sentir
vontade de se reconectar a algum
talento antigo ou iniciar algo que
sempre teve vontade. alguém
pode se aproximar pedindo ajuda
ou querendo te conquistar. ana-
lise se é o que deseja.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

Tome cuidado com a falta de
conexão real com as pessoas,
pois isso pode acabar te levando
a conclusões precipitadas, como
se algo já estivesse concluído,
quando na verdade não está, por-
tanto você pode se deixar levar
por ilusões: certifique-se de que
as coisas estão acontecendo na
realidade, seja uma negociação.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

o dia pede disciplina e uma
porção de desapego. Cuidado
para não se isolar demais das
pessoas ou viver em conflito emo-
cional com elas, tentando ser su-
perior demais. além disso, é pre-
ciso equilibrar as finanças e cuidar
da alimentação. é preciso se cercar
de pessoas da sua confiança.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

Hoje, você pode viver situações
de conflito por causa de rivalida-
des: pessoas podem se declarar
completamente contra você ou
uma ideia sua. Pode existir ciúme
ou interferências na sua relação
amorosa atual. Mantenha sua au-
toconfiança e poderá ser um dia
produtivo e cheio de sucessos.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

o dia pode te surpreender
ao trazer algo do passado à tona,
portanto um recomeço ou uma
retomada podem surgir, seja de
uma relação ou de um trabalho.
Cuidado com o desespero de
querer controlar o impossível. 

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

Hoje você pode estar com mui-
ta fé e confiança, o que te leva a
outro patamar tanto para iniciar
o que deseja quanto para avançar
sobre seus planos já iniciados.
Cuide para que seus interesses
fiquem bem guardados. apenas
compartilhe com quem confia.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

sua imaginação pode estar
fértil. o bom é que você pode
criar novos mundos e novos sen-
timentos para cultivar a sua rea-
lidade. o ruim é que pode se
iludir facilmente, não sabendo
separar o real do imaginário.
nesse passo, se suas ideias não
estiverem claras.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

sua mente pode ser estraté-
gica e capaz de desenvolver so-
luções para os problemas com
certo equilíbrio e distanciamento
emocional. a criatividade também
pode te favorecer. além disso, a
família pode necessitar da sua
energia e da sua proteção. Tome
cuidado com brigas e disputas.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

o dia pode ser exaustivo e
cheio de tarefas e compromissos.
Cuidado para não sobrecarregar
o físico. saiba fazer pausas para
equilibrar a mente. Preocupações
também podem deixar este dia
mais lento e intenso. Tome cui-
dado com brigas e não se deixe
levar por energias contrárias. 

Sala de jantar disponível na exposição disponível que vai até o
mês de julho deste ano na Casa Museu Ema Klabin, em São Paulo

Arte, etiqueta, gastronomia 
e seus simbolismos no meio virtual
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Erik Diniz
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Lanna Oliveira

A fibromialgia é uma doen-
ça invisível e muitas vezes mal
compreendida, marcada pela
presença de dores generaliza-
das e crônicas. É considerada
a segunda causa mais frequen-
te de consultas médicas a reu-
matologistas e, de acordo com
a Sociedade Brasileira de Reu-
matologia, entre 9% e 26% dos
pacientes com o problema es-
tão afastados do trabalho por
incapacidade provocada pela
dor. E para dar mais visibili-
dade ao tema, o 12 de maio foi
estabelecido como Dia Nacional
de Conscientização e Enfren-
tamento da Fibromialgia.

Para a psicóloga Jordana
Ribeiro, especialista na doen-
ça, a instituição da data pro-
porciona maior visibilidade
ao tema e colabora para a in-
serção da temática nas agen-
das públicas, fomentando o
debate, a disseminação de in-
formações e maior conscien-
tização da sociedade, podendo
melhorar a qualidade de vida
das pessoas com essa condição
e de suas famílias. A síndrome
afeta cerca de 5% da popula-
ção mundial e mais de 4 mi-
lhões de brasileiros. Mulheres
entre 25 e 65 anos represen-
tam as pessoas mais surpreen-
didas pelo diagnóstico.

De acordo com o Ministério
da Saúde (MS), a fibromialgia

é uma síndrome que engloba
uma série de manifestações
clínicas como dor crônica ge-
neralizada, fadiga, indisposição
e distúrbios do sono. Trata-se
de uma forma de reumatismo
associado à sensibilidade do
indivíduo frente a um estímulo
doloroso. Ainda de acordo com
o MS, não existe um método
de prevenção comprovado e
especialistas indicam a ativi-
dade física como auxiliar para
o tratamento. “Vemos a difi-
culdade de muitas se exerci-
tarem devido a tantas dores.
Mesmo com o pouco que se
sabe, já conseguimos tratar a
doença de forma eficaz, atuan-
do na causa emocional e assim,
com a remissão, a pessoa passa
a ter constância no exercício
físico e também na alimenta-
ção”, explica Jordana.

Com causa ainda desconhe-
cida, muitos aspectos relacio-
nados aos gatilhos para o de-
senvolvimento da fibromialgia
foram elucidados nas últimas
décadas pela medicina. “Hoje
sabemos que sua origem é
multifatorial e a genética e o
ambiente contribuem para a
alteração da percepção da dor
e o surgimento dos sintomas.
Traumas físicos e emocionais
podem ser responsáveis por
despertar a síndrome, enquan-
to a ansiedade e a depressão
tendem a agravar o quadro”,
explica a psicóloga.

Sendo uma síndrome dire-
tamente relacionada a fatores
emocionais, Jordana, mestre
em psicologia clínica e da saú-
de, psicoterapeuta especialista
em fibromialgia, desenvolveu
o programa que ensina mu-
lheres a atingirem a remissão
da comorbidade sem remédios
em três meses. “O Fibromu-
lheres é uma metodologia que
desenvolvi com base em três
pilares: autoconhecimento,
emocional e técnicas”, conta.
Com esses três pilares, por
meio de aulas e atividades gra-
vadas, ela vai a fundo na ver-
dadeira raiz do problema.

“Quando as Fibromulheres

aplicam o método e atuam na
causa emocional da fibromial-
gia com as estratégias e fer-
ramentas específicas, o corpo
não precisa mais expressar
em forma de dores, pois a
mensagem da dor é decifrada.
Com isso, os próprios médicos
das alunas retiram a medica-
ção depois da aplicação do
método.” Fazem parte do tra-
tamento dez módulos com au-
las e atividades gravadas, pos-
sibilitando essa mulher a as-
sistir no seu próprio tempo e
ritmo e ter acesso quantas ve-
zes quiser dentro de um ano.

“Também fazem parte do
tratamento o acompanhamento

e intervenção personalizados
dentro da comunidade exclu-
siva do Fibromulheres”, conti-
nua Jordana. Os resultados são
a remissão da fibromialgia sem
remédios, proporcionando uma
vida sem dores, sem fadiga,
com mais produtividade e dis-
posição. Com especialização
também em Constelação Sistê-
mica, Programação Neurolin-
guística, com aperfeiçoamento
em Leitura Corporal e Psicos-
somática, ela tem um único in-
tuito: que as pessoas acometidas
com essa doença voltem a ter
vida com qualidade e retomem
o comando de suas vidas. (Es-
pecial para O Hoje)

No Dia Nacional de Conscientização e
Enfrentamento da Fibromialgia,
estudos estimam uma proporção de
um caso de fibromialgia em homens
para cada nove casos em mulheres
com idades entre 20 e 55 anos

A psicoterapeuta
Jordana Ribeiro

desenvolveu o
Fibromulheres, uma

metodologia que atinge
a remissão da

comorbidade sem
remédios

Uma vida sem dores

ESTREIAS

O Homem do Norte (The
northman, 2022, eua). Dura-
ção: 2h17min. Direção: robert
eggers. elenco: alexander
skarsgård, nicole Kidman, Claes
bang. Gênero: ação, histórico.
baseado na obra de shakes-
peare, Hamelt e a lenda viking
de amelth, ‘o Homem do norte’
segue uma história de vingança
e loucura de um príncipe. se
passando no ápice da land-
námsöld, no ano de 914, o prín-
cipe amleth está prestes atingir
maioridade e ocupar o espaço
de seu pai, o rei Horvendill que
acaba sendo brutalmente as-
sassinado. Cinemark Flam-
boyant: 15h50, 19h, 22h. Kino-
plex Goiânia: 15h20, 18h10,
21h. Cineflix aparecida: 16h20,
19h05, 21h50. Cineflix butiti:
16h, 18h45, 21h30.

O Peso do Talento (The un-
bearable Weight of Massive
Talent, 2022, eua). Duração:
1h48min. Direção: Tom Gormi-
can. elenco: nicolas Cage, Demi
Moore, Pedro Pascal. Gênero:
ação, comédia. sofrendo por
não conseguir mais papéis
como antes, não ter mais a
fama como antes, estando in-
satisfeito com a vida e prestes
a pedir falência, nicolas Cage
chega no fundo do poço e se
mete em uma aventura que
ultrapassa os seus papéis feitos.
Cinemark Passeio das Águas:
19h, 22h. Cineflix aparecida:
16h55, 19h15, 21h55. Cineflix
butiti: 15h10, 19h10.

Crocodilos - A Morte Te Espera
(black Water: abyss, 2022, eua).
Duração: 1h38min. Direção: an-
drew Traucki. elenco: Jessica
Mcnamee, luke Mitchell. Gê-
nero: ação, terror. em Croco-
dilos - a Morte Te espera, acom-

panhamos um casal aventu-
reiro que convence seus ami-
gos a explorar um remoto sis-
tema de cavernas nas florestas
do norte da austrália.  Cineflix
butiti: 17h20, 21h45.

EM CARTAZ

Meu Amigãozão: O Filme
(Meu amigãozão: o Filme, 2022,
brasil). Duração: 1h17min. Di-
reção: andrés lieban. Gênero:
Família, animação e aventura.
Yuri, lili e Matt se preparam
pra um dia especial e muito
aguardado. Mas os sonhos da
turma vão por água abaixo
quando descobrem que os pais

mudaram os planos e agora
vão juntos para uma mesma
colônia de férias, com várias
crianças que eles nunca viram.
Cinemark Flamboyant: 14h10,
16h20. Cineflix butiti: 14h40.

Jujutsu Kaisen 0 (Gekijouban
Jujutsu Kaisen 0, 2022, Japão).
Duração: 1h45min. Direção:
sunghoo Park. elenco: Megumi
ogata, Kana Hanazawa, Mikako
Komatsu. Gênero: animação,
ação, drama, fantasia. Yuuta
okkotsu está assombrada. Des-
de que sua amiga de infância
rika morreu em um acidente
de trânsito, seu fantasma ficou
preso com ele. Mas seu espírito
não aparece como a doce me-
nina que Yuuta conheceu. em
vez disso, ela se manifesta
como uma entidade monstruo-
sa e poderosa que o protege
ferozmente. Cinemark Flam-
boyant: 12h30. 

Doutor Estranho no Multiver-
so da Loucura (Doctor strange
in the Multiverse of Madness,
2022, eua). Duração: 2h06min.

Direção: sam raimi. elenco:
benedict Cumberbatch, eliza-
beth olsen, rachel Mcadams.
Gênero: Fantasia, ação, aven-
tura. após derrotar Dormammu
e enfrentar Thanos nos eventos
de vingadores: ultimato, o
Mago supremo, stephen stran-
ge, e seu parceiro Wong, con-
tinuam suas pesquisas sobre
a Joia do Tempo. Mas um velho
amigo que virou inimigo coloca
um ponto final nos seus planos
e faz com que strange desen-
cadeie um mal indescritível, o
obrigando a enfrentar uma
nova e poderosa ameaça. Ci-
nemark Flamboyant: 13h10,
13h40, 14h, 14h20, 14h50,
15h20, 15h40, 16h, 16h30,
16h50, 17h10, 17h40, 18h10,
18h30, 18h50, 19h20, 19h40,
20h, 20h30, 21h, 21h20, 21h40,
22h10, 22h30, 23h20. Cinemark
Passeio das Águas: 12h10,
12h40, 13h10, 13h40, 14h,
14h20, 15h, 15h30, 16h, 16h30,
16h50, 17h10, 17h50, 18h20,
18h50, 19h20, 19h40, 20h40,
21h10, 21h40, 22h10, 22h30,
23h30. Kinoplex Goiânia: 14h30,

15h, 15h50, 16h20, 17h10,
17h40, 18h, 18h30, 19h, 19h50,
20h20, 20h40, 21h10, 21h40.
Cineflix aparecida: 14h, 15h30,
16h, 16h35, 16h20, 18h40, 19h,
19h10, 21h20, 21h40, 21h50.
Cineflix butiti: 15h, 16h20,
16h30, 17h40, 19h, 19h30,
20h20, 21h20, 21h40.

Detetives do Prédio Azul 3 -
Uma Aventura no Fim do
Mundo (Detetives do Prédio
azul 3 - uma aventura no Fim
do Mundo, 2022, brasil). Dura-
ção: 1h45min. Direção: Mauro
lima. elenco: Pedro Henriques
Motta, letícia braga, anderson
lima. Gênero: aventura, família.
Pippo, bento e sol se veem em
apuros quando severino en-
contra um objeto em meio aos
escombros de um avião. o que
parecia uma inofensiva relíquia
em formato de colar, era, na
verdade, uma das metades do
valioso ‘Medalhão de uzur’, res-
ponsável por controlar e ma-
nipular toda a magia existente
no mundo. Cinemark Flam-
boyant: 12h50, 13h05. 

Sonic 2 - O Filme (sonic The
Hedgehog 2, 2022, eua). Du-
ração: 2h02min. Direção: Jeff
Fowler. elenco: James Marsden,
Jim Carrey, Tika sumpter. Gê-
nero: animação, família, aven-
tura. após conseguir se esta-
belecer em Green Hills, sonic
está pronto para mais liberdade
e quer provar que tem o ne-
cessário para ser um herói de
verdade. seu teste virá quando
Tom e Maddie concordam em
deixá-lo em casa enquanto
saem de férias para ir ao casa-
mento da irmã de rachel, no
Havaí. Cinemark Flamboyant:
13h. Cinemark Passeio das
Águas: 13h20, 16h10. Kinoplex
Goiânia: 15h30. Cineflix apare-
cida: 14h. Cineflix butiti: 19h20.

tCINEMA
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O filme ‘O Peso do
Talento’ traz Nicolas
Cage em uma
realidade que ele
sofre por não
conseguir mais
papéis como antes



Augusto Pereira

A conquista de um cliente e
sua respectiva fidelização ne-
cessitam de requisitos que vão
bem além do que somente um
produto de qualidade. É preciso
oferecer uma experiência di-
ferenciada, com canais de aten-
dimento que sejam eficazes,
ágeis e com soluções que este-
jam sintonizadas com os hábitos
de compras, focados em mé-
tricas certeiras e realistas.

Esse cenário é tão impor-
tante que um estudo da Har-
vard Business Review revelou
que 73% dos consumidores
usam vários canais da mesma
empresa durante o processo
de compra. Além disso, uma
outra análise mostrou que
60% dos brasileiros utilizam
o serviço de forma híbrida,
tendo sensações on-line e pre-
sencial. Por isso, a humaniza-
ção se apresenta como um
grande diferencial competiti-
vo, sendo uma parte da estra-
tégia omnichannel.

Arthur Frota, especialista
em vendas omnichannel, ex-
plica: “Imagine que você aten-
de e vende por vários canais:
Facebook, WhatsApp, chat do
seu site ou Telegram. É muito

trabalhoso gerenciar cada um
desses canais de forma sepa-
rada. O mesmo acontece para
canais de CRM, Agendor, Nec-
tar, Pipedrive e RD CRM, por
exemplo. A integração é uma
forma de facilitar o comparti-
lhamento de dados entre ca-
nais. Essa integração otimiza
a comunicação entre empresas
e clientes e possibilita uma ex-
periência diferenciada para
quem busca assertividade.”

Benefícios
Rapidez no atendimento:

os consumidores atuais prio-
rizam um atendimento ágil.

Se um cliente fala com você, é
muito importante que ele seja
respondido rapidamente. “As
chances de perder uma venda
apenas pela demora são gran-
des, principalmente no What-
sApp. Agora imagine que todos
os seus canais de atendimento
estão integrados em uma pla-
taforma e quando o seu cliente
falar, o seu time de atendi-
mento só vai precisar checar
em uma única ferramenta de
atendimento, diminuindo o
tempo de espera do cliente.”

Resolução de problemas: o
cliente comprou um produto e
o prazo para entrega já expirou

e ele ainda não recebeu o pe-
dido. “Vamos supor que ele en-
viou uma mensagem de recla-
mação para o messenger, para
o WhastApp e para o chat do
seu site. Se os seus canais forem
gerenciados separadamente, é
bem provável que tenha 3 pes-
soas tratando o mesmo proble-
ma e, com isso, o cliente tenha
uma experiência negativa com
a marca. Ao integrar os canais
de atendimento, é mais fácil
fazer um trabalho de engaja-
mento com um cliente que está
insatisfeito, revertendo essa ex-
periência negativa, além de ge-
renciar o seu time de atendi-
mento para evitar casos de múl-
tiplos atendimentos para um
mesmo cliente.”

Um atendimento para en-
cantar: é o conhecido efeito
“UAU”. A comunicação não é
focada apenas em vender, tirar
dúvidas ou resolver um pro-
blema. Há uma preocupação
de deixá-lo encantado, pro-
porcionando uma experiência
diferente de atendimento.
“Faça com que a sua marca
seja referência de comunica-
ção com os clientes. Para que
isso aconteça, é preciso utilizar
soluções inteligentes, com as
integrações corretas para o
seu negócio e assim alcançar
o encantamento.”

Praticidade para o seu time
de atendimento: antes de tra-
balhar a inovação com os
clientes, é indispensável tra-
balhar dentro do seu time.
Arthur destaca que as inte-

grações otimizam o tempo das
equipes. Não importa de onde
o cliente está falando, quando
você tem um atendimento in-
tegrado, ele sempre vai cair
no mesmo lugar.

Organização: “Vamos supor
que o mesmo cliente fale por
dois canais, solicitando orça-
mento: WhatsApp e Telegram.
Se você não tem um atendi-
mento integrado, provavel-
mente ele será atendido por
duas pessoas. Em caso de ven-
da concretizada, fica bastante
subjetivo entender de quem
realmente foi a venda”.

Dashboards: embora a
maioria dos canais de atendi-
mento e de controle (CRM) te-
nham dashboards próprios,
centralizar esses dados em
uma única plataforma propor-
ciona uma visão mais ampla
de resultados alcançados.

Para integrar os canais de
forma eficiente, a empresa pre-
cisa de uma plataforma de
atendimento omnichannel que
relaciona vários pontos de con-
tato online da sua empresa.
Esse atendimento é um con-
ceito que se consolida como
uma proposta integrada de co-
municação com o cliente, em
diferentes canais, que podem
ser online e offline. Através
dessa proposta, a empresa
pode conhecer melhor os seus
clientes, saber quais as origens
das suas interações, entender
suas preferências e quais são
os seus comportamentos. (Es-
pecial para O Hoje)
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Negócios

Estudo revelou
que 73% dos con-
sumidores usam
vários canais da
mesma empresa
durante o proces-
so de compra

Cresce desejo dos consumidores por
atendimentos mais humanizados

Análise mostrou
que 60% dos
brasileiros utilizam
o serviço de forma
híbrida, tendo
sensações on-line e
presencial
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