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Tebet diz que
Caiado vai vencer
por causa do MDB
Simone Tebet, pré-candidata do
MDB a presidente, disse em Goiânia
que se encontrou com o governa-
dor porque “ele só vai ganhar por-
que o MDB está junto”. Política 6

Caiado e o desafio
de recuperar 
o agronegócio 
O governador Ronaldo Caiado
(UB) tem como uma de suas
principais missões a recuperação
do agronegócio, segmento que
parece ter perdido. Política 2

Magda e Canedo se dizem
surpresos com perda do PL
Os ex-presidentes do PL de Goiás, Flávio Canedo e a deputada federal
Magda Mofatto, foram pegos de surpresa com o anúncio de que o pré-
candidato ao governo do Estado, deputado federal major Vitor Hugo,
assumiu o comando da sigla, com o aval do presidente nacional,
Valdemar Costa Neto. "Não sei o que aconteceu", disse Flávio ao jornal
O Hoje, que foi presidente do partido até a última semana.  Política 5

46 motoristas são flagrados
por dia ao celular no trânsito

Ao longo de 2021, 46 motoristas goianos foram fla-
grados diariamente utilizando o celular enquanto
trafegavam nas ruas de cidades goianas. Cidades 9

Vereadores
aprovam fim 
de uso de arma
na Câmara
O Legislativo de Goiânia aprovou
em última votação o projeto que
proíbe porte e posse de armas na
Casa. Ronilson Reis (PMB) diz que
armamento não deve ser política
de segurança pública Política 5

Leite, batata e
tomate sobem
acima de 10% 
Frutas e produtos básicos da
alimentação têm puxado o Ín-
dice de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) de abril, segundo
dados divulgados na quarta-
feira (11) pelo IBGE. Cidades 10

Goiás supera em
300% casos de
dengue comparado
com o ano passado
Nos primeiros quatro meses de
2022, mais 37 mil casos de den-
gue foram notificados só na ca-
pital. Goiás já tem 90.302 infec-
ções por dengue notificadas, o
que representa um aumento de
300% na comparação com o

mesmo período do ano pas-
sado. Até o momento, 34 óbitos
foram confirmados em decor-
rência da doença e 121 suspei-
tos em solo goiano, de acordo
com dados da Secretaria de Es-
tado da Saúde (SES-GO).  Cidades 10

Ator, diretor, dublador, produtor,
roteirista, humorista e apresenta-
dor, esse é o multifacetado Fábio
Porchat. Um dos nomes mais rele-
vantes da atualidade, o come-
diante chega à Goiás com seu novo
show. Ele apresenta o espetáculo
‘Histórias do Porchat’ em Anápolis
no dia 13 de maio, sexta-feira, às
20h30 e em Goiânia no dia 14, sá-
bado, às 19 horas. Essência 13

�
LEia nas CoLunas

Xadrez: O “apoio por apoio”
de prefeitos que não devem
transferir votos a Caiado 
Política 2

Econômica: Instituto interna-
cional alerta para risco elevado
de recessão global
Economia 4

Esplanada:Ex-presidentes re-
cebem vencimentos acima do
teto constitucional do País
Política 6

Do mundo para os
palcos, as viagens
de Fábio Porchat

Pedro Pinheiro

Essência



Foi realizada na tarde de ontem (12) uma reunião
para instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito
(CPI) que vai investigar possíveis irregularidades na
cadeia produtiva do leite em Goiás. A primeira reunião
da chamada ‘CPI do Leite’ foi presidida pelo deputado
Amauri Ribeiro (UB), autor do requerimento para abertura
do processo de investigação.

Durante a reunião foram apresentados três requerimentos,
dois de convocação e um de determinação de tempo limite
para execução da CPI, que será de 120 dias. Amauri ressaltou
que a principal intenção da comissão é investigar os
baixos preços pagos ao produtor e a suposta prática de
alteração de valor real na emissão de notas fiscais. 

“Queremos saber onde está a falha nesta cadeia. Vamos
chamar representantes de laticínios, comércio atacadista
e varejista para encontrar o erro. Essa CPI trará à tona ir-
regularidades da cadeia, inclusive porque o produtor só
recebe 50 dias depois de entregar o leite, sem saber o
valor que será pago”, completou.

O deputado Delegado Eduardo Prado (PL), relator
da comissão, agradeceu a oportunidade de relatar a
CPI. “Eu já fui relator de três CPIs enquanto vereador.
A exemplo da CPI das obras paradas, SMT, ambulâncias
e UTIs. Faremos um trabalho célere e transparente
porque já temos experiência e precisamos investigar as
situações de forma profunda”, destacou. (Felipe Cardoso,
especial para O Hoje)
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Alego instaura
CPI que vai
investigar o
mercado do leite

Felipe Cardoso

O governador de Goiás,
Ronaldo Caiado (UB), tem
como uma de suas principais
missões a recuperação do
agronegócio goiano. Conhe-
cido historicamente por figu-
rar como um político das cau-
sas ruralistas, o governador
parece, agora, ter perdido seu
principal segmento. 

Caiado sempre esteve ao
lado desse setor e lutou incan-
savelmente pelas principais
causas do grupo ao longo de
sua trajetória de vida pública.
Foi lançado aos postos de de-
putado e senador, por exemplo,
por empunhar essa bandeira. 

Três segmentos costumam
ter uma representação de peso
nos espaços de decisão e poder
do País — leia-se: a bancada
popularmente conhecida
como BBB, ou seja, da Bala,
do Boi e da Bíblia. Sem dúvi-
das, o segundo deles é o mais
tradicional, haja vista que foi
o primeiro a ocupar lugar de
destaque em um Brasil pre-
dominantemente ruralista.

Acontece que nos últimos

tempos, a cabeça do eleitor
tem se transformado. Em es-
pecial do público ligados ao
agro, sobretudo quando o as-
sunto envolve o nome do go-
vernador.  Isso porque Caiado
parece ter conseguido o ini-
maginável: se distanciar de
suas origens. 

No começo do seu mandato
como governador goiano, mui-
tas expectativas foram criadas
acerca daquele que se elegeu
ao lado do presidente Jair Bol-
sonaro. O alinhamento era
nato. Tinha tudo para dar cer-
to, mas deu errado.

A chegada da pandemia é
avaliada, nos bastidores,
como fator crucial para a ci-
são dos gestores. Enquanto o
gestor estadual decidiu se tra-
vestir de um discurso mais
urbanizado, com foco na saú-
de, Bolsonaro, por sua vez,
mirou a economia e saiu em
defesa do segmento que, por
óbvio, não parou: o agro. 

A partir das declarações
energizadas do governador
contra o presidente, o seg-
mento se viu obrigado a tomar
um lado. E decidiram por Bol-

sonaro. Agora, a voz do agro
tem se mostrado cada vez
mais intensa. Vale lembrar
que durante a passagem de
Caiado por Rio Verde, Região
Sudoeste do Estado, o movi-
mento marcou posição. Bol-
sonaro, ao falar, foi aplaudido.
Caiado, por sua vez, vaiado. 

O governador até tentou re-
conquistar espaço. Ele disse,
mesmo sob vaias, que luta pelo
segmento desde 1986 e lem-
brou de sua candidatura à pre-
sidência em 1989. Direcionado
ao presidente, ainda acrescen-
tou: “Vossa Excelência podia

fazer um favor a mim aqui:
avisar e exatamente informar
aos desinformados que em
1989 ninguém tinha coragem
de ser candidato a presidente
para defender produtor rural”.

Mas não colou. E mais vaias
vieram. Depois, em outras apa-
rições pelo Estado, as vaias se
repetiram. Fato é que o gover-
nador segue com a liderança,
especialmente com a classe
média rural, seu grande capital
político, abalada. Agora, o que
se vê são aparições do gestor
montado a cavalo em eventos
estratégicos. No fundo, ele sabe

que o segmento desequilibra
um eventual segundo turno
nas eleições que se aproximam. 

Se ainda há tempo de es-
tancar a sangria, só o tempo
dirá. Ao que tudo indica, to-
davia, é que Bolsonaro e Caia-
do estarão mesmo em lados
opostos em um eventual se-
gundo turno em Goiás. Ciente
dos eventuais prejuízos que
a debandada pode trazer, o
governador recorre ao pas-
sado para consertar o presen-
te e garantir o futuro. Resta
saber o quanto é capaz de ce-
der. (Especial para O Hoje)

Governador Ronaldo Caiado (UB), sempre ligado ao agronegócio, tenta reaproximar-se do setor

Se ainda é possível estancar a 
sangria, só o tempo dirá. Ciente 
dos eventuais prejuízos, governador
recorre ao passado para consertar o
presente e garantir o futuro

O “apoio por apoio” de prefeitos que
não devem transferir votos a Caiado 

No entorno de Ronaldo Caiado (UB) a expectativa
de adesão de prefeitos ao projeto de reeleição recupera
o clima do “já ganhou”. Pelo menos 80% dos 246 pre-
feitos teriam concordado com mais 4 anos de Caiado à
frente do Executivo estadual. Na tentativa de reter a
oposição nos municípios onde Marconi Perillo conso-
lidou um tucanato osso duro de roer nos quatro go-
vernos em Goiás, Caiado se junta a prefeitos em busca
de apoio à disputa pela reeleição. A Xadrez ouviu
alguns deles nos últimos dias. Parte, quer apenas do
governador a garantia de “ajeitar a casa” com recursos
e obras. Nos últimos dois anos, diante do desafio da
pandemia, alguns desses prefeitos não sabem como
resolver problemas, sobretudo de imagem. Endividados,
sem canteiros de obras. Um deles diz que, quando si-
nalizou apoio a Caiado, conseguiu alguma expectativa
na cidade e até deixou de ser criticado
pelos blogs e rádios. Mas reforça que
“não deve” transferir votos ao gover-
nador. A sensação de “apoio por apoio”
circunda inclusive o Entorno do Distrito
Federal, onde Caiado tem inexpressiva
popularidade e onde outro opositor,
Gustavo Mendanha (Patriota), enga-
tinha em busca de emplacar o nome
como a pessoa que vai substituir o atual
governador no Palácio das Esmeraldas. 

Fundamental
Sob o nome de “Caminhada da Esperança”, a pré-can-

didata do MBD à Presidência da República, senadora Si-
mone Tebet, esteve em Goiânia com o intuito de viabili-
zar-se e reforçar a influência da sigla no projeto de
reeleição de Ronaldo Caiado. 

Afagos
Tebet trocou elogios com o ex-colega de Senado. Antes

de visitar a Casa Verde, ela esteve na sede do MDB, onde
foi recebida pelo presidente, pré-candidato a vice-gover-
nador na chapa com Caiado. 

Aí, não, vereador
O presidente da Câmara Municipal de Aparecida, André

Fortaleza (MDB), usou a tribuna da Casa para criticar os
sites Notícias de Goiás e Folha Z pela forma que abordaram,
em reportagens, o apoio de parte dos vereadores à reeleição
da deputada federal Magda Mofatto (PL).

Embora…
… sem o poder que exercia

no PL de Bolsonaro e, agora, do
pré-candidato ao governo, Vitor
Hugo, Magda conseguiu adentrar
o núcleo eleitoral do deputado
professor Alcides, também do
Partido Liberal.  

Preocupação
A crise preocupa o núcleo

duro da campanha de Gustavo
Mendanha. Aliado de Fortaleza,
o grupo que pensa estratégias
para viabilidade do nome do ex-
prefeito de Aparecida à disputa
eleitoral tenta evitar os rompantes
do vereador e teme que o jeito
“brucutu” dele de lidar com crí-
ticas possa refletir na campanha. 

Causa
Depois do desgaste causado

pelo episódio em que desligou o
microfone da vereadora Camila
Rosa (PSD), André Fortaleza de-
sistiu de concorrer a uma vaga
na Câmara Federal. Com isso, se
empenha em apoiar Mofatto. 

Mal assessorado? 
Nos bastidores, fala-se que

parte desse comportamento vem
do perfil do marqueteiro, Júnior
Vilela. Com posicionamento de
extrema-direita, Júnior é apon-
tado nos bastidores como a der-
rocada política de André. O pro-
fissional, embora tenha Vilela
no sobrenome, não tem nenhum
parentesco com o ex-prefeito
Maguito Vilela. 

2 O prefeito de Senador Ca-
nedo, Fernando Pellozo (PSD),
lança, nesta sexta-feira na Câ-
mara  Municipal, a atualização
do Plano Diretor da cidade. 

CURTA
t

Caiado e o desafio de
recuperar o agronegócio 

Serão investigados preços praticados e emissões de notas fiscais 
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OPiniãO n 3

O que considerar ao escolher
seu próximo emprego?

Gregório José

Muitas pessoas, as mais crédulas possíveis,
temem o número 13. Não se sabe ao certo
quando surgiu este temor, ainda mais quando
cai em uma sexta-feira. 

O certo é que, no mundo inteiro, em todo o
globo terrestre, há quem duvide de que algo
ruim possa ocorrer, mas tem uma legião de seres
que evitam certos atos e ações, temendo o desco-
nhecido mítico que possa ocorrer nesta data.

Alguns católicos dizem que o 13
não faz parte dos planos de Deus.
Afinal, são 12 tribos de Israel, 12
discípulos de Cristo. Eles também
falam que Jesus foi crucificado
numa sexta-feira. Daí, um dia que
não traz muita sorte.

O brasileiro, ao contrário de ou-
tros povos, ama a sexta-feira, tanto
que batizou de “sextou”, como se
fosse um verbo na terceira pessoa
do singular do pretérito perfeito
do indicativo. “Sextou” é uma ver-
são curta de "sexta-feira", um deri-
vado dessa palavra e se tornaria,
em tradução livre, "sexta-feira".

Tradicionalmente, principal-
mente na cultura ocidental, o número 13 e
também a sexta-feira dão azar. Algumas versões
justificam a má fama da data.

Em 2022, a sexta-feira 13 cai nesta semana
de maio. E não é só no Brasil que a data é consi-
derada um dia de azar. O mito se espalhou, mas
Hollywood a eternizou no personagem Jason.
Tem alguns países que chegam a perder muito
dinheiro por conta desse temor descabido.

Pesquisando na internet encontrei dados do
Stress Management Center e do Phobia Institute
(EUA), apontando que o medo da sexta-feira 13
atinge algo em torno de 21 milhões de pessoas
naquela nação, o que representa aproximada-
mente 5% da população norte-americana. 

Pé de pato, mangalô três vezes (sou eu ba-
tendo na madeira da mesa para espantar o
azar enquanto escrevo).

A coisa por lá é tão séria que algumas
pessoas simplesmente ficam paralisadas pelo
medo. Mudam suas rotinas, evitam fechar ne-
gócios ou tomar voos nesta data.

Mas, o número 13 dá azar?
Bom, não para todos. Zagallo, ex-jogador e

treinador de futebol aposentado, ama este nú-
mero. Para ele, o 13 é de sorte. E olha que ele foi

campeão diversas vezes, quebrando
estes tabus. Quando tomou a terceira
dose da vacina contra a covid-19,
em setembro do ano passado, o su-
persticioso campeão mundial disse
“dose de reforço tem 13 letras”.

Mas as superstições não param.
Quem consulta um tarólogo fica
apavorado quando aparece a carta
de número 13, que é considerada
a carta da Morte. Mas raramente
refere-se à morte física. Mas, duvi-
dar para quê?

No jogo de búzios, o 13 também
é considerado preocupante. Se apa-
recerem 13 runas abertas, ou é
doença, ou morte.

E você, vai sair às ruas nesta sexta-feira 13?
Vai programar algo ou será melhor aguardar?
Quer uma simpatia para afastar o mau olhado:
vista-se de branco nesta sexta, coloque um rami-
nho de arruda atrás da orelha (se secar era mau
olhado), reze antes de sair de casa e agradeça a
Deus quando retornar
sem nenhum percalço.

Mas, cá entre nós,
eu não tenho medo de
sexta-feira 13. São len-
das urbanas e mistérios
ocultos que tentam nos
induzir a estes momen-
tos sem sentido.

Fábio Steren

Não houve uma única empresa que não ade-
quou seu modelo de negócios durante a pandemia.
Importantes processos que, timidamente são dis-
cutidos há anos, foram impulsionados durante o
isolamento social, abrindo portas para novos cri-
térios de seletividade de vagas e valorização de
benefícios complementares – que superam até
mesmo o salário ofertado. Dentre tantos requisitos,
a escolha do seu futuro emprego deverá ser pau-
tada em uma análise criteriosa e
balanceada entre vários pontos.

Obviamente, todos queremos ser
recompensados financeiramente por
nossos esforços no trabalho. Mas,
de nada adianta focarmos apenas
no nosso desenvolvimento e cresci-
mento pessoal, se deixarmos de lado
o tempo para descansarmos e ter-
mos uma melhor qualidade de vida.
As progressões de cargo e maiores
remunerações logo perderam espaço
para um maior desejo pela flexibi-
lidade na jornada, metas mais bem
definidas e, acima de tudo, lideran-
ças inspiradoras que estimulem o
desenvolvimento constante.

Como prova dessa nova busca, uma pesquisa
feita pelo LinkedIn identificou que 78% dos pro-
fissionais confirmam que a pandemia despertou
seus interesses por mais flexibilidade no trabalho.
Ainda, cerca de 30% afirmaram que deixaram
seus empregos pela falta de políticas flexíveis
e, quase 40% já consideraram essa possibilidade
em algum momento de suas carreiras. Um grande
alerta para os empregadores.

A ascensão do home-office foi um tremendo
contribuinte para esse crescente desejo. Sendo
implementado por grande parte do mundo cor-
porativo durante a pandemia, mostrou a possi-
bilidade de profissionais manterem seu desem-
penho excepcional mesmo a distância, sem pre-
juízos em sua produtividade ou qualidade do
trabalho. Não à toa, cerca de 58% dos brasileiros
preferem mudar para o trabalho híbrido ou to-
talmente remoto neste ano, segundo um estudo
feito pela Microsoft.

Toda mudança traz desafios de adaptação
para a empresa e os funcionários – mas, com

disciplina e organização diárias, é possível se
adequar perfeitamente, indo ao encontro destes
novos anseios dos profissionais e conseguindo
atrair os melhores talentos do mercado para
impulsionar um negócio.

Ao iniciar esse estudo, é importante com-
preender a fundo os reais motivadores destas
mudanças, assim como se os desejos dos candi-
datos estão de acordo com as aspirações da em-
presa. Em momentos de aquecimento extremo
do mercado, um match perfeito entre estes

perfis será um grande passo na es-
colha pelo emprego ideal.

Muitos profissionais estão mudan-
do de emprego em alta velocidade
atualmente – atraídos pela possibili-
dade de benefícios mais flexíveis,
oportunidades de crescimento e via-
bilidade de terem mais qualidade de
vida. Mesmo se tratando de um desejo
compreensível, tantos benefícios po-
dem até soar como algo negativo
para a empresa que o está avaliando.
Por isso, é importante compreender
exatamente o que a empresa está
buscando, a fim de encontrar um ali-
nhamento adequado entre as partes.

Toda companhia necessita de um
grupo de pessoas convergindo para um mesmo
objetivo e propósito, o que torna este entendi-
mento fundamental em todo processo seletivo.
É preciso encontrar o profissional mais prepa-
rado e que agregará valor para a companhia,
trazendo crescimento e desenvolvimento para
ambos no médio e longo prazo.

E, se de um lado a empresa precisa oferecer
mais flexibilidade, por outro, os profissionais também
precisam fazer por merecer. Aqueles que buscam
especialização, cursos e experiências para comple-
mentar sua área de atuação, têm cada vez mais se
destacado por sua am-
plitude de conhecimento
e visão de negócio. O
mais importante é bus-
car um equilíbrio entre
as partes, deixando as
expectativas bem alinha-
das. Assim, ficará mais
fácil encontrar seu pró-
ximo emprego.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Fábio Steren é sócio de
uma consultoria de recru-
tamento e seleção

Gregório José é jornalista,
radialista e filósofo

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

Desemprego
Perdi meu emprego de carteira assinada por

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

Marcella Andrade
Aparecida de Goiânia

{
“Dengue é mobilização
social. Não é só ação
pública, do governador ou
do secretário, que vai
resolver o problema. É
todos trabalharem de
forma cooperada e
acionar quem precisa”

Governador Ronaldo Caiado (UB), ao
participar ontem em Goiânia do Dia
D de combate ao mosquito Aedes
aegypti, responsável por transmitir
a dengue, doença que já causou 34
mortes em 2022 no Estado, com
37.913 notificações de casos apenas
na capital, de acordo com a Secreta-
ria de Estado da Saúde (SES-GO).

Não tenho medo 
da sexta-feira 13 @jornalohoje

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 compa-
ração com o mesmo período do ano pas-
sado, o crescimento foi de 30,7%. “os
motoristas imprudentes na maioria das
vezes e a culpa é dos postes que estão lá
parados? ou eles estão em movimento?”,
ironiza internauta.

Elisângela De Jesus

@ohoje
Um míssil do exército caiu em uma planta-
ção próxima a área urbana de Formosa,
região do entorno do Distrito Federal, du-
rante um exercício militar realizado na úl-
tima quarta-feira (11). A informação foi
dada, a princípio, pelo deputado José Nelto
(Podemos) durante sessão na Câmara. o
exército diz que não houve vítimas ou
danos a propriedades. “Dando tiro pra
todo lado”, brinca leitor.

Zenuir de Souza (@zenuirde.souza)

@jornalohoje
A cantora tília lançou o seu álbum de es-
treia intitulado ‘2003’ na terça-feira (10). 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 ganhar um
supervideoclipe que chegou no canal do
Youtube da artista ontem (12). “Que incrí-
vel ter esses dois nomes que eu amo no
meu primeiro álbum! obrigada @jornalo-
hoje pelo espaço”, agradeceu a artista.

Tília (@tiliaoficial)

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

políticas mais
flexíveis

Na cultura
ocidental, o
número 13 e
também a
sexta-feira
dão azar
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Desde que o Instituto de Finanças Inter-
nacionais (IIF, na sigla em inglês) alterou
suas projeções para a economia da Zona
do Euro há aproximadamente dois meses,
passando a antecipar o risco de uma reces-
são na região, o cenário global tornou-se
mais desafiador, na visão do próprio insti-
tuto, acompanhando uma piora nas pers-
pectivas em função de uma deterioração
mais severa dos fundamentos econômicos.
As expectativas, até ali, já sugeriam que a
guerra entre Rússia e Ucrânia desempe-
nharia papel central no aumento das in-
certezas, com impactos mais evidentes para
as empresas e suas decisões de investimento,
assim como sobre os gastos do consumidor,
o que já contribuiria para emperrar as pos-
sibilidades de crescimento econômico.

O que mudou no cenário global desde
então? Na visão do IIF, alguns fatores
mais recentes têm contribuído de forma
combinada para o agravamento do cenário
econômico, a começar pelo novo salto no
número de casos de covid-19 na China,
causada pela variedade ômicron do Sars-
CoV-2. A chamada “onda ômicron”, diz o
instituto, “mostrou-se mais disruptiva do
que havíamos antecipado e – na nossa
estimativa – terá um impacto substancial
no crescimento”.

De outro lado, as condições financeiras
nos Estados Unidos têm se tornado mais
“apertadas”, embora de forma desordenada,
ainda na avaliação do IIF, com alta das
taxas de juros de longo prazo, comparáveis
aos níveis registrados em 2013, o que afeta
especialmente o custo do investimento, de-
sestimulando decisões nesta área. A ele-

vação dos juros no mercado norte-ameri-
cano e a severidade da nova onda de Con-
vid-19 na China somam-se aos efeitos já
antecipados e em franca confirmação do
conflito no leste da Europa.

A combinação daqueles fatores torna
mais próximo o risco de recessão, o que
levou o instituto a rebaixar significativa-
mente suas previsões para a economia, con-
siderando uma tendência de “achatamento”
dataxa de variação antecipada para o Pro-
duto Interno Bruto (PIB) global. “Isso deixa
pouco espaço para evitar uma contração do
PIB. O risco de recessão é elevado”. A se
confirmarem as projeções mais recentes do
IIF, as dificuldades para uma retomada do
crescimento no Brasil tendem igualmente a
minguarem, reforçando a tendência de baixo
investimento, desemprego elevado, perda
de renda e crescimento apenas modesto.

Queda no segundo semestre
Como consequência, o IIF de fato revisou

drasticamente sua projeção para a economia
na Zona do Euro, saindo de um crescimento
de 3,0% ao longo de 2022 para uma variação
de 1,0%. Por um efeito meramente estatístico,
caso a economia global não avance um mi-
límetro neste ano, o PIB já tenderia a regis-
trar variação muito próxima a 1,9%, em-
purrado pelo aumento registrado especial-
mente no trimestre final de 2021. A taxa de
crescimento antecipada agora pelo instituto,
ao redor de 1,0%, significaria, portanto, al-
gum nível de redução da atividade ao longo
dos 12 meses deste ano. Conforme o instituto,
essa previsão “antecipa uma queda do PIB
na segunda metade deste ano”.

2 A queda acentuada das
expectativas, conforme le-
vantamentos recentes, pa-
rece “infelizmente” sugerir
uma deterioração da eco-
nomia na Zona do Euro,
“em linha com nossa visão”,
reforça o instituto. Na Chi-
na, de novo na visão do IIF,
há sinais de uma contração
do PIB no segundo trimestre
como consequência das me-
didas mais severas de iso-
lamento social.
2 As previsões do IIF têm
se mostrado mais pessimis-
tas do que as de outras ins-
tituições multilaterais, como
o Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI). O instituto
antecipa uma variação de
2,2% para o PIB global neste
ano, saindo de uma alta de
6,0% no ano passado. Na
média, as demais previsões
indicam um crescimento
próximo a 3,6%. Segundo a
previsão do Instituto de Fi-
nanças Internacionais, pra-
ticamente não haveria cres-
cimento neste ano, já que o
avanço do PIB em 2021 dei-

xou uma “sobra estatística”
(ou carry-over, como dizem
os economistas) de 2,3%
para 2022. Traduzindo: a
economia mundial tenderia
a avançar em torno daque-
les mesmos 2,3% ainda que
não se registrasse qualquer
variação neste ano.
2 As previsões do IIF para
a Rússia indicam um tombo
de 15,0%, mais severo do
que a redução entre 8,5% e
10,3% esperada por outros
organismos internacionais,
que apostam ainda em in-
cremento ao redor de 4,4%
a 4,9% para a China. Neste
caso, o instituto trabalha
com uma projeção de 3,5%.
No caso brasileiro, a previ-
são do IIF gira em torno de
1,3%, um tanto mais otimis-
ta do que a expectativa do
mercado financeiro aqui
dentro, que aposta num
avanço de apenas 0,7%.
2 De toda forma, a proje-
ção do IIF para o PIB brasi-
leiro, caso confirmada, sig-
nificaria um crescimento
abaixo da média esperada

para a América Latina, pró-
xima de 2,1% – lembrando
que a região apresentou
crescimento de 6,0% no ano
passado, mais uma vez aci-
ma do desempenho brasi-
leiro (4,6%).
2 Ontem também, o Ins-
tituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE) li-
berou os dados da mais re-
cente pesquisa sobre ser-
viços, mostrando variação
de 1,7% na passagem de
fevereiro para março deste
ano em todo o País e ele-
vação de 3,2% em Goiás na
mesma comparação. Frente
a março do ano passado,
os serviços apresentaram
alta de 11,4% na média bra-
sileira e crescimento de
9,3% em Goiás. Nos dois
casos, a normalização da
circulação de pessoas, com
o avanço da campanha de
vacinação, estimulou o sal-
to nos serviços prestados
às famílias, que aumenta-
ram 62,2% em todo o País
e 67,2% no Estado, frente
a março do ano passado.

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Instituto internacional alerta para
risco elevado de recessão global

A venda de motocicletas em abril deste ano subiu
14% na comparação com o mesmo mês do ano passado.
Foram mais de 94 mil unidades vendidas, um resultado
2,1% menor que o registrado no mês de março. No acu-
mulado do ano, as vendas totalizaram 382.380 unidades,
27,4% a mais do que no mesmo período de 2021. Os da-
dos, divulgados ontem (12), são da Associação Brasileira
dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Moto-
netas, Bicicletas e Similares (Abraciclo).

“[O aumento das vendas] é um movimento que co-
meçou com a pandemia. Muitas pessoas optaram pela
motocicleta para fugir da aglomeração do transporte
público e para utilizá-la como instrumento de trabalho,
atuando nos serviços de entrega. Mais recentemente,
há aquelas que escolheram o modal para driblar a alta
constante nos preços dos combustíveis”, destacou o
presidente da Abraciclo, Marcos Fermanian.

A produção da indústria de motocicletas fechou o
mês de abril com 112.678 motocicletas fabricadas, o
que representa uma retração de 7,8% em relação ao
mesmo mês de 2021. Em comparação a março, houve
queda de 17,4%. No acumulado do primeiro quadrimestre,
a produção foi de 439.817 unidades, volume 22,3% su-
perior ao registrado no mesmo período do ano passado.

Exportações
O volume de motocicletas exportado em abril foi

praticamente o mesmo do registrado em março: os em-
barques somaram 3.946 motocicletas, duas unidades a
mais do que no mês anterior. Em relação a abril de
2021, quando foram enviadas 4.276 motocicletas para o
mercado externo, o segmento registrou queda de 7,7%.

Nos quatro primeiros meses de 2022, as exportações
totalizaram 14.533 unidades, o que corresponde a uma
retração de 16,7% na comparação com o mesmo período
do ano passado. (ABr)

Apesar das 94 mil unidades vendidas, resultado é negativo

Senado aprova MP que prorroga
incentivo fiscal à exportação

BALANÇO

Econômica

Venda de
motocicletas
em abril cai
em relação ao
mês passado

O Senado aprovou na quin-
ta-feira (12) a Medida Provisória
(MP) 1.079/2021, que prorroga
por mais um ano o prazo do
regime aduaneiro especial de
drawback, um incentivo fiscal
à exportação dado às empresas
quando compram matérias-pri-
mas e mercadorias para o pro-
cesso produtivo. A matéria vai
à sanção presidencial. 

Os prazos já tinham sido
prorrogados uma vez. Desta
vez, a justificativa do governo
é que os efeitos econômicos
da pandemia de covid-19 sobre
a cadeia produtiva ainda per-
sistem e isso poderia prejudi-
car as empresas exportadoras

que não conseguiram vender
efetivamente seus produtos
devido à queda de demanda. 

O texto permite a prorro-
gação para os atos de conces-
são que finalizem nos anos
de 2021 e 2022 e determina
que a partir de 1º de janeiro
de 2023 serão isentas do pa-
gamento do Adicional ao Frete
para a Renovação da Marinha
Mercante (AFRMM) as cargas
com mercadorias importadas
sob o regime de drawback.

Benefício
O drawback é um sistema

pelo qual a empresa expor-
tadora conta com isenção,

suspensão ou redução a zero
de alíquotas de tributos inci-
dentes sobre mercadorias, in-
sumos e produtos usados na
fabricação de outro produto
a ser exportado.

Para contar com o benefício,
que abrange tributos como Im-
posto de Importação, Imposto
sobre Produtos Industrializados
(IPI), PIS e Cofins, a empresa
precisa se habilitar na Secre-
taria de Comércio Exterior do
Ministério da Economia, res-
ponsável pela concessão do
drawback, que define um prazo
para a exportação ser efetivada,
sob pena de pagamento dos
tributos devidos. (ABr)
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Francisco Costa

Os ex-presidentes do PL de
Goiás, Flávio Canedo e a de-
putada federal Magda Mofatto,
foram pegos de surpresa com
o anúncio de que o pré-candi-
dato ao governo do Estado, de-
putado federal major Vitor
Hugo, assumiu o comando da
sigla, com o aval do presidente
nacional, Valdemar Costa Neto.
"Não sei o que aconteceu",
disse Flávio ao jornal O Hoje.

Vale lembrar, Flávio foi
presidente do partido até a
última semana. Magda, então,
assumiu o comando da sigla.
Os dois, segundo Canedo, via-
jaram para os Estados Unidos
esta semana para tratar de
negócios. Eles possuem um
escritório de captação de re-
cursos no país que não visi-
tavam há dois anos por causa
da pandemia da Covid-19.

Flávio explica que a viagem
já estava marcada e que Val-
demar Costa Neto foi avisado.
"O assunto já está resolvido
[no escritório], inclusive vamos
voltar nos próximos dias." Por
isso, o ex-presidente do PL não
adentrou o assunto, pois disse
não saber o que aconteceu.

"Na segunda-feira (17), quan-
do estivermos em Goiás, vamos
tomar pé do que aconteceu e
falar com a imprensa." Apesar
de não dizer que está chateado,
ele fala em "estranheza".

"É estranho. Estamos [ele e
Magda] no partido há dez anos,
ajudamos a fundá-lo em Goiás.
Pegamos com sete diretórios
municipais, hoje são mais de
230", revela.

Silêncio
Ainda na quarta-feira (11),

a assessoria de Magda e Flá-

vio divulgou nota de “silên-
cio” sobre o ocorrido. “Silên-
cio fala mais que mil pala-
vras”, foi o posicionamento
oficial dos ex-presidentes do
PL após o anúncio de que
major Vitor Hugo seria novo
líder da sigla em Goiás.

Vale lembrar, Magda tinha
assumido a liderança da sigla
no último dia 8 de maio no lu-
gar do marido, Flávio. Nos bas-
tidores, o clima já era de insa-

tisfação dentro da legenda,
uma vez que Vitor Hugo foi
lançado como pré-candidato
ao governo por imposição do
presidente Bolsonaro (PL).

A ex-presidente do PL ar-
ticulava há meses para que o
partido apoiasse pré-candi-
datura do ex-prefeito Gustavo
Mendanha (Patriota) e Vitor
Hugo teria sido imposto sem
conversar com as bases do
partido, revelam interlocuto-

res ao O Hoje.
Com a saída da presidência,

a permanência de Magda e
Flávio ainda não está definida.
Flávio não especificou sobre
essa questão. A expectativa é
que até segunda-feira, como
ele mesmo antecipou ao O
Hoje, eles se manifestem.

Um aliado dos ex-presi-
dentes informou ao jornal,
contudo, que já existia essa
articulação há cerca de 20

dias. A definição, entretanto,
ocorreu durante a viagem do
casal aos Estados Unidos.

Aliado de Madga e Flávio,
Gustavo Mendanha – que
quase se filiou ao PL – tam-
bém foi procurado para co-
mentar o assunto. Ele, toda-
via, apesar da boa relação
com os dois ex-presidentes,
preferiu não falar sobre ques-
tões internas da sigla.

Novo presidente
Vítor Hugo assumiu, em

vídeo divulgado nas redes so-
ciais, o comando do PL em
Goiás. Ele se tornou presi-
dente do diretório estadual
alguns dias após Magda Mo-
fatto ter sido empossada.

Na gravação, a liderança
do major é reiterada pelo pre-
sidente nacional da legenda,
Valdemar da Costa Neto. 

Destaca-se, o PL realiza um
encontro regional em Goiânia,
neste sábado (14), para em-
placar novas filiações, mas
também para apresentar as
pré-candidaturas majoritárias
de major Vitor Hugo (governo)
e Wilder Morais (Senado). O
evento ocorre na Chácara En-
genho, no setor Sul, às 10h.
(Especial para O Hoje)

Casal Flávio Canedo e Magda Mofatto, que estava à frente do Partido Liberal no Estado, deve falar sobre o assunto na próxima semana

A Câmara de Goiânia apro-
vou em segunda e última vo-
tação ontem (12/5), o projeto
que proíbe porte e posse de
armas nas dependências da
Casa. Para o autor da propos-
ta, vereador Ronilson Reis
(PMB), o armamento nunca
foi e nem deve ser política
de segurança pública.

Durante a fase de discus-
são da matéria, parlamenta-
res rejeitaram pedido de vista
do colega Cabo Senna (Pa-
triota) e emenda do vereador
Sargento Novandir (Avante),
que retirava o parágrafo re-
ferente à definição das de-
pendências da Câmara. O ve-
reador Juarez Lopes (PDT) se
posicionou contrário à apro-
vação da emenda, alegando
não concordar com o retorno
do projeto para a Comissão
de Constituição e Justiça (CCJ).

Já a vereadora Gabriela
Rodart (PTB) se declarou fa-

vorável à emenda, justifican-
do que a articulação em torno
do tema só busca prejudicar
o indivíduo que utiliza arma.

Para o servidor público

que descumprir a proibição,
a proposta aprovada prevê
abertura de processo admi-
nistrativo ou ético-discipli-
nar, advertência, suspensão

por 30 dias, sem remunera-
ção e demissão. Em se tra-
tando de parlamentar, está
prevista a penalidade de per-
da de mandato.

Motivação
Durante a primeira vota-

ção do projeto, Ronilson Reis
declarou que “a Câmara é
um espaço de debate”. “Mui-
tos podem sair do campo
ideológico e as tornar em
agressões verbais e, até mes-
mo, em situações extremas,
de agressão física, interrom-
pendo o processo democrá-
tico e abrindo precedentes
criminais.”

A proposta foi motivada
pelo comportamento do ve-
reador Sargento Novandir,
que, além de andar armado
pelas dependências da Casa
de Leis, também já colocou
o revólver na tribuna, du-
rante a repercussão do au-
mento do IPTU [Imposto Pre-
dial e Territorial Urbano],
quando se vestiu de palhaço
e se disse enganado pela Pre-
feitura de Goiânia. (Rodrigo
Melo, especial para O Hoje)

Proibição do porte e posse de arma da Câmara é aprovada
SEM PISTOLA NO PLENÁRIO

Vereador Sagento Novandir (Avante) tirou a arma da cintura e colocou sobre a tribuna no mês de fevereiro

Ex-presidentes
avisaram o
comandante da
legenda no País,
Valdemar Costa
Neto, que estariam
em viagem de
negócios nos
Estados Unidos
durante a semana

Flávio e Magda dizem que foram
pegos de surpresa com troca no PL
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Cúpula nacional do PL entregou o comando da sigla em Goiás ao pré-candidato Vitor Hugo (esquerda)



6 n POLÍTICA

Esplanada
Leandro Mazzini e Walmor Parente |
reportagem@colunaesplanada.com.br

Do meu, do seu bolso 
Além das regalias – como carros oficiais, as-

sessores, viagens e diárias – os ex-presidentes
brasileiros recebem, mensalmente, vencimentos
bem acima do teto do serviço público (atualmente
de R$ 39 mil). Conforme o portal de Dados
Abertos da Presidência da República, a ex-pre-
sidente Dilma Roussef, que sofreu impeachment,
embolsou, em março, R$ 69.806,84; Michel Temer,
R$ 57.505,56; o ex-presidente Lula, em pré-cam-
panha, R$ 46.155,49; Fernando Henrique Cardoso,
R$ 49.951,04; Fernando Collor, R$ 54.959,86 e o
ex-presidente José Sarney, R$ 54.246,58. Os dados
de abril ainda não estão disponíveis no portal. 

Despesas  
No ano passado, mais de R$ 5,6 milhões em

despesas dos seis ex-mandatários foram banca-
das pelos contribuintes. 

Staff  
Os gastos incluem a folha de pagamento dos

assessores. Cada ex-presidente tem direto a oito
servidores de livre indicação, com salários que
chegam a R$ 14 mil. 

Propaganda 
A Rede já tem pronta a Ação Direta de In-

constitucionalidade (ADI) que será protocolada
no STF caso o presidente Bolsonaro sancione o
projeto – aprovado pelo Congresso – que amplia
o limite de gastos do governo com propaganda
em ano eleitoral. 

Desinformação 
O Exército esconde o andamento das inves-

tigações sobre a suposta atuação de oficiais em
uma rede de fake news sobre temas ambientais.
A informação veio à tona em relatório divulgado
em abril pela Meta, holding que controla o Fa-
cebook e o Instagram.  

Culto 
Há mais de 20 dias, a Coluna cobra da Força

uma posição sobre a investigação do caso e não
obteve resposta até o fechamento desta edição.
À época da divulgação do relatório da Meta, o
Exército soltou nota afirmando que os militares
devem se ater às normas previstas pelas Forças
Armadas, como o “culto à verdade, à probidade
e à honestidade".

Bombeiro 
Ex-ministro da Infraestrutura e

agora pré-candidato do Republica-
nos ao governo de São Paulo, Tarcí-
sio de Freitas tem atuado para de-
belar a ameaça de greve por cami-
nhoneiros após o reajuste de preços
do diesel. Tarcísio participa de gru-
pos de Whatsapp e tem boa interlo-
cução com a categoria. 

Resgate 
Coordenadores da pré-candida-

tura do ex-presidente Lula querem
resgatar os nomes dos programas
que foram alterados por Bolsonaro.
Esse será um dos pontos do progra-
ma de governo no petista. Estão na
lista, por exemplo, o Bolsa Família
– alterado para Auxílio Brasil – e o
Minha Casa Minha Vida, que o atual
governo rebatizou como Casa Verde
e Amarela.   

Vitrine 
Ex-ministros usam programas e

eventos do Governo Bolsonaro para
impulsionar suas pré-campanhas.
Candidato ao Senado, Gilson Machado
(ex-turismo) pegou carona no recente
anúncio, pelo Ministério do Desen-
volvimento Regional, de mais de R$
20 milhões para a continuidade das
obras da adutora do Eixo Leste do
Projeto de Integração do Rio São Fran-
cisco: “Seguiremos trabalhando pelo
nosso Pernambuco sob o comando
do nosso presidente Bolsonaro”. 

Primo pobre
O senador Plínio Valério (PSDB-

AM) quer saber por que os pequenos
e médios produtores da região Norte,
especialmente do Amazonas, têm di-
ficuldades de acesso ao crédito rural.
Dados de 2021 apresentados pelo
parlamentar mostram que, dos quase
R$ 230 bilhões contratados na forma
de crédito rural, apenas R$195 mi-
lhões foram para o Amazonas, nú-
mero que equivale a 0,08% do total. 

Thauany Melo

À convite de Daniel Vilela
(MDB), a senadora Simone Te-
bet, pré-candidata à presidên-
cia do Brasil pelo MDB, cum-
priu agenda em Goiânia ontem
(12). Em reunião no Diretório
Estadual do partido, a parla-
mentar falou em equilíbrio po-
lítico, definição da terceira via
e o cenário eleitoral goiano.

Questionada sobre sua
agenda com o governador Ro-
naldo Caiado (UB), Tebet afir-
mou que irá mostrá-lo “que
ele só vai ganhar essa eleição
porque o MDB está junto em
Goiás”, em referência à pré-
candidatura a vice de Daniel
Vilela na chapa caiadista. Além
disso, a emedebista disse que
deseja que a bancada da sigla
cresça na Assembleia Legisla-
tiva do Estado e que “a briga
vai ser boa por essas vagas”.

“Meu objetivo é fazer,
aqui em Goiás, o máximo
possível de deputados esta-
duais e também de deputa-
dos federais do estado de
Goiás do MDB", afirmou.

A senadora ressaltou que
pretende fazer o MDB voltar
a crescer. “A minha pré-can-
didatura e depois candidatura
passa por fazer o MDB voltar
a ser o gigante que era. Para

isso, precisamos eleger o má-
ximo possível de deputados
estaduais, federais e senado-
res. Minha vinda a Goiás é
para assumir esse compro-
misso”, disse.

Terceira via
No cenário nacional, Tebet

falou sobre a definição de um
nome para a chamada terceira
via. Os dirigentes do MDB,
PSDB e Cidadania tentam che-
gar a um acordo para viabili-
zar uma chapa alternativa à
polarização entre Jair Bolso-
naro (PL) e Lula (PT). Para
isso, será feita uma pesquisa
com o intuito de nortear a es-
colha. A divulgação deve ser
feita no dia 18. 

O levantamento vai ser
realizado pelo Instituto Gui-
marães Pesquisa e Planeja-
mento e deve levar em con-
sideração critérios de pes-
quisa quantitativa e qualita-
tiva. Mesmo sem a definição,
Tebet adiantou que “vai estar
no palanque, sendo cabeça
de chapa ou não”.

“É importante entender
que a frente democrática não
vem para disputar a eleição,
ela vem para ganhar a elei-
ção. Então, para isso, nós só
temos uma bala de prata:
quem é o melhor nome. In-

clusive, o melhor nome terá
a missão depois de buscar
aliados. Aliados que muitas
vezes deixaram pelo cami-
nho, como a União Brasil e
partidos que não têm candi-
datura própria”, explicou.

Tebet relembrou que mui-
tos nomes ficaram pelo cami-
nho, como o de Sergio Moro
(UB), e que a escolha está
“sendo traçada com muito

equilíbrio e moderação”. 
“A terceira via é um com-

posto de vários partidos. Al-
guns ficaram pelo caminho no
primeiro momento. No final
do ano tínhamos sete pré-can-
didatos, viramos o ano com
cinco e chegamos, em março,
com três. Hoje nós temos dois
pré-candidatos”, explicou, em
referência ao impasse entre
ela e o ex-governador de São
Paulo, João Doria (PSDB).

Público-alvo
Sobre o público que deseja

alcançar, a senadora emede-
bista afirmou que está de olho
em indecisos e jovens. “Fiz
campanha para que jovens
de 16 a 18 anos tirassem o tí-
tulo de eleitor e votassem,
mas, mais do que votassem,
pudessem ser votados”, afir-
mou. Tebet ainda pontuou
que a política não pode ter
sempre cara de “um homem
branco engravatado”.

“Embora essa eleição es-
teja polarizada, há uma fran-
ja, dos dois lados, que na pes-
quisa quando é perguntada
está disposta a mudar o voto.
Há pelo menos 20% de quem
vota no atual presidente e de
quem vota no no ex-presi-
dente da República que aceita
mudar o voto. Só aí são 40%,
fora os brancos nulos e inde-
cisos que estão esperando a
alternativa da terceira via”,
ressaltou a senadora. (Espe-
cial para O Hoje)

O emedebista Daniel Vilela é pré-
candidato a vice na chapa caiadista 

Pacheco defende discussão com entes federativos sobre o tema

Pouco depois de dizer a jornalistas que todos os
entes federativos e a Petrobras precisam se envolver
em uma discussão sobre a redução do preço dos com-
bustíveis, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco
(PSD-MG), afirmou no Twitter que não considera a pri-
vatização da estatal “no radar” neste momento.

“Em relação à privatização da Petrobras, já disse e
reitero que acho fundamental que tenhamos um estudo
sobre a possibilidade, o aprofundamento de modelos e
análises. Mas não considero que esteja no radar ou na
mesa de discussão neste momento a privatização da
empresa”, disse na rede social.

Na manhã de ontem (12), o ministro de Minas e
Energia, Adolfo Sachsida, entregou ao ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, pedido para iniciar os estudos de
privatização da Petrobras e do Pré-Sal Petróleo S.A.
(PPSA), a estatal responsável por comercializar o óleo e
o gás extraídos da camada pré-sal. Na quarta-feira (11),
o ministro, recém-empossado no cargo, disse que vai
priorizar os estudos para a privatização da Petrobras e
do Pré-Sal Petróleo S.A..

Caso o governo consiga dar andamento ao processo
de privatização da Petrobras, o Congresso será uma
das etapas. Em 2019, o Supremo Tribunal Federal
(STF) decidiu que a privatização de estatais deve ser
aprovada por deputados e senadores. Ainda segundo
a Corte, apenas subsidiárias podem ser vendidas sem
autorização do parlamento.

Pela manhã, Pacheco conversou com jornalistas,
mas preferiu não apontar culpados para o aumento
dos combustíveis. Disse não “haver vilão e mocinho
nessa história”. (ABr)

Presidente do
Senado diz que
venda da Petrobras
não está “no radar”

Simone Tebet diz que Caiado deve
vencer eleição por causa do MDB
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“A minha pré-

candidatura [a

presidente da

República] passa

por fazer o MDB

voltar a ser o

gigante que era”

Thauany Melo

Pedro Gontijo / Senado Federal
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Breno Modesto

Na última quarta-feira
(11), o Vila Nova foi eliminado
da Copa do Brasil. Jogando
no Estádio Serra Dourada,
que reabriu suas portas de-
pois de mais de dois anos
sem receber uma partida ofi-
cial, o time comandado pelo
técnico Higo Magalhães aca-
bou sendo derrotado nova-
mente pelo Fluminense. Desta
vez, por 2 a 0.

Apesar da eliminação na
Terceira Fase da competição
nacional, o comandante co-
lorado diz que o Tigre deixa
o torneio de cabeça erguida.
No entendimento de Higo Ma-
galhães, seus comandados fi-
zeram um bom jogo fora de
casa, mas o Tricolor Carioca
é uma equipe que possui al-
guns jogadores que são deci-
sivos e aparecem nos momen-
tos cruciais de jogos elimina-
tórios, como esses pela Copa
do Brasil, onde brilharam as
estrelas dos grandes nomes
do elenco dos visitantes, como
o atacante argentino Germán
Cano, que marcou o primeiro
dos dois gols do Fluminense.

“Eu acredito que sim. No
jogo lá no Rio de Janeiro, nós
produzimos muitas coisas po-

sitivas. Mas o Fluminense ga-
nhou por ter vários jogadores
que são decisivos nos momen-
tos cruciais dos jogos. E tam-
bém houve lances de interfe-
rência (da arbitragem) no re-
sultado. Aqui (em Goiânia),
estávamos com a intenção de,
no mínimo, terminar o pri-
meiro tempo em igualdade.
Porque, com certeza, a atmos-
fera do nosso torcedor faria
muita diferença. Mas, mais
uma vez, eles foram felizes
nessa situação de ter um jo-

gador “especial”, como é um
centroavante, que precisa ape-
nas de uma bola para definir
o jogo”, disse Higo Magalhães.

Além disso, Higo também
comentou sobre os atletas ex-
perientes do Tricolor, que,
desde quando o time carioca
abriu o marcador, ainda no
primeiro tempo, passaram a
tentar cadenciar o confronto,
para diminuir o ímpeto do
Colorado, que pressionava
em busca do empate.

“Eles tiveram a vantagem

do 1 a 0 e mais a vantagem
que conseguiram no Maraca-
nã. Com certeza, isso acaba
favorecendo bastante em um
confronto eliminatório. E eles
também possuem jogadores
experientes, que cadenciam
o jogo. Desde o primeiro tem-
po, nós percebemos que eles
estavam tentando diminuir
nosso ímpeto, principalmente
para “amarrar” o jogo, para
travar o jogo e não deixar
com que ele ficasse acelerado.
E, com isso, fomos ficando

nervosos e as coisas foram
desorganizando. Aí, eles tive-
ram a felicidade de matar (a
partida)”, comentou Higo.

Com a queda na Copa do
Brasil, o Vila Nova volta seu
foco totalmente para a Série
B do Campeonato Brasileiro,
onde joga no próximo sábado
(14). Fora de casa, o Tigre en-
cara o Sampaio Corrêa. A par-
tida acontecerá às 18h30, no
Estádio Castelão, na cidade
de São Luís, no Maranhão.
(Especial para O Hoje)

Para Higo
Magalhães, Vila
Nova deixa a
Copa do Brasil de
cabeça erguida

Na última segunda-feira
(9), a Aparecidense conquistou
mais um ponto na Série C do
Campeonato Brasileiro. Jogan-
do em casa, no Estádio Anní-
bal Batista de Toledo, o time
comandado pelo técnico
Eduardo Souza ficou no 0 a 0
com o Vitória, resultado que
manteve o Camaleão próximo
da zona de rebaixamento da
competição nacional.

Após o término do confron-
to, o treinador do Camaleão
analisou a atuação de seus jo-
gadores. Segundo Eduardo Sou-
za, sua equipe não fez um bom
primeiro tempo, mas teve al-
gumas chances na etapa com-
plementar. Porém, não conse-
guiu aproveitá-las. Apesar dis-
so, o comandante aprova o es-
pírito competitivo de seus atle-
tas e espera que a Cidinha

volte a vencer o quanto antes.
“Nós fizemos um primeiro

tempo regular. Não fizemos
um bom primeiro tempo. Tí-
nhamos a intenção de ter um
time mais técnico e, por isso,
entramos com o Nilson Júnior
como titular. Mas tivemos uma
certa dificuldade para cons-
truir (jogadas). Na parte final
do primeiro tempo, em duas
situações de transição pelo
lado direito, conseguimos criar.
Tivemos umas duas ou três
chances boas. Mas o Vitória
também teve um domínio em
alguns momentos do jogo. E
também tiveram chances. No
segundo tempo, tivemos algu-
mas boas chances. E o Vitória
usou muito a transição, que é
o forte deles. E o jogo ficou
aberto. As duas equipes pode-
riam ter saído com a vitória.

Mas o campeonato é muito di-
fícil. Mas o importante é que
os jogadores estão tendo espí-
rito e competitividade, e estão
entendendo o que é a compe-
tição. É trabalhar e encontrar
soluções para que a gente possa
voltar a vencer”, analisou
Eduardo Souza.

Com cinco pontos conquis-
tados nas cinco rodadas dispu-
tadas até aqui, a Aparecidense
aparece, atualmente, na décima
quinta colocação na tabela de
classificação. O time de Eduardo
Souza tem um ponto a mais
que o próprio Vitória, que é o
primeiro clube na zona de re-
baixamento. O próximo com-
promisso do Camaleão na Ter-
ceirona é no próximo domingo
(15), às 11h, contra o Figuei-
rense, fora de casa. (Breno Mo-
desto, especial para O Hoje)

Mesmo com a eliminação, o treinador colorado reconheceu o bom desempenho de seus atletas

Eduardo espera que o Camaleão volte a vencer na Terceirona

O Goiás volta a campo
neste domingo (15), para
mais uma partida do Bra-
sileiro da Série A. A equipe
esmeraldina recebe o San-
tos, às 19 horas, no estádio
Hailé Pinheiro. A partida é
válida pela sexta rodada da
competição. O verdão busca
sua segunda vitória conse-
cutiva, a primeira diante
de seu torcedor.

“Sabemos que o Santos
vem muito bem no Cam-
peonato, um jogo muito di-
fícil, mas a gente conta com
o apoio do nosso torcedor.
Esperamos que a Serrinha
esteja lotada, para eles nos
apoiarem e a gente fazer
um grande jogo e se Deus
quiser a gente conseguir
essa segunda vitória no
campeonato que vai ser de
uma importância muito
grande e além disso, con-
seguir a primeira vitória
diante do nosso torcedor”,
disse Élvis.

Autor do gol da vitória
por 1 a 0 sobre o Atlético
Goianiense, Élvis não es-
condeu a felicidade em
marcar diante do ex-clube.
Em 2011, o jogador acabou
sendo dispensado pelo pró-
prio clube rubro-negro, ain-
da no decorrer da Série A

daquele ano. Ele falou sobre
o ocorrido e aproveitou
para parabenizar seus com-
panheiros pela primeira vi-
tória na competição.

“Um gosto especial tem
com certeza, mas assim, era
um outro momento da mi-
nha vida, uma outra etapa
e já passou. Respeito muito
o Atlético, sei que o trabalho
que eles tem lá é muito sé-
rio, mas com certeza estava
engasgada essa vitória para
mim, pessoal, mas não pela
minha passagem lá e sim
pelas finais do estadual que
a gente não teve todo mun-
do completo, sofremos com
lesões e tenho certeza que
teria sido muito diferente.
Teve esse gosto especial da
vitória, todo mundo de pa-
rabéns, mas fiquei feliz de
ter marcado o gol”, pontuou
o meio-campista.

Após o confronto de do-
mingo (15), o Goiás viaja
para enfrentar o Flamengo
fora de casa e recebe o RB
Bragantino em casa, am-
bos pelo Brasileirão. De-
pois, a equipe esmeraldina
volta a encarar o RB Bra-
gantino, desta vez pelo
jogo de volta da Copa do
Brasil. (Victor Pimenta,
especial para O Hoje)

Élvis ressalta o
desejo de vencer a
primeira em casa e
convoca a torcida

GOIÁS

Apesar de empate, Eduardo Souza aprova
espírito competitivo da Aparecidense

CAMALEÃO

Roberto Corrêa/Vila Nova FC

CabEça erguida

AA Aparecidense
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JOGOS DE HOJE

Camp. Brasileiro - série B
19hs - p. preta x NovorizoNtiNo

21h30 - ChapeCoeNse x sport

CampeoNato amapaeNse
20h15 - saNtos-ap x maCapá

CampeoNato paulista
seguNda divisão 

20hs - xv de Jaú x são Carlos
20hs - CataNduva x FerNaNdópolis
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Victor Pimenta

O Atlético se classificou para
as oitavas-de-final da Copa do
Brasil, na noite desta quarta-
feira (11), ao vencer o Cuiabá
nas penalidades. Depois de um
jogo fraco tecnicamente e com
o time rubro-negro criando as
melhores chances, a partida
foi para a decisão de pênaltis,
onde os cinco atletas do Dragão
converteram suas cobranças.

Com a classificação, já é o
terceiro ano seguido do Atlé-
tico Goianiense chegando a
fase oitavas da Copa do Brasil.
Nos anos anteriores, o time
rubro-negro passou pelo Flu-
minense em 2020 e no último
ano, passou pelo Corinthians.
Dessa vez, com mais emoção,
o time bateu o Cuiabá para
garantir sua classificação.

“Uma sensação de gratidão.
A gente vem trabalhando mui-
to para participarmos desses
grandes jogos e graças a Deus
eu fui muito feliz em poder
ajudar a equipe com a classi-
ficação. É nosso terceiro ano
consecutivo e mostra cada vez
mais a força do Atlético Goia-
niense no cenário nacional e
a gente pretende, se Deus qui-
ser, claro classificar nas fases
seguintes e fazer um grande
ano”, disse Ronaldo.

Além das cinco cobranças
convertidas, o nome das pe-
nalidades não poderia ser ou-
tro se não Ronaldo. O goleiro
foi responsável pela única co-
brança defendida nas oito
que tiveram. O jogador de-
fendeu o chute de Pepê e por
pouco também não defendeu
de Rodriguinho. Ele falou so-
bre esse momento marcante
na carreira e porquê da se-
riedade nas penalidades.

“Na verdade eu estava muito
concentrado e eu sou um cara
muito concentrado, tanto que

brincaram quando eu defendi
o pênalti, eu não vibrei muito,
porque não tinha acabado ain-
da. Claro que uma defesa é
muito importante para a nossa
sequência dos pênaltis, mas eu
me mantive muito focado, mui-
to concentrado e tentei analisar
cada detalhe do batedor para
poder definir melhor nas co-
branças de pênalti”, concluiu
o goleiro rubro-negro.

Treinador falou
Após a vitória na penali-

dades, quem ficou feliz tam-
bém com o resultado foi o
treinador Umberto Louzer,
que comemorou não somente
a classificação, mas também
o lado financeiro que o clube
recebe ao ir para as oitavas-
de-final, somando mais 3 mi-
lhões de reais.

“Claro que uma classifica-
ção nessa fase na Copa do Bra-
sil, o que envolvia nessa jogo
além do resultado desportivo.
A equipe jogando, controlando
a maior parte da partida e ao
meu ver fomos superiores ao
adversário mesmo com todas
essas dificuldades que a gente
vem frisando, a questão de
calendário, de desgastes, jogos
decisivos atrás de jogos deci-
sivos e jogar contra a equipe
do Cuiabá sempre é muito di-
fícil, mas o resultado nos agra-
dou bastante e fizemos aquilo
que era necessário para sair-
mos com a nossa classifica-
ção”, disse Umberto Louzer.

A equipe rubro-negra volta
a campo já neste sábado (14),
quando visitam o Atlético Mi-
neiro, às 19 horas, no estádio
Independência, pela sexta ro-
dada da Série A. O Atlético
Goianiense ainda não venceu
na competição nacional e
soma somente três pontos,
ocupando a 19ª colocação.
(Especial para O Hoje)

Ronaldo mostra importância 
de preparação antes de 
defender penalidade de 
Pepê: “Estava muito concentrado”

HErói da classificação

Goleiro defendeu única cobrança em sete convertidas para ajudar Atlético a seguir vivo na Copa do Brasil

AssCom Dourado 
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Ítallo Antkiewicz

Ao longo de 2021,
46 motoristas goia-
nos foram flagrados
diariamente utili-
zando o celular en-
quanto trafegavam

nas ruas em Goiás. Ao todo, entre ja-
neiro e dezembro, foram mais de 16
mil infrações registradas pelos órgãos
fiscalizadores de trânsito. Somente na
Capital, as infrações alcançaram 2.9
mil motoristas. Os dados fazem parte
do levantamento da Associação Brasi-
leira de Medicina do Tráfego (Abramet),
com estudos do Registro Nacional de
Infrações de Trânsito (Renainf).

O especialista em trânsito, Marcos
Hotlen, ressalta que com o avanço da
tecnologia, o celular já é considerado
um item crucial na rotina. “O problema
é que algumas pessoas não conseguem
ficar longe do aparelho nem mesmo
quando estão dirigindo”, afirma.

Hothen, pontua que o uso do ce-
lular no trânsito se tornou um dos
principais fatores para a causa de
acidentes graves, no Brasil. "O veículo
transitando a 60 km/h, e o condutor
fica um segundo distraído, ele per-
corre 17 metros. Se ficar até 10 se-
gundos, que é o que a pessoa levaria
para ler um texto, estaríamos falando
de mais de uma quadra sem ver
nada na frente. Claro que isso não
combina com segurança", explica.

O especialista pontua que os dados
não retratam a realidade. “O número
de infrações deve ser maior porque
várias prefeituras não fiscalizam o

trânsito. E pra mudar essa situação,
é preciso conscientizar os motoristas
do perigo de combinar celular com
direção, e lembrar que o condutor
acaba sendo negligente ao misturar
telefone e direção”, explica.

Segundo Hothen, atender uma
ligação ao volante quadruplica o
risco de sofrer um acidente. O que
um embriagado pode causar no trân-
sito é o mesmo que pode causar
uma pessoa que fala ao celular en-
quanto dirige. Chance que aumenta
em até 23 vezes se o motorista esti-
ver digitando uma mensagem en-
quanto dirige, por exemplo.

Punição
Manusear o celular enquanto di-

rige é proibido pelo Código de Trân-
sito Brasileiro (CTB). A infração é

gravíssima, com multa no valor de
R$293,47 e sete pontos na Carteira
Nacional de Habilitação (CNH).

O valor pode ser ainda maior se o
agente de trânsito também entender
que há ainda outra infração, uma
vez que o motorista não está com as
duas mãos no volante. Nesse caso
ela é média, e serão mais R$130,16 e
quatro pontos na carteira.

14% dos acidentes 
foram provocados por 
desatenção e uso do celular

O presidente da Abramet, Antonio
Meira Júnior destaca que o estudo
que analisou mais de 30 mil aci-
dentes com mortes e mostrou que
as falhas de atenção ao conduzir,
pelo uso do telefone celular, foram
responsáveis por 14% deles. “A gente

sabe que o telefone celular, durante
a condução veicular, aumenta, de
forma exponencial, a probabilidade
de sofrer acidentes com lesões graves
e até óbito”, afirma.

“Dirigir utilizando o celular qua-
druplica a probabilidade de sofrer
um sinistro de trânsito e, se você es-
tiver enviando uma mensagem, pode
aumentar em até 23 vezes o risco. E
esse acidente ocasionado pelo celular
é típico caso que não foi acidente. É
acidente de trânsito sim, porque é
passível de prevenção, poderia ter
sido evitado”, pontua Júnior. 

O presidente cita três tipos de dis-
trações provocadas pelo uso do celular
ao volante, que explicam a gravidade
da infração. “A distração manual,
quando você pega o celular, fica se-
gurando, mandando mensagem; a
distração visual - você desvia a atenção
para o celular quando deveria estar
olhando ao redor do carro; e a dis-
tração cognitiva, quando o conteúdo
da conversa ou da informação pode
ocasionar uma alteração emocional
e você ser responsável por causar
uma tragédia”, acrescenta.

A associação lembra que não há
orientação sobre uso seguro do ce-
lular ao volante. A prevenção é não
usar o aparelho. “A maioria dos
smartphones tem hoje tecnologia
chamada de modo drive. Você coloca
no modo em que se uma pessoa
ligar, o aparelho envia uma mensa-
gem automaticamente informando
que você está conduzindo o veículo
e que, no momento oportuno, vai
responder”, afirma o presidente.

Usar o celular enquanto dirige au-
menta em 400% o risco de acidentes,
de acordo com dados da Organização
Mundial da Saúde. Com o desenvol-
vimento da tecnologia e a existência
contínua de aparelhos em nossas vi-
das, esse risco se torna cada vez maior.
O uso do smartphone ao volante já é
a terceira causa de mortes no trânsito
no país. Essa prática perigosa está
atrás apenas do uso de álcool e do ex-
cesso de velocidade, segundo levan-
tamento da Associação Brasileira de
Medicina de Tráfego (Abramet).

Estudo da Organização Mundial
da Saúde (OMS) concluiu que a prá-
tica de usar o celular ao volante mul-
tiplica por quatro os riscos de aci-
dente. “Diminui os tempos de reação
(principalmente o da frenagem, mas
também a reação aos sinais de trân-
sito) e dificulta que o condutor man-
tenha o carro na pista correta e guar-
de as distâncias de segurança”, des-

creve um documento da instituição.
Um estudo feito pelo Ministério

dos Transportes constatou que o ce-
lular associado ao volante pode ser
mais prejudicial do que a bebida al-
coólica. A pesquisa aponta que o

tempo de reação aumenta para 35%
quando o motorista está utilizando
um celular, ou seja, o condutor de-
mora mais tempo para reagir a al-
gum imprevisto. Mais do que o dobro
do déficit de guiar um veículo sob

influência de álcool, que é de 12%.
Os riscos envolvendo o uso do

celular ao dirigir não é segredo para
ninguém, mas, mesmo assim, são
registrados cerca de 1,3 milhão de
acidentes por ano relacionados ao
uso do celular no trânsito, segundo
pesquisa feita pelo Seguro Dpvat.
Os dados obtidos pela pesquisa tam-
bém mostram que 80% dos moto-
ristas admitem que utilizam o apa-
relho ou outras tecnologias que ge-
ram distração enquanto dirigem.

Além disso, a infração por dirigir
veículo utilizando telefone celular
aparece nas primeiras colocações
no ranking de multas. Os últimos
relatórios estatísticos da coordena-
doria de Registro Nacional de In-
frações (Renainf) do Detran, apon-
tam que, de janeiro a novembro de
2021, a infração por usar o celular
enquanto dirige totalizou 111.607
ocorrências. (Especial para O Hoje)

Na capital, quase 3 mil motoristas foram flagrados utilizando o celular ao volante 

Uso do celular aumenta em 400% o risco de acidentes

Especialista diz que com avanço da tecnologia, o celular já é considerado item crucial na rotina. “O problema é que algumas pessoas não conseguem ficar longe do aparelho nem mesmo dirigindo”

Cerca de 14% dos acidentes são provocados pela desatenção e uso dos aparelhos no volante

46 motoristas são flagrados
por dia ao celular no trânsito

Pedro Pinheiro

Pedro Pinheiro
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Uso do telefone ao volante pode causar acidentes e render multa de quase R$300
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Sabrina Vilela

Nos primeiros quatro meses de 2022 mais 37 mil casos
de dengue foram notificados somente na Capital. Goiás
já tem 90.302 casos de dengue registrados, o que representa
um aumento de 300% na comparação com o mesmo pe-
ríodo do ano passado. São 34 óbitos confirmados e outros
121 suspeitos.

Com o aumento desenfreado dos casos na Capital, a
prefeitura de Goiânia institui a cobrança de uma multa
que pode chegar a R$ 26 mil para donos de lotes baldios
propensos a ser criadouros do Aedes aegypti. O dono do
loteamento deverá, além de pagar a multa que aparecerá
no boleto de Imposto sobre a Propriedade Territorial Ur-
bana (ITU), ficar responsável em arcar com as despesas a
ser realizada pela Companhia de Urbanização do Município
de Goiânia (Comurg). 

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia
(SMS), 623 multas já foram aplicadas desde o início da
campanha em 25 de abril. De acordo com os dados, desde
o começo do ano, foram mais de 900 multas aplicadas. A
secretaria informou ainda que houve queda nas procuras
nas unidades de saúde com sintomas de dengue, mas
não informou números. 

Entre os dias 25 de abril a 6 de maio foram realizadas
2254 visitas de fiscais,69 intimações e 42 remoções da Co-
murg. Ao todo 16.432 imóveis trabalhados, 1.176 de de-
pósitos inspecionados e 1,22% de índice de focos. 

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás
(CBMGO), em parceria com a Secretaria de Estado da
Saúde (SES-GO), por meio do programa Goiás de Resultados,
intensificaram o combate ao mosquito. 

O CBMGO trabalhará em conjunto com as prefeituras
municipais, está vistoriando os pontos estratégicos de
maior risco como marquises de quadras poliesportivas,
borracharias, ferros-velhos e depósitos em geral que,
com acúmulo de água das chuvas que são propensos
para ser grandes criadouros de mosquito. O Comandan-
te-Geral do CBMGO, Coronel Washington Luiz Vaz Junior,
conta que é necessário apoio de toda a população para
dar certo. “Os bombeiros de Goiás estão ajudando a eli-
minar um perigo quase invisível à população. Esperamos
que todos façam sua parte, alistando-se na guerra contra
o Aedes. Essa é uma questão de saúde pública que exige
empenho e cuidado de todos". 

A SES-GO informou que está desenvolvendo ações
voltadas à diminuição dos níveis de infestação do Aedes
aegypti e prevenção dos casos de dengue, chikungunya e
zika, causadas pelo mosquito desde 2021. Entre os proce-
dimentos adotados, está a distribuição de 720 unidades
de bombas costais motorizadas de uso individual pelo
agente de saúde, com manutenção de outras 211 já exis-
tentes, todas em pleno funcionamento. 

A SES-GO também fez a distribuição de 20 bombas
ultra baixo volume (UBV) veiculares adquiridas em 2021
-  ano de retorno das visitas domiciliares pelos agentes
de combate a endemias -, nas quais 18 Regionais de
Saúde do Estado, além da Capital, receberam duas uni-
dades. Foi feita a distribuição dos inseticidas às regionais,
regularizando o abastecimento em todos os municípios.
A pasta afirma que também realiza  monitoramento
georreferenciado das visitas domiciliares e dos bloqueios
de focos identificados. (Especial para O Hoje)

Estado registrou 90 mil casos e 34 mortes pela doença

Frutas e produtos básicos
da alimentação têm puxado o
Índice de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) de abril, segundo
dados divulgados na quarta-
feira (11) pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística
(IBGE). Entre os nove grupos
de produtos e serviços que o
compõem, a maior variação
(2,06%) e o maior impacto vie-
ram do grupo Alimentação e
Bebidas. Batata, leite, óleo de
soja e farinha de trigo estão
entre os que mais subiram.

Apesar de terem apresen-
tado altas pequenas ou quedas

em abril, alguns produtos se
destacam pelos aumentos ex-
pressivos no acumulado de 12
meses. A cenoura, por exemplo,
caiu 4,61% no mês; mas, no
ano, já acumula alta de 178%.

Segundo Matheus Peçanha,
pesquisador da Fundação Ge-
túlio Vargas (FGV), os problemas
climáticos foram o que mais
contribuíram para esse cenário.
“Nós temos presenciado uma
soma de problemas climáticos
desde 2020”, afirmou Peçanha.

O efeito La Niña perdurou
ao longo do ano inteiro, cul-
minando em uma inflação

significativa nos preços dos
alimentos e energia também
são fatores que “justificam”
esse aumento. Logo depois,
uma série de outros proble-
mas climáticos apareceu. As
geadas impactaram a produ-
ção de café, açúcar e pastos
— prejudicando especialmen-
te a pecuária.

Posteriormente, as fortes
chuvas também prejudicaram
os pastos (consequentemente
interferindo na produção de
carne e leite) e, especificamente,
os hortifrútis. (Alexandre Paes,
especial para O Hoje)

Leite, batata e tomate sobem mais
de 10% e consumidor sente no bolso

Goiás tem
aumento de 300%
nos casos de
dengue este ano

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

Jurídica
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O ministro da Educação, Victor Godoy Veiga, anunciou
que o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 re-
gistrou 1 milhão de inscritos em apenas um dia. Os can-
didatos têm até o dia 21 de maio para fazerem a inscrição.
Se esse ritmo for mantido, a previsão é de que o total su-
pere o do ano passado, quando 3 milhões de estudantes
se inscreveram para a prova.  O pagamento pode ser
feito por PIX, cartão de crédito ou por boleto bancário
até o dia 27 deste mês. Os estudantes que obtiveram o
direito à isenção desse valor (como os alunos da rede
pública) também devem se inscrever ou não poderão
prestar o Enem. O interessado em prestar o Enem 2022
deve acessar a página do participante. O candidato pode
escolher  se quer o exame impresso ou digital e diz se
precisa de algum atendimento especial (acessibilidade,
por exemplo). (ABr)

EXPRESSA

Corpo de Bombeiros

tRÁPIDAS

STJ decidirá sobre princípio da insignificância
para contrabando de cigarros

A Terceira Seção do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) afetou os Recursos Especiais
1.971.993 e 1.977.652, de relatoria do mi-
nistro Joel Ilan Paciornik, para julgamento
pelo rito dos repetitivos. A questão subme-
tida a julgamento, cadastrada como Tema
1.143, está ementada da seguinte forma:
"O princípio da insignificância não se aplica
aos crimes de contrabando de cigarros, por
menor que possa ter sido o resultado da le-
são patrimonial, pois a conduta atinge
outros bens jurídicos, como a saúde, a se-
gurança e a moralidade pública". Na ocasião,
o colegiado considerou desnecessário sus-
pender o trâmite dos processos que discutem
a mesma controvérsia. Ao propor a afetação,
o relator destacou que, em consulta à base
de dados do STJ, foram recuperados 1.471
decisões monocráticas e 128 acórdãos pro-
feridos por ministros da Quinta e da Sexta

Turma sobre o assunto. "O pressuposto da
multiplicidade e da potencialidade vincu-
lativa estão presentes", afirmou. Como
exemplos, citou o AgRg no REsp 1.928.901 e
o AgRg no AREsp 459.625, da Quinta Turma,
e o  AgRg no REsp 1.588.190, da Sexta
Turma, nos quais a posição adotada foi
pela não aplicação do princípio da insig-
nificância ao crime de contrabando de ci-
garros, em razão dos bens jurídicos tute-
lados pela lei penal. Paciornik ressaltou a
diferença entre a questão jurídica afetada
agora e a que foi discutida no  REsp
1.112.748, julgado sob o rito dos repetitivos
(Tema 157), pois, embora naquele caso a
situação concreta também envolvesse o
contrabando de cigarros, o precedente
qualificado então definido versou sobre a
aplicação do princípio da insignificância
para os delitos tributários em geral.   

Porte de arma 
sem necessidade

Foi aprovado, pela Comissão de Se-
gurança Pública da Câmara dos Deputa-
dos, o Projeto de Lei 6354/19 que permite
que o cidadão obtenha o porte de arma
de fogo sem a demonstração (compro-
vação) de sua "efetiva necessidade por
exercício de atividade profissional de
risco ou de ameaça à sua integridade fí-
sica". Essa exigência está contida no Es-
tatuto do Desarmamento (art. 10, §1º,
inciso I), que é revogada pela proposta.
O texto aprovado mantém a exigência
de demonstração da efetiva necessidade
para a compra de armas adicionais (a
partir da segunda arma).

Trabalho escravo
A Primeira Turma do Tribunal Supe-

rior do Trabalho reconheceu a caracte-
rização de trabalho em condições aná-
logas às da escravidão em uma fazenda
em Mato Grosso e determinou que o Tri-
bunal Regional do Trabalho da 23ª Região
(MT) examine a questão relativa à ex-
propriação da propriedade rural. Para o
colegiado, a constatação das condições
degradantes de trabalho caracterizam a
prática, ainda que não haja restrição à
liberdade de locomoção.

2 STJ - O magistrado não pode ser protagonista do ato de inquirição ou tomar
para si o papel de primeiro questionador das testemunhas, pois compete às partes
comprovar as alegações.

O Plenário do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ) decidiu reforçar a
atuação do Judiciário no contexto es-
colar, aprovando a inclusão do CNJ
como um fomentador de programas e
ações de  Justiça Restaurativa nesses
ambientes, em parceria com os tribu-
nais, a comunidade e as redes de ga-
rantia de direitos locais.

CNJ volta
atenção para
atuação do
Judiciário no 
âmbito escolar

STF julga constitucional licença-paternidade
de 180 dias para pais solo

O Supremo Tribunal Federal (STF) de-
cidiu, na sessão desta quinta-feira (12),
que é inconstitucional não estender o be-
nefício da licença-maternidade de 180 dias
a servidores públicos federais que sejam
pais solo. Por unanimidade, o colegiado
considerou que, em respeito ao princípio
de isonomia de direitos entre o homem e
a mulher e da proteção integral à criança,

o benefício deve ser estendido ao pai de
famílias monoparentais, ou seja, em que
não há a presença da mãe. Segundo o re-
lator, ministro Alexandre de Moraes, é in-
constitucional qualquer previsão do regime
de previdência do servidor público que
não estenda ao pai monoparental os mes-
mos direitos de licença maternidade ga-
rantidos à mulher.



A Companhia de Urbaniza-
ção da Capital (Comurg) gasta
cerca de R$ 60 mil por ano
com reparos após depredação
em espaços públicos. Somente
neste ano, atos de vandalismo
em praças e espaços públicos
de Goiânia já custaram em tor-
no de R$ 25 mil à prefeitura. 

A mais recente ação crimi-
nosa aconteceu na última ter-
ça-feira (10). A Comurg foi no-
tificada a respeito de depre-
dação do patrimônio público
na Praça da Feira, do Jardim
Curitiba 1, região noroeste da
capital. De acordo com o dire-
tor de Urbanismo da Comurg,
Edimar Ferreira da Silva, na
Praça da Feira, equipamentos
de ginástica foram roubados
e bancos quebrados. 

O prejuízo gira em torno
de R$ 1 mil, além dos custos
com mão de obra de trabalha-
dores. A academia da praça
havia sido entregue há menos
de dois meses, aponta o Paço.
O presidente da Comurg, Alis-

son Borges, alerta que o com-
portamento de criminosos tira,
de outras pessoas, o direito de
se exercitar e de desfrutar de
momentos de lazer nas praças.
“É importante cuidar e prote-
ger desses espaços coletivos,

que atendem toda a comuni-
dade local”, enfatiza Borges.

A Prefeitura informa que,
no caso das peças avariadas
na Praça da Feira, do Jardim
Curitiba 1, não há aparelhos
para reposição imediata. A

Companhia fará o conserto das
peças assim que possível. De
qualquer modo, situações de
vandalismo em praças públicas
devem ser denunciadas. O ci-
dadão pode acionar a Guarda
Civil Metropolitana (150), Polícia

Militar (190), Comurg (62) 3524-
8555 ou WhatsApp 98596-8555.

Lei
A ação de depredar o pa-

trimônio público causa prejuí-
zos para o Município e também
para toda a sociedade. Os cri-
mes são passíveis de punição,
de acordo com a Lei nº
2.848/40, artigo 163, que prevê
detenção de 6 (seis) meses a 3
(três) anos e multa.

O prefeito Rogério Cruz pede
aos goianienses que acionem
as forças de segurança – seja
da polícia, seja da Guarda Civil
Metropolitana – caso testemu-
nhem atitudes dessa natureza.
“Pedimos à população que cui-
de e denuncie situações de de-
predação. Essas praças são cui-
dadas com muito carinho pelos
nossos colaboradores, além de
serem bastante úteis a adultos
e crianças que fazem uso diário,
para lazer e atividade física”,
pontua. (Daniell Alves, espe-
cial para O Hoje)

Vandalismo gera R$ 60 mil de prejuízos por ano
NA CAPITAL

Vândalos destruíram equipamentos instalados na Praça da Feira, que fica no bairro Jardim Curitiba 1

Daniell Alves

O Estado deve produzir
um volume recorde de grãos,
cerca de 20% maior que na
safra passada, aponta o 8º le-
vantamento da safra 2021/22,
divulgado pela Companhia
Nacional de Abastecimento
(Conab). Estima-se que Goiás
deverá produzir 29,25 milhões
de toneladas. A colheita será
puxada, especialmente, pela
soja, que é o principal produto
agropecuário do estado, re-
presentando 55% do total da
produção de cereais. O resul-
tado deixará Goiás na segunda
posição em produção no país,
sendo responsável por 13%
de toda soja brasileira.

Contudo, o volume de mi-
lho a ser colhido em Goiás re-
gistrou uma redução em 1,15
milhões de toneladas, ou seja
3,8%, se comparado com o le-
vantamento de abril. Segundo
o Instituto para o Fortaleci-
mento da Agropecuária de
Goiás (IFAG), a principal mo-
tivação para a redução na es-
timativa produzida foi o corte
na produção de milho safrinha
(previsão de colheita de 9,39
milhões de toneladas, 11% me-
nor em relação a expectativa
abril) e sorgo, de 1,16 milhão
de toneladas e 134 mil tone-
ladas, respectivamente.

“Tivemos também dados
positivos, a Conab elevou ainda
mais a estimativa de produção
de soja. Agora a produção goia-
na na oleaginosa alcançou 16
milhões de toneladas, correção
de 0,7% em relação ao levan-
tamento de abril. A soja é o
principal produto de grãos de
Goiás, representando 55% de

toda produção de cereais, fi-
bras e oleaginosas do estado”,
explica Leonardo Machado,
coordenador do Ifag.  

Pouca chuva
Além disso, o baixo volume

de chuvas em abril são os prin-
cipais motivadores para esta
queda. Cortes na expectativa
de produção foram feitos tam-
bém para o trigo, de 13%, outra
cultura de segunda safra no
estado. A falta de chuvas no
Estado é atribuída ao fenôme-
no La Niña, que é responsável
pela irregularidade das chuvas.
É o que afirma André Amorim,
gerente do Centro de Informa-

ções Meteorológicas e Hidro-
lógicas de Goiás (Cimehgo). 

Ele explica que o fenôme-
no também interfere na pro-
dução de frente fria. Além
disso, outros problemas acar-
retam na falta de chuvas de
forma regular em Goiás. É
um acúmulo de acontecimen-
tos dos últimos anos. “Tive-
mos uma irregularidade nos
últimos cinco anos, com bai-
xos índices pluviométricos. 

Produção no País 
será 6,4% maior 

Em relação aos dados na-
cionais, o Brasil deve colher
no ano agrícola 2021/22, 271,8

milhões de toneladas, uma pro-
dução 6,4% maior que na safra
passada. O IFAG aponta que,
diferentemente do que ocorreu
em Goiás, os dados nacionais
tiveram um avanço na esti-
mativa de produção de milho
2ª safra, agora a safrinha do
país está estimada em 89,3 mi-
lhões de toneladas, 0,9% maior
que a estimativa de abril. A
justificativa para este cresci-
mento está no bom desenvol-
vimento das lavouras do Mato
Grosso do Sul e Paraná, que
tiveram sua expectativa de
produção elevada em 1,86 mi-
lhões de toneladas e 521 mil
toneladas, respectivamente.

Cerca de 261 milhões 
de toneladas

Já a safra brasileira de ce-
reais, leguminosas e oleagino-
sas deve alcançar 261,5 mi-
lhões de toneladas em 2022,
aponta o Levantamento Siste-
mático da Produção Agrícola
(LSPA), divulgado ontem (12)
pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). Se-
gundo a pesquisa, o valor é
3,3% acima (ou 8,3 milhões de
toneladas) da safra obtida em
2021 (253,2 milhões) e 1% aci-
ma da estimativa de março
(2,5 milhões). A Conab, que
tem uma metodologia diferen-
te, também estimou alta para
a produção brasileira de grãos. 

“A safra de verão nas la-
vouras do Centro-sul do país
sofreu com questões climáti-
cas, o que levou à redução
de estimativas de produção.
Mas com o retorno das chuvas
em janeiro, houve recupera-
ção de algumas lavouras”, ex-
plica o gerente da pesquisa,
Carlos Barradas.

Goiás segue em primeiro
lugar no quesito produção.
Entre as unidades da federa-
ção, as principais altas nas
estimativas da produção, em
relação ao mês anterior, fo-
ram em Goiás (mais 1, milhão
de toneladas), no Paraná
(624,9 mil), em Minas Gerais
(271,6 mil), em São Paulo
(191,7 mil), no Ceará (140 mil)
e em Rondônia (104,5 mil).
(Especial para O Hoje)

Apesar de um
período de
estiagem mais
severo e aumento
no preço dos
insumos,
estimativa é que a
safra seja 20%
maior que a do
ano passado

A soja, principal produto do setor agropecuário no Estado de Goiás, representa 55% de toda a produção de cereais e puxa a alta na colheita

Agro goiano deve produzir 29,25
milhões de toneladas de grãos
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Leonardo Machado, coordenador do Ifag, afirma que Goiás alcançou 16 milhões de toneladas de soja
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brasileira Mary Hellen
Coelho da Silva, de 21 anos,
foi condenada a 9 anos e 6
meses de prisão na Tailândia
por tráfico de drogas, de acor-
do com uma publicação da
advogada da jovem nas redes
sociais nesta quinta-feira (11).

Silva é moradora de Pouso
Alegre, Minas Gerais, e foi
presa em 14 de fevereiro jun-
to a dois outros jovens ao de-
sembarcar no aeroporto de
Bangkok com 9 quilos de co-
caína nas bagagens.

Segundo a advogada, que
diz ter recebido informações
do consulado, a pena da bra-
sileira é dividia em 2 anos
por crime civil e 7 anos e 6
meses por crime penal. Ela
complementa que aguarda a
cópia dos documentos refe-
rentes à decisão para “estru-
turar os próximos passos”.

A expectativa pelo julga-
mento era grande, visto que
a legislação da Tailândia pre-
vê que os casos de tráfico de
drogas podem ser punidos
até com pena de morte.

À época da prisão, o Ita-
maraty afirmou que acom-
panhava o caso.

Relembre o caso
Mary Hellen e um amigo

de 27 anos saíram de Curitiba
e chegaram à capital tailan-
desa por avião. Um jovem de
24 anos desembarcou horas
depois, também em voo vindo
da capital paranaense.

Após funcionários descon-
fiarem do conteúdo das malas,
foram encontrados 9 quilos de
droga em um compartimento
oculto na bagagem de Mary
Hellen e de seu amigo. Já o
outro rapaz levava 6,5 quilos
em duas malas. Os três foram
detidos e, depois, levados para
um presídio de Bangkok.

Segundo a irmã de Mary
Hellen, a família não sabia do
envolvimento da jovem com
tráfico de drogas. Eles ficaram
sabendo da prisão após a jo-
vem enviar um áudio pedindo
ajuda. Chorando, ela citou o
contato de um advogado a
quem deveriam pedir para “fa-
zer alguma coisa” e “mandar
a gente responder no Brasil”.

Casos anteriores
Nos últimos dez anos, pelo

menos dois brasileiros acu-
sados de tráfico de entorpe-
centes foram executados em
países do sudeste asiático que

mantêm a pena de morte,
como a Tailândia.

Em 2015, o instrutor de voo
Marco Archer Cardoso Moreira,
de 53 anos, foi preso quando,
segundo a acusação, tentava
entrar na Indonésia com 13
quilos de cocaína escondidos
nos tubos de uma asa delta.

Um ano antes, o surfista
Rodrigo Masfeldt Gularte, de
42 anos, tinha sido preso com
6 quilos da droga escondidos
em uma prancha de surfe,
também na Indonésia. Ambos
foram executados por um pe-
lotão de fuzilamento, confor-
me as leis do país.

Informação foi
divulgada pela
advogada em
rede social; jovem
de 21 anos foi
presa em
fevereiro de 2022

Brasileira é condenada a 9 anos
e 6 meses de prisão na Tailândia

Um navio mercante russo
carregado com grãos rouba-
dos na Ucrânia foi afastado
de pelo menos um porto do
Mediterrâneo e agora está no
porto sírio de Latakia, segun-
do fontes marítimas e autori-
dades ucranianas. O navio foi
identificado como o graneleiro
Matros Pozynich.

Em 27 de abril, o navio an-
corou na costa da Crimeia e
desligou seu transponder. No
dia seguinte, foi visto no porto
de Sebastopol, o principal porto
da Crimeia, segundo fotografias
e imagens de satélite.

O Matros Pozynich é um
dos três navios envolvidos no
comércio de grãos roubados,
de acordo com pesquisas de
código aberto e autoridades
ucranianas.

A Crimeia, anexada pela
Rússia em 2014, produz pouco
trigo devido à falta de irriga-
ção. Mas as regiões ucranianas
ao norte, ocupadas pelas for-
ças russas desde o início de
março, produzem milhões de
toneladas de grãos todos os
anos. Autoridades ucranianas
dizem que milhares de tone-
ladas estão sendo transporta-
das para a Crimeia.

Kateryna Yaresko, jornalista
do projeto SeaKrime da publi-
cação online ucraniana My-
rotvorets, disse que o projeto
notou um aumento acentuado
nas exportações de grãos de
Sevastopol – para cerca de 100
mil toneladas em março e abril.

De Sebastopol, de acordo
com imagens de satélite e
dados de rastreamento re-
visados pela CNN, o Matros
Pozynich transitou pelo Bós-

foro e seguiu para o porto
egípcio de Alexandria. Esta-
va carregado com quase 30
mil toneladas de trigo (ucra-
niano), de acordo com auto-
ridades ucranianas.

Mas os ucranianos estavam
um passo à frente. Autoridades
dizem que o Egito foi avisado
de que o grão foi roubado; a
remessa foi recusada. O Pozy-
nich seguiu em direção à ca-
pital libanesa, Beirute, com o
mesmo resultado.

O Matros Pozynich desligou
seu transponder novamente
em 5 de maio, mas imagens
do Tankertrackers.com e da
Maxar Technologies mostram
que ele viajou para o porto
sírio de Latakia.

O regime sírio tem uma
relação estreita com a Rússia
e os militares russos estão
frequentemente em Latakia.
O Matros Pozynich recebeu o
nome de um soldado russo
morto na Síria em 2015.

Mikhail Voytenko, editor-
chefe do Maritime Bulletin,
disse à CNN que o grão pode-
ria ser recarregado em outro
navio em Latakia para dis-

farçar suas origens. “Quando
o porto de destino começa a
mudar sem motivo sério, isso
é mais uma prova de contra-
bando”, disse.

Em seus primeiros comen-
tários sobre a exportação ilí-
cita de grãos ucranianos, a
Diretoria de Inteligência do
Ministério da Defesa disse
na terça-feira que “uma parte
significativa dos grãos rou-
bados da Ucrânia está em
navios que navegam sob ban-
deira russa nas águas do Me-
diterrâneo”.

Os dados de envio mostram
que o Matros Pozynich é um
dos três graneleiros registrados
para uma empresa chamada
Crane Marine Contractor, com
sede em Astrakhan, na Rússia.
A empresa não está sob san-
ções internacionais.

Yaresko diz que o projeto
SeaKrime identificou os ver-
dadeiros proprietários dos três
navios como uma das 29 em-
presas sob a égide de uma
grande corporação russa, cujas
outras entidades foram san-
cionadas pelos Estados Unidos
logo após a invasão russa.

Cereais roubados pelos russos
já estão no Mediterrâneo

Graneleiro Matros Pozynich é visto no porto sírio de Latakia

Um time internacional de astrônomos divulgou
nesta quinta-feira (12) a primeira imagem do buraco
negro supermassivo no centro da Via Láctea, conhecido
como Sagitário A* (Sgr A*). A imagem foi obtida a
partir de uma rede de oito radiotelescópios espalhados
pelo mundo, incluindo o Alma, no Chile. Os astrônomos
já suspeitavam da presença do Sgr A* pela existência
de estrelas em órbita de algo invisível, compacto e
muito massivo no centro da Via Láctea.  
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A jovem Mary Hellen

Coelho Silva, de 21

anos, foi presa no

aeroporto de

Bangkok, na

Tailândia. Família

teme pena de morte

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).
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Lanna Oliveira

Ator, diretor, dublador, produtor,
roteirista, humorista e apresentador,
esse é o multifacetado Fábio Porchat.
Um dos nomes mais relevantes da
atualidade, o comediante chega à
Goiás com seu novo show. Ele apre-
senta o espetáculo ‘Histórias do Por-
chat’ em Anápolis no dia 13 de maio,
sexta-feira, às 20h30 e em Goiânia
no dia 14, sábado, às 19h. Contando
suas experiências dos últimos anos,
o artista mergulha nos aconteci-
mentos cômicos de suas viagens.
Ele compartilha momentos que pro-
metem divertir a plateia.

`Histórias do Porchat’, esse é o
novo show de Stand Up de Fábio
Porchat. Depois de um período longe
dos palcos, o artista retorna com no-
vas histórias que prometem muitas
risadas. Serão contadas várias situa-
ções já vividas pelo comediante em
suas inúmeras viagens pelo mundo.
Momentos que vão desde massagem
na índia, encontro com gorilas, sa-
fáris na África, e até dor de barriga
no Nepal. Ao longo de sua carreira
e viagens, Fábio acumulou várias
experiências, dando a ele muito
material para ser explorado no
teatro, TV e cinema.

Apaixonado por histórias,
ele está no ar na TV com o pro-
grama ‘Que História é Essa Por-
chat?’. Lugar que o apresenta-
dor também compartilha his-
tórias, em um bate-papo
descontraído ele ouve as
mais diversas histórias dos
artistas convidados. Porchat
mostra versatilidade, ele é
destaque, além da TV e do
teatro, no cinema, em sé-
ries, na internet e nas redes

sociais. Sempre com muita perso-
nalidade e bom humor, na sua pas-
sagem por Goiás não seria diferente.
Leveza e diversão serão sinônimos
dos dias dele por aqui.

Seja com o filme ‘Meu Passado me
Condena’, no canal ‘Porta dos Fundos’
ou como a voz icônica de Olaf na
produção ‘Frozen’, Fábio Porchat faz
por merecer o topo que ele alcançou.
Com uma carreira de quase 20
anos, ele continua escrevendo,
atuando e divertindo o pú-
blico por onde passa. En-
tão corra para o site in-
gressodigital.com e ga-
ranta o seu lugar nas
apresentações. Porque
com certeza sairão mais
leves e felizes do teatro.
“Aguardo vocês para
uma noite espe-
cial”, convida
Porchat.

Trajetória de Porchat
Fábio Porchat além de todas as

funções que ele exerce na indústria
da arte, ele se destaca por ser co-
criador da produtora de vídeos para
a internet ‘Porta dos Fundos’, na qual
escreve e atua em esquetes humorís-
ticas no YouTube. Sua estreia nos pal-
cos foi na peça de esquetes ‘Infraturas’,
dirigida por Malu Valle e com Paulo
Gustavo no elenco. A partir desse tra-

balho, Porchat recebeu convite para
integrar o quadro de roteiristas
do ‘Zorra Total’ na TV Globo,
entre 2006 e 2009, onde também
atuou nos anos de 2007 e 2008. 

Além do ‘Zorra Total’, Por-
chat também escreveu para

os programas ‘Junto e
Misturado’ e

‘Esquen-
t a ’ .

Em 2012 fez parte do elenco de ‘A
Grande Família’ e em 2013 foi um
dos protagonistas do filme de co-
média ‘Vai que dá certo’. Como apre-
sentador, Fábio Porchat ganhou os
programas ‘Papo de Segunda’, e ‘Que
História É Essa, Porchat?’, ambos
exibidos pelo canal pago GNT. Em
paralelo aos projetos iniciais com a
TV Globo, em 2006 ele integrou o
primeiro grupo de Stand Up no Bra-
sil, o Comédia em Pé.

Porchat se tornou uma figura co-
nhecida em espetáculos, participando
de diversos, como Risorama, Festival
de Teatro de Curitiba e Comédia Ao
Vivo. Depois, encarando as telas, parti-
cipou de diversos filmes e séries de su-
cesso como ‘Meu Passado me Condena’,
‘O Concurso’, ‘Porta dos Fundos: Contrato
Vitalício’, ‘Como se Tornar o Pior Aluno
da Escola’ e ‘A Primeira Tentação de
Cristo’. Além disso, Fábio foi o respon-
sável pela dublagem do personagem

Olaf na sequência de filmes da Fro-
zen, nos quais alcançou o público

infantil. (Especial para O Hoje)

Serviço
‘Histórias do Porchat’ com
Fábio Porchat
Quando: Sexta-feira (13) e sá-
bado (14)
Onde: Av. Pinheiro Chagas, Nº
405-521, Setor Jundiaí - Anápo-

lis (Teatro São Francisco) e Av.
Anhanguera, Nº 2365, Setor

Coimbra - Goiânia (Teatro Fa-
cUnicamps)
Horário: 20h30 e 19h
Ingressos: ingressodigi-
tal.com e Leitura Goiâ-

nia Shopping
Informações: @cultura-
doriso, culturadoriso.com
e (62) 99311-9322

Com o espetáculo ‘Histórias de Porchat’, o comediante Fábio Porchat se apresenta em Goiânia e Anápolis no mês de maio

Essência

Do mundo para os palcos,
as viagens de Porchat
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Porchat se tornou uma figura conhecida

em espetáculos, participando de

diversos, como Risorama, Festival de

Teatro de Curitiba e Comédia Ao Vivo
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o Clone
o delegado avisa que Nan-

do foi preso. Mel joga fora
suas drogas e pede a Dalva
que não a deixe sair do quar-
to. lucas briga com Zein para
saber onde está Jade. Khadija
desaparece, said recebe um
bilhete de Jade sobre o para-
deiro da filha. edna segue Al-
bieri para ver o encontro dele
com Amália. o promotor diz
a Nando que ele tem duas
opções: ou ir preso, ou se tra-
tar numa clínica. ele opta pelo
tratamento. lobato se arruma
e, tenso, vai à casa dos filhos.
Jade e Khadija começam a
morar na Medina de Fez. 

Quanto Mais Vida, Melhor
Neném e rose arrumam os

móveis de seu apartamento.
os funcionários da clínica exi-
gem a saída de Celina. vanda,
ingrid, Flávia e Paula fazem a
campanha da terrare. Daniel
pede para Guilherme reassu-
mir a clínica. tina e soraia dis-
cutem e Neném as suspende.
Carmem descobre que foi en-
ganada por Paula. Guilherme
volta para a clínica. odete su-
gere que Flávia surpreenda
Paula com a visita. rose faz
um teste numa tv. tina exige
que Neném retire soraia do
time da escola. Paula se assusta
com a chegada de Flávia.

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 Adriano 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. “Fran-
co” diz a bárbara que vai con-
tar para Gonçalo que é a as-
sassina de sua esposa.

Mar de amor
estrela está desolada por-

que victor Manuel foi declarado
culpado e condenado a 50
anos. A luz exige que lhe tra-
gam seu filho de volta. Depois,
quando luz se recupera ela
acusa Mercedes de ter dese-
jado que victor Manuel ficasse
detido. Mercedes nega a afir-
mação de luz. Quem está mui-
to satisfeita é Catalina, e tanto
ela quanto leon fazem planos
para ficarem com toda a for-
tuna de victor Manuel. simona
começa a se incomodar quan-
do percebe que Catalina e vic-
tor Manuel não a levam em
consideração para nada. 

Pantanal
trindade diz a José leôncio

que o velho do rio poder ser
Joventino. José leôncio conta
para tibério a história que vi-
veu com Generosa. o velho
do rio observa José leôncio.
trindade alerta levi. Nayara
posta uma mensagem sincera
em seu perfil, que repercute
na rede social. os funcionários
de Mariana reclamam. Juma
avisa a Jove que ele está livre
para ir embora. Filó diz a José
leôncio que o fazendeiro de-
veria agradecer por ter dois
filhos que não brigam por he-
rança. o velho do rio chama
Jove de neto. 

RESUMO
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Tom
minimalista
Música '30 semanas', novo 
single de Rico Dalasam, chega
acompanhada de um videoclipe

Elysia Cardoso

Após emplacar vários
hits com o álbum DDGA, o
rapper Rico Dalasam volta
a lançar novas faixas que
estarão presentes no novo
disco Fim das Tentativas,
que será lançado ainda em
2022. Desta vez, quem ga-
nha o mundo é a faixa ‘30
Semanas’, que chega às
plataformas digitais acom-
panhada de um videoclipe,
via edital Natura Musical.

Com a produção musi-
cal assinada por Dinho, que
já é uma parceria antiga, e
RDD, Rico traz as batidas
do rap e trap flertando com
o pagodão baiano e o pi-
seiro para trazer a temática
que vem marcando suas
canções, o amor. Sempre
romântico, dessa vez o rap-
per fala de superação após
tantos desencontros. 

‘30 semanas’ é o single
onde retomo as composi-
ções de 2018 que não fo-
ram lançadas. É minha
continuação nas canções
populares. 30 semanas é
uma farofinha sincera ce-
lebrando um coração re-
cuperado após muito cho-
rorô", contou.

A faixa ganhou um cli-
pe em tom minimalista
com direção criativa de
Felipa Damasco, onde a
dança e o movimento dos
corpos negros ganham des-
taque, tudo costurado com
a encenação de Dalasam,
que chega apresentando
um figurino robusto e im-
ponente para cantar essa
superação.

Fim das Tentativas foi
selecionado pelo programa
Natura Musical, através do
Edital 2020, ao lado de no-
mes como Linn da Quebra-
da, Bia Ferreira, Juçara Mar-
çal, Kunumi MC, Rico Da-
lasam. Ao longo de 16 anos,

Natura Musical já ofereceu
recursos para mais de 140
projetos no âmbito nacio-
nal, como Lia de Itamaracá,
Mariana Aydar, Jards Ma-
calé e Elza Soares.

“Nós acreditamos no im-
pacto transformador que
a música pode ter no mun-
do. E os artistas, bandas e
projetos de fomento à cena
selecionados pelo edital Na-
tura Musical têm essa po-
tência de mobilizar o pú-
blico na construção de um
mundo mais bonito, cada
vez mais plural, inclusivo
e sustentável”, afirma Fer-
nanda Paiva, Head of Glo-
bal Cultural Branding. 

O projeto
Natura Musical é a pla-

taforma de cultura da mar-
ca Natura. Desde seu lan-
çamento, em 2005, o pro-
grama investiu cerca de R$
174,5 milhões no patrocínio
de mais de 518 projetos en-
tre trabalhos de grandes
nomes da música brasileira,
lançamento e consolidação
de novos artistas e projetos
de fomento às cenas e im-
pacto social positivo. 

Os trabalhos artísticos
renovam o repertório mu-
sical do País e são reconhe-
cidos em listas e premiações
nacionais e internacionais.
Em 2020, o edital do Natura
Musical selecionou 43 pro-
jetos em todo o Brasil e pro-
moveu mais de 300 produ-
tos e experiências musicais,
entre lançamentos de ál-
buns, clipes, festivais digi-
tais, oficinas e conferências.
Em São Paulo, a Casa Na-
tura Musical se tornou uma
vitrine permanente da mú-
sica brasileira, com uma
programação contínua de
lives, performances, bate-
papos e conteúdos exclusi-
vos, agora digitalmente. (Es-
pecial para O Hoje)

Sempre romântico, dessa vez o rapper fala 
de superação após tantos desencontros

Marisol F. foi premiada no ano de 2020 na categoria romance com o texto 'Encontro das Águas'

LIVRARIA
t

Assim como Ícaro, lenda
da mitologia grega que teve
as asas de cera derretidas
pelo sol, os personagens do
livro da escritora Marisol
F. esquecem das próprias
fragilidades ao desejar a
felicidade. Ícaro é ambien-
tada em Gramado, na serra
gaúcha, e protagonizada
por Deborah, uma bela jo-
vem realizada profissional-
mente, casada com Afonso,
um bioquímico de sucesso,
e mãe de um menino de
quatro anos.

Tudo parece perfeito na
vida da protagonista, mas,
de um momento para ou-
tro, pesadelos e comporta-
mentos estranhos a arras-
tam para uma teia de de-
sespero e confusão mental.
Mergulhada em dor e ven-
do o próprio mundo ruir,
Deborah começa a dar pis-
tas sobre um passado que
ela pouco conhecia. Com a
ajuda da hipnoterapia, de-
talhes sobre a morte de Da-
nilo, ex namorado da per-
sonagem e amigo de Afon-
so, começam a vir à tona. 

O sequestro do filho de
Deborah acelera o ritmo da
leitura e provoca uma pulga
atrás da orelha do leitor so-
bre os outros personagens
envolvidos: todos parecem
suspeitos. Inclusive a prota-
gonista é questionada sobre
a capacidade de cuidar do
menino: teria ela sido negli-
gente durante o passeio? 

“A polícia insistia mais
com as perguntas, queriam
que Deborah repetisse inú-
meras vezes os passos dela
e do filho, naquela manhã
fatídica. Ela respondia sem-
pre a mesma coisa, mas não
parecia satisfazê-los. Então,

as pessoas passaram a olhar
para ela de forma diferente.
Estaria ela dizendo toda a
verdade? Os convidados da
festa de aniversário desas-
trosa passaram a falar e du-
vidar. Afonso reagiu indig-
nado a essas acusações, de-
fendendo a mãe de seu filho,
mas os comentários não ces-
saram”. (Ícaro, p.40)

Sobre a autora
Marisol F. é de Curitiba e

estudou Ciências Biológicas
na PUC-PR.Começou a car-
reira artística na Dança e

deu início a carreira literária
com o lançamento de Ícaro,
um suspense psicológico.
Também é autora de Dança
Comigo? e O Canto do Cisne,
obras em que explora o uni-
verso da perícia criminal.
Em 2020 foi premiada na ca-
tegoria romance, com o texto
Encontro das Águas, pela Se-
cretaria de Cultura do Para-
ná, e na categoria crônica,
pela Fundação Cultural de
Curitiba. A autora é patroci-
nada pela Sanepar, compa-
nhia de abastecimento de
água do estado do Paraná.

Suspense psicológico 
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Obra da escritora paranaense Marisol F. 
expõe as faces da fragilidade humana 
e o desejo intrínseco de alcançar a felicidade



Os quatro pilares do Hip
Hop sustentarão o Palácio
da Cultura na Praça Univer-
sitária em Goiânia nos dias
13, 14 e 15 de maio. Vai ocor-
rer mais uma edição do
Grande Goiânia Hip Hop,
uma das maiores conferên-
cias de arte e cultura popu-
lar do Estado de Goiás. 

O evento tem programa-
ção recheada de shows de
rap com artistas goianos, en-
contro de Dj’s e mostra de
arte urbana de importantes
grafiteiros da capital. Esta
7ª edição terá entrada gra-
tuita mas com limite de pú-
blico. Para garantir acesso
ao evento, confirme presen-
ça em: (www.grandegoiania-
hiphop.com).

Nomes do rap goiano
como Rakel Reis, Iná Avessa,
Jovem Core, Renedy, Além
de música e exposição de
arte, o Grande Goiânia Hip
Hop vai levar conhecimento

da cultura de rua com
workshops de graffiti, DJ’s,
de danças urbanas no en-
contro de B.boys e B.girls. 

Palestras e debates tam-
bém fazem parte da progra-

mação para quem deseja tra-
balhar com cultura. Especia-
listas vão ensinar sobre Cons-
trução de Portfólio ou Cur-
rículo Cultural e acessar edi-
tais de fomento na área. Ou-
tra novidade é o workshop
de Mc’s com o tema ‘A arte
de compor através do ritmo
e poesia’, que será ministrada
pelo rapper NB, ícone da
cena goiana. O rapper tam-
bém vai abordar sobre pro-
duções e marketing musical.

Este ano, uma das novi-
dades é um show especial da
cantora Jessica Ayo, do Rio
de Janeiro, que estará neste
final de semana na capital e
participará gratuitamente do
encerramento do evento para
fortalecer o movimento.

Essência n 15

Para toda a família 
Acabou a espera. Hoje

(13), o boliche do Passeio das
águas shopping, o strike
Goiânia, será reaberto para
o público e reinaugurado e
está cheio de novidades. são
2.000 metros quadrados de
diversão e entretenimento
para toda a família. o novo
espaço conta com 16 pistas,
bar, restaurante, sinuca e um
grande espaço kids para as
crianças se divertirem tam-
bém. lá os clientes podem
assistir aos jogos, acompa-
nhar os campeonatos espor-
tivos e ainda curtir um show
ao vivo. o strike Goiânia fica
aberto das 15h às 23h, de
segunda a quinta-feira. Na
sexta-feira das 15h à meia-
noite. sábado, domingo e fe-
riado a partir do meio-dia
até a meia-noite. Quando:
sexta-feira (13). onde: Ave-
nida Perimetral Norte,
N°8.303, setor Fazenda Ca-
veiras - Goiânia. Horário: a
partir das 15h. 

Mundo sertanejo 
Programação de shows

agita a sexta-feira (13) na Az-

zure. Para começar na sex-
ta-feira, 13, a dupla os Para-
zim canta sucessos como
'Porta-Mala', 'Concorrência'
com participação especial da
dupla do momento, Hugo e
Guilherme e entre outras can-
ções estouradas. Ainda na
mesma noite, a dupla May-
con e Alexandre sobe ao pal-
co para animar a galera can-
tando sucessos do mundo
do sertanejo. Durante a noite,
os DJs residentes Fabrício ro-
drigues e André Melo agitam
os goianienses. Quando: sex-
ta-feira (13). onde: Avenida
136, N°222, setor Marista -

Goiânia. Mais informações:
@azzureclub. 

Dia de rock 
sexta-feira (13) é dia de

rock, folk, reggae e brasili-
dades no lowbrow lab Arte
& boteco e quem comanda
a programação é o cantor
Manso, que se apresentará
no formato voz e violão, com
participação especial de Ma-
teus Alves, e também a banda
Muamba. A casa abre às 19h,
mas os shows começam às
21h30. o lowbrow também
apresenta a mostra coletiva
liberta, das artistas Junger

thai, larovski e luiza Portilho.
Com curadoria de roan, pro-
prietário da casa. Quando:
sexta-feira (13). onde: rua
115, quadra F43A, lote 214,
Nº 1.684, setor sul - Goiânia.
Horário: a partir das 19h.

Projeto de dança
estão abertas as inscri-

ções para o projeto ‘balé em
Foco’. ele tem como foco prá-
ticas somáticas, aspectos his-
toriográficos e processos cul-
turais e de criação artística
do balé. trata-se de uma
oportunidade de encontro
entre pesquisadores, docen-
tes e artistas interessados
no tema enquanto campo
de discussão social e da cena,
ressaltando pesquisas con-
temporâneas e debates re-
lacionados ao balé em seus
aspectos estéticos, gramati-
cais, conceituais e subversi-
vos.  Há 30 vagas disponíveis
e os interessados devem se
inscrever preenchendo for-
mulário disponível na bio do
instagram e no perfil do Fa-
cebook. Quando: Até 10 de
junho. onde: @bale_em_foco
e facebook.com/baléemFoco. 

Depois de dois anos fechado por causa da pandemia,  
Strike Goiânia reabre nesta sexta-feira (13) 
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Romance de Grazi Massa-
fera com Flávio Canto vem
à tona e apresentador sur-
preende atriz com elogio

Flávio Canto passou por
uma saia-justa durante uma
entrevista com sérgio Mal-
landro no podcast ‘Papagaio
Falante’. o humorista deixou
o ex-atleta sem graça ao per-
guntar sobre o romance que
ele teve no passado com Grazi
Massafera, logo após a atriz
se separar de Cauã reymond.
Na época, Flávio e Grazi apa-
receram juntos em fotos em
Fernando de Noronha, mas
não assumiram a relação pu-
blicamente nem nunca con-
firmaram que tiveram um en-
volvimento amoroso. Atual-
mente, Flávio Canto namora
a advogada e agente de via-
gens Gabriela Palermo, que
ele conheceu em outubro de
2019, no casamento de Mal-
vino salvador e Kyra Gracie.
Já Grazi Massafera está sol-
teira desde o fim do relacio-
namento com Alexandre Ma-
chafer. os dois ficaram juntos
por cinco meses. Canto ras-
gou elogios à atriz. "A Grazi,
eu não namorei, não. A gente
teve uma coisa, mas já tem
muito tempo... Foi nota 10",
respondeu o comentarista es-
portivo, sem graça. (Patrícia
Dias, Purepeople)

Murilo Huff vive novo af-
fair após 7 meses solteiro

e ganha aprovação da mãe
Depois de negar o envol-

vimento com a ex-bbb emilly
Araujo, Murilo Huff parece
estar aberto a um novo amor.
o pai do filho de Marília Men-
donça estaria conhecendo
melhor uma médica de Goiás,
segundo o perfil de insta-
gram ‘let's Gossip’. o cantor
sertanejo não assume ne-

nhuma relação desde o tér-
mino com a rainha da so-
frência, em setembro de
2021. A suposta nova eleita
de Murilo se chama Nicole
Melo, também conhecida
como Nick, é formada em
Medicina e cursa especiali-
zação em dermatologia. A
coluna leo Dias, do ‘Metró-
poles’, afirma que a informa-

ção foi confirmada por ami-
gos próximos de Huff. Antes
de a notícia vir à tona, ela
acumulava mais de 11 mil
seguidores no instagram.
Dentre eles, o artista. o nú-
mero já subiu para 15 mil
por conta da repercussão.
No perfil, ela exibe registros
de viagens e ensaios foto-
gráficos profissionais. A fa-
mília do cantor parece ter
aprovado a relação. Zaida
Huff, mãe de Murilo, já segue
a suposta candidata a nora
nas redes sociais. (Matheus
Queiroz, Purepeople)

andressa suita e Gusttavo
Lima se separam por moti-
vo de trabalho e modelo
surge em fotos na Holanda

Andressa suita surpreen-
deu os seguidores ao surgir
de malas prontas nas redes
sociais. o destino da modelo
logo foi descoberto: Amster-
dã, Holanda. Por lá, Andressa,
conhecida por ser um ícone
fashion, já tem publicado di-
versas fotos e chamado a
atenção pelo estilo. em cliques
publicados na quarta-feira
(11), Andressa surgiu com um
look da grife Miu Miu (mesma
marca da peça polêmica de
Maisa silva). segundo infor-
mações do colunista leo
Dias, a esposa de Gusttavo
lima está no país a convite
da marca Cloude. (Nathalia
Duarte, Purepeople)

CELEBRIDADES

Gabi Martins e José
Loreto viraram notícias
após os boatos de que os
dois haviam ficado se con-
firmarem pela própria
cantora. O ator, porém,
desmentiu as declarações
de Gabi publicamente.
Nesta quinta-feira (12), a
cantora rebateu a fala de
Loreto. Em uma declara-
ção a Fábia Oliveira, do
‘Em Off’, Gabi Martins
garantiu que não mentiu

ao falar que os dois fica-
ram. "Sou mulher de ver-
dade, não tem porque eu
mentir. Somos solteiros
e vida que segue", afir-
mou. Anteriormente, ao
colunista Lucas Pasin, do
‘Uol’, Loreto disse: "Não
procede. Não sei da onde
tiraram isso. Não rolou
nada. Estou trabalhando
muito, nem tempo para
sair eu tenho". (Nathalia
Duarte, Purepeople)

Gabi Martins abre o jogo após ser
desmentida por José Loreto

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

tome cuidado com uma pos-
tura dura demais hoje, sendo
muito crítico ou analítico. Não
fuja das emoções, pois elas serão
preciosas hoje. Mantenha-se
equilibrado e poderá conseguir
tomar grandes decisões, pois
seu julgamento será pautado
pela sua intuição.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

o dia pede uma grande quan-
tidade de desapego para que
flua. você pode superar obstá-
culos se abandonar a necessi-
dade de controle. Além disso, o
dia pode te incentivar a se mo-
vimentar e a colocar em prática
suas ideias criativas.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

o dia pede para focar mais
em si, com otimismo. se conse-
guir faer isso, pode se manter
criativo, alegre e popular, abra-
çando as oportunidades no mo-
mento em que elas aparecerem,
porque estará pronto para elas
— e elas virão. o Universo tem
planos para você.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

o dia pode trazer certa de-
mora e lentidão. tenha paciência
com os seus processos e os dos
outros. é importante não ficar
remoendo situações do passado,
porque isso pode apenas trazer
mais dificuldades, confusão e es-
tagnação. o dia pede coragem.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

As suas emoções hoje podem
atrapalhar seu raciocínio, portanto
tome cuidado para que não fique
afundado em ilusões ou fantasias.
é importante aliar emoção e razão
para poder acessar caminhos
mais intuitivos. Pode ser um dia
de muito romance e amor.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

seu dia será de muito traba-
lho, mas também com boas re-
compensas. você pode conquis-
tar algo graças à sua dedicação
e à sua perseverança. Não é mo-
mento de abandonar algo que
foi iniciado, então seja paciente.
Algo ruim pode terminar.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

seu dia pode ser muito pro-
missor, benéfico e cheio de ga-
nhos. A vida é mágica e você
deveria acreditar nisso. A vida é
boa, sim: renove seu otimismo.
existem chances valiosas à sua
frente. tenha olhos para ver. No
mais, o dia pode trazer segu-
rança e estabilidade.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

o seu dia é um alerta de que
o amor e a lealdade precisam de
mais atenção da sua parte, por-
tanto se mantenha vigilante em
relação a energias negativas que
podem interferir na sua vida amo-
rosa ou até profissional. As rela-
ções podem ser harmoniosas.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

o dia pode trazer certo di-
namismo e uma emoção inte-
ressante, já que você pode en-
contrar amigos ou pessoas com
quem a conexão acontece ins-
tantaneamente. Portanto apro-
veite o dia com leveza e amor.
Dessa forma, ele poderá ser mais
bem desfrutado.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

o dia pode trazer prosperi-
dade, segurança ou grandes rea-
lizações: mantenha uma postura
amorosa e acolhedora e poderá
colher boas coisas deste dia. Use
seu poder com sabedoria. você
pode exercer grande influência
sobre os outros.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

sua intuição pode estar bem
afinada hoje. Além disso, você
pode se beneficiar de um passeio
ou aproveitar melhor seu tempo,
usufruindo com mais liberdade
de ação e expressão: é impor-
tante buscar se realizar plena-
mente, aliando ideias e prática.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

sua inteligência pode estar
superior hoje, e você deve usá-
la com estratégia para conseguir
resolver seus problemas com
sabedoria. tome cuidado com
irritação ou agressividade. isso
pode te fazer perder a razão.
Algo que estava adormecido
pode retornar.

Em sua sétima edição, uma das novidades do evento é um show
especial da cantora Jessica Ayo, que vem do Rio se apresentar

Festival de Hip Hop no Palácio 
da Cultura começa hoje (13)
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Artista Grag Queen lança 1ª música em inglês, 
"You Betta", com produção internacional

Grag Queen se une a responsáveis por hits de Britney Spears e
Camila Cabello, Bebe Rexha, David Guetta, Snoop Dog e outros

Lançamento
mundial 

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 Gor-
mican. elenco: Nicolas Cage,
Demi Moore, Pedro Pascal. Gê-
nero: 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 fei-
tos. Cinemark Passeio das
águas: 19h, 22h. Cineflix Apa-
recida: 16h55, 19h15, 21h55.
Cineflix butiti: 15h10, 19h10.

Crocodilos - A Morte Te Es-
pera (black Water: Abyss, 2022,
eUA). Duração: 1h38min. Di-
reção: Andrew traucki. elenco:
Jessica McNamee, luke Mit-
chell. Gênero: Ação, terror. em
Crocodilos - A Morte te espera,
acompanhamos um casal
aventureiro que convence seus
amigos a explorar um remoto
sistema de cavernas nas flo-

restas 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: Megu-
mi ogata, Kana Hanazawa,
Mikako Komatsu. Gênero: Ani-
mação, ação, drama, fantasia.
Yuuta okkotsu está assom-
brada. Desde 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 menina que Yuu-
ta conheceu. em vez disso, ela
se manifesta como uma enti-
dade monstruosa e poderosa
que o protege ferozmente. Ci-
nemark Flamboyant: 12h30. 

Doutor Estranho no Multi-
verso da Loucura (Doctor
strange in the Multiverse of
Madness, 2022, eUA). Duração:
2h06min. Direção: sam raimi.
elenco: benedict Cumber-
batch, elizabeth olsen, rachel
McAdams. Gênero: Fantasia,
ação, aventura. Após derrotar
Dormammu e enfrentar tha-
nos nos eventos de vingadores:
Ultimato, o Mago supremo,
stephen strange, e seu parceiro
Wong, continuam suas pes-
quisas sobre a Joia do tempo.
Mas um velho amigo que virou
inimigo coloca um ponto final

nos seus planos e faz com que
strange desencadeie um mal
indescritível, o obrigando a en-
frentar uma nova e poderosa
ameaça. Cinemark 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 Goiâ-
nia: 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 Mars-
den, Jim Carrey, tika sumpter.
Gênero: Animação, família,
aventura. Após conseguir se
estabelecer em Green Hills,
sonic está pronto para mais
liberdade e quer provar que
tem o necessário 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 casamento da irmã
de rachel, no Havaí. Cinemark
Flamboyant: 13h. Cinemark
Passeio das águas: 13h20,
16h10. Kinoplex Goiânia:
15h30. Cineflix Aparecida: 14h.
Cineflix butiti: 19h20.

Animais Fantásticos: Os Se-
gredos de Dumbledore (Fan-
tastic beasts: the secrets of
Dumbledore, 2022, eUA). Du-
ração: 2h23min. Direção: David
Yates. elenco: eddie redmayne,
Jude law, Mads Mikkelsen. Gê-
nero: Fantasia, aventura. Newt
scamander, um magizoologis-
ta carrega em sua maleta uma
coleção de fantásticos animais
do mundo da magia desco-
berta em suas viagens. Dessa
vez, ele é convocado por Albus
Dumbledore na luta contra o
vilão Grindelwald. Cinemark
Flamboyant: 18h20, 21h30. Ci-
neflix Aparecida: 14h05. Cine-
flix butiti: 16h40.

tCINEMA
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Lançamento nos

cinemas 'O Homem

do Norte' é um filme

de fúria, de

irreflexão, de

teatralidade

Elysia Cardoso 

Grag Queen, nova sensação
do pop brasileiro, agora tam-
bém é internacional. Eleita
‘Rainha do Universo’ no reality
show Queen Of The Universe,
a cantora está, atualmente,
nos EUA para cumprir agenda
com 17 apresentações, e lança
sua primeira música em in-
glês, ‘You Betta’, em parceria
com os produtores Leland,
Cole e Jesse, responsáveis por
sucessos de Britney Spears,
Camila Cabello, Bebe Rexha,
Bebe Rexha, David Guetta e
Snoop Dog, entre outros. 

A primeira performance
de ‘You Betta’ será simples-
mente no ‘RuPaul's Drag CON
2022’, maior evento de cultura
drag do mundo, simultanea-
mente ao lançamento do clipe.
"Foi um sonho realizado! Grag
é uma artista incrível e com
uma presença tão forte, então
ajudar a dar vida e amplificar
a personalidade e a voz de
Grag foi muito divertido", co-
memora Jesse Saint John, com-
positor de ícones do pop como
Lizzo, Loona, Britney Spears,
Camila Cabello e outros.

Leland (também conhecido
como Brett McLaughlin) é um
compositor e produtor execu-
tivo responsável por hits de
Ava Max, Selena Gomez, Troye

Sivan, BTS, Ariana Grande e
muito mais. Indicado ao Globo
de Ouro, trabalhou em ‘Ru-
Paul's Drag Race’ e na primeira
temporada de ‘Queen Of the
Universe’, competição vencida
por Grag Queen após superar
14 rainhas de 10 países.

"Escrever 'You Betta' com
Grag, Jesse Saint John e Cole
MGN foi muito divertido. Grag
não pode deixar de infundir
sua personalidade contagian-
te em suas músicas e 'You
Betta' é um exemplo perfeito
disso", afirma Leland sobre
o novo single da cantora.

Talento da SB Music, Grag
Queen gravou em novembro
de 2021 seu EP, ‘Desperta’,
com cinco faixas, disponível
nas plataformas digitais. Em
junho, pela gravadora, lançou
o hit de estreia, ‘Bota Fé’, que
ultrapassou 1,2 milhão de vi-
sualizações no YouTube e de
streams no Spotify. E, para
2022, a artista prepara seu
primeiro álbum.

“Este álbum certamente
vem para se comunicar com
todos os povos. Misturas inu-
sitadas de idiomas, ritmos e
muito 'didiridau' (risos). Não
vejo a hora de vocês terem
acesso a algo tão especial
para mim e para todos que
fazem parte da jornada",
pontua Grag.

Trajetória 
Grag Queen, nome artís-

tico de Grégory Mohd, nasceu
em Canela (RS), em 29 de ju-
nho de 1995. Formou-se na
Escola das Artes do Natal Luz
de Gramado, nas modalida-
des de Teatro e Técnica Vocal,
em 2009 e 2010.

Antes de iniciar sua car-
reira como drag queen, par-
ticipou do evento Natal Luz
de Gramado, em 2009 e 2011,
nos espetáculos O Grande
Desfile de Natal e Auto de
Natal. Em 2009, integrou tam-
bém o especial de Natal da
Xuxa. Trabalhou na Choco-
fest Gramado entre 2010 e
2012 e, em 2010 trabalhou
na Parada de Natal e descida
do Papai Noel no Sonho de
Natal, em Canela.

Em 2014, viajou para Nova
York e estudou em escolas
credenciadas pela Broadway,
em um conservatório de in-
verno ministrado por antigos
e atuais cantores dos princi-
pais musicais norte-america-
nos. Durante quatro anos, foi
protagonista do musical Kor-
vatunturi. Também fez parte
do show Bellepoque, em Gra-
mado, onde cantou clássicos
burlescos em 2015 e 2016 e
foi vocalista do duo de Drag
Queens Armário de Saia. (Es-
pecial para O Hoje)



Ícaro Gonçalves

A busca por comodidade
nas compras e a valorização
dos comércios locais tem cria-
do bons resultados para as
lojas de conveniência. Entre
os anos de 2019 e 2021, o
setor registrou um aumento
de 79% na abertura de novas
lojas em todo o país. Somente
entre 2020 e 2021, o aumento
foi de 27% nesse segmento.

Isso é o que mostrou um
estudo desenvolvido pela pla-
taforma Datahub, com dados
da Receita Federal. O estudo
levantou os CNAEs (Classifi-
cação Nacional de Atividades
Econômicas) primários rela-
cionados ao segmento de hi-
permercados, supermercados
e minimercados, mercearias,
armazéns, hortifrutigranjei-
ros e lojas de conveniência.

A pesquisa mostrou que,
em 2019, 1.217 lojas de con-
veniência estavam registradas
no CNAE como atividade prin-
cipal, número esse que saltou
em 2021 para 2.189 empresas.
Das 11.438 lojas de conve-
niência ativas no país, 79%
se enquadram como micro-
empresas, 26,9% dos estabe-
lecimentos têm de um a dois

anos de atividade e 24,7% de-
las se concentram no Estado
de São Paulo.

Em todo Brasil, São Paulo
foi o município que registrou
mais aberturas de estabeleci-
mentos que têm como CNAE
primário a conveniência: au-
mento de 111%, quando com-
parado entre 2019 e 2020. Ou-
tro destaque é a cidade de Bra-
sília que, comparado ao mesmo
período, teve aumento de 75%.

Para André Leão, especia-
lista no setor e CPO da Data-
Hub, uma explicação para o
aumento na abertura de lojas

de conveniência é a diversi-
dade de produtos e serviços
que elas oferecem no mesmo
ambiente, gerando mais pra-
ticidade e otimização de tem-
po ao cliente.

“Uma das hipóteses para
esse crescimento deve-se ao
fato de que, em geral, este
tipo de estabelecimento está
ligado a outro, como, por
exemplo, postos de combustí-
veis e farmácias no estilo Mini
Mall, que vêm se populari-
zando e ganhando força no
país”, explica Leão.

Ainda segundo a pesquisa,

houve aumento também no
CNAE secundário em estabe-
lecimentos que possuem lojas
de conveniência ligadas a pos-
tos de combustíveis ou servi-
ços automotivos. Entre 2019
e 2020 houve um crescimento
de 10%, e no período de 2020
a 2021 a alta foi de 9%. Atual-
mente, são 18.143 estabeleci-
mentos com essa atividade
secundária em todo o país.

Fechamento de portas
Apesar do número de aber-

tura de novas lojas ter sido
alto, o de fechamento também
impressiona. Entre 2019 e
2021 houve aumento de 93%
no número de fechamento de
lojas de conveniência como
atividade principal. No ano
de 2021 foram 2.053 lojas fe-
chadas, ante 1.061 em 2019.

Já o panorama geral do es-
tudo — considerando todos os
segmentos — os números mos-
tram alta de 86% no fecha-
mento de empresas do comér-
cio varejista de alimentos entre
2019 e 2021.  O comparativo
anual, entre 2019 e 2020, mos-
tra queda de 53%, diferente-
mente do período entre 2020
e 2021, quando ocorreu um
fechamento expressivo de em-
presas do segmento em 297%;
em 2020, 49.346 empresas fe-
charam suas portas, contra
196.157 empresas em 2021.

Essa alta do número de em-

presas fechadas de 2020 para
2021 foi puxada pelo primeiro
quadrimestre de 2021, auge
do período de pandemia no
Brasil. Além disso, o país en-
frenta alta inflação, aumento
no preço dos combustíveis, o
que tem agravado a economia
brasileira. Outros fatores tam-
bém foram levados em consi-
deração para os fechamentos
empresariais, como ruídos po-
líticos, incertezas fiscais e o
fim do auxílio emergencial.

Micro e pequenos
negócios

Minimercados, mercearias
e armazéns representaram 71%
dos estabelecimentos do seg-
mento no Brasil e, consequen-
temente, foi o que teve a maior
fatia dos fechamentos (74% em
2020 e 75% em 2021), público
esse que 50% são MEIs e 44%
são micro, perfis que estão mais
sensíveis a variações econômi-
cas, segundo o estudo.

“É interessante considerar-
mos que enquanto os demais
segmentos ligados à hortifru-
tigranjeiros, hipermercados,
supermercados, minimercados
e mercearias sofreram com os
fechamentos, sendo os fecha-
mentos maiores que as aber-
turas, as conveniências se mos-
tram um ponto fora da curva,
podendo mostrar uma tendên-
cia de consumo”, analisa André
Leão. (Especial para O Hoje)
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Negócios

Em 2019, havia
1.217 lojas registra-
das. Já em 2021
esse número saltou
para 2.189 empre-
sas do segmento

Pesquisa aponta alta de 79% na
abertura de lojas de conveniência

Apesar do número
de abertura de
novas lojas ter 
sido alto, o de
fechamento
também
impressiona

ohoje.com








