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Tempo em Goiânia
Sol o dia todo sem nuvens no
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Ao menos 10 vereadores
participam de encontro
com Gustavo Mendanha
Política 6

Clima frio pode trazer prejuízos
ao produtor rural em Goiás

O frio intenso em diversas regiões do País deixou os agricultores em alerta, principalmente
os que cultivam hortaliças, café, milho, banana e cana-de-açúcar, que são mais sensíveis
a baixas temperaturas e geadas. Prejuízos podem encarecer produtos. Cidades 11

“Sociedade
terá resposta”,
diz vereador
anselmo pereira
Pairava no ar da Câmara de
Goiânia um certo ‘desconforto’
desencadeado pela publicação
do O Hoje na manhã de ontem.
A reportagem revelou a venda
de diploma falso por R$ 100,00
no gabinete do vereador Kleybe
Morais (MDB). Política 5

Após denúncia, advogada
quer suspender Processo
Seletivo da SME
Embora a Prefeitura de Goiânia tenha instaurado
procedimento interno para encontrar comissiona-
dos recém-empossados no processo seletivo sim-
plificado 001/2021 da Secretaria Municipal de Edu-
cação (SME), a advogada Albanita Máximo, que

representa a Associação Nacional dos Aprovados
em Concursos Públicos, deve entrar com ação
para impugnar a seleção. Reportagem do O Hoje
revelou a venda de diplomas falsos para benefi-
ciar parte dos convocados do certame. Cidades 11

O financiamento coletivo, co-
nhecido também como crowd-
funding ou vaquinha, será
utilizado na campanha pela ter-
ceira vez em 2022. Política 6

Na partida que marcou a es-
treia do técnico Dado Caval-
canti, o Colorado protagonizou
um confronto frio e sem muitas
emoções e ficou apenas no 0 a 0
com a Chape. O resultado deixa
o time vilanovense com oito
pontos, ainda próximo da zona
de rebaixamento.
Esportes 7

Vila noVa empata 
sem gols com 
a Chapecoense

Pré-candidatos
fazem ‘vaquinhas’
eleitoral em Goiás 

O governo federal alterou para
cima a previsão da inflação deste
ano. O IPCA, que em março era
estimado em 6,55% para o ano,
agora subiu para 7,9%. Economia 4

Economia
mantém previsão
de PIB em 1,5%

A frente fria no Estado deve permanecer até a próxima semana. Nesta sexta-feira (20), a mínima em Goiânia deve
cair para 5ºC, segunda menor temperatura registrada desde 1994, segundo projeções do Cimehgo. Cidades 10

Mulheres poderosas: a guerra
não tem cara de mulher

ConqUista de espaço

Opinião 3

Frio deve chegar a 5°C em Goiânia e continuar no fim de semana
caiu a temperatura

EssênciaCasaCor traz mostra
de ambientes 
e sensações 
Essência 13

União do funk com
produção angolana
Essência 14

‘Caldas Country’ chega
com dez atrações
Essência 16

Sabrina Vilela



Com a presença de profissionais na galeria, foram
aprovadas na Câmara Municipal de Goiânia as alte-
rações nos planos de carreira dos servidores admi-
nistrativos e operacionais, da Guarda Civil Metro-
politana e dos procuradores do município. 

O Projeto de Lei Complementar foi proposto pela
prefeitura da capital em abril deste ano e apreciado
na Casa nesta quinta-feira (19). O texto segue para
sanção do prefeito Rogério Cruz (Republicanos).

Conforme a proposta, haverá a implantação do
regime de subsídio, garantindo a remuneração em
parcela única para a GCM e procuradores, sendo ve-
dado o acréscimo por meio de gratificação, abono,
prêmio ou verba de representação. Já para os cargos
do grupo operacional da administração pública, será
feito o reajuste da tabela de vencimentos da carreira
e incluído o vale-alimentação no valor de 400 reais.

Presidente da Câmara e guarda municipal, Ro-
mário Policarpo (Patriota) relembrou a greve da
GCM em 2015, que requeria o cumprimento do
Plano de Carreira. “Estamos entregando o maior
salário de guardas civis das capitais do Brasil”, afir-
mou. Com a mudança, a GCM também passa a ter a
melhor aposentadoria entre os colegas de todo o
País, sem idade mínima para requerer o benefício.
(Thauany Melo, especial para O Hoje)

2 n POLÍTICA

Câmara aprova
novo plano de
carreiras de GCMs
e procuradores 

Felipe Cardoso 

O ex-prefeito de Aparecida
de Goiânia e pré-candidato ao
Governo de Goiás, Gustavo
Mendanha deu um novo passo
rumo à Câmara Municipal de
Goiânia. Isso porque o gover-
nadoriável reuniu, na tarde
de ontem, mais de dez parla-
mentares para uma conversa
amistosa em um hotel no Setor
Sul, em Goiânia. 

Conforme apurado pela
reportagem do O HOJE, hou-
veram diversas tratativas
com os políticos. Certas de-
mandas serão conversadas,
contudo, individualmente no
decorrer das próximas se-
manas. Mais de dez parla-
mentares participaram do
encontro, dentre eles os ve-
readores Leandro Sena, Ed-
gar Duarte, Pastor Wilson,
Romário Policarpo, Ronilson
Reis, Aava Santiago,Geverson
Abel, Paulo Henrique, Cabo
Sena e Léo José. 

“Ele nos pediu apoio e fa-
lou de seus projetos, suas es-
tratégias, mostrar as pesqui-
sas, dizer que é parceiro e
companheiro dos vereadores.
Ele não prometeu nada a nin-
guém, mas pediu apoio no

intuito de fortalecer o seu
nome. O pessoal saiu satis-
feito”, revelou uma das fontes
do O HOJE que esteve pre-
sente no encontro.

O encontro vem na esteira
de um almoço promovido
pelo governador Ronaldo
Caiado (UB) com os verea-
dores por Goiânia. A reunião
do governador ocorreu no
Palácio das Esmeraldas na
última terça-feira (10). Paulo
Ortegal, como mostrado pelo
O HOJE, é que assumiu a mis-
são de ampliar a base caia-
dista na Câmara Municipal
de Goiânia. Ao todo, 21 dos
35 parlamentares foram ao
encontro do governador na
semana passada. 

“O governador tem bus-
cado essa aproximação com
eles, mas alguns não puderam
comparecer”, afirmou Ortegal
à reportagem. 

De acordo com Paulo Orte-
ga, estiveram presentes no
evento: Anderson Bokão
(PRTB), Anselmo Pereira
(MDB), Bruno Diniz (PRTB), Dr.
Gian (MDB), Henrique Alves
(MDB), Isaias Ribeiro (Repu-
blicanos), Izídio Alves (MDB),
Joãozinho Guimarães (Solida-
riedade), Juarez Lopes (PDT),

Kleybe Morais (MDB), Leandro
Sena (PRTB), Leia Klebia (PSC),
Luciula do Recanto (PSD), Mar-
lon Teixeira (Cidadania), Mau-
ro Rubem (PT), Paulo Henrique
da Farmácia (PTC), Raphael da
Saúde (DC) Sandes Júnior (PP),
Sargento Novandir (Avante),
Thialu Guiotti (Avante) e Wil-
lian Veloso (PL).

Almoço paralelo
Conforme revelado com ex-

clusividade pelo O HOJE, no
mesmo dia do encontro com o
governador, outra parte dos
parlamentares marcaram uma
espécie de “almoço paralelo”.
Nele o assunto foi a pré-can-
didatura de Gustavo Menda-
nha (Patriota). A lista dos ‘re-
belados’ contou com Aava San-

tiago (PSDB), Edgar Duarte
(PMB), Geverson Abel (Avante)
e Cabo Senna (Patriota) -- todos
presentes na reunião com Men-
danha na tarde de ontem. 

Engenharia política
À época, foi cogitado que o

almoço do governador com os
vereadores teria sido insuflado
por Rogério Cruz (Republica-
nos), que protagoniza um ra-
cha dentro de sua legenda. Isso
porque o prefeito de Goiânia
manifestou apoio à reeleição
de Ronaldo Caiado precoce-
mente e agora o Republicanos,
seu partido, ensaia compor
com Mendanha. 

Vale lembrar que Rogério
Cruz ainda teria ficado irritado
com a decisão isolada do pre-

sidente do Republicanos em
Goiás, o deputado Federal João
Campos, em filiar o empresário
Sandro Mabel ao partido. A fi-
liação do empresário e presi-
dente da Federação das Indús-
trias do Estado de Goiás (Fieg)
provocou estranheza e dúvidas
em integrantes do partido. Para
piorar, Mabel, além de decla-
rado adversário do governa-
dor, agora figura como um
provável nome a ocupar a vice
do ex-prefeito de Aparecida. 

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

Pré-candidato a governador, Gustavo Mendanha fez gesto de aproximação com Legislativo da capital

Dias após almoço com Caiado, parte
do parlamento foi a evento de nome
do Patriota para articular apoio nas
eleições que se aproximam 

Com Romário Policarpo a tiracolo,
Mendanha foca em Goiânia 

Assim que saiu do MDB de Daniel Vilela, Gustavo
Mendanha, à época sem sigla definida, já sabia que
disputaria de qualquer forma o governo de Goiás.
Deixou a prefeitura de Aparecida e, frustrada a ida
para o PL de Jair Bolsonaro - agora todinho de Vitor
Hugo e sua trupe de bolsonaristas -, passou a ser “an-
gariado” pelo vereador Romário Policarpo para filiação
ao Patriota, do qual faz parte. Com o apoio de Policarpo
a Mendanha, como revelou o jornal O Hoje, os olhos
de uma parcela importante da sociedade civil orga-
nizada brilharam. É que Policarpo carrega um status
pouco visto entre a elite política goiana. Presidente
da Câmara de Goiânia, cidade sem vice, ou seja, o
tornando o número 2 do Paço, líder dos guardas civis
municipais e capaz de mover o mundo para satisfazer
a “tropa” da qual faz parte. Policarpo ainda é diretor
do Vila Nova Futebol Clube, um dos maiores agluti-
nadores de “apaixonados” de Goiás. O cabo eleitoral
é forte. Já chamou os colegas de Câmara para um en-
contro cujo teor do papo apenas os presentes sabem.
E, ainda, num audi-
tório do Plaza Ho-
tel, Policarpo
convidou
c o n s e -
lheiros
tutelares
de 6 re-
giões de
Goiânia para
uma conver-
sa com Men-
danha. 

Desemborca o vaso
O Republicanos, presidido pelo deputado federal

João Campos, ainda enfrenta, internamente, uma resis-
tência - liderada pelo deputado estadual Jeferson Rodri-
gues - pelo apoio a Gustavo Mendanha. 

Corda bamba
Sob a presidência de Talitta di Martino, o Pros tem

discutido, com muito custo, também embarcar no projeto
de Gustavo Mendanha. Por outro lado, a sigla tem forte
inclinação à reeleição de Ronaldo Caiado (UB). 

Lá vem ele
O ex-governador de São Paulo

e, neste momento, no “corredor
polonês de seu PSDB”, ou seja, apa-
nhando dos que deveriam ser alia-
dos, chega a Goiânia hoje cum-
prindo agenda. 

Mas…
O momento não poderia ser

pior, tanto que cancelou coletiva
de imprensa e só vai a Trindade.
Doria insiste em juntar forças junto
aos tucanos, mas, no caso de Goiás,
não leva nada e ainda cria emba-
raços para Marconi Perillo na cons-
trução de alianças, principalmente
no campo da esquerda.

Articulador
Apontado como responsável

pelo desembarque do MDB da
gestão de Rogério Cruz (Republi-
canos), o presidente da sigla do
prefeito no Distrito Federal, Wan-
derley Tavares, tem um plano
para se sentar em uma cadeira
do Senado Federal. 

Rabeira 
Tavares pode ser indicado 1°

suplente tanto de Paula Belmonte
quanto da ex-ministra Damares
Alves, que almejam concorrer à
vaga ao Senado. 

Nuuuussss
A crise do PSDB nacional atingiu

o senador Izalci Lucas que sonhava
ser candidato ao governo do DF.
Sem conseguir montar uma chapa
forte para deputado estadual e fe-
deral, está fora da disputa. 

2 A Justiça de Goiás pegou a pre-
feitura de Goiânia de surpresa
com a interdição do Parque Muti-
rama cinco anos após acidente. 

CURTA
t

Ao menos dez vereadores participam
de encontro com Mendanha

Guarda passa a ter melhor aposentadoria da categoria no País 
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Mulheres poderosas: a guerra
não tem cara de mulher

padre Bruno Costa

Neste dia 24 de maio, celebramos Nossa Se-
nhora Auxiliadora, aquela que auxilia os cristãos.
O grande apóstolo da juventude, Dom Bosco,
adotou esta invocação para sua Congregação
Salesiana. Ele viveu numa época de luta entre o
poder civil e o poder eclesiástico, e pode ser
agraciado pelos cuidados da Mãe.

A fundação de sua família religiosa, que difunde
pelo mundo o amor a Nossa Senhora Auxiliadora,
deu-se no auge do ódio, político e religioso, que
culminou na queda de Roma e destruição do
poder temporal da Igreja. Nossa Senhora foi co-
locada à frente da obra educacional de Dom
Bosco para defendê-la em todas as dificuldades.

Dom Bosco ensinou aos membros da família
Salesiana o amor a Maria, invocando-a com o
título de auxiliadora. Pode-se afirmar que a in-
vocação com o título de Auxiliadora teve um
impulso enorme com Dom Bosco. Ficou tão co-
nhecido o amor do Santo pela Virgem Auxiliadora
a ponto de Ela ser conhecida também como a
“Virgem de Dom Bosco”.

Por isso, como membro da Família de Dom
Bosco, ouso dizer que quanto mais sou de Maria,
sempre serei mais de Jesus. Maria é a cheia de
graça, ou seja, do próprio Filho de Deus. Jesus
tem o sangue de Maria. Por isso, quanto mais
eu assumo que sou de Maria, mais me certifico
que também sou de Jesus.

Por muitas vezes, preguei falando assim: so-
mos católicos, apostólicos romanos, marianos,
carismáticos e praticantes. Sim, somos Marianos
e precisamos assumir isso diante de todos, pois
somos filhos de Maria, e quanto mais buscamos
essa filiação, mais nos tornamos de Jesus. Maria
é aquela que nos aponta o Cristo.

Foi inspirado em Maria, aquela que foi
cheia do Espírito Santo, que me veio a frase:
“Quanto mais sou do Espírito, mais a Luz me

conduz, ou seja, como Maria é seta que aponta
o Cristo, quanto mais sou de Maria e do Espí-
rito Santo, mais estarei no caminho certo,
com foco em Jesus.

A Virgem Maria tem uma ligação estreita com
o Divino Espírito Santo. Ela concebeu Jesus por
obra Dele; é Santa e Imaculada por Sua obra; es-
teve com os Apóstolos no dia de Pentecostes; e se
tornou Mãe da Igreja e Mãe de cada homem e
mulher que Jesus resgatou com Seu sangue.

Portanto, é muito importante que aquele que
é batizado no Espírito Santo tenha um conheci-
mento profundo daquilo que a Igreja ensina sobre
a Mãe de Deus, e tenha intimidade com ela.

“A missão materna de Maria em favor dos
homens, de modo algum obscurece nem diminui
a mediação única de Cristo; pelo contrário, até
ostenta sua potência, pois todo o salutar influxo
da bem-aventurada Virgem (…) deriva dos su-
perabundantes méritos de Cristo, estriba-se em
sua mediação, dela depende inteiramente e dela
aufere toda a sua força. Com efeito, nenhuma
criatura jamais pode ser equiparada ao Verbo
encarnado e Redentor. Mas, da mesma forma
que o sacerdócio de Cristo é participado de
vários modos, seja pelos ministros, seja pelo
povo fiel, e da mesma forma que a indivisa
bondade de Deus é realmente difundida nas
criaturas de modos diversos, assim também a
única mediação do Redentor não exclui, antes
suscita nas criaturas uma variegada cooperação
que participa de uma
única fonte” (Lumen
Gentium, 62).

Por tudo isso, sem-
pre vamos proclamar:
“Quanto mais sou de
Maria, mais sou de Je-
sus; quanto mais sou
do Espirito, mais a luz
me conduz!”

Monica Schimenes

Vivi em Nova York uma semana de intensas
emoções e de muito orgulho de ser mulher por
poder lutar com aquelas que reescreveram a
história. Vivenciar uma semana repleta de lide-
rança feminina em uma cidade tão emblemática
para o mundo dos negócios me fez ter a certeza
de que chegamos ao lugar onde deveríamos
estar desde sempre.

Estou muito bem acompanhada pelo grupo
Mulheres do Brasil, que reúne hoje mais de 105
mil participantes de 122 cidades do Brasil e 39
do exterior em 22 países. Além de lançar ofi-
cialmente o núcleo do grupo na cidade norte-
americana, totalizando agora 151 representações
ao redor do mundo, prestigiamos a Luiza Helena
Trajano se tornando a terceira mulher a receber
o prêmio de Personalidade do Ano pela Câmara
do Comércio Brasil-Estados Unidos.

As mulheres são mais da metade da população
brasileira. Segundo dados da PNAD Contínua (Pes-
quisa Nacional por Amostra de Domicílios Contí-
nua), são 104 milhões de mulheres que estudam,
trabalham, lutam e buscam conquistar um lugar
mais digno e justo na sociedade. Essas mulheres
não ficam só esperando mudanças e a Luiza é a
representação de todas elas, mostrando que é
possível chegarmos ao topo e sermos referência.

Em um dos discursos de Trajano, ela disse:
“A guerra não tem cara de mulher”. E não tem
mesmo! Nós somos beleza, somos intensas, leves,
diversas e generosas. Quando cito generosidade,
estou falando do poder das mulheres em multi-
plicar emoções e de quando chegar ao poder le-
var outras consigo. Nós mulheres nunca tivemos
acesso ao poder, nunca tivemos representações

em cargos de liderança e vamos continuar cor-
rigindo esses erros históricos.

Em um estudo recente realizado pela Grant
Thornton, as mulheres ocupam apenas 38% dos
cargos de liderança no Brasil. Nós do grupo Mu-
lheres do Brasil lutamos por mais mulheres em
conselhos e diretorias. Nossa meta é atingir 50%
de presença feminina em cargos de liderança nos
próximos cinco anos. Lutamos por igualdade de
oportunidades entre gêneros e raças e para que a
nossa voz ecoe em todos os espaços de poder.

Mais do que nunca, é preciso dar visibilidade
para as mulheres que chegaram lá para que as-
sim tenhamos a quem olhar e nos inspirar. Cos-
tumo dizer que precisamos ser faróis para que
outras mulheres consigam enxergar e queiram
estar nesses lugares. Hoje somos o exemplo das
gerações que estão vindo e precisamos de muito
mais. O lugar onde chegamos foi um espaço
conquistado e merece ser compartilhado para
que continue inspirando sonhos.

Nossa principal missão é mostrar que é possível
realizarmos nossos sonhos. Mas como fazer novas
mulheres acreditarem que elas também podem?
Como mostrar que elas são capazes? É fato que
nunca tivemos um es-
paço tão próspero e fértil
para que pudéssemos
plantar boas sementes.
Nossa maior barreira é
não acreditar que pode-
mos e nós vamos mudar
isso. Para completar a
frase de Luiza Helena
Trajano: “A guerra não
tem cara de mulher, mas
o poder agora tem!”.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Mônica Schimenes é
fundadora e CEO de um
grupo de comunicação
integrada 

Padre Bruno Costa é mem-
bro do Conselho Geral da
Comunidade Canção Nova

Educação e desigualdade
É preciso crescer economicamente para me-

lhorar a qualidade da educação, ou educar melhor
para que haja maior crescimento? Para os espe-
cialistas, não há dúvida de que a educação é pri-
mordial. Mas, diante das iniquidades socioeconô-
micas, cabe ao poder público fazer com que as
duas políticas caminhem juntas. Educar para cres-
cer e promover desenvolvimento sem discrimi-
nações, estabelecendo uma simbiose perfeita entre
economia e educação. A pandemia do novo coro-
navírus realçou os traços das desigualdades do
país. A discrepância é tangível no ambiente escolar,
e mais profunda no quesito raça/cor. O racismo
estrutural, a discriminação por classe social e o
baixo investimento nas escolas e na formação de
professores somam para o aprofundamento das
disparidades. Mudar esse cenário é desafio que se
impõe aos governantes para que o Brasil supere
as mazelas socioeconômicas.

Carlos Brandão 
Ipameri

{
Preocupa-nos a
situação da
população que vive
nas ruas, já que
previsões do Centro
de Informações
Meteorológicas e
Hidrológicas de
Goiás apontam que a
temperatura pode
chegar a 2ºC”
Mauro Rubem (PT), vereador de
Goiânia, ao apresentar requeri-
mento para que a prefeitura adote
medidas emergenciais de auxílio a
pessoas em situação de rua

Quanto mais sou de 
Maria, mais sou de Jesus!

@jornalohoje
sem nenhum constrangimento, a asses-
sora parlamentar nubia pereira da silva Ri-
beiro cobrava R$100 por diploma falso de
pós-graduação dentro do gabinete 10 do
vereador Kleybe Morais (MdB) na Câmara
Municipal de Goiânia. a venda foi feita
principalmente nas últimas semanas de-
pois que aprovados no processo seletivo
simplificado 001/2021 da secretaria Muni-
cipal da educação (sMe) foram ao local em
busca de ajuda para obter, às pressas,
horas correspondentes a uma pós-gradua-
ção exigida pelo edital do certame. “que
vergonha”, se indignou o leitor.

Julio Cezar Costa

@ohoje
Com a chegada da frente em Goiás a preo-
cupação está voltada para as pessoas que
não têm condição de se abrigar. segundo
dados da Central Única das Favelas Goiás
(Cufa) 12.3% da população goiana está de-
sempregada, o que representa 900 mil
pessoas em Goiás. Cerca de 407 mil pes-
soas estão abaixo da linha da pobreza, ou
seja, vivem com até R$10 por dia. de
acordo com a central, os dados se devem
à pandemia e também pelo aumento da
inflação. não há ainda uma estimativa de
pessoas em situação de rua no estado,
mas em Goiânia são cerca de 1.200 de
acordo com o último censo. “Meu deus”,
escreveu internauta.

Maria Cristina Dreher Glorias (@cristinadre-
herglorias)

@jornalohoje
Já está entre nós o audiovisual de ‘Cansar
de dançar’, último single de Juliette, que
ela mesma co-escreveu. o videoclipe che-
gou ao Youtube e conta a história de uma
pessoa que está cansada, entediada e se
sente silenciada e que vê no ator de sair
para dançar uma forma de se libertar e de
extravasar. “ameiii”, vibrou leitora.

Edna (@edcacto)

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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A escalada dos juros, iniciada na segunda
metade de março do ano passado, mostrou-
se irrelevante, até aqui, para segurar a in-
flação, que tem subido por motivos que
guardam baixa relação (ou quase nenhuma
mesmo) com a demanda doméstica. Os pre-
ços têm reagido a pressões de custos vindos
principalmente de fora, motivados pelo en-
carecimento de insumos e matérias-primas,
pela descontinuidade imposta às cadeias
globais de suprimento pela pandemia e re-
centemente agravada pela guerra entre Rús-
sia e Ucrânia, que fez crescerem as pressões
sobre preços do petróleo, de fertilizantes,
do trigo e óleos vegetais, entre outros itens.

A exemplo do que ocorre historicamente
com todas as ondas altistas no mercado in-
ternacional, a maré de valorização das
commodities tende a refluir em algum mo-
mento, desativando, em consequência, as
pressões inflacionárias nas principais eco-
nomias e também no Brasil. Nada a ver
com “feitos” deste ou daquele governo. Tra-
ta-se de um movimento acionado pelos ci-
clos regularmente experimentados pela
economia, de um lado, e pelo natural esva-
ziamento das altas de preços, vencidos os
fatores que levaram àqueles aumentos, de
outro. Além disso, o desaquecimento das
economias no mundo todo tende a colaborar
para um cenário de taxas de inflação mais
baixas num horizonte de médio prazo.

Desta forma, o aumento histórico das
taxas de juros básicos no Brasil, saindo de
apenas 2,0% para os atuais 12,75% em pouco
mais de um ano (e previsão de nova alta de
meio ponto de porcentagem em junho, ele-
vando a taxa básica para 13,25%), fará apenas
agravar as distorções na economia, gerando
pressões sobre o investimento privado, sobre

os gastos das famílias, já envidadas em função
do ciclo recente de aumento do crédito, sobre
o desemprego e sobre a atividade econômica
como um todo. Não bastassem os efeitos de-
letérios sobre a economia e a renda, o salto
dos juros favorecerá mais uma rodada de
concentração de riquezas ao favorecer o acú-
mulo de ganhos pelos participantes do cassino
dos juros altos no País.

Olhando adiante
No mercado internacional, anota Bráulio

Borges, economista-sênior da área de ma-
croeconomia da LCA e pesquisador-associado
do Instituto Brasileiro de Economia da Fun-
dação Getúlio Vargas (Ibre/FGV), as expec-
tativas de consenso, considerando projeções
de boa parte dos analistas internacionais,
sugerem tendência de “quedas expressivas
das cotações em dólares de boa parte das
commodities entre hoje (maio de 2022) e o
final do próximo ano”. As previsões da Focus
Economics, atualizadas neste mês, antecipam
quedas em torno de 19,0% e até um pouco
mais para os preços do petróleo no mercado
internacional, com tombos de 43,6% para o
gás natural e de 26,9% para a gasolina até o
trimestre final de 2023. Na área agrícola, os
preços internacionais do milho, da soja e
do trigo, ainda com base no consenso da
rede de analistas, representando quase meia
centena de instituições, captado pelo Focus
Economics, sofreriam baixas de 27,3%, de
22,9% e de 30,3% respectivamente, com per-
das de 28,1% para o café, de 34,3% para o
algodão e de 17,0% para o açúcar. Os preços
do minério de ferro, que lidera as exportações
brasileiras para a China, tenderiam a enco-
lher 33,6% entre o final de abril e o quarto
trimestre do próximo ano.

2 “Levando em conta essas
projeções mais recentes para
os preços das commodities
no mercado internacional,
bem como uma cotação do
dólar estável em R$ 5,00 entre
hoje e o final de 2023”, es-
creve Borges em recente pu-
blicação no Blog do Ibre, o
modelo trabalhado pelo eco-
nomista “aponta variações
do IPA-DI (Índice de Preços
no Atacado da FGV) de +5,8%
em 2022 e de -8,1% em 2023,
vindo de +20,6% em 2021 e
de +14,5% nos 12 meses en-
cerrados em abril deste ano”.
2 Modelos sempre podem
ser contestados, desde que
essa contestação considere ar-
gumentos razoáveis e alguma
lógica. As projeções do eco-
nomista podem parecer de
certa forma otimistas, consi-
derando-se a enorme dificul-
dade de antecipar como de-
verá ser o comportamento fu-
turo do mercado de dólar, es-
pecialmente quando se con-
sidera o acúmulo de incertezas
em escala crescente diante de
um período eleitoral que já
se inicia conturbado, para re-
correr a um adjetivo recente-
mente utilizado pelo desarra-

zoado que desgoverna o País.
2 O efeito baixista sugerido
pelo consenso dos analistas
internacionais, portanto, te-
ria potencial para reduzir as
pressões de custos enfrenta-
das pela economia, reduzin-
do os preços no atacado. E
isso, ao que adiante Borges,
teria impactos também na
ponta do consumo, ajudando
a derrubar a inflação medida
pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE),
por meio do Índice Nacional
de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA).
2 Borges definiu, na se-
quência, dois outros modelos
macroeconômicos para aferir
os impactos daquela tendên-
cia sobre os chamados preços
livres e aqueles administra-
dos, dentro do IPCA, consi-
derando ainda alguma defa-
sagem na transmissão de al-
tas e baixas de preços no ata-
cado para os índices de pre-
ços ao consumidor. Os mo-
delos levam em conta ainda
níveis de precipitação plu-
viométrica em todo o País (o
que pode de fato afetar, por
exemplo, os preços dos ali-
mentos para cima ou para

baixo), mudanças na compo-
sição do consumo das famí-
lias entre 2012 e 2020, o qua-
dro de desemprego no País e
variações do real em relação
ao dólar e à moeda chinesa.
2 “Esses modelos apontam
alta do IPCA de 8,7% em 2022,
com 9,4% de alta para os pre-
ços livres e de 6,8% para os
administrados”, aponta Borges,
apontando que suas conclu-
sões se aproximam do que
hoje parece ser o consenso do
mercado financeiro em relação
à inflação do corrente ano. 
2 Para 2023, no entanto,
as conclusões autorizadas
pelos modelos trabalhados
por Borges divergem expres-
sivamente das projeções que
refletem o consenso dos mer-
cados, que trabalham com a
expectativa de um IPCA de
4,5% para o próximo ano.
“Esse meu exercício indica
uma variação de 2,7% (para
o IPCA de 2023), com alta de
3,6% dos preços livres e de
0,2% dos administrados”, re-
gistra o economista, o que
significaria uma inflação
abaixo da meta de 3,25% fi-
xada pelo Banco Central (BC)
para o ano que vem.

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

O salto (inútil) dos juros básicos e a
tendência de baixa das commodities

O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou
a medida provisória que torna o Auxílio Brasil de R$
400 um benefício permanente. A sanção foi publicada
ontem (19) no Diário Oficial da União. A proposta
inicial do governo federal previa que esse valor valesse
apenas até dezembro de 2022. Os parlamentares, no
entanto, decidiram tornar o valor permanente, e o
texto aprovado pelo Senado, no último dia 4, já tornava
o piso de R$ 400 permanente com a inclusão de uma
espécie de complemento ao valor do Auxílio Brasil.
Antes, o benefício tinha o tíquete médio de R$ 224.

O Auxílio Brasil foi o programa social criado pelo go-
verno em substituição ao Bolsa Família, criado em 2003. 

De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência da
República, o governo gasta cerca de R$ 47,5 bilhões
anuais só com o volume regular do Auxílio Brasil. A es-
timativa é que o governo precise desembolsar outros
R$ 41 bilhões por ano para bancar o valor complementar
ao benefício.

“A sanção presidencial é importante para efetivar o
Programa Auxílio Brasil, tornando-o perene à sociedade,
mitigando o gargalo financeiro relativo aos mais ne-
cessitados”, disse a pasta.

O benefício extraordinário passa a fazer parte do
conjunto de benefícios que compõem o Programa Auxílio
Brasil. A secretaria informou que, para o cálculo total do
benefício, serão somados os benefícios financeiros do
Auxílio Brasil para famílias em situação de pobreza ou
de extrema pobreza: o benefício primeira infância, no
valor de R$ 130 para famílias com crianças de idade até
3 anos de idade incompletos; o benefício composição fa-
miliar, no valor de R$ 65 mensais para famílias com ges-
tantes, lactantes ou pessoas de idade entre 3 e 21 anos
incompletos (o valor é pago uma vez para cada membro
da família que se enquadre nessas situações); o benefício
de superação da extrema pobreza, para famílias cuja
renda familiar per capita mensal, mesmo somados os
benefícios anteriores, seja igual ou inferior ao valor da
linha de extrema pobreza; e o benefício compensatório
de transição, concedido às famílias beneficiárias do Bolsa
Família que tiverem redução no valor financeiro total
dos benefícios recebidos em decorrência do enquadra-
mento na nova estrutura de benefícios.

O projeto aprovado também aprovou uma limitação
de 30% nos descontos do valor pago mensalmente às
famílias que recebem o seguro defeso, nos casos em
que houve pagamento indevido do Auxílio Brasil durante
os seis primeiros meses (com o acúmulo dos dois bene-
fícios). O seguro defeso é pago ao pescador artesanal
durante o período de três a cinco meses no qual ele
não pode pescar para preservar as espécies na época
reprodutiva. (ABr)

Proposta inicial teria validade até dezembro deste ano

Safra de café neste ano pode
chegar a 53,4 milhões de sacas

BALANÇO

Econômica

Auxílio Brasil de
R$ 400 torna-se
permanente

O governo federal alterou para cima a previsão da
inflação deste ano. O Índice de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), que em março era estimado em 6,55%
para o ano, agora teve a previsão elevada para 7,9%. A
estimativa do Índice Nacional de Preços ao Consumidor
(INPC) subiu de 6,7% para 8,10%, e a do Índice Geral
de Preços (IGP-DI), de 10,01% para 11,4%. A estimativa
do Produto Interno Bruto (PIB) foi mantida em 1,5%.
Os dados, divulgados ontem (19), são do Boletim Macro
Fiscal da Secretaria de Política Econômica (SPE) do Mi-
nistério da Economia.

Para 2023, o governo federal manteve também a
previsão do PIB e aumentou a da inflação. O PIB, segundo
a estimativa, deverá fechar 2023 com alta de 2,5% (a
mesma previsão do último boletim, divulgado em março).
Já o IPCA deverá encerrar 2023 em 3,6% (a previsão de
março era alta de 3,25%); o INPC, em 3,7% (3,5% era a
estimativa em março); e o IGP-DI, em 4,57% (4,42%).

“A expectativa para a taxa de inflação [IPCA] au-
mentou de 6,55% para 7,90% em 2022 e de 3,25% para
3,60% em 2023. A partir de 2024, espera-se convergência
da inflação [IPCA] para a meta de 3%. Em relação ao
INPC, a projeção para 2022 elevou-se de 6,70% para
8,10%”, diz o texto do documento. (ABr)

Economia mantém
previsão de PIB
em 1,5% para 2022

A estimativa da Companhia
Nacional de Abastecimento
(Conab) para a produção de
café é de 53,4 milhões de sacas,
na safra deste ano. O volume
representa acréscimo de cerca
de 5,7 milhões de sacas em re-
lação ao ciclo anterior.

Se comparado com a co-
lheita de 2020, último ano de
bienalidade positiva, a produ-
ção esperada para este ano é
15,3% inferior, o que repre-
senta 9,65 milhões de sacas. O
ciclo bienal é uma característica

da cultura e consiste na alter-
nância de um ano com grande
florada seguido por outro com
florada menos intensa.

“A recuperação é limitada,
uma vez que a estiagem e as
geadas ocorridas ainda no
ano passado, principalmente
em Minas Gerais, no Paraná
e em São Paulo, debilitaram
as plantas, influenciando no
desempenho produtivo das
lavouras de café”, diz o pre-
sidente da Conab, Guilherme
Ribeiro, em nota.

Café arábica
De acordo com a compa-

nhia, o café do tipo arábica é
aquele que mais deve ser in-
fluenciado pelo clima adver-
so, pois a sua concentração
ocorre nas regiões mais im-
pactadas pelas baixas tem-
peraturas e pela escassez hí-
drica. Mas a expectativa ain-
da é de recuperação na pro-
dução em relação à safra pas-
sada, podendo chegar a 35,7
milhões de sacas do produto
beneficiado. (ABr)
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Felipe Cardoso 
e Francisco Costa

O clima na Câmara Muni-
cipal de Goiânia na manhã da
última quinta-feira (19) foi
marcado por um sorriso ama-
relo. A atmosfera era de festa,
haja vista a presença dos ser-
vidores da Guarda Civil Me-
tropolitana (GCM) e procura-
dores interessados na aprova-
ção de um projeto para rees-
truturação dos planos de car-
reira. Por outro lado, porém,
pairava no ar um certo ‘des-
conforto’ desencadeado a par-
tir da publicação do jornal O
Hoje na manhã daquele mes-
mo dia. A reportagem revelou
a venda de diploma falso, por
R$ 100,00, no gabinete do ve-
reador Kleybe Morais (MDB).

Diversos vereadores che-
garam a procurar a reporta-
gem para comentar o assunto.
“Que bomba em?!”, disse um
deles. Outro, por sua vez, dis-
parou: “mais uma para estre-
mecer as bases da Casa [disse
em alusão a matéria divulga-
da em Setembro do ano pas-
sado que revelou um esquema
de rachadinha no gabinete
do vereador Paulo Henrique
da Farmácia”. Em on, claro,
ninguém comentou o assunto,
exceto aqueles que ocupam
as maiores posições dentro
da Casa — leia-se: Romário
Policarpo, presidente da Casa,
e Anselmo Pereira, presidente
do Conselho de Ética. 

O titular da Comissão de
Ética da Câmara de Goiânia,
Anselmo Pereira (MDB), co-
mentou a venda de diplomas
no gabinete do vereador Kley-
be Morais (MDB) na Câmara
Municipal de Goiânia pela as-
sessora parlamentar Nubia Pe-
reira da Silva Ribeiro e disse
que o colegiado irá apurar se
o parlamentar tem relação com
o caso. O esquema foi revelado
em primeira mão pelo jornal
O Hoje, nesta quinta-feira (19). 

"Vou verificar as peças que
vão chegar à Casa. Nosso Poder
é provocado e a publicação
em jornal é uma provocação."
Segundo ele, a comissão fará
o levantamento das denúncias,
"sempre buscando a presunção
de inocência antes de qualquer
condenação". Em caso de con-
firmação, existem as possibi-
lidades de advertência, sus-
pensão de mandato e cassação. 

Segundo Anselmo, a co-
missão não "passará a mão
na cabeça" e sociedade terá
uma resposta. Ele nega qual-
quer chance de corporativis-
mo neste caso. "Fiquem tran-
quilos. A comissão tem tra-
balhado, tem dado a demons-
tração que observa aquilo que
preceitua o comportamento
de parlamentar não só aqui
dentro, como lá fora”, disse. 

Por sua vez, o presidente
da Câmara, Romário Policar-
po (Patriota), frisou que o
Parlamento ainda não foi no-
tificado. “O que a Câmara vai
fazer é o que é protocolar,

como já fizemos em outros
casos com outros vereadores.
A gente encaminha para o
Conselho de Ética e averigua
se isso  tem a ver com o papel
parlamentar do agente en-
volvido. Esperamos que isso
chegue oficialmente à Câmara
Municipal. Assim que chegar,
faremos o que entendemos
como necessário. Óbvio que
o vereador também precisa
ser ouvido para que possamos
entender o que está ocorren-
do”. O vereador Kleybe Mo-
rais não foi encontrado. O es-
paço continuará aberto para
manifestação da defesa. 

Relembre
Conforme mostrado em re-

portagem exclusiva assinada
pelos repórteres Lorenzo Bar-
reto e Yago Sales, a assessora
parlamentar Nubia Pereira
da Silva Ribeiro cobrava R$
100 por diploma falso de pós-
graduação no gabinete de
Kleybe Morais. A venda ga-
nhou impulso nas últimas se-
manas, uma vez que alguns
aprovados no processo sele-
tivo simplificado 001/2021 da
Secretaria Municipal da Edu-
cação (SME) dependiam de
uma pós-graduação exigida
no edital do certame.

Segundo apurado, Núbia
cobrava para emitir um certi-
ficado do Instituto Nacional
de Aperfeiçoamento Profissio-
nal, que oferece cursos livres
no site Só Educador, com sede
em Barbalha, no Ceará. O có-
digo do certificado, no entanto,
correspondia à conclusão de
curso de uma outra pessoa.
Para isso, pedia, além do PIX,
nomes e números de RG e CPF.

A reportagem chegou a

emitir um diploma. Ao O Hoje,
o diretor da unidade escolar
cearense, Carlos Henrique de
Sousa Barros, confirmou que
o documento é falso. “A pessoa
usou uma especialização em
Educação Física e Psicomotri-
cidade, que é o primeiro ponto
de falsificação porque a nossa
empresa não disponibiliza
esse tipo de graduação.”

Ainda conforme Carlos, o
código de autenticidade tem
letras e números que somente
funcionários da empresa po-
dem verificar. “E a pessoa pe-
gou um código de autentici-
dade real e todas as outras

informações são falsas. Ela
está falsificando uma pós-gra-
duação usando o nome da
nossa empresa, sendo que
nossa empresa não trabalha
nesse segmento de pós-gra-
duação’’, completa.

Posicionamentos
Em nota, a SME disse que

vai abrir um procedimento
para apurar o caso e identifi-
car certificados emitidos pela
Só Educador. A pasta também

deverá tomar providências
administrativas e jurídicas.

Núbia, procurada pela re-
portagem, negou qualquer
participação. Em seguida,
após ser indagada, respondeu,
com a voz trêmula: “Você
acha que eu sou boba de res-
ponder e depois me prejudi-
car?’’. Sobre o valor recebido,
ela volta a se defender: “Você
tá querendo que eu me de-
nuncie, me entregue?”.

Outro assessor, Laerte Bor-
ges Mesquita Júnior, disse que
a reportagem deveria procu-
rar o vereador Kleybe Morais.
Nervoso, pedindo para o re-
pórter sair do gabinete, che-
gou a procurar agentes da
Guarda Municipal. Laerte foi
flagrado pela reportagem em
novembro do ano passado re-
cepcionando pessoas em reu-
nião para falar justamente do
processo seletivo 001/2021.

Em mensagem enviada a
grupos na internet, o verea-
dor pedia que pessoas acima
de 35 anos comparecessem à
sala 28, no térreo do Parthe-
non Center, na Rua 4, no Cen-
tro de Goiânia, com caneta
azul, comprovante de ende-
reço e documentos pessoais.
Não era exigida, dizia a men-
sagem, qualquer experiência. 

Foi na mesma sala que
ocorreram reuniões que de-
sencadearam denúncias que
levaram o Ministério Público
e a Polícia Federal a investigar
o vereador. Kleybe foi pro-
curado na Câmara e por tele-
fone, mas não respondeu aos
questionamentos, principal-
mente se sabia o que ocorria
no gabinete 10, onde exerce
o cargo de vereador desde
2017. (Especial para O Hoje)

Presidente da
Câmara, Romário
Policarpo disse
esperar que
Parlamento seja
notificado para
que as medidas
“necessárias”
sejam adotadas 

Anselmo diz que sociedade “terá
resposta” sobre venda de diplomas
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Vou verificar as

peças que vão

chegar à Casa. Nosso

Poder é provocado e a

publicação em jornal é

uma provocação”  

Anselmo Pereira (MDB)
vereador de Goiânia

{{

Reportagem do O
Hoje revelou a venda
de diploma falso de
cursos de pós-
graduação pelo
valor de R$ 100 no
gabinete do vereador
Kleybe Morais
(MDB) na Câmara de
Goiânia

Conceito 
Freemium

O mesmo adotado pelos grandes jornais neste conceito em todo o mundo

Distribuição dirigida com alto conteúdo editorial

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

Missões oficiais  
O Senado Federal já desembolsou,

neste ano, mais de R$ 400 mil com via-
gens e hospedagens internacionais (mis-
sões oficiais) de parlamentares da Casa.
Conforme dados solicitados pela Coluna,
somente as diárias– bancadas com re-
cursos públicos – custaram R$ 199.058,66.
As passagens áreas – que contam com
seguro viagem – totalizaram R$ 204.127,
09. São muitas missões e muitos gastos
em apenas três meses, já que o Senado
retomou os trabalhos em fevereiro e os
dados mais atualizados são até abril. 

Inovador 
Chamam a atenção as justificativas

das viagens. A senadora Soraya Thro-
nicke (União-MS) foi a Israel, em março,
para “participar de missão para conhecer
o Ecossistema inovador” daquele país.

Mobile 
Já o senador Esperidião Amin (PP-

SC) foi a Barcelona, na Espanha, em fe-
vereiro, para participar do desconhecido
“GSMA Mobile Word Congress-22”.

Tiro   
Delegados da Polícia Federal amea-

çam suspender o serviço de registro de
armas como resposta à promessa não
cumprida de Bolsonaro de reestrutura-
ção da carreira da categoria. 

Racha no clã 
A família Garotinho, o clã político

mais poderoso do norte do Rio, está
rachada. O prefeito de Campos, Wla-
dimir Garotinho, rompeu com os pais
- Rosinha e Anthony – também ex-
prefeitos da cidade. 

Polpudas
O alcaide está fechado com o go-

vernador Cláudio Castro (PL), de quem
recebe verbas estaduais polpudas. Ant-
hony Garotinho acaba de se lançar ao
governo do Estado.

Indecisos 
Prestes a ser confirmada como o nome da

terceira via para a disputa presidencial, a
senadora Simone Tebet (MDB-MS) evita “salto
alto”, mas já esquadrinha os temas que serão
prioridades em sua campanha: fome, desem-
prego e inflação. A aposta da parlamentar e
equipe é no discurso de independência para
romper a polarização Lula-Bolsonaro e con-
quistar o apoio dos eleitores indecisos. 

Legado 
Ex-presidenta da Caixa Econômica Federal

e ex-ministra do Planejamento Miriam Belchior
foi escalada pela pré-campanha do ex-presidente
Lula para defender o “legado” dos governos
petistas. Ela tem reiterado, principalmente,
que não houve irregularidades no financia-
mento pelo BNDES de obras em outros países.
Foi um dos motes de campanha de Bolsonaro,
em 2018, abrir a “caixa preta” do banco. 

Ensino domiciliar 
A aprovação do PL do homescholling

(3179/12) é uma vitória da ex-ministra Da-
mares Alves que enfrentou resistência dentro
do Ministério da Educação para aprovar a
proposta. O tema tramitava há anos na Câ-
mara: o ex-deputado católico Miguel Martini
foi autor do primeiro projeto de mesmo teor.
O texto aprovado pela Câmara é de autoria
do deputado evangélico Lincoln Portela (PL). 

Público x privado  
Senador Jorge Kajuru (Podemos-GO) afirma

que o presidente não respeita os limites entre
o que é público e o que é privado ao criticar
a atuação da Advocacia-Geral da União (AGU)
na defesa Wal do Açaí - suspeita de ter sido
funcionária-fantasma de Bolsonaro na época
em que ele era deputado federal. 

Homenagem 
Deputados fizeram um minuto de silêncio

ontem, no plenário, em homenagem aos po-
liciais rodoviários federais Márcio Hélio de
Souza e Raimundo do Nascimento Filho, que
foram mortos a tiros em serviço na rodovia
BR-116, em Fortaleza (CE), na quarta, 18. 

Thauany Melo

Os pré-candidatos que vão
disputar as eleições em outubro
de 2022 já podem realizar a ar-
recadação prévia de recursos na
modalidade de financiamento
coletivo. Desde domingo (15), as
empresas ou entidades cadas-
tradas habilitadas pelo Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) para
prestar serviço de financiamento
coletivo de campanhas nas Elei-
ções Gerais de 2022 estão auto-
rizadas a arrecadar recursos.

O financiamento coletivo,
conhecido também como
crowdfunding e “vaquinha vir-
tual”, será utilizado no processo
eleitoral brasileiro pela terceira
vez. Essa modalidade de fi-
nanciamento eleitoral foi ins-
tituída pela reforma eleitoral
de 2017 e aplicada nas cam-
panhas das Eleições Gerais de
2018 e, também, no pleito mu-
nicipal de 2020.

Para a arrecadação, é ne-
cessário que as empresas se-
jam contratadas previamente
por pré-candidatos ou partidos
políticos. Conforme a lista do
TSE, 15 empresas tiveram o
cadastro aprovado até o mo-
mento e outras 12 estão em
fase de cadastramento.

Em Goiás, o pré-candidato

a deputado federal Valdir Mis-
nerovicz (PT), o Valdir do MST,
já deu a largada nas arrecada-
ções pela plataforma Vaquinha
Eleitoral, na qual o valor míni-
mo de doação é de R$10. Ao O
Hoje, o dirigente do Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra (MST) ressaltou que está
atento aos prazos e regras es-
tabelecidos pelo TSE.

Pré-candidata a deputada
federal, Lucilene Kalunga (PSB)
afirmou que o financiamento
é essencial para candidatos de
partidos pequenos. “Ele [o fi-
nanciamento] é fundamental
para a campanha de quem não
tem mandato. Para a gente qual-
quer recurso, qualquer quan-
tidade faz a diferença. Para o
deslocamento, material gráfico,
para mídias digitais.”, disse. Ela
explicou que vai organizar o
início da “vaquinha” na semana
que vem, quando retorna de
viagem à Goiânia.

O ex-reitor da Universidade
Federal de Goiás (UFG), ex-pre-
sidente da Associação Nacional
dos Dirigentes das Instituições
Federais de Ensino Superior (An-
difes) e também pré-candidato
a deputado federal, Edward Ma-
dureira (PT), explicou que tam-
bém não disponibilizou a arre-
cadação por plataforma digital

ainda, mas vai disponibilizar
em breve. “Vamos nos organizar
para isso. O financiamento vai
ser, além da possibilidade de
fundo eleitoral, por arrecadação
com esses mecanismos. Vamos
trabalhar firme nisso”, afirmou.

Jerônimo Rodrigues (PSB),
ex-reitor do Instituto Federal
de Goiás (IFG) e pré-candidato
a deputado estadual,  ressaltou
que a alternativa de financia-
mento coletivo é muito benéfica
para os candidatos e para a
transparência a respeito da ori-
gem do dinheiro. “Vejo que será
uma excelente alternativa para
arrecadação e que possibilitará
um melhor controle pelo TSE”,
destacou. O pessebista afirmou
que está “estudando as regras
que definem essa forma de fi-
nanciamento”.

Na corrida pelo Senado,
Manu Jacob  (Psol) afirmou
que sua campanha necessita
do financiamento coletivo.
No entanto, ela ainda não se
organizou para o recebimen-
to.“ Com toda certeza vamos
precisar fazer vaquinha co-
letiva. O intuito é que as pes-
soas participem do nosso pro-
jeto, não só como um grupo
de apoio mas, também, fi-
nanceiramente”

Única mulher pré-candi-
data à governadoria de Goiás
até o momento, Helga Martins
(PCB) disse que aguarda a
consolidação das candidatu-
ras para iniciar a arrecada-
ção. Os partidos têm entre 20
de julho e 15 de agosto para
solicitar o registro de candi-
datura dos escolhidos. 

Segundo as normas do TSE,
as empresas devem fazer a
identificação obrigatória de
cada pessoa doadora, com o
nome completo e o número
de inscrição no CPF, assim
como o valor das quantias
transferidas individualmente,
a forma de pagamento e a
data em que ocorreu a res-
pectiva contribuição.

Além disso, a empresa só
pode receber doação realizada
por pessoa física e é obrigada
a manter lista atualizada no
respectivo site na internet, con-
tendo a identificação dos doa-
dores, com CPF, e os respectivos
valores doados. As prestadoras
de serviço deverão informar
aos candidatos sobre as doações
feitas para as campanhas. (Es-
pecial para O Hoje)

Na corrida por uma cadeira na Alego,
Lucilene Kalunga (PSB) destacou que
financiamento coletivo é essencial para
candidaturas por partidos pequenos

Ex-governador de SP cumpre agenda em Goiânia e Trindade

Para fazer a arrecadação, é preciso contratar empresas previamente pelos pré-candidatos ou partidos

O ex-governador de São Paulo, João Doria, que tenta
se manter como pré-candidato do PSDB à Presidência da
República, cumprirá agenda nesta sexta-feira (20) em
Goiânia e Trindade. O tucano deve se encontrar com Mar-
coni Perillo, presidente estadual da legenda, e com outras
lideranças do partido para tratar dos projetos e estratégias
para as eleições de outubro.

A previsão é que, pela manhã, o ex-governador de
São Paulo deva visitar a Basílica do Divino Pai Eterno,
em Trindade, e em seguida, a Villa São Cotollengo. Já
no começo da tarde Doria passa por Goiânia, se reunindo
com lideranças locais por volta das 13h30. Segundo
sua assessoria de comunicação, não há previsão de
atendimento à imprensa.

Aprovado em novembro do ano passado pelas pré-
vias do PSDB para disputar a Presidência, Dória tem
enfrentado resistência para tornar seu nome viável,
inclusive dentro do próprio partido. Ele chegou a
anunciar sua desistência da pré-candidatura no final
do mês de março, mas voltou atrás e tem demonstrado
novo fôlego para a disputa.

Na última semana, os presidentes do PSDB, MDB e
do Cidadania se reuniram para definir critérios de
escolha de uma candidatura única para a sucessão ao
Palácio do Planalto. No encontro, segundo os dirigentes
partidários, houve um consenso de que o nome do
centro será baseado no resultado de pesquisas qualitativas
e quantitativas. (Ícaro Gonçalves, especial para O Hoje)

Doria vem a 
Goiás hoje para se
manter na corrida
presidencial

Pré-candidatos fazem ‘vaquinhas’
para bancar campanha em Goiás
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Breno Modesto

A “era Dado Cavalcanti”
no Vila Nova começou com
empate. Pela oitava rodada
da Série B do Campeonato
Brasileiro, o Colorado recebeu
a Chapecoense, no Estádio
Onésio Brasileiro Alvarenga,
e ficou no 0 a 0 com a equipe
catarinense, na noite fria des-
ta quinta-feira (19).

O empate sem gols levou o
Tigre aos oito pontos ganhos,
resultado que pode levá-lo de
volta à zona de rebaixamento
com o complemento da rodada.
A próxima partida do time vi-
lanovense na Segundona será
apenas no domingo (29) da se-
mana seguinte, quando rece-
berá o Grêmio. A partida, assim
como com o Fluminense, na
Copa do Brasil, será no Estádio
Serra Dourada.

O jogo
A primeira partida do Vila

Nova sob o comando do téc-
nico Dado Cavalcanti começou
num ritmo lento. No gelado
Onésio Brasileiro Alvarenga,
a primeira chegada aconteceu
apenas aos 10 minutos, com
Arthur Rezende. De fora da
área, o volante resolveu ar-
riscar. Sem muita força, a bola
ficou fácil e tranquila para a
defesa do goleiro Vágner.

Quem também tinha difi-
culdades para levar perigo
ao arqueiro adversário era a
Chapecoense. A primeira
oportunidade dos catarinen-
ses saiu apenas aos 33 minu-

tos, quando Luizinho recebeu
na ponta esquerda, cortou
para o meio e encheu o pé.
Bem colocado, Tony, sem dar
rebote, ficou com ela.

Seis minutos mais tarde, o
Colorado teve uma das me-
lhores chances do jogo. Depois
de cruzamento pela esquerda,
Daniel Amorim subiu mais
alto que a defesa catarinense
e testou firme para o chão.
No entanto, Vágner se esticou
todo e, em cima da linha, evi-
tou o que seria o gol vilano-
vense. Ainda no primeiro tem-
po, o grito de gol quase saiu
da garganta dos torcedores
colorados. Na marca de 46 mi-
nutos, Arthur Rezende, em co-
brança de falta, na entrada
da área, até mandou na rede,
mas pelo lado de fora.

Na etapa complementar, o
começo foi similar ao da pri-

meira. Um ritmo mais ceden-
ciado. O primeiro lance de pe-
rigo aconteceu aos nove, com
Matheuzinho. O camisa 7 re-
cebeu na intermediária, car-
regou até a entrada da área e
resolveu arriscar. Mandou um
foguete, que Vágner voou, se
esticou e fez uma defesaça,
evitando o gol colorado.

A Chape apareceu aos 30,
com Matheus Bianqui, que ha-
via entrado no segundo tempo,
na vaga de Claudinho. De fora
da área, o camisa 38 buscou o
chute cruzado, mas acabou
mandando pela linha de fundo.
A resposta dos donos da casa
veio aos 41, com Rubens, outro
que entro na segunda metade
da partida. Depois de um cru-
zamento pela direita, o cen-
troavante desviou de cabeça,
mas acabou mandando nas
mãos de Vágner.

No finzinho, cada equipe
ainda teve mais uma oportu-
nidade de tirar o zero do pla-
car. No Vila Nova, Wagner
aproveitou uma cobrança de
escanteio e tocou de cabeça,

mas viu seu xará defender. Já
a Chapecoense chegou com
Lima, que chutou de fora da
área. Bem colocado, Tony fez
a defesa e garantiu o 0 a 0 no
placar. (Especial para O Hoje)

na estreia de
Dado Cavalcanti,
Vila Nova fica no
0 a 0 com a
Chapecoense

No próximo sábado (21), o
Atlético Goianiense tentará
conquistar sua primeira vitó-
ria na edição de 2022 do Cam-
peonato Brasileiro. No Estádio
Antônio Accioly, o Dragão en-
frentará o Coritiba, na partida
que marcará a reestreia do
técnico Jorginho à frente do
comando técnico rubro-negro.

Para o volante e zagueiro
Édson, um dos jogadores mais
experientes do elenco atleti-
cano, o duelo precisa ser o
ponto de partida para uma
melhora do Rubro-Negro na
competição nacional. Na visão
do jogador, a pontuação con-
quistada e a posição ocupada
pelo Atlético até aqui não re-
flete o bom desempenho do
clube no torneio, principal-
mente nos duelos contra Fla-
mengo e Botafogo.

“Temos um jogo muito di-
fícil neste sábado (21), contra
o Coritiba. É um adversário
que começou bem a Série A
(do Campeonato Brasileiro).
Mas nós sabemos que, nesse
momento, precisamos mais da
vitória do que eles. Porque,
até então, não tivemos nenhu-
ma vitória. E até mesmo para
nos redimir dentro da compe-
tição. Começamos muito mal.
Deveríamos estar melhor. No
meu ponto de vista, a pontua-
ção não traduz o que a equipe
apresentou, principalmente
nos jogos contra o Flamengo e
Botafogo, onde merecíamos
ter tido uma sorte maior. Mas

o futebol é isso mesmo. Já pas-
sou. O que não podemos é che-
gar na semana que vem e la-
mentar um resultado negati-
vo”, disse Édson.

Questionado sobre a pos-
sibilidade de seguir atuando
como zagueiro com o técnico
Jorginho, Édson demonstra
não ter preferência por posi-
ção. Para o atleta, onde o co-
mandante optar por escalá-
lo, ele estará apto para ajudar
o clube.

“É como eu disse em ou-
tras entrevistas. Estou aqui
para ajudar o Atlético Goia-
niense, independentemente
da posição. Estou aqui para
ajudar, pois vim aqui para
contribuir e não para preju-
dicar. Então, onde o Jorginho
optar por me escalar, seja na
zaga ou como volante, enfim,
estarei apto para ajudar o
clube”, finalizou Jorginho.

Com apenas três pontos
conquistados em seis rodadas
disputadas, o Dragão é o pe-
núltimo colocado na tabela
de classificação do Brasileirão.
Caso conquiste o resultado
positivo diante do Coxa, o
time goiano tem, dependendo
dos demais resultados da ro-
dada, a oportunidade de dei-
xar a zona de rebaixamento
do campeonato. (Breno Mo-
desto, especial para O Hoje)

No Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, Vila Nova e Chapecoense não saíram do zero

Sem vencer há quatro
jogos e com apenas seis
pontos conquistados na Sé-
rie D, a diretoria do Grêmio
Anápolis segue fazendo
mudanças em seu elenco.
O clube rescindiu com dois
atletas visando a continui-
dade na competição nacio-
nal e anunciou a chegada
de atacante. Rescindiram:
o volante Igor César e o
atacante Alex Bruno. Já o
reforço, trata-se do cen-
troavante André Magno.

Rescindiram
O volante Igor César

chegou livre no começo
da temporada e atuou em
apenas cinco partidas pela
Raposa, sendo titular em
quatro delas. A última na
estreia da Série D, vencen-
do o Ação por 3 a 1. 

Já o atacante Alex Bruno
veio por empréstimo junto
ao Próspera e realizou ape-
nas sete jogos pelo Grêmio
Anápolis, sendo cinco deles
como titular. O jogador ain-
da marcou um gol, na der-
rota para o Goiás por 2 a 1,
ainda no Goianão. Ele ficou
marcado por desperdiçar
a penalidade diante do Jua-
zeirense, pela Copa do Bra-
sil, onde a Raposa teve a

chance de passar de fase e
ainda ganhar 1 milhão de
reais na classificação. Ele
retorna ao Próspera.

Reforço
A diretoria já buscou

logo uma reposição para
seu time, com a saída de
Alex Bruno e trouxe p ata-
cante André Magno, que
chega por empréstimo jun-
to ao Votuporanguense, até
o final da Série D.

Revelado nas categorias
de base do Paysandu, o jo-
gador chegou ao Votupo-
ranguense, onde tem con-
trato desde 2020. Logo foi
emprestado ao time Sub-
20 do Ceará, onde pela
equipe alvinegra ainda foi
campeão do Brasileiro de
Aspirantes Sub-23. Foi por
lá mesmo que André Mag-
no atuou no time principal,
na divisão do cearense.
Recentemente, estava no
Ferroviário, atuando em
dez jogos.

O Grêmio Anápolis vol-
ta a campo somente na
próxima quarta-feira (25),
quando recebe o Brasilien-
se, no estádio Jonas Duarte,
às 20 horas, horário de Bra-
sília. (Victor Pimenta, es-
pecial para O Hoje)

Grêmio Anápolis
rescinde com dois
jogadores e acerta com
atacante para a Série D

FUTEBOL GOIANO

Contra o Coxa, Édson espera que
Dragão inicie reação no Brasileirão

ATLÉTICO-GO

Roberto Corrêa/Vila Nova FC

nada de gols

Bruno Corsino/Atlético-GO
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Com Jorginho, o
volante Édson pode
seguir atuando
como zagueiro

Data: 19 de maio de 2022. Horário: 19h. Local: estádio onésio
Brasileiro alvarenga, em Goiânia (Go). Árbitro: Wagner do nasci-
mento Magalhães (Fifa/RJ). Assistentes: daniel do espirito santo
parro (RJ) e Carlos Henrique alves de Lima Filho (RJ). VAR: pablo
Ramon Goncalves pinheiro (Rn)

t
téCniCa

Vila Nova: tony; alex silva, alis-
son Cassiano, Renato e Willian
Formiga (Bruno Collaço); Rafi-
nha, arthur Rezende e Mat-
heuzinho (Wagner); pablo dye-
go, daniel amorim (Rubens) e
Victor andrade (Jean silva).
Técnico: dado Cavalcanti

Chapecoense: Vagner; Ronei,
Léo, Xandão e Fernando (Ke-
vin); Betinho (orejuela), Mar-
celo Freitas, tiago Real (Ma-
ranhão)  e Claudinho (Mat-
heus Bianqui); Jonathan e Lui-
zinho (Lima).
Técnico: Gilson Kleina

0 x 0Vila Nova Chapecoense

FICHA



Victor Pimenta

O Goiás volta a campo nes-
te sábado (21), para enfrentar
o Flamengo, às 16h30, no Ma-
racanã. O time esmeraldino
vem de três jogos sem perder,
sendo os dois últimos com vi-
tórias. Ao contrário do rival
desta rodada, que pelo Bra-
sileiro, não vencem há mais
de um mês. Já são quatro jo-
gos sem uma vitória.

“Esperamos um time que
vai vir com certeza com todas
as forças para tentar ganhar
da gente, para poder afastar
um pouco dessa crise, mas
sabemos da qualidade que o
Flamengo tem. Em quatro jo-
gos perder é muito relativo e
a gente sabe que não poder-
mos contar muito com isso
porque a força que o Flamen-
go tem, ainda mais dentro do
Maracanã, vamos preparados
para um jogo que o Flamengo
vai para cima da gente. Tenho
certeza que desde o primeiro
minuto, eles irão fazer pres-
são na gente e vamos prepa-
rados para isso para conse-
guirmos um bom resultado
lá também”, disse Diego.

Como retrospecto positivo,
o Goiás acumula dois empa-
tes, diante do Atlético Mineiro
e diante do Palmeiras, ambos
em casa. Após conseguir pon-
tos contra dois dos principais
times favoritos ao título, neste
sábado, mais um no caminho
esmeraldino e Diego falou so-
bre esse confronto.

“A gente pega duas equipes,
Atlético Mineiro e Palmeiras,

sérios candidatos ao título,
onde fazemos dois bons jogos.
Contra o Palmeiras, não ga-
nhamos por pouco e no último
minuto a gente sofre o gol e
se fizermos um bom jogo, só-
lido e nos dá confiança para
a gente. Jogo grande, temos
que estar atentos e ligados a
todo momento e a gente sabe
que é um jogo difícil, então,
com certeza jogos contra Fla-
mengo, Atlético, Palmeiras e
outras equipes que vão brigar
pelo título é sempre impor-
tante para a gente, vamos sem-
pre com muita vontade e mui-
ta garra e vamos em busca
da vitória contra o Flamengo”,
concluiu o jogador.

Mudanças
Na manhã desta quinta-

feira (19), após a coletiva de
Diego, os jogadores esmeral-
dinos foram a campo para
mais uma sessão de treina-

mento antes do confronto
diante do Flamengo. Alguns
jogadores retornaram no iní-
cio da semana e voltam a ficar
à disposição de Jair Ventura.

No confronto contra o San-
tos, o treinador não teve o
zagueiro Sidnei, o lateral-es-
querdo Danilo Barcelos e o
volante Henrique Lordelo e
todos ficam à disposição con-
tra o Flamengo. O zagueiro
estava fora desde o jogo con-
tra o Atlético Goianiense e
pode estar entre os titulares.

Já os últimos dois esta-
vam cumprindo suspensão.
O lateral pelo terceiro ama-
relo e o volante pela expul-
são ainda no primeiro tem-
po. Ambos contra o Atlético
Goianiense. Agora buscam
suas vagas no time titular
esmeraldino. O zagueiro
Reynaldo segue fora do time,
se tratando de uma lesão.
(Especial para O Hoje)

Diego reconhece
mal momento de
Flamengo na
Série A, mas
afirma: “Vão 
vir com todas 
as forças”

Jogando com confiança
Rosiron Rodrigues / Goiás EC
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AGENDA DE JOGOS

HOJE

BrasilEirO - sériE B
19Hs - BrusquE x TOmBEnsE
21H30 - BaHia x POnTE PrETa

BrasilEirO - sériE D
20Hs - PacaJus x Tuna lusO

minEirO - móDulO 2
19Hs - cOimBra x iPaTinga

camPEOnaTO EsPanHOl
16Hs - rEal maDriD x BETis

camPEOnaTO iTalianO
15H45 - TOrinO x rOma

amanHÃ

camPEOnaTO Francês
16Hs - angErs x mOnTPElliEr

16Hs - BrEsT x BOrDEaux

16Hs - clErmOnT x lyOn
16Hs - lEns x mOnacO
16Hs - lillE x rEnnEs

16Hs - lOriEnT x TrOyEs
16Hs - OlymPiquE x sTrasBOurg

16Hs - nanTEs x sainT-éTiEnnE
16Hs - Psg x mETz

16Hs - rEims x nicE

BrasilEirO - sériE a
16H30 - FlamEngO x gOiÁs

16H30 - aTléTicO-gO x cOriTiBa
18H30 - sanTOs x cEarÁ

19Hs - JuvEnTuDE x PalmEiras
21Hs - américa-mg x BOTaFOgO
21Hs - cuiaBÁ x inTErnaciOnal

BrasilEirO - sériE B
11Hs - OPErÁriO-Pr x iTuanO

BrasilEirO - sériE c
15Hs - FErrOviÁriO x BOTaFOgO-sP

17Hs - aTléTicO-cE x aBc
18Hs - Brasil x FiguEirEnsE

O jogador tem sido um dos homens de confiança do treinador; Goiás tentará arrancar pontos de candidato ao título



Aumentos de 100% nos pedágios podem ser utilizados para rescindir com a empresa
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Sabrina Vilela

Os aumentos das de pedágios
anunciados no mês passado seriam,
segundo documento da Agência Na-
cional de Trânsito Terrestre (ANTT)
em resposta ao Tribunal de Contas
da União (TCU), para cobrir mais
de R$ 610 milhões em indenizações
para a Concessionária das Rodovias
Centrais do Brasil (Triunfo Conce-
bra). O valor pode ultrapassar R$
610 milhões. Segundo o relatório, a
empresa já foi multada 96 vezes,
somando mais de R$ 310 milhões.

A Concessionária das Rodovias
Centrais do Brasil (Triunfo Concebra)
é responsável pela administração
de 1.176,5 km de estradas goianas,
entre elas as rodovias federais BR-
060 e BR-153, além da BR-262 que é
considerada a maior concessão do
país, que percorre o Distrito Federal,
Goiás e Minas Gerais.

No entanto, um documento revela
que mais de 100% do aumento dos
pedágios  nas rodovias administra-
das pela Triunfo Concebra são para
arrecadar dinheiro a fim de pagar
uma possível indenização da em-
presa. A Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT)  fez essa
afirmação em documento oficial do
Tribunal de Contas da União (TCU).

Em Goiás, o maior aumento foi
na praça de pedágio de Goianápolis,
168%. Em Alexânia, chegou a
R$137%. Já em Professor Jamil o ín-
dice foi de R$131% e em Itumbiara
chegou a 125%. 

Em Minas Gerais, na Praça Fron-
teira, foi de 193%. Já na Praça Luz,
148%. Em Florestal, chegou a 146%.
Em Campo Florido, 137%; em Cam-
pos Altos, 136%; em Prata, 132% e
em Perdizes, 127%.

O deputado federal Elias Vaz pro-
tocolou documento ao ministro Wal-
ton Alencar Rodrigues, relator do pro-
cesso, instalado no Tribunal de Contas
da União a partir de ação do parla-
mentar contra o aumento do pedágio
em rodovias federais, reafirmando a
necessidade de suspender de imediato
as novas tarifas praticadas pela Con-
cebra em Goiás e Minas Gerais. 

O documento é uma resposta da
ANTT a uma solicitação do TCU. Essa
solicitação foi feita após o deputado
entrar com uma ação pedindo a sus-
pensão cautelar do aumento do pe-
dágio. Foi dado, portanto, prazo tanto
para ANTT quanto para a Triunfo
Concebra justificarem os aumentos. 

Pedido de suspensão 
do aumento

O parlamentar mandou um novo
documento ao relator desse caso
reforçando a necessidade de sus-
pender o aumento do pedágio ao
descobrir que esse aumento está
servindo para bancar uma indeni-
zação antecipada para empresa.
Sendo assim, a indenização nem

deveria ocorrer porque por lei quem
tem que arcar essa dívida é quem
assume o serviço depois,ou seja, vai
ser a próxima concessionária que
vencer o novo edital de licitação
segundo a Lei 13.448, de 2017.

O documento emitido pela ANTT
mostra que existem 96 processos ad-
ministrativos contra a concessionária,
sendo 42 em 1ª instância e 37 em 2ª
instância. Apenas um foi transitado
em julgado. Os valores estimados de
todas as multas aplicadas, segundo
o relatório, é de R$310 milhões. Essas
penalizações colocam em risco o im-
pacto tarifário praticado. “O resul-
tado dessa análise
indicou que a tarifa
média de R$ 6,53,
por exemplo, cor-
responde a 95% dos
cenários possíveis.
Desse modo, con-
clui-se que a tarifa
de R$ 6,50 por 100
km não é desarra-
zoada, sendo sufi-
ciente para garantir
as obrigações de
conservação e ma-
nutenção e coerente
com as projeções de
indenização”, diz o
documento.

Aumento de quase 200%
Segundo Elias Vaz os aumentos

de quase 200% têm como objetivo
pagar indenização antecipada de
R$560 milhões à concessionária. “A
Concebra operou por oito anos e não
cumpriu o contrato. Deixou de realizar
as obras necessárias e a manutenção
das estradas, que estão em péssimas
condições. Na prática, a concessionária
fez pouco caso das obrigações assu-
midas, embolsou o dinheiro dos usuá-
rios, não realizou a manutenção e
ainda pode ficar com um bônus mi-
lionário. E a ANTT cobra essa conta
do cidadão, com aumento de pedágio”. 

A manifestação aponta ainda que
a receita tarifária excedente, decor-

rente da cobrança da tarifa praticada
pelo prazo de devolução da conces-
são, que é de 20 meses, mostra que
a empresa deverá receber uma in-
denização de R$ 560.8 milhões.

Entre 2015 e 2020, a concessionária
recebeu tarifa cheia, incluindo no
valor custos de manutenção e de in-
vestimentos. “Significa que a conces-
sionária recebeu por cinco anos um
excedente tarifário por serviços que
não foram executados e tem na ver-
dade uma dívida com o poder público.
Essa dívida não foi descontada pela
ANTT na hora de fazer o cálculo da
indenização”, salienta Elias Vaz. 

20 meses para a
devolução 

O deputado tam-
bém questiona a de-
cisão da ANTT de
lançar, em 20 meses,
o valor da indeniza-
ção por investimen-
tos que seriam
amortizados ao lon-
go de 30 anos de
concessão. “Esse va-
lor deveria ser diluí-
do no próximo con-
trato e não cobrado
de forma antecipa-
da”.  A Lei 13.448,

de 2017, estabelece  a previsão de
que as indenizações sejam pagas pelo
novo contratado, nos termos e limites
previstos no edital da relicitação. 

A reportagem entrou em contato
com a Triunfo Concebra que infor-
mou por meio de nota que todas as
explicações dadas pela Concessioná-
ria sempre foram que seria um com-
plemento de tarifa para trazer a ro-
dovia em condições que seria possível
efetuar a relicitação e que era como
um empréstimo e seria considerado
como dívida/deveres, quando se fi-
nalizasse o processo de relicitação,
indo para o encontro de contas com
os haveres/direitos da concessionária.
Se houver saldos após o encontro de
contas, este valor poderá ser pago

pelo novo concessionário, de acordo
com posição da União. 

Já a ANTT informou que os valores
de tarifa praticados na Triunfo Con-
cebra, previstos no Termo Aditivo,
além de considerarem os investimen-
tos como passarelas, obras de recu-
peração de pavimento e estrutura,
consideram também os valores inde-
nizáveis devidos à concessionária que
não haviam sido amortizados no con-
trato original. Portanto, segundo a
agência, não há alteração na versão
da justiça sobre o valor do pedágio.

Descumprimento de contrato
Em audiência pública realizada

no ano passado pelo deputado Elias
Vaz na Câmara Federal, técnicos do
TCU apresentaram relatório indi-
cando que em torno de 90% das ob-
rigações previstas no contrato de
concessão de rodovias federais não
tinham sido cumpridas pela Conce-
bra. Apesar disso, a concessionária
recebeu reajustes de 22% acima da
inflação no período.

De acordo com o documento, a
empresa tinha executado apenas 85
quilômetros de duplicação dos quase
650 quilômetros previstos. O relatório
também apontou que a Concebra
não realizou nenhum trecho dos 45
quilômetros de faixas adicionais, 30
quilômetros de contornos, 36 quilô-
metros de vias marginais e 11 acessos
e não construiu nenhuma das 38
passarelas e nenhum dos quatro re-
tornos exigidos em contrato.

Relembre
O TCU cobrou explicações da con-

cessionária Triunfo Concebra sobre
os aumentos nos valores do pedágio
cobrados dos motoristas goianos.
Até o dia 03 de abril, os veículos:
motos, carros e caminhões/ônibus
pagavam R$ 1,10; R$ 2,20 e R$4,40
respectivamente. Entretanto, a partir
da mudança da tarifa, passaram a
pagar R$ 2,55; R$ 5,10 e R$ 10,20. O
aumento foi de 125% na praça de
Itumbiara, 131% em Professor Jamil,
137% em Alexânia e de 168% em
Goianápolis. A situação resultou em
um pedido de investigação do de-
putado federal Elias Vaz (PSB) e do
senador Jorge Kajuru (Podemos).

“Esperamos uma decisão urgente
porque esse aumento é absurdo. A
empresa não está fazendo a manu-
tenção das rodovias e ainda é pre-
miada com reajuste. É uma vergo-
nha!”, afirmou Vaz.

A solicitação foi acatada pelo TCU
no dia 6 de maio, que cobrou escla-
recimentos da empresa e da Agência
Nacional de Transportes Terrestres
(ANTT) sobre as suspeitas de irregu-
laridades em um aditivo contratual.
Além disso, o órgão estabeleceu o
prazo de cinco dias para a concessio-
nária apresentar o cronograma dos
projetos de obras que serão realizadas
nas rodovias. (Especial para O Hoje)

Técnicos do TCU apontaram que cerca de 90% das obrigações contratuais não tinham sido cumpridas pela Concebra, que mesmo assim ajustou as tarifas 22% acima da inflação

Empresa é alvo de 96 processos administrativos e multas podem chegar a R$ 310 milhões
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Esse valor
deveria ser

diluído no
próximo contrato
e não cobrado de
forma antecipada

{{

Motoristas vão pagar R$ 600 mi 
de indenização para a Triunfo
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Daniell Alves

O frio deve permanecer mais alguns dias na Capital.
Nesta sexta-feira (20), a mínima em Goiânia deve chegar
a 5ºC, segunda menor temperatura registrada desde 1994,
quando uma frente fria fez com que os goianienses sen-
tissem um frio de 2,6ºC. O Centro de Informações Meteo-
rológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo)
prevê a ocorrência de temperaturas abaixo do esperado
para o mês de maio, em todas as regiões do Estado.

Na madrugada de quarta-feira (18), os termômetros
mediram 10,4ºC na capital, a menor temperatura de 2022
em Goiânia. Em Mineiros, no Sudoeste goiano, o frio foi
mais intenso, chegando a 4,8ºC. Até mesmo cidades em
que o clima tradicionalmente é mais quente, como no
caso de Porangatu, no Norte do Estado, as quedas estão
sendo mais acentuadas. Até o fim de semana, o município
pode registrar temperatura mínima em torno de 13ºC.

A secretária da Secretaria de Meio Ambiente do Estado,
Andréa Vulcanis, ressalta a importância dos prognósticos
elaborados com antecedência de até 15 dias. “Por meio
dos boletins informativos é possível antever desastres e
traçar estratégias e políticas de governo no sentido de
mitigar os danos causados por fenômenos naturais. É o
caso, por exemplo, da parte centro/sul do Estado, onde
temperaturas abaixo de 5ºC favorecem a formação de
geadas e, com isso, ocasionar danos às lavouras”, explica. 

Na semana passada, após o alerta de baixas tempera-
turas feito pelo Centro, uma reunião de alinhamento de
ações foi realizada para que medidas emergenciais fossem
adotadas pelas defesas civis do Estado e dos municípios,
Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), Organi-
zação das Voluntárias de Goiás (OVG), prefeituras e demais
órgãos da Administração Pública.

Previsões
Segundo o gerente do CimehGO, André Amorim, a

massa de ar polar, que coincidiu com a passagem de um
ciclone extratropical no Sul do país, deve trazer mais
umidade, com ventos fortes e temperaturas baixas para
os próximos dias. As menores temperaturas foram re-
gistradas na quinta-feira, mas o frio intenso deve conti-
nuar até domingo. A partir da próxima segunda-feira
(23), as temperaturas voltam a subir ao longo do dia,
mas as manhãs seguem geladas.

Oscilação 
Com isso, a atmosfera deve continuar instável e va-

riando entre aumento de nuvens e chuvas isoladas e de-
clínio de temperatura. O Estado tem registrado tempera-
turas mais baixas pela manhã e à tarde o sol aparece,
deixando a temperatura mais alta. O fenômeno é chamado
de amplitude térmica, explica a chefe regional do Instituto
Nacional de Meteorologia (Inmet), Elizabete Alves. 

“À noite, principalmente quando não tem nuvem
no céu, perde radiação, perde energia para a atmosfera.
A superfície fica mais fria na medida que vai amanhe-
cendo. A gente tem aquela perda de radiação esfria
bastante pela manhã. Com o nascer do sol, vai aquecendo
novamente e atinge temperaturas mais elevadas”, diz.
(Especial para O Hoje)

Cimehgo prevê temperaturas abaixo do esperado para o mês 

O primeiro caso suspeito
de hepatite aguda de causa
desconhecida foi registrado
em Goiás. Trata-se de uma
criança, de 2 anos, moradora
da Capital. Em todo o país,
foram notificados 58 casos
da doença no Brasil. Desses,
47 estão em investigação e
11 já foram descartados, con-
forme dados do Ministério
da Saúde (MS). 

A superintendente de Vi-
gilância em Saúde da Secre-
taria de Estado de Saúde de
Goiás (SES-GO), Flúvia Amo-
rim, explica que a bebê apre-

sentou sintomas de hepatite
como dor abdominal, vômito,
diarreia e icterícia e foi in-
ternada. Apesar da criança já
ter recebido alta, ela está sen-
do submetida ao tratamento
dos sintomas da doença.

identificação
Para ser classificado como

um possível caso de hepatite
aguda grave de causa desco-
nhecida, torna-se necessário o
descarte de outras hepatites.
“Ela foi submetida aos testes e
aguardamos o resultado para
hepatite E. Por isso, o caso ain-

da tem classificação pendente",
informa a superintendente. 

Também foi emitido pela
Secretaria um comunicado de
risco a fim de acender o alerta
para os sintomas e a necessi-
dade de notificação em casos
suspeitos. Dor abdominal, diar-
reia, vômitos e icterícia são os
principais sintomas da hepatite
aguda infantil de origem até
agora desconhecida. O que se
sabe até o momento é que em
aproximadamente 10% dos ca-
sos foi necessário realizar um
transplante de fígado. (Daniell
Alves, especial para O Hoje)

Estado tem primeiro caso
suspeito de hepatite aguda 

Frente fria deve
registrar 5°C em
Goiânia hoje (20)
e seguir durante
o fim de semana

tRÁPIDAS

Sancionadas novas regras 
na Lei de Alienação Parental

Foi sancionada a lei que modifica regras
sobre alienação parental, situação que ocorre
quando o pai ou a mãe age para colocar a
criança ou adolescente contra o outro genitor.
Publicada no Diário Oficial da União, a Lei
14.340 tem origem em um projeto de lei (PL
634/2022) aprovado em abril pelo Senado.
A nova norma retira a suspensão da autori-
dade parental da lista de medidas possíveis
a serem usadas pelo juiz em casos de prática
de alienação parental prevista anteriormente
na Lei 12.138, de 2010 (Lei da Alienação Pa-
rental). Permanecem as outras medidas, tais
como advertência ou multa ao alienador,
ampliação do regime de convivência familiar
com o genitor alienado ou ainda a alteração
da guarda para compartilhada ou sua in-
versão. A lei assegura à criança e ao genitor
a visitação assistida no fórum em que tramita

a ação ou em entidades conveniadas com a
Justiça, ressalvados os casos em que há imi-
nente risco de prejuízo à integridade física
ou psicológica da criança ou adolescente.
Outro artigo prevê que a concessão de
liminar deve ser preferencialmente prece-
dida de entrevista da criança ou do adoles-
cente perante equipe multidisciplinar. Ainda
segundo o projeto, se houver indícios de
violação de direitos de crianças e adoles-
centes, o juiz deve comunicar o fato ao Mi-
nistério Público. A proposta começou a tra-
mitar no Senado apresentado pelo então
senador Ronaldo Caiado (GO). Ao tramitar
na Câmara, o texto foi apensado a outras 13
proposições e voltou ao Senado com uma
série de mudanças propostas na Lei da Alie-
nação Parental e no Estatuto da Criança e
do Adolescente (Lei 8.069, de 1990).

Manoel L. Bezerra Rocha   | juridica@ohoje.com.br
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Viúva e enteada
A Terceira Turma do

STJ deu provimento ao re-
curso especial em que a
filha do falecido pedia o
pagamento de aluguéis
referentes à sua fração
ideal – obtida na suces-
são de sua mãe –, em ra-
zão do uso exclusivo do
bem pela segunda espo-
sa do pai, com base em

suposto direito real de
habitação. Pela decisão,
a filha que, sem vínculo
de parentalidade com a
segunda esposa de seu
falecido pai, possuía imó-
vel em copropriedade
com ele, tem o direito
de receber aluguéis caso
a viúva permaneça ocu-
pando o bem.

Cotas em aeroportos

O ministro Cláudio
Brandão, do Tribunal
Superior do Trabalho,
convocou, para o dia
14/6, audiência pública
para discutir o cumpri-
mento das cotas para
pessoas com deficiência
no setor aeroportuário.
O tema é tratado em
dois processos da rela-
toria do ministro, e seu

objetivo é reunir infor-
mações úteis à instrução
da tentativa de conci-
liação em andamento.
Segundo o relator, a in-
tenção é obter uma so-
lução inclusiva, que be-
neficie a sociedade e,
especialmente, às pes-
soas com deficiência,
“ao invés de impor uma
decisão judicial”.

2 6ª Turma do STJ - A limitação imposta pela Secretaria de Administração Penitenciária
não é permanente, bastando ao reeducando ficar seis meses sem incorrer em falta média
ou grave para que o direito de visitas seja restabelecido.

O presidente da Comissão de
Saúde e Assistência Social da
Câmara de Goiânia, vereador
Mauro Rubem, apresentou re-
querimento para que a Prefeitura
adote medidas emergenciais de
auxílio a pessoas em situação
de rua, devido à frente fria que
atinge a capital. De acordo com
o parlamentar, não basta distri-
buir cobertores nesse período,
sendo necessárias outras ações
de proteção e abrigo.

Vereador manifesta
preocupação com
população de rua
durante o frio

CNJ participa de evento da ONU 
sobre as audiências de custódia

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) par-
ticipa hoje (20), às 8h10 no horário de Brasília,
de evento que integra a  reunião anual da
Comissão de Prevenção ao Crime e Justiça
Criminal (CCPCJ)  das Nações Unidas, em
Viena. Com o tema Tomada de Decisão nas
Audiências de Custódia, o evento será trans-
mitido pelo canal do CNJ no YouTube, em
versão em português, em inglês e espanhol.
O Conselho desenvolve ações para qualifi-
cação e expansão dasaudiências de custódia
no contexto do programa Fazendo Justiça,

com 28 ações simultâneas executadas  em
parceria com o Pnud e apoio do Ministério
da Justiça e Segurança Pública para atuar
nos desafios no campo de privação de liber-
dade. As ações sobre audiência de custódia
são realizadas com participação do UNODC.
O Programa Fazendo Justiça otimiza fluxos
e serviços com o fomento aos Serviços de
Atendimento à Pessoa Custodiada (Apecs),
com a interiorização das audiências de cus-
tódia, e com a retomada dos atendimentos
presenciais após a pandemia da Covid-19.
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CAUSA DESCONHECIDA

Pedro Pinheiro

lOcAiS DE DOAçãO

as doações poderão ser entregues no Palácio Pedro ludovico
Teixeira e na sede da Ovg e em outros sete pontos. confira:

2 Ovg: rua T-14, setor Bueno – goiânia
2 Palácio Pedro ludovico Teixeira: rua 82, nº 400, centro –

goiânia
2 Junta comercial do Estado de goiás (Juceg): rua 260, setor

leste universitário – goiânia
2 corpo de Bombeiros: avenida c-206, Jardim américa – goiâ-

nia
2 saneago: avenida Fued José sebba, nº 1245, Jardim goiás –

goiânia
2 Enel: rua gileno godói, 02, quadra a37, 505, Jardim goiás –

goiânia
2 shopping Bougainville: rua 9, nº 1855, setor marista – goiâ-

nia
2 shopping cerrado: avenida anhanguera, nº 10.790, setor

aeroviário – goiânia
2 associação comercial e industrial do Estado de goiás (acieg):

rua 14, nº 50, setor Oeste – goiânia



O frio intenso em diversas
regiões do País está atingindo
áreas produtoras de grãos, fru-
tas, verduras e legumes. Os
agricultores já estão em alerta,
principalmente os que culti-
vam hortaliças, café, milho,
banana e cana-de-açúcar, que
são mais sensíveis a baixas
temperaturas e geadas. Se esses
alimentos forem afetados, os
produtos ficarão mais caros,
impactando na inflação.

O frio pode resultar em pro-
dutos com menor qualidade e
ainda mais caros. O café, as
frutas e os legumes estão entre
os itens que mais subiram de
preços nos últimos 12 meses,
pressionando a inflação. As
hortaliças estão entre as cul-
turas mais vulneráveis ao frio,
que pode queimar as folhas e
caules e interromper o cresci-
mento das plantas, reduzindo
a produtividade dos frutos.

O feirante, Wenikley Batista
está na profissão há mais de
20 anos e sofre nessa época
de frio por conta da fragilidade
de algumas mercadorias. "Eu
sou dono de banca de verdura
e o frio queima algumas mer-
cadorias, por exemplo, o quia-
bo e a cenoura", explica.

Produção em queda
O produtor rural Flávio

Faedo que produz folhagens,
como a alface, couve, salsa e
rúcula, numa horta no muni-
cípio de Rio Verde, ressalta
que dependendo da intensi-
dade e duração, uma onda de
frio pode interromper o de-
senvolvimento e causar o
abortamento das flores da

planta. “Estou trocando o ho-
rário de trabalho dos funcio-
nários para molhar as plantas
logo nas primeiras horas do
dia, quando o frio é mais in-
tenso, e reduzir o risco de
congelamento das folhagens,
que são muito frágeis e podem
ser queimadas”, explica.

Faedo lembra que, há cerca
de 20 anos, já chegou a perder
praticamente uma horta intei-
ra por causa de uma geada.
“Minha horta está grande e,
se isso acontecer, o prejuízo
será bem grande”, prevê.

O produtor rural do mu-
nicípio de Morrinhos, David
Martins de Jesus, pontua que
chegou a perder 25% de sua
lavoura por causa da queima
das plantas, em decorrência
do frio intenso no ano passa-
do. “Não escondo o temor de
que o problema se repita ain-
da com mais prejuízo este
ano, pois a produção de be-
rinjela, jiló e chuchu pode
não se desenvolver como de-

veria para dar os frutos no
tempo certo, comprometendo
a qualidade”, afirma.

Segundo o produtor rural,
nem mesmo a irrigação na
madrugada pode resolver o
problema causado por uma
geada. “Isso pode ajudar um
pouco, mas não resolve muita
coisa, num clima muito severo,
se colhíamos 200 caixas, pas-
samos a colher só 50”, avalia.

Colheita menor
O presidente da Cooperativa

dos Produtores de Hortifruti-
granjeiros de Goiás (COMPHE-
GO), Lourivan Santos, ressalta
que estas condições prejudicam
mais algumas culturas que ou-
tras. “Além das folhagens, cul-
turas como o chuchu, pimentão,
maracujá e banana estão entre
as mais suscetíveis a perdas
com o frio intenso. No caso da
banana, por exemplo, a geada
pode queimar as folhas, afetar
a formação da planta e atrasar
a produção”, afirma.

Preocupação com 
a geada em Goiás

O analista técnico do Insti-
tuto para o Fortalecimento da
Agropecuária de Goiás (IFAG),
Alexandro Alves, ressalta que
uma preocupação muito gran-
de com a chegada do inverno
sempre é a ocorrência de gea-
das. “Isso acontece, porque
ocorre o congelamento de es-
truturas das folhas, impedindo
que o enchimento dos grãos
se dê de forma satisfatória,
pois todo o metabolismo da
planta é afetado. Dependendo
da intensidade do evento, a
geada pode causar até mesmo
a morte dos tecidos vegetais.
Entre as grandes culturas o
caso mais preocupante no mo-
mento é com a cana-de-açúcar,
cujas as plantas estão plena-
mente desenvolvidas e pron-
tas a serem colhidas, já que
estamos em plena safra no
momento”, afirma.

Alves pontua que no caso
das hortaliças e frutas, mais
sensíveis ao frio, à medida
que a temperatura cai, o de-
senvolvimento metabólico da
planta fica mais lento. Em ca-
sos mais extremos, quando
ocorre uma geada, por exem-
plo, os danos são ainda mais
severos e as plantas ou parte
delas podem morrer. “O pre-
juízo maior é nas culturas mais
sensíveis como as hortaliças
e frutas e também nas pasta-
gens. Não temos ainda relatos
de prejuízos severos em Goiás,
a região mais atingida com a
última onda de frio e geada
ocorrida no sudoeste goiano.
Prejuízos certamente ocorre-

rão, mas sem grandes alardes
no momento”, explica.

O analista técnico frisa que
o frio pode afetar muito as
culturas mais sensíveis como
hortaliças e frutas. “Já que o
produtor não tem muito o
que fazer, haja visto que não
tem dotação de estruturas de
proteção dessas plantas como
casa de vegetação ou estufas,
mesmo assim é difícil con-
trolar o clima em situações
de baixas temperaturas. Cre-
mos que não deve haver per-
da significativa de produtos
neste momento e logo o clima
deve seguir a situação de nor-
malidade já que em breve es-
taremos no verão”, afirma.

O especialista ressalta que
a safrinha já não apresenta
um bom desempenho, com
chuvas em baixo volume e
dispersas em abril e nos pri-
meiros dias de maio, o que
tem prejudicado culturas
como milho, sorgo, trigo e al-
godão. “Prejuízos causados
pela queda de produção nas
lavouras geralmente resultam
em preços mais altos para o
consumidor”, pontua.

Agora a preocupação au-
menta com a previsão de frio
intenso no Sul e Sudoeste de
Goiás, que pode causar geadas
e prejudicar ainda mais as la-
vouras, que já sofrem com a
seca. Alexandre Alves lembra
que, devido a estes fatores, a
Companhia Nacional de Abas-
tecimento (Conab) já reduziu
em 11% a estimativa de pro-
dução em Goiás. (Ítallo Ant-
kiewicz e Sabrina Vilela, es-
pecial para O Hoje)

Frio pode causar prejuízo a produtores rurais
AGRONEGÓCIO

O feirante Wenikley diminuiu algumas mercadorias 
que estão estragando por conta das baixas temperaturas

Yago Sales 

Embora a Prefeitura de
Goiânia tenha instaurado pro-
cedimento interno para en-
contrar comissionados recém-
empossados no processo sele-
tivo simplificado 001/2021 da
Secretaria Municipal de Edu-
cação (SME), a advogada Al-
banita Máximo, que representa
a Associação Nacional dos
Aprovados em Concursos Pú-
blicos, deve entrar com ação
para impugnar o processo se-
letivo simplificado 001/2021.
Reportagem do jornal O Hoje
revelou a venda de diplomas
falsos para beneficiar parte
dos convocados do certame.
Albanita pretende estimular o
Ministério Público a investigar
suposta “ilegalidade na con-
tratação temporária”. 

Depois de denúncia anô-
nima, a reportagem gravou a
assessora parlamentar Nubia
Pereira da Silva Ribeiro co-
brando R$100 por diploma
falso de pós-graduação dentro
do gabinete 10, do vereador
Kleybe Morais (MDB), na Câ-
mara Municipal de Goiânia.
A venda foi feita principal-
mente nas últimas semanas,
depois que foi divulgada a lis-
ta de aprovados no processo
seletivo simplificado 001/2021
da Secretaria Municipal da

Educação (SME). 
De acordo com a apuração

de O Hoje, esses aprovados
iam ao local depois de serem
informados, pelas redes sociais,
que o vereador os ajudaria a
conseguir certificados. 

A advogada Albanita Má-
ximo defende cerca de 500
aprovados no concurso para
preenchimento de vagas de
2016 e tenta provar na Justiça
a influência do vereador Kley-
be Morais em editais para tem-
porários posteriores à seleção
do edição 001/2016. É que, con-
forme investigação em anda-
mento do Ministério Público e
da Polícia Federal, o parlamen-
tar tem se beneficiado de pro-
messas feitas em reuniões des-
de a campanha eleitoral em
2016, que o elegeu pela pri-
meira vez a uma vaga na Câ-
mara Municipal de Goiânia. 

Segundo a advogada, em
2016 a SME fez o concurso pú-
blico para seleção de 19.222
servidores distribuídos em vá-
rios cargos no ensino munici-
pal. “No entanto, a convocação
dos aprovados no concurso foi
retardada ao máximo, finali-
zando com a convocação de
pouco mais de 3 mil candidatos
aprovados”, afirma. Depois, a
pasta firmou um Termo de
Ajustamento de Conduta e cha-
mou outros 4 mil candidatos

no concurso. “O déficit de ser-
vidores na rede municipal de
educação não foi suprido”, avi-
sa Albanita. 

O Ministério Público Fede-
ral (MPF), por meio do procu-
rador da República Marcelo
Wolff,  alertou que o déficit da
rede passava de 19 mil vagas.
A prefeitura, no entanto, desde
a gestão do ex-prefeito Iris Re-
zende (MDB), vem fazendo se-
leção de servidores temporá-
rios. “E isso tem dado azo ao
vereador Kleybe Moraes pra-
ticar capacitação ilícita de vo-
tos. O vereador se vale de pres-
tígio político para ter acesso à

lista dos selecionados aos car-
gos temporários e, com a lista
em mãos, convoca os selecio-
nados, sob ameaça de perder
a vaga, para uma reunião con-
duzida pessoalmente por ele”,
explica a advogada.

Reunião flagrada 
Uma dessas reuniões, em

novembro do ano passado, foi
flagrada pela reportagem do
jornal O Hoje. O vereador mar-
cou o encontro pelas redes so-
ciais, onde prometia ajudá-las
a conseguirem uma vaga jus-
tamente no processo seletivo
001/2021 da SME. “Nessas reu-

niões, o vereador, que se inti-
tula ‘o vereador do contrato
temporário’, promete contra-
tação prioritária aos que com-
parecem, bem como garante
a prorrogação dos contratos
por período ininterrupto, desde
que o candidato à vaga se com-
prometa a angariar votos”,
alerta a advogada. 

Albanita afirma que a si-
tuação é preocupante e enu-
mera algumas consequências:
“Além de imoral e criminosa,
a prática do vereador provoca
grande impacto social, pois
crianças, na mais tenra idade,
quando encontram vagas nas
creches e CMEIs da capital, fi-
cam à mercê de servidores
temporários com pouca ou ne-
nhuma qualificação”. 

Sobre as falas, a reportagem
não conseguiu, outra vez, con-
tato com o vereador Kleybe Mo-
rais. Por outro lado, o vereador
limitou-se a dizer, ao Jornal Op-
ção, que falaria com a servidora
gravada pela reportagem. (Es-
pecial para O Hoje)

Albanita Máximo representa mais de 500
aprovados em certame e acusa o vereador
Kleybe Morais de se beneficiar com
contratações temporárias e “atrapalhar”
em convocações de processo de 2016

Advogada quer suspender
Processo Seletivo da SME

Sabrina Vilela
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“Nessas reuniões, o
vereador, que se
intitula ‘o vereador
do contrato
temporário’,
promete
contratação
prioritária aos que
comparecem”, alega
a advogada
Albanita Máximo



Mais moradores de
Xangai tiveram ontem
(19) a liberdade de sair
para comprar mantimen-
tos pela primeira vez em
quase dois meses, en-
quanto as autoridades
chinesas estabelecem
mais planos para sair do
lockdown da covid-19 em
toda a cidade. Pelo quinto
dia consecutivo, o centro
comercial de 25 milhões
de habitantes não regis-
trou novas infecções fora
das áreas em quarente-
na, consolidando ainda
mais seu status de zero
covid a cada dia.

"Estou muito feliz, o
fim do lockdown está co-
meçando", disse o com-
prador Zhong Renqiu em
um supermercado, no dis-
trito central de Changning,
que acaba de reabrir.

"Nós contamos princi-
palmente com abasteci-
mento do governo e com-
pras em grupo", afirmou
Zhong, que estava esto-

cando ovos, bagas de goji,
gergelim preto e aveia.

Mas as autoridades es-
tão cautelosas com o pe-
rigo de novos surtos de
infecção em seu esforço
para reabrir gradualmen-
te as atividades. Elas pla-
nejam manter a maioria
dos moradores em am-
bientes fechados este mês,
priorizando o trabalho e
a produção em relação a
outras atividades.

O vice-prefeito Zhang
Wei disse que a atividade
econômica está se recu-
perando com empresas
capazes de operar com
trabalhadores que vivem
no local. Frisou que as au-
toridades permitirão que
mais pessoas retomem as
operações normais a par-
tir do início de junho.

A cidade está "se es-
forçando para conseguir
uma retomada completa
do trabalho e da produ-
ção o mais rápido possí-
vel", disse ele. (ABr)

Moradores de Xangai
voltam a fazer compras 
e lockdown pode acabar

PANDEMIA

Autoridades portugue-
sas disseram nesta quar-
ta-feira (18) que identifi-
caram cinco casos da rara
infecção por varíola dos
macacos. Os serviços de
saúde da Espanha estão
testando 23 casos em po-
tencial depois que o Reino
Unido colocou a Europa
em alerta para o vírus.

Os cinco doentes por-
tugueses, de 20 casos sus-
peitos no país, estão es-
táveis. São homens e to-
dos vivem na região de
Lisboa e Vale do Tejo, se-
gundo as autoridades sa-
nitárias de Portugal.

Autoridades de saúde
europeias estão monito-
rando qualquer surto da
doença desde que o Reino
Unido relatou seu primei-
ro caso de varíola dos ma-
cacos em 7 de maio e iden-
tificou mais seis no país,
desde então.

A Espanha emitiu um
alerta no início da ma-
nhã de ontem dizendo
que tinha oito casos sus-
peitos em teste. O núme-
ro subiu para 23 casos

no final da tarde, disse-
ram as autoridades de
saúde da região de Madri
em um comunicado. To-
dos os casos permane-
cem não confirmados.

A doença
Varíola dos macacos

é uma infecção viral rara
semelhante à varíola hu-
mana, embora mais leve,
registrada pela primeira
vez na República Demo-
crática do Congo na dé-
cada de 1970. O número
de casos na África Oci-
dental aumentou na úl-
tima década.

Os sintomas incluem
febre, dores de cabeça
e erupções cutâneas que
começam no rosto e se
espalham para o resto
do corpo.

Não é particularmente
infecciosa entre as pes-
soas, dizem as autoridades
de saúde espanholas, e a
maioria das pessoas in-
fectadas se recupera em
algumas semanas, embora
casos graves tenham sido
relatados. (ABr)

Portugal confirma
5 casos de varíola
dos macacos e
investiga outros 20

INFECÇÃO RARA

O presidente da Ucrânia,
Volodimir Zelenski, alertou
a população do país para
uma longa guerra contra a
Rússia e defendeu a prorro-
gação da lei marcial por mais
90 dias, até agosto.

"Nosso Exército e todos que
defendem o Estado precisam
dispor dos meios legais para
que possam agir com tranqui-
lidade", afirmou em sua men-
sagem de vídeo noturna desta
quarta-feira (18).

O presidente assinou e en-
caminhou para aprovação do
Parlamento decretos esten-
dendo a lei marcial – declara-
da no fim de fevereiro, pouco
depois da invasão da Ucrânia
pela Rússia – e a mobilização
geral de tropas por 90 dias.

Zelenski afirmou que a
Ucrânia está determinada a
recuperar o controle sobre
as cidades de Kherson, Meli-
topol, Berdyansk, Enerhodar
e Mariupol, no sul do país.

"Todas as nossas comuni-

dades sob ocupação – sob ocu-
pação temporária – devem
saber que a Ucrânia retorna-
rá", declarou o presidente.

Ele afirmou, no entanto,
que as condições nos campos
de batalha determinarão
quanto tempo levará para o
território voltar ao controle
ucraniano.

"Estamos tentando fazer
isso o mais rápido possível.
Estamos comprometidos a ex-
pulsar os ocupantes e garantir
a real segurança da Ucrânia",
disse o presidente.

"Por isso, assinei decretos
sobre a prorrogação do regi-
me legal da lei marcial e o
prazo da mobilização geral.
Espero que o Parlamento
apoie essa decisão num futuro
próximo", afirmou.

Mais de 2 mil 
mísseis russos

Zelenski afirmou que a Rús-
sia já disparou mais de 2 mil
mísseis durante sua investida

contra a Ucrânia, iniciada em
24 de fevereiro, e que isso equi-
valeria a grande parte do ar-
senal de Moscou. O presidente
disse ainda que a maioria dos
mísseis atingiu infraestrutura
civil e não trouxe benefícios
militares estratégicos. As mais
recentes cidades atingidas fo-
ram Mikolaiv e Dnipro, no sul
da Ucrânia, apontou.

No leste da Ucrânia, as tro-
pas russas ainda estão ten-
tando capturar as áreas no
entorno de Donetsk e Lugansk.
Segundo o Exército ucraniano,
15 civis morreram na região
nesta quarta-feira, entre eles
ao menos uma criança.

Por sua vez, as Forças Ar-
madas da Ucrânia afirmaram
ter recapturado mais um vi-
larejo ao norte de Kharkiv, a
segunda maior cidade do país.
Nas últimas semanas, o Exér-
cito ucraniano empurrou as
tropas russas ao norte e nor-
deste de Kharkiv cada vez
mais em direção à fronteira.

Presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski assina decretos
prorrogando lei marcial e mobilização de tropas por 90 dias

Zelenski alerta
população para
longa guerra
contra a Rússia

Zelenski: "Todas as nossas comunidades sob ocupação temporária devem saber que a Ucrânia retornará"

Pela primeira vez na his-
tória das copas do mundo,
três árbitras e três assistentes
do sexo feminino irão apitar
jogos do mais importante tor-
neio de futebol masculino,
que ocorrerá entre 21 de no-
vembro e 18 de dezembro
deste ano, no Catar. Entre as
bandeirinhas, há uma brasi-
leira: Neuza Back, de 37 anos.
O anúncio foi feito pela Fifa
nesta quinta-feira (19).

Outro fato relacionado ao
Brasil é que, entre os 36 árbi-
tros escolhidos pela federação
internacional, haverá dois
brasileiros pela primeira vez
desde a Copa de 1950, dispu-
tada no Brasil. Desde então,
o país costumava ter apenas
um representante na arbitra-
gem principal. Desta vez, Rap-
hael Claus e Wilton Pereira
Sampaio foram chamados.

Outros países que terão dois
árbitros na Copa são Argentina,
Inglaterra e França. Para os
assistentes de vídeo (VAR, sigla
em inglês para Video Assistant

Referee), a Fifa escolheu 24
homens. Nenhum brasileiro.

Além de Neuza Back, as au-
xiliares Karen Díaz Medina,
do México, e Kathryn Nesbitt,
dos Estados Unidos, foram con-
firmadas para atuar no torneio,
que tem um total de 64 jogos.

As três árbitras que vão
apitar jogos da Copa do Mun-
do são Stéphanie Frappart,
da França, Salima Mukansan-
ga, de Ruanda, e Yoshimi Ya-
mashita, do Japão.

Stéphanie, por exemplo, já

apitou a final da Copa do Mun-
do feminina, vencida pelos Es-
tados Unidos em julho de 2019,
e atua constantemente em jo-
gos da Ligue 1, o Campeonato
Francês masculino. No último
dia 7 de maio, ela apitou a
final masculina da Copa da
França, vencida pelo Nantes
no Stade de France, em Paris.

Os auxiliares Bruno Bos-
chilia, Bruno Pires, Danilo Si-
mon e Rodrigo Figueiredo fe-
cham a participação brasileira
no corpo de arbitragem.

Copa do Mundo terá mulheres
na arbitragem pela primeira vez

CATAR

Entre as árbitras e assistentes que apitarão no Mundial está Neuza Back

Espanha testa 23 casos suspeitos, de acordo com alerta

12 n MUNDO

O grupo fundamentalista islâmico Talibã informou
nesta quinta-feira (19) que determinou que as apre-
sentadoras de programas televisivos do Afeganistão
cubram seus rostos quando estiveram no ar, em mais
uma ofensiva do regime religioso totalitário contra
os direitos das mulheres.

EXPRESSA
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Elysia Cardoso

Aberta oficialmente nesta sexta-
feira (20), a CasaCor promete reunir
todas as inovações e tendências da
arquitetura e design. A edição co-
memorativa que está em sua 25ª
edição traz o tema ‘Infinito Particu-
lar’, uma referência às casas bio-
gráficas, hiperconectadas e que con-
tam histórias.

Eliane Martins e Sheila de Po-
destá, realizadoras da CasaCor Goiás,
vão repetir a parceria de sucesso
com o Flamboyant Shopping, que
teve recorde de público pagante em
2021. "Foi uma parceria de muito
sucesso, que agradou muito o nosso
público com excelentes resultados.
Além disso, contamos com a segu-
rança, o estacionamento e a alta cir-
culação de pessoas diariamente pelo
shopping", diz Eliane. "Será mais
uma edição incrível, cheia de novi-
dades, boas ideias e beleza"

Ao todo, são 37 ambientes idea-
lizados por 60 profissionais da ar-
quitetura, design e paisagismo, entre
jovens talentos e nomes consagrados
do Estado. Mais uma vez, os profis-
sionais trazem para a CasaCor Goiás,
o morar contemporâneo em espaços
amplos, com mais de 100 metros
quadrados, com soluções criativas,
inovações tecnológicas e novidades
do mercado. 

A começar pela fachada, com
projeto assinado pelo arquiteto Leo
Romano, os espaços da CasaCor
Goiás 2022 foram totalmente refor-
mulados para proporcionar mais
claridade e conforto térmico. A fa-
chada contempla o sombreamento
da praça, ponto de encontro da mos-
tra, e destaca um painel criado pelo
próprio arquiteto e executado pela
artista plástica Amanda Brasil.

Como em todas as edições, a pra-
ça gastronômica é onde o burburi-
nho acontece. Com espaços abertos,
muito verde e uma atmosfera de
celebração é o local perfeito para
encontros com os amigos, bate-papo,
boa comida e bons drinques. É, sem
dúvida,  o rendezvous dos goianos

apaixonados pelo bem viver. 

Gastronomia
Na CasaCor Goiás, a gastronomia

caminha de braços dados com a ar-
quitetura, o bem viver, o belo e  a
criatividade. De volta à mostra, o
chef Ian Baiocchi apresenta seu novo
projeto, o Gutxi, que significa pe-
queno em euskera, o idioma basco,
que traduz a essência do restaurante:
um pop up intimista de essência,
acolhedor, modernista e mágico. O
menu com forte inspiração ibérica
traz pequenos snacks para degustar
com as mãos, tapas, entradas, arro-
zes, pescados, carnes e caças.

Outra novidade é o Las Manitas
do Juá, que leva a assinatura do chef
Junior Marinho e o sous chef  Luis
Vinicius.  Com uma pegada hispano
brasileira, o Las Manitas do Juá é
um bar de tapas moderninho e ca-
sual. Excelente lugar para começar
a noite com os amigos, com pratos
para compartilhar e drinques criados
pelo bartender Thelmo de Castro.
No cardápio, o talento da dupla pode
ser conferido em pratos como o waf-
fle caipira com emulsão de gueroba
e maionese de pequi e tulipas de
frango e o Eremita,  uma massa fo-
lhada com tintas de lula, recheio de
lula e tentáculos de lula baby frita.

Parceiros de longa data, o Café
Doce Doce também traz as delícias
da pâtisserie, lanches e a clássica co-
xinha de frango catupiry, a mais que-
rida dos goianos. Para os amantes do
vinho, a Grand Cru selecionou rótulos
exclusivos para acompanhar o almoço
ou jantar ou simplesmente brindar a
vida. (Especial para O Hoje)

SERVIÇO
CasaCor Goiás
Quando: 20 de maio a 5 de julho de
2022
Onde: Avenida Dep. Jamel Cecílio,
N° 3.300, Setor Jardim Goiás - Goiâ-
nia 
Ingressos: https://linktr.ee/CASA-
CORGOIAS
Valores: Inteira R$76,00 e Meia
R$38,00

Ao todo, são 37 ambientes, entre eles o ‘Onde os Infinitos se Encontram’,
de Ana Maria Miller, Elisa Tôrres e Tainá Tôrres

Essência
Fotos: Edgar Cesar
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Mostra CasaCor, que celebra bodas de prata,
pode ser visitada a partir de hoje (20) até o dia

5 de julho no Flamboyant Shopping

AMBIEntES e SEnSAçõES 



14 n Essência

o clone
Mel aproveita a família reu-

nida e pede perdão a todos.
tavinho prepara a ação contra
odete e Karla, mas desiste de
dar entrada quando pensa no
seu filho. edna se preocupa e
diz que vai encontrar albieri.
escobar apresenta a nova na-
morada, shirley. Maysa acom-
panha Mel a uma reunião do
narcóticos anônimos e en-
contra o mesmo homem que
havia visto na praia. Jade e
Lucas se encontram por acaso
nas ruínas e se beijam. 

Quanto mais Vida, melhor
Flávia é hostil com paula.

Guilherme acorda e tenta tran-
quilizar daniel. Joana avisa a
neném que Bianca pode ter
que ficar internada. soraia
termina com tigrão. neném
recebe um convite para dar
uma entrevista na tV. Guilher-
me passa mal antes de uma
cirurgia e Joana se preocupa.
neném tenta convencer Flávia
a perdoar paula. Guilherme
conta sobre a Morte para Joa-
na. neném elogia paula du-
rante sua entrevista.

amanhã é para sempre
aurora conta para Madre

superiora que santiago não
sabe de sua gravidez e diz
que talvez ele não acredite
quando souber que ela e Ca-
milo tiveram relações. diante
da reação da religiosa, ela
conta que Camilo a dopou,
em seguida Bárbara os en-
controu e a expulsou da fa-
zenda. Lovely propõe a Camilo
que se casem para que ela
consiga sua liberdade e depois
lhe dará o divórcio e entregará
50% de toda sua fortuna.

mar de amor
tilico está muito triste por

estrela estar doente, mas ela
começa a brincar com ele para
melhorar seu humor. o inves-
tigador de polícia avisa Coral
que já encontraram sua enfer-
meira e enviaram o corpo para
análise. Coral está muito preo-
cupada. simona sabe do as-
sassinato e está pensando em
uma maneira de tirar proveito
disso. Mercedes está se deses-
perando, pois Victor Manuel
dá claros sinais de que não
quer mais se casar com ela.

pantanal
Maria Bruaca não revela a

tenório o motivo do seu cho-
ro. José Leôncio leva irma à
tapera de Juma para conversar
com Jove. Filó se ressente ao
ver José Leôncio com irma.
dona Jacutinga se surpreende
com o estado de José Lucas.
José Leôncio confessa à irmã
que errou ao escolher Made-
leine. tenório estranha o com-
portamento de Maria Bruaca,
e Guta comemora. dona Ja-
cutinga incentiva José Lucas
a seguir em frente.

RESUMO
t

de noVeLas

A união 
faz a força
Referências no funk se unem à 
um produtor angolano para o
lançamento desta sexta-feira (20)

Lanna Oliveira

Nesta sexta-feira (20)
Rennan da Penha e Mc Li-
vinho se unem a Dejaay
Telio para o lançamento
do single ‘Não Falo Nada’.
O novo trabalho trata-se
de uma produção afro hou-
se, que é uma sub vertente
da House Music com raízes
no continente africano,
mais precisamente na Áfri-
ca do Sul. Disponível em
todas as plataformas digi-
tais, a música é resultado
de uma parceria que já tem
dado certo entre os artistas. 

A dupla que deu certo,
Rennan da Penha e Livinho,
já são responsáveis por
grandes hits como ‘Brota
na Penha’ e ‘Hoje Eu Vou
Parar na Gaiola’, que ga-
nhou o Prêmio Multishow
em 2019. Para agregar a
parceria, eles se uniram ao
produtor angolano Dejaay
Telio no novo single ‘Não
Falo Nada’. Rennan conta
como surgiu a música e re-
vela as suas expectativas
para esse projeto, que será
disponibilizado em todas as
plataformas de streamings
e contará com videoclipe. 

“O Dejaay Telio havia
me enviado uma guia e a
partir dela criamos a mú-
sica. Conheci seu trabalho
durante a pandemia, ao
buscar ritmos similares ao
funk. Coloquei em uma
playlist de afro house e logo
ouvi ‘Que Safoda’ e logo
me identifiquei. Espero po-
der trazer o ritmo aqui para
o Brasil”, conta. O video-
clipe da música foi gravado
em uma casa de show no
Rio de Janeiro e duraram
mais de dez horas e contou
com aproximadamente 80
profissionais envolvidos.

O DJ e produtor Rennan
da Penha contou ainda da
experiência de fazer uma
parceria com Livinho pela
quarta vez. “Temos uma
conexão chamada funk e
ele sabe que eu sempre quis
evoluir. Todas as vezes que
busco inovar, mando as
guias de tudo que produzo
e aí ele procura ver se algo
combina com ele”. Já Livi-
nho, comemora o desem-
penho da parceria: “Desde
o começo, tivemos uma tro-
ca muito bacana. Fui apre-
sentado ao afro house pelo
Rennan e adorei. A grava-
ção do videoclipe foi sen-
sacional e representa a vol-
ta das festas, após tanto
tempo de pandemia. É uma
celebração. Não tenho dú-
vidas de que será um su-
cesso”, afirma o cantor. 

Deejay Telio, convidado
pela dupla, relembra o co-
meço da colaboração.
"Ouvi várias músicas do
Rennan e mandei várias
minhas. Quando enviei
“Não Falo Nada”, ele me
passou a visão do quanto
a letra tinha a cara do Bra-
sil. Assim, a produção co-
meçou a ser feita e, logo,
o Livinho foi convidado.
Foi um processo muito ba-
cana e o resultado não po-
deria ser melhor”, conta.

O single é o primeiro
trabalho com um artista in-
ternacional. Rennan fala
sobre a possibilidade de fa-
zer outras parcerias: “Te-
nho 80 músicas para lançar
e caso veja que alguma
combine com um artista,
tento fazer contato, assim
como foi com o Telio. Deu
supercerto!”, revela. A mú-
sica já está disponível em
todas as plataformas digi-
tais. (Especial para O Hoje)

Rennan da Penha e Mc Livinho se unem a 
Dejaay Telio no single ‘Não Falo Nada’

Adriana Caldas
lança o livro
‘Direito das

Famílias – Amor
e Bioética’ para

analisar as
dinâmicas

contemporâneas
da família

LIVRARIA
t

Se nem a definição mais
abrangente dos dicionários
para o termo ‘família’ con-
segue abraçar os novos for-
matos estabelecidos na pós-
modernidade, imagine o que
ocorre quando os novos for-
matos familiares chegam às
portas do Judiciário. Polia-
morismo, relacionamentos
a três e união homoafetiva
são algumas das configura-
ções que despertam debates
nos noticiários, nas rodas
de conversa e nos espaços
jurídicos.

Para analisar estas dinâ-
micas contemporâneas, a ad-
vogada, mestre e doutora em
Direito Civil pela USP, Adria-
na Caldas do Rego Freitas
Dabus Maluf, lança o livro
‘Direito das Famílias – Amor
e Bioética’ pela editora Al-
medina Brasil.

O modelo formado por
pai, mãe e filhos não repre-
senta mais a totalidade das
famílias brasileiras. Este ar-
ranjo não é mais o padrão
desde 2005, segundo dados
da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios
(Pnad). Uniões familiares com
mulheres que chefiam a casa
sozinhas ou no estilo mosaico,
com a participação de pa-
drastos, madrastas e filhos
de outros casamentos, ganha-
ram mais espaço nos lares
do País nas últimas décadas.

Com as mudanças cultu-
rais relacionadas ao conceito
de amor, surgiram ainda ou-
tras formações. Os trisais, re-
lacionamentos constituídos
por três indivíduos, as rela-
ções poliamorosas, formadas
por um número indefinido
de pessoas, e as uniões ho-
moafetivas, entre pessoas do

mesmo gênero, são alguns
exemplos. Nem todas estas
composições, porém, são
abrangidas plenamente pela
legislação brasileira.

Em ‘Direito das Famílias
– Amor e Bioética’, a autora
explora os conceitos envol-
vendo cada um destes novos
moldes familiares e destrin-
cha como eles são encarados
pelos setores jurídicos, des-
tacando seus direitos e suas
limitações. Trata-se de uma
obra fundamental para que
se possa entender o que, de
fato, é família nos dias de
hoje e as diferentes conse-

quências jurídicas.

A autora
Adriana Caldas do Rego

Freitas Dabus Maluf é Mestre
e Doutora em Direito Civil
pela Faculdade de Direito da
USP. Membro Efetivo do Ins-
tituto dos Advogados de São
Paulo (IASP). Membro Efeti-
vo da Comissão de Bioética
do Hospital do Coração de
São Paulo-HCor. Diretora Ad-
junta da Comissão de Biodi-
reito da Adfas. Membro do
IBDfam. Professora univer-
sitária, parecerista e advo-
gada em São Paulo.

A nova cara da 
família brasileira

GOIÂNIA, SEXTA-FEIRA, 20 DE MAIO DE 2022
ohoje.com

Adriana Caldas, advogada e doutora em Direito Civil,
analisa as diferentes dinâmicas de relacionamentos e
parentalidade na pós-modernidade



Nesta sexta-feira, 20 de
maio, o evento Lira Nas Fei-
ras está na Praça do Cigano,
Vila São José em Jaraguá-GO.
O projeto musical leva uma
temporada de shows de mú-
sica erudita e popular gra-
tuitamente nas feiras livres
do município de Jaraguá,
com apresentação da Banda
Lira Jaraguense.

São ao todo 18 shows ao
longo dos próximos meses
e o projeto se encerrará em
setembro com oficina de
música com o Quinteto Me-
tais do Cerrado e um en-
contro especial entre novos
talentos e músicos consa-
grados. Este projeto foi con-
templado pelo edital de fo-
mento da música do Fundo
Estadual de Arte e Cultura
do Estado de Goiás 13/2017.

O projeto Lira nas Feiras
tem o objetivo de promover
cultura, valorizar a educação
musical e o potencial de no-
vos talentos, além de demo-
cratizar o acesso à música
erudita e popular, aproxi-
mando diferentes públicos:

agricultores, crianças, idosos,
população em geral, tornando
as feiras um ambiente de en-
tretenimento e arte.

Lira Jaraguense é uma tra-
dicional banda do município
que oferece gratuitamente
aulas de educação musical

para jovens e crianças. A ini-
ciativa é do Maestro Euripe-
des José dos Santos, militar
da reserva da Aeronáutica
que, juntamente com amigos,
fundou a Associação dos Mú-
sicos de Jaraguá em 2010 e,
com recursos próprios e doa-
ções, criou a banda e este
projeto social. Hoje, o multi-
instrumentista Ciro Celestino,
filho do maestro, é professor
na Banda e auxilia no dia-a-
dia da instituição.

Serviço
Lira Nas Feiras na Praça
do Cigano
Quando: Sexta-feira (20)
Onde: Praça do Cigano, S/N,
Setor Vila São José - Jaraguá
Horário: 18h30
Informações: @bandalira-
jaraguense

Essência n 15

o encontro musical
o Centro de Convenções

da pUC, no Campus ii, é pal-
co para o show inédito de
Geraldo azevedo e Chico Cé-
sar, nesta sexta-feira (20). o
show ‘Violivoz’ tem início às
21h30 e conta com grandes
sucessos em seu repertório.
para quem ainda não ad-
quiriu o ingresso, basta aces-
sar o site maisingressos.com
e mais informações podem
ser conferidas pelo telefone
(62) 99210-7441 ou pelo
Whatsapp (62) 99843-4241.
quando: sexta-feira (20).
onde: av. engler, nº 507, se-
tor Jardim Mariliza – Goiânia.
Horário: 21h30.

edição comemorativa
a edição comemorativa

da CasaCoR Goiás começa
hoje (20) e segue até o dia 5
de julho de 2022. o tema da
mostra, que comemora a 25ª
edição da CasaCoR Goiás e
a 35ª edição da CasaCoR no
Brasil, é ‘infinito particular’,
uma referência às casas bio-
gráficas, hiperconectadas e
que contam histórias. eliane
Martins e sheila de podestá,
realizadoras do evento, re-
petem a parceria de sucesso
com o Flamboyant shopping,
que teve recorde de público
pagante em 2021. quando:
sexta-feira (20). onde: av.

dep. Jamel Cecílio, nº 3300,
setor Jardim Goiás – Goiânia.
Horário: 10h às 22h.

oficina de cinema goiano
Roteiristas e diretores

goianos podem participar da
oficina design de audiência
da 21ª Goiânia Mostra Curtas,

inscrevendo seus projetos.
as inscrições estão abertas
até o dia 3 de junho, pelo
site do festival: goianiamos-
tracurtas.com.br. assim como
outras atividades desta edi-
ção, os interessados podem
participar de forma online e
gratuita. o festival ocorre de
5 a 10 de julho de 2022, com
extensa programação. a ofi-
cina design de audiência tem
como principal objetivo ofe-
recer aos participantes a ex-
periência de explorar o po-
tencial de diversas ferramen-
tas para pensar as audiências
e os públicos desde a etapa
de desenvolvimento, am-
pliando a abordagem clássica
de comunicação e de mar-
keting. quando: até 3 de ju-
nho. onde: goianiamostra-
curtas.com.br.

Sertanejo embala 
a sexta

nesta sexta-feira (20), os
responsáveis por animar a
galera da azzure Club é a
dupla paulo e nathan, can-
tando canções como ‘acabei
de terminar’, com partici-
pação especial de Hugo e
Guilherme, ‘Coisinha à toa’,
com participação dos goia-
nos israel e Rodolffo, e inú-
meros sucessos do cenário
musical. ainda no mesmo
dia, o cantor Lorenzo sobe
ao palco para animar a noite.
e, para finalizar a noite, os
dJ shark e andré Melo tocam
e encerram a noite. quando:
sexta-feira (20). onde: av.
136, nº 222, setor Marista –
Goiânia. Horário: 22h.

Girl band no Lowbrow
a girl band Kalista será a

atração do Lowbrow Lab
arte & Boteco, nesta sexta-
feira (20). o grupo se apre-
senta a partir das 22h30,
com um repertório recheado
de canções de aC/dC, amy
Winehouse, Billy idol, 4 non
Blondes, Janis Joplin e Muse,
entre outros grandes nomes.
a banda é formada por
adriana Lopez, ingrid Lobo,
Jaqueline Leal, paula Berna-
des e Ruthiele neres. quan-
do: sexta-feira (20). onde:
Rua 115, nº 1684, setor sul
– Goiânia. Horário: 22h30.

AGENDA
t

CULtURaL HORÓSCOPO
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'masterchef Brasil': partici-
pante protagoniza 'climão'
com erick Jacquin e chora

o primeiro capítulo do
'Masterchef Brasil', além de
apresentar os 16 participantes
da temporada e causar nas
redes por causa da estreia
com 'jogo da discórdia', tam-
bém apresentou as primeiras
alfinetas dos jurados. Genes-
ca, que quase foi eliminada,
chegou a chorar depois de
apresentar um prato ao chef
erick Jacquin. Como tinha sido
penalizada na prova anterior
por ter tido um dos dois piores
resultados, Genesca teve cinco
minutos a menos para o de-
safio da eliminação.o chef
francês alfinetou o prato da
competidora e avisou que a
porta de saída do programa
estava próxima. (igraínne Mar-
ques, purepeople) 

mulher de Ximbinha reati-
va instagram em meio à
nova polêmica entre o ar-
tista e Joelma

Mulher de Ximbinha, Karen
Kethlen deixou o anonimato
digital. apontada como a pivô
do fim do casamento do gui-
tarrista com Joelma, a advo-
gada passou os últimos sete
anos longe das redes sociais

temendo receber ataques dos
fãs da banda Calypso. "Você
que é um ser humano admi-
rável, um homem de coração
tão generoso e puro, que cui-
da de todos de forma tão ca-
rinhosa, e sem esperar nada
em troca. Um homem íntegro,
correto e que tem a ingenui-
dade no coração. todos aque-
les que convivem com você
são agradecidos em estar per-

to de alguém tão especial",
escreveu a empresária. (pa-
trícia dias, purepeople) 

'power couple Brasil 6': en-
quete atualizada da Dr
mostra virada de Brenda e
matheus

no 'power Couple Brasil 6',
a enquete sobre a dR da se-
mana, que foi formada com
os casais Matheus sampaio e

Brenda paixão, dinei e erika,
e Rogério e Baronesa, mostrou
uma mudança na parte da tar-
de desta última quinta-feira
(19). agora, os dois ex-Brin-
cando com Fogo, que voltaram
a discutir com nahim, apare-
cem como os favoritos para
ficar, reunindo 35,79% dos vo-
tos. dinei e a mulher estão
logo atrás, com 35,57%. (igraín-
ne Marques, purepeople) 

CELEBRIDADES

Deborah Secco fez revelações so-
bre a vida amorosa. Uma delas foi a
de que viveu um romance tórrido
com outra mulher, também conhe-
cida do grande público. "Nem eu
sei se foi um namoro, a gente nunca
deu um título. Houve uma paixão,
um encantamento, uma relação e,
para mim, foi um namoro", entregou
em entrevista ao jornalista Leo Dias,
do ‘Metrópoles’. A atriz, no entanto,
não revelou o nome da famosa. Se-
gundo o jornal 'Extra', Deborah viveu
um romance com a cantora Maria
Gadú. A relação não chegou a se
tornar pública na época e vinha
sendo mantida em sigilo desde então.
(Patrícia Dias, Puepeople)  

Deborah Secco revela que namorou famosa 
e identidade da artista vem à tona

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

pode ser um dia em que as
coisas transcorrem bem e você
consegue resolver os problemas
com bastante firmeza emocional.
é indicado que saiba se concentrar
e não se deixar levar por fofocas
ou indecisões. os colegas de tra-
balho estão potencializados.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

Você pode estabelecer um óti-
mo entrosamento familiar. Mu-
danças podem acontecer no seu
trabalho, exigindo de você mais
adaptação! Cuidado com promes-
sas que não poderá cumprir. evite
a dispersão, mas aproveite a ener-
gia do sol em Gêmeos.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

tome cuidado para não perder
energia com coisas desnecessárias
e aproveite a disposição que vem
com este dia no qual o sol entra
no seu signo para renovar sua
autoconfiança. se conseguir atin-
gir essa energia, conseguirá avan-
çar e dar um passo à frente sem
ouvir seus medos internos. 

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

o dia pode ser lento ou trazer
a necessidade de você se mostrar
mais atento às mudanças à sua
volta e se adaptar. seja como for,
não fique ansioso e tome cuidado
para não jogar fora algo que está
indo bem por algo duvidoso. 

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

as suas relações estão favore-
cidas, mas cuidado com a mani-
pulação do outro sobre você: man-
tenha os olhos abertos para não
cair em golpes ou sucumbir a se-
duções. além disso, o dia pode
trazer questões judiciais à tona
em direção a uma negociação.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

o dia pede organização e um
toque de perfeccionismo. isso vai
ser fácil para você; sua dedicação
pode ser extrema hoje, o que vai
trazer harmonia e felicidade. Cui-
dado com coisas do passado que
podem tirar sua paz interior. Cuide
de seu lado crítico.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

tome cuidado com instabili-
dades emocionais ou dramas in-
fantis. Valorize o equilíbrio. pode
ser um dia ótimo para reflexões.
sua criatividade é o ponto alto.
deixe que sua espontaneidade
ou a expressão das suas ideias
venham à tona. a ansiedade tam-
bém pode estar presente.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

Hoje você consegue ter bas-
tante jogo de cintura e adaptabi-
lidade. isso favorece a resolução
de problemas ou de situações im-
previstas, que podem acontecer
aos montes hoje, tirando você do
controle, mas te dando o poder
de agir e de ser corajoso: para
hoje, é melhor enfrentar do que
deixar para depois.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

o dia traz incertezas e insta-
bilidades, principalmente emo-
cionais, além de prejuízos finan-
ceiros ou baixa vitalidade, o que
leva você a precisar descansar ou
se recuperar de algum mal-estar
físico. tome cuidado para não se
isolar das pessoas que te amam.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

Você pode encontrar uma boa
solução para algo que estava te
preocupando há algum tempo.
além disso, o dia pode trazer
boas experiências ou situações
leves e agradáveis ao lado de
amigos ou familiares. Um dinheiro
pode chegar de forma inesperada
por meio de um negócio.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

o dia traz a reinvenção à sua
disposição: você pode ter insights
importantes a respeito de alguma
situação ou de si mesmo, fazendo
algumas mudanças necessárias.
além disso, você pode voltar atrás
em uma decisão, então aproveite,
porque o dia facilita correções
de atitudes do passado. 

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

o dia pode trazer situações
que acabam minando sua fé ou
que acabam deixando você ins-
tável ou caótico, sem saber por
onde começar. o segredo para
hoje é ter calma e desapegar do
que não pode ser controlado.
Você pode demorar para renun-
ciar a uma ideia ou a um sonho. 

Lira Jaraguense é uma tradicional banda do município que oferece
gratuitamente aulas de educação musical para jovens e crianças

Música popular erudita nas feiras

GOIÂNIA, SEXTA-FEIRA, 20 DE MAIO DE 2022
ohoje.com

Nesta sexta-feira
(20), os músicos
responsáveis por
animar a galera da
Azzure Club são a
dupla Paulo e
Nathan
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Guilherme de Andrade 
e Isabella Lima

Aconteceu na última quar-
ta-feira (18) o lançamento ofi-
cial da edição 2022 do festival
Caldas Country. Depois de
dois anos sem acontecer de-
vido à pandemia do corona-
vírus, o evento volta para ce-
lebrar seus quinze anos de
idade. O lançamento oficial
aconteceu durante a gravação
do terceiro DVD da dupla Gui-
lherme e Benuto, o ‘Deu Rolo’
em Goiânia. O festival conta
com nomes como Gusttavo
Lima, Maiara e Maraísa, Zé
Neto e Cristiano, Jorge e Ma-
teus, além dos próprios Gui-
lherme e Benuto.   

Durante a gravação do
DVD, a dupla recebeu convi-
dados como Hugo e Guilher-
me, Matheus e Kauan, Xand
Avião e Turma do Pagode. Com
apresentação de Cuiabano
Lima, tradicional narrador da
festa de Barretos e do próprio
Caldas Country, o ‘Deu Rolo’
apresentou 19 músicas inédi-
tas ao público, que cantou jun-
to do começo ao fim da gra-
vação. Entre as músicas lan-
çadas temos títulos como ‘B.O.',
‘Boca Vadia’ e ‘Meus Vícios’.

Falando da expectativa
para a gravação, a dupla dis-
para: "Esse DVD é o mais im-
portante para a gente”. Depois
dos anos de isolamento social

imposto pela pandemia do
coronavírus, a dupla diz ten-
tar se dedicar ao máximo aos
shows , mas ao mesmo tempo
às composições. “A agenda de
shows tá apertada” afirma
Guilherme, “mas sempre que
dá a gente tenta escrever”
complementa Benuto.  

A dupla, que se apresenta
no Caldas Country, comenta o
lançamento que aconteceu jun-
to do ‘Deu Rolo’: “É uma res-
ponsabilidade e ao mesmo
tempo um prazer muito grande
para Guilherme e Benuto estar
fazendo o lançamento do Cal-
das Country aqui”. O festival
acontece nos dias 12 e 13 de

Novembro, com pré-festa no
dia 11. As vendas dos ingressos
se iniciam no dia 01 de Junho.

O festival conta também
com os seguintes artistas con-
firmados: Pedro Sampaio,
Mato Grosso e Mathias, Den-
nis, Gustavo Mioto e Harmo-
nia do Samba.  

Novidades no evento 
O evento ganha uma nova

identidade visual e deixa de
ser Caldas Country para “Cal-
das Country Festival’’. Com
mais novidades, foi anuncia-
do que a praça de alimenta-
ção e os camarotes vão ficar
maiores. Na última edição do

festival, em 2019, foram 20
horas de música mas desta
vez serão 30 horas. A isso se
adiciona a pré-festa, no dia
11, evento que não existia
nas outras edições. 

Mais uma adição feita ao
evento é o ‘Boteco do Jacó’,
da turma de comediantes e
influenciadores parceiros do
humorista Jacques Vanier. Os
agro-influenciadores se tor-
nam também divulgadores
do festival, entre eles temos
alguns nomes como: Odorico
Reis, Jonathan Coelho, Os Ge-
min, Fidelis Falante, além do
próprio Jacques. (Especial
para O Hoje)

O festival, que
completa quinze
anos este ano,
anuncia dez
atrações musicais  

Lançamento oficial do
‘Caldas Country’ 2022 

eStreiaS

A Médium (the Medium,
2022, tailândia). duração:
2h11min. direção: Banjong pi-
santhanakun. elenco: narilya
Gulmongkolpech, sawanee
Utoomma, sirani Yankittikan.
Gênero: terror, suspense. Ci-
nemark passeio das Águas:
16h, 21h50. Kinoplex Goiânia:
16h20, 20h10. Cineflix apare-
cida: 16h55, 21h55. Cineflix
Butiti: 16h40, 21h20.

Dog - A Aventura de Uma
Vida (dog, 2022, eUa). duração:
1h42min. direção: Reid Carolin,
Channing tatum. elenco: Chan-
ning tatum, ethan suplee, Kevin
nash. Gênero: Comédia dra-
mática. Cinemark Flamboyant:
16h10, 16h30, 21h20, 21h40.
Cineflix Butiti: 16h40, 19h15.

Chamas da Vingança (Fires-
tarter, 2022, eUa). duração:
1h34min. direção: Keith tho-
mas (ii). elenco: Zac efron,
Ryan Kiera armstrong, sydney
Lemmon. Gênero: suspense,
fantasia, terror. Cinemark
Flamboyant: 13h20, 17h, 19h,
19h20. Kinoplex Goiânia:
14h10, 21h15. Cineflix apare-
cida: 15h05, 19h45. Cineflix
Butiti: 17h20, 19h20.

Quatro Amigas Numa Fria
(quatro amigas numa Fria,
2022, Brasil). duração:
1h47min. direção: Roberto
santucci. elenco: Maria Flor,
Fernanda paes Leme, Micheli
Machado. Gênero: Comédia.
Cinemark passeio das Águas:
15h30, 16h, 21h20. Cineflix
aparecida: 14h40, 19h35. 

Top Gun: Maverick (top Gun:

Maverick, 2022, eUa). duração:
2h11min. direção: Joseph Ko-
sinski. elenco: tom Cruise, Miles
teller, Jennifer Connelly. Gêne-
ro: ação. Cinemark Flamboyant:
14h10, 14h50, 15h30, 15h55,
17h10, 17h50, 18h30, 20h10,
20h50, 21h30. Cinemark pas-
seio das Águas: 14h30, 15h30,
17h30, 18h, 18h30, 20h30,
21h30. Cineflix aparecida: 14h,
16h40, 19h20, 22h. 

Twenty one Pilots Cinema Ex-
perience (twenty one pilots
Cinema experience, 2022, eUa).
duração: 1h30min. direção: Ja-
son Zada. elenco: tyler Joseph,
Josh dun. Gênero: documen-
tário. Kinoplex Goiânia: 19h.

Pureza (pureza, 2022, Brasil)
duração: 1h41min. direção: Re-
nato Barbieri. elenco: dira paes,
Flavio Bauraqui, Matheus
abreu. Gênero: drama, biogra-

fia. Cinemark Flamboyant:
13h20, 14h35, 18h55, 19h15. 

em cartaZ

O Homem do Norte (the
northman, 2022, eUa). dura-
ção: 2h17min. direção: Robert
eggers. elenco: alexander
skarsgård, nicole Kidman,
Claes Bang. Gênero: ação, his-
tórico. Cinemark Flamboyant:
16h, 21h30, 21h50. Kinoplex
Goiânia: 17h30, 20h30. Cineflix
aparecida: 17h05, 21h45. Ci-
neflix Butiti: 21h20.

Meu Amigãozão: O Filme
(Meu amigãozão: o Filme, 2022,
Brasil). duração: 1h17min. di-
reção: andrés Lieban. Gênero:
Família, animação e aventura.
Cinemark Flamboyant: 13h. 

Doutor Estranho no Multiver-
so da Loucura (doctor strange

in the Multiverse of Madness,
2022, eUa). duração: 2h06min.
direção: sam Raimi. eLenco:
Benedict Cumberbatch, eliza-
beth olsen, Rachel Mcadams.
Gênero: Fantasia, ação, aven-
tura. Cinemark Flamboyant:
13h, 13h05, 14h, 14h20, 14h30,
15h, 15h20, 15h40, 15h50,
16h10, 16h50, 17h10, 17h20,
17h50, 18h20, 18h40, 18h50,
19h40, 20h10, 20h40, 20h45,
21h10, 21h30, 21h40, 22h10,
23h, 23h30. Cinemark passeio
das Águas: 12h, 12h30, 13h,
13h10, 13h25, 14h, 14h30,
14h50, 15h10, 15h20, 15h30,
16h, 16h30, 17h, 17h20, 17h40,
17h50, 18h, 18h20, 18h30,
18h50, 19h, 19h20, 19h35,
19h50, 20h10, 20h40, 21h10,
21h40, 21h50, 22h10, 22h30,
22h40. Kinoplex Goiânia: 14h10,
14h50, 15h20, 15h50, 16h20,
17h30, 18h, 18h30, 19h, 20h40,
21h10, 21h40. Cineflix apare-
cida: 15h10, 16h30, 17h50, 19h,
19h10, 20h30, 21h40, 21h50.
Cineflix Butiti: 15h, 16h25,
17h40, 19h, 20h20, 21h35.

Sonic 2 - O Filme (sonic the
Hedgehog 2, 2022, eUa). dura-
ção: 2h02min. direção: Jeff Fow-
ler. elenco: James Marsden, Jim
Carrey, tika sumpter. Gênero:
animação, família, aventura. Ci-
nemark passeio das Águas:
13h40, 15h. Cineflix aparecida:
14h05. Cineflix Butiti: 17h, 20h.

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. Cine-
mark Flamboyant: 13h, 19h. 

tCINEMA

Guilherme de Andrade 
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Filme de terror
tailandês 'A Médium'
é uma das estreias
desta semana nos
cinemas goianos 

Cerca de um terço
das novas músicas é
de composições
próprias da dupla



Ana Bárbara Quêtto

Nos últimos dois anos, os
preços de carros usados e no-
vos aumentaram, não só no
Brasil, mas no mundo inteiro.
Com a pandemia da Covid-19,
a produção de insumos para
a fabricação de carros novos,
como os chips de silício, foi
impactada, o que causou es-
cassez de novos automotores
no mercado, além da elevação
nos valores. Isso fez com que
a demanda por automóveis
seminovos aumentasse.

Em 2022, a fabricação e
distribuição de carros novos
ainda tentam voltar ao pata-
mar anterior à crise sanitária.
No ano de 2019, a procura de
carros novos teve uma cres-
cente de 8,7% depois de cinco
anos em queda, de acordo
com Federação Nacional da
Distribuição de Veículos Au-
tomotores (Fenabrev). 

No mesmo ano, carros usa-
dos subiram 2% na compra
dos brasileiros, segundo a Fe-
deração das Revendedoras
(Fenauto). Mas, com a alta
dos combustíveis, a busca por
automóveis novos caiu de 40,7
mil em 2021 para 34,2 mil, de
acordo com pesquisa da pla-
taforma digital AutoForce.  

Garagens revendedoras não
são uma novidade do século
21. Inclusive, em 1991, alguns
carros usados valiam mais do
que novos. Um Fiat Uno Mille
Eletronic usado, na época, era
anunciado no jornal por
R$7.630, enquanto um novo
era anunciado na tabela por
R$7.254. Apesar de na prática
o 0 km quase dobrar o valor. 

Em Goiânia, existem mais
de 150 lojas que revendem au-
tomóveis, sem contar traba-
lhadores autônomos que têm
parceria com bancos e procu-
ram seus clientes on-line. 

O Hoje traz relatos de tra-
balhadores da área que con-
tam as dificuldades vivencia-
das no ramo de vendas na
pandemia e como as supera-
ram. E, ainda, dados para aju-
dar a decisão na hora da com-
pra de um carro.

Carros usados 
Vanderlei Souza, de 56

anos, trabalha na área há 12
anos. O vendedor autônomo
de Goiânia atende geralmente
homens das classes B e C do
interior de Goiás. Ele traz os
carros até a capital para con-
sertá-los. Em entrevista ao O
Hoje, Vanderlei revelou que,
mesmo que as vendas tenham
caído em abril e março, espera
ver a comercialização de veí-
culos subir mais neste ano,.

“Depois de dois anos na
pandemia, os brasileiros não
quiseram gastar mais dinheiro
com carros. A minha opinião
é que a população preferiu
viajar, o que deu uma segu-
rada”, relata o revendedor.

A valorização de carros
pela tabela Fipe, no começo
deste ano, pode ter sido um
dos fatores para o aumento
do Imposto Sobre a Proprie-
dade de Veículos Automotores

(IPVA). O IPVA teve um rea-
juste de 23,9%, bem acima
da inflação oficial, que subiu
junto com o dólar. A alíquota
do imposto varia. Para carros
de passeio com até 100cv (ca-
valos) é de 3%. “Começo de
ano envolve muito impostos,
né?! Prestações... Então pre-
judicou. Nossa taxa era de
19,25% e foi para 25,2%. Isso
pesa muito. Mas o pessoal
está começando a se acostu-
mar”, descreve Vanderlei.

Um exemplo é o Honda Fit
1.5 LX 16V flex automático
2017/2018 usado, que está na
faixa de R$67,9 mil. Já um
novo, do mesmo ano, chega a
R$70 mil. Segundo dados da
Federação Nacional das Asso-
ciações dos Revendedores de
Veículos Automotores (Fenau-
to), ao longo de fevereiro deste
ano a venda de seminovos,
carros com até três anos de
uso, apresentou aumento de

5,8% se comparado com ja-
neiro. Todavia, de quatro a
oito anos a elevação ficou em
0,2% frente a janeiro, 43,7%
menor na comparação com o
mesmo mês do ano anterior.

Dentre os modelos mais
procurados, o primeiro é o VW
Gol, com 7.025 unidades. Em
seguida o Fiat Uno, com 5.253.
Em terceiro, o Fiat Palio, re-
presentando 5.099 unidades.

Mesmo com queda nas
vendas, 2022 mostra
melhora no setor

O gerente de vendas da
Fiat do bairro Cidade Jardim,
em Goiânia, Regis Silva Fei-
tosa, confirmou ao O Hoje
que, apesar das relações co-
merciais terem caído no mês
de abril para a concessioná-
ria, 2022 está sendo melhor
do que o ano passado. 

Entretanto, não existe mais
carro barato, como descreve
o gerente. “Crédito hoje só
para quem tem nome. Anti-
gamente era muito fácil com-
prar carro novo. Agora, teve
baixa no IPI (Imposto de Pro-
duto Interno), mas os preços
subiram”,aponta Feitosa.

O Imposto de Produto In-
terno, citado por Feitosa, so-
freu uma redução de 35% em
abril deste ano. Antes o IPI
era de 25%. O decreto com a
medida foi publicado no Diário
Oficial da União e não atinge
somente automóveis, mas tam-
bém móveis, calçados e armas. 

“No primeiro governo do
[Luiz Inácio] Lula (PT), eu

vendia de 400 a 800 carros
por mês. Era outro comércio,
outro mundo. Agora tudo está
mais caro”, lamenta Feitosa.

Dívidas
Um dos carros mais popu-

lares entre os brasileiros, o
Fiat Uno em 2022 pode chegar
a custar cerca de R$56 mil,
enquanto em 2015 custava
em torno de R$36 mil. A partir
de tabelas de dados, como a
Fipe, é possível notar que o
preço de automóveis novos
não acompanha o poder aqui-
sitivo da população. Pelo con-
trário, quanto mais endivi-
dado o brasileiro fica, mais
os preços sobem. 

A Pesquisa de Endivida-
mento e Inadimplência do
Consumidor (Peic), feita em
março de 2022, mostra que o
percentual de famílias com
dívidas ou contas em atraso
chegou ao maior patamar des-
de março de 2010: atingiu
27% do total de famílias; 0,6
ponto percentual maior do
que o verificado em janeiro.

Dados apresentados pela
empresa B3 em dezembro de
2021 mostram que, ao todo,
foram financiadas compras
de 5,9 milhões de unidades
novas ou usadas no Brasil.
Veículos novos tiveram queda
de 1,4% nas compras a crédito.
Por fim, foram 501 mil unida-
des vendidas com financia-
mento, sendo 343 mil de veí-
culos usados, queda de 14,7%
em relação a dezembro de
2020. (Especial para O Hoje)
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Negócios

Durante a pande-
mia, o mercado
automotor sofreu
grande queda nas
vendas, gerando
uma mudança de
consumo

Carros novos e usados: saiba mais
sobre o mercado de automóveis

Com a alta dos
combustíveis, 
a busca por 
automóveis novos 
caiu de 40,7 mil 
em 2021 para 34,2 mil
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