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Mesmo tímida,
economia tem
fôlego nas vagas
de emprego
Em 2021, a abertura de empresas em Goiás superou o montante
de CNPJs abertos no acumulado de 1941 a 2003. Ao todo foram
consolidados 19.003 no período das seis décadas, enquanto apenas no ano passado foram 25.924 novas empresas. Negócios 17

Arquivo Pessoal

Maza Jacob e Henri: filho tem paralisia cerebral

Mães vivem incerteza após
desobrigação de tratamento
Decisão do STJ sobre o rol de tratamentos da ANS
pode impactar continuação de terapias. Cidades 9

Rosiron Rodrigues / Goias E.C.
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Lixo
eletrônico
passa a ser
discutido

Foi aprovado pela Câmara de Goiânia o projeto que institui a Semana de Conscientização sobre o Lixo Eletrônico na terceira semana de outubro.
Goiânia produz uma
tonelada e meia de lixo
eletrônico por ano.
Cidades 10

Maioria não
sabe se Caiado
ajudou o agro
Política 2

Sabor da festa
junina chega a
todos os cantos

O mês de junho já começou e, com
ele, além do friozinho típico que
marca a chegada do inverno, vem
também a época de saborear os
pratos típicos de festa junina. Trouxemos algumas curiosidades de comidinhas de cada região para abrir
o apetite, além de proporcionar uma
viagem gastronômica. Essência 13

Um terço do valor
da Eletrobras
voltará ao FGTS

Dentro de casa,
Goiás só empata
Projeto de lei
cria 20 funções
no MP goiano
O Ministério Público encaminhou à Assembleia um projeto
que cria 20 novas funções gratificadas de coordenador de
Promotoria de Justiça. Política 6

Equipe esmeraldina sai atrás contra o Ceará, mas, com gol de pênalti de Pedro Raúl, Goiás segue invicto em casa na Série A; partida
ainda teve expulsão de lateral alvinegro. Esportes 7

Os trabalhadores que reservaram
parte do saldo das contas do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) para comprar ações da Eletrobras terão cerca de um terço do
valor devolvido às contas do fundo.
66,79% do dinheiro guardado em
cada conta será usado para adquirir
ações da empresa. Economia 4

Produção de grãos deve atingir João Campos vai
mais de 28 milhões de toneladas às urnas na chapa
Na safra 2021/2022, a produção total de grãos goianos deve totalizar
28,1 milhões de toneladas. Em relação à safra 2020/2021, houve um aumento de 14,3%. Os números são baseados no 9º Levantamento da
Safra de Cereais divulgado pela Conab. A projeção goiana também
aponta uma produtividade média de 4,3 toneladas por hectare (+11,7%)
e uma área total cultivada de 6,6 milhões de hectares (+2,3%). Cidades 11

de Mendanha

O ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, vai oficializar o nome do deputado federal
João Campos como o candidato ao
Senado em sua chapa. Política 2

Jorginho exalta
feito histórico
do Atlético-GO
No sábado (11), o Dragão conquistou sua primeira vitória na
história jogando no Maracanã
e o treinador ressaltou a façanha
atleticana. Esportes 8

Waldir: “Antes da vaga
ao Senado, PSD tem
que arrumar a casa”

Política 5

Sergio cochela

Jurídico se alia à tecnologia para
atuar no setor de logística
Opinião 3

Superação e conquistas de João Saci no ‘Papo Xadrez’

Hoje, às 19h, o podcast 'Papo Xadrez' recebe o atleta paralímpico João Saci.
Mesmo na luta contra o câncer, ele chegou ao topo do Everest. Essência 14
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Marcio Mizael

Papel da tecnologia na
fabricação de medicamentos
Opinião 3

Tempo em Goiânia
s 31º C

t 14º C

Sol com algumas nuvens.
Não chove.
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Com Campos quase certo na chapa,
PTB pode reforçar Mendanha

Anúncio será realizado durante evento do Republicanos hoje às 16h

João Campos
será candidato ao
Senado na chapa
de Mendanha
O ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (Patriota), vai oficializar o nome do deputado federal
João Campos, do Republicanos, como o candidato ao senado
em sua chapa. O anúncio será realizado durante encontro
do Republicanos na próxima segunda-feira, 13, às 16h.
"Foi batido o martelo. Vão anunciar amanhã. Isso foi
definido na viagem [do candidato Gustavo Mendanha] a
São Paulo. Ele foi lá para conversar com o PTB, que
também deve vir [para a base mendanhista], mas o
primeiro anúncio será o do Republicanos no evento com a
presença do presidente nacional do partido [Marcos Pereira]", confirmou uma fonte do alto escalão.
A chegada do Republicanos à base medanhista será
muito bem-vinda. Especialmente pela baixa quantidade
de agregados ao projeto do ex-prefeito de Aparecida. Em
paralelo, o governador Ronaldo Caiado ‘perderá’ parte
considerável da ala evangélica, ainda que tenha o prefeito
de Goiânia, Rogério Cruz, ao seu lado.
Vale lembrar que para além dos quadros da igreja,
o Republicanos recebeu recentemente o político e empresário, Sandro Mabel. Ele, apesar de dizer que não
postula nenhum cargo político, é um crítico nato do
governador. Com isso, o lado mais fraco da corda é,
sem dúvidas, o de Cruz, que puxa a corda sozinho em
direção oposta a de Campos, Jeferson Rodrigues e
Mabel. (Felipe Cardoso, especial para O Hoje)

No enlace entre o sonho de Gustavo Mendanha
(Patriota) e o Republicanos, de Marcos Pereira, urge,
com alguma força, o PTB, do bolsonarista Roberto
Jefferson, no guarda-chuva do projeto mendanhista
como oposição à reeleição de Ronaldo Caiado (UB). O
repórter Felipe Cardoso ouviu de uma fonte ligada
umbilicalmente à estrutura política de Mendanha,
que garantiu: “Foi batido o martelo. Vão anunciar
amanhã [segunda, 13]. Isso foi definido na viagem
[do candidato Gustavo Mendanha] a São Paulo. Ele
foi lá para conversar com o PTB, que também deve
vir [para a base mendanhista], mas o primeiro anúncio
será o do Republicanos no evento com a presença do
presidente nacional do partido [Marcos Pereira]”. O
que se espera, agora em diante, como diz uma fonte
do Republicanos, é que, com uma chapa majoritária
mais consolidada - embora sem um vice
definido -, os caminhos para Mendanha se tornem cada vez mais
arejados, ou seja, com eventos
mais robustos e com rostos
que estavam escondidos atrás
da indecisão entre Caiado e
Mendanha. O problema, diz
um ex-emedebista, é o que fazer
se Marconi Perillo ressurgir, em
definitivo, como candidato ao governo. É do tucano, por enquanto, o
contraponto, a Caiado.

Por outro lado
Marconi Perillo declarou em evento que está disposto
a se unir com Mendanha como estratégia para ampliar
a força contra Caiado.

Agenda

O governador Ronaldo Caiado estará em Mimoso
de Goiás e Santo Antônio do Descoberto, nesta segunda-feira (13), para uma agenda que envolve as áreas
de habitação, infraestrutura e educação.

Fora

O festival João Rock, realizado em Ribeirão Preto,
foi marcado com palavras de ordem contra Jair Bolsonaro. Teve até pedido de "fogo contra os fascistas".

xadrez@ohoje.com.br

8° dia

Nesta segunda-feira completa-se oito dias do desaparecimento do jornalista britânico Dom Philips e do indigenista Bruno Pereira no meio
da Amazônia. Autoridades encontraram mochila e notebook
na região.

Mudança de rumo

Ao buscar a reeleição fora
do PSDB pela primeira vez, o
deputado federal Célio Silveira
(agora no MDB) vai enfrentar
uma concorrente de peso no
Entorno de Brasília. Lêda Borges
é vista como sua principal oponente e aproveita ao máximo o
fato de ser a única tucana com
chances de vitória na região.
Além disso, Célio deve perder
apoios na sua base em Luziânia,
Novo Gama e Cidade Ocidental.
Nessas duas últimas cidades,
Lêda conta apoio dos prefeitos
e Célio não.

Flávia Arruda

A ex-ministra Chefe da Casa
Civil de Jair Bolsonaro, Flávia
Arruda (PL), almoçou na sextafeira (10) com os vários prefeitos
do Entorno. O anfitrião do regabofe político foi o prefeito de
Cidade Ocidental, Fábio Correia
(Progressistas). A leitura mais
atenta sugere que Flávia busca
votos do Entorno com título de
eleitor em Brasília.

CURTA
t

2 O grupo de buscas encontrou sangue no barco de um dos
suspeitos, mochila, notebook e
até um estômago boiando na
área do sumiço.

Maioria dos goianos não sabe
se Caiado ajudou agronegócio
Instituto FoxMappin foi a campo para
saber a percepção do eleitorado goiano
sobre a gestão Caiado no meio rural
Felipe Cardoso
Na última semana, o Instituto de Pesquisa de Opinião
e Mercado FoxMappin apresentou os primeiros resultados de uma sequência de pesquisas sobre os três primeiros
anos de gestão do governador
Ronaldo Caiado. Os goianos,
conforme mostrado em reportagens anteriores, opinaram sobre Saúde, Educação,
Segurança, Infraestrutura, Saneamento, Política Salarial e
Geração de Emprego. Os melhores resultados da gestão
foram alcançados para os três
primeiros setores. Agora, foi
a vez do Agronegócio.
Conforme os resultados levantados, a maior fatia dos
consultados não sabem dizer
se o governador Ronaldo Caiado ajudou ou não esse setor
ao longo de sua gestão. O público que não soube opinar sobre o assunto equivale a
34,60% dos entrevistados. Na
sequência, aparecem aqueles
que acreditam que o chefe do
Executivo ajudou muito o segmento. Para este tópico, foram
31,72% das respostas computadas. Outros 20% disseram
que Caiado ajudou pouco. E
13,68% consideraram indife-

AjudA o Agronegócio?

rente a atuação do governador.
O setor representa, por sinal, um dos maiores desafios
da gestão caiadista no que
diz respeito ao seu projeto
de reeleição. Conforme mostrado pelo jornal O HOJE, o
político é conhecido historicamente por figurar em prol
das causas ruralistas.

Contexto

No começo de seu mandato
como governador goiano, muitas expectativas foram criadas
acerca daquele que se elegeu
ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Porém, a chegada da
pandemia é avaliada, nos bastidores, como fator crucial
para a cisão dos gestores.Enquanto o gestor estadual decidiu se travestir de um discurso mais urbanizado, com
foco na saúde, Bolsonaro, por
sua vez, mirou a economia e
saiu em defesa do segmento
que, por óbvio, não parou.
O governador até tentou
reconquistar seu espaço. Em
discursos recentes pelo interior goiano, lembrou que luta
pelo segmento desde 1986 e
lembrou de sua candidatura
à presidência em 1989. Em
um desses episódios, ao lado
do presidente e sob intensas

vaias, disse: “Vossa Excelência
podia fazer um favor a mim
aqui: avisar e exatamente informar aos desinformados
que em 1989 ninguém tinha
coragem de ser candidato a
presidente para defender produtor rural”.
Se ainda há tempo de estancar a sangria, só o tempo
dirá. Ao que tudo indica, todavia, é que Bolsonaro e Caiado estarão mesmo em lados
opostos em um eventual segundo turno em Goiás. Ciente
dos eventuais prejuízos que
a debandada pode trazer, o

governador se empenhado
em correr contra o relógio,
Agora, recorre ao passado
para consertar o presente e
garantir o futuro. Resta saber
o quanto é capaz de ceder.

Pesquisa

O levantamento foi realizado entre os dias 28 a 31 de
maio de 2022, com o objetivo
de consultar a população sobre o desempenho do Governo. O universo desta pesquisa
abrange residentes em todas
as regiões do estado.
Para a aferição dos indica-

dores, foi utilizada uma amostra de 870 entrevistados, sendo
esta estratificada segundo gênero, faixa etária acima de 16
anos, nível de escolaridade e
amostra proporcional da população dos municípios.
O trabalho de levantamento de dados foi feito através
de entrevistas pessoais, telefônicas, além de formulário
digital enviado a grupos segmentados. O nível de confiança é de 95% para uma margem estimada de erro desejado de 3,32% para os resultados. (Especial para O Hoje)
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Jurídico se alia à tecnologia
para atuar no setor de logística
Sergio Cochela
Por natureza, o mercado de transporte e logística lida com pouca estabilidade no dia a dia
das operações. É uma área que está sempre suscetível. Dentro de seus processos, há inconstâncias que podem surgir do custo de funcionamento
ou de outros aspectos legais ou econômicos que
são variáveis por natureza.
Em se tratando da questão jurídica, especialmente, não é raro que boa parte do controle de
custos e da eficiência das operações estejam diretamente relacionadas a pontos como mudanças
de legislação e segurança legal. Com uma evolução
ou alteração constante de regras, decretos locais
ou estatutos específicos de transporte, o setor que
lida com esses temas é um departamento que
precisa estar muito atento e sensível a oscilações.
Passam por lá gestões de contratos de fornecedores, parceiros, clientes e funcionários; análise
de leis municipais, estaduais e federais; regramentos de transportes que mudam de acordo
com cada tipo de carga; além do contato e a
atuação com órgãos de regulação. Tais como a
ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil)
e a Antaq (Agência Nacional de Transportes
Aquaviários). Em um ano, a ANTT já publicou e
retificou mais de 6 mil resoluções.
Para o atendimento a uma empresa que faz
operações logísticas e atua em diversos segmentos no Brasil e em outros países da região, a
área jurídica acaba fazendo parte da estratégia
geral do negócio. A empresa está conectada diretamente à viabilização de crescimento e busca
de inovação em um cenário em constante mudança. Nesse quadro, o departamento jurídico
colabora, dentro da empresa, para a redução
de custos e a maximização de resultados, sendo
essencial na tomada de decisões estratégicas.
O alinhamento entre as áreas diretamente
ligadas ao transporte e o setor jurídico torna
este um setor estratégico para o impulsionamento
do negócio. É preciso, para tanto, desenvolver
uma relação de confiança e parceria do jurídico
com as demais áreas da empresa. Os órgãos fiscalizadores emitem com constância novos regramentos. Buscamos nos antecipar a estas mudanças para que possamos estar preparados internamente e, consequentemente, não trazendo

impactos para nossos clientes e negócios.
A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
trouxe ainda mais pressão sobre a importância
dessa relação: a lei é uma das maiores preocupações dos gestores jurídicos, sendo citada como
tema de destaque por quase 65% deles no Censo
Jurídico de 2022, o maior levantamento realizado
no universo jurídico no País. Além de áreas impactadas diretamente pela legislação, como o
financeiro ou recursos humanos, a logística foi
grandemente afetada. Isso porque diversos documentos oficiais de transporte devem ser
preenchidos, por exemplo, com dados pessoais
de motoristas.
Dentro de uma rotina que funciona tanto com
base em um equilíbrio delicado e uma comunicação
constante entre estas áreas, a atualização muitas
vezes diária de informações contratuais não pode
ficar à mercê de processos analógicos e que sobrecarregam a mão de obra destes setores. Por
isso, um software jurídico faz tanta diferença.
Os dados e informações do jurídico, uma vez
compilados e compartilhados com as demais
áreas da empresa, podem auxiliar nas tomadas
de decisões estratégicas.. Esse processo só é possibilitado por uma ferramenta que permita esse
tipo de operação.
Independente do modal em que a empresa
atua, observamos que é essencial centralizar reclamações e notificações advindas das agências
reguladoras em um único local. Assim como eliminar os controles paralelos, como e-mails e chats.
O sistema auxilia as empresas do ramo logístico a organizar atividades como gestão das
certidões, alvarás, licenças, contratos, seguros,
demandas judiciais, administrativas e de fiscalização. São desafios com complexidades jurídicas
que fazem parte do dia a dia e que podem ser
superados com o uso
de ferramentas que
transformam a área logística em um setor estratégico para os negócios. Um departamento
jurídico atualizado colabora para a redução
de custos e potencializa
Sergio Cochela é diretor
os resultados, aliando
executivo de empresa do
segurança jurídica à
mercado de tecnologia de
inovação do setor.
inteligência jurídica

Tecnologia para boas práticas
na fabricação de medicamentos
Marcio Mizael
A resolução governamental RDC 301, desde
o dia 2 de maio deste ano, foi suplantada pela
RDC 658, reforçando pontos de atenção no processo produtivo das indústrias do setor farmacêutico. Isso porque a norma é responsável
por estabelecer os requisitos mínimos de boas
práticas de fabricação de medicamentos para
toda a indústria.
Em 2019, a RDC já havia sido atualizada, com
a substituição da RDC 17 para a 301, a fim de alinhar a produção nacional aos requisitos do PIC/S
(Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme
ou Esquema de Cooperação de Inspeção Farmacêutica, em português). Esse alinhamento foi
um dos passos para que o Brasil se tornasse
membro da entidade, facilitando assim, a fabricação e a entrada de medicamentos produzidos
sob a regulação da Anvisa em novos mercados.
Apesar de não ter passado por edições extremas, a nova atualização da RDC reforça uma
série de melhores práticas que as indústrias
devem manter. Entre elas está o Sistema de
Qualidade Farmacêutica e a RPP (Revisã o
Periódica de Produtos), uma importante ferramenta de qualidade adotada pelas principais
autoridades regulatórias do mundo. Ela avalia
todos os atributos dos produtos criticamente e
verifica se cada lote liberado durante um período
de 12 meses cumpre com os requisitos do processo que foi previamente validado e com as
especificações registradas. Desta forma, o objetivo da RPP é manter melhorias contínuas no
processo de fabricação.
No entanto, mesmo com o avanço tecnológico,
ainda hoje 80% das indústrias realizam no papel
todos os seus registros de lote para posterior auditoria da Anvisa. O levantamento estatístico e
a análise de dados através das informações registradas em papel são impraticáveis e muito
custosos para os departamentos de qualidade.
Por outro lado, atualmente, já existem no mercado
soluções conhecidas como EBR (Electronic Batch

Presidente

Grupo O Hoje de comunicação
Fundado em 23 de Abril de 2004

Gean Alaesse
Cordeiro

Bancas:

Records), que contribuem cada vez mais para
uma indústria paperless, transferindo todos os
processos do papel para o modelo eletrônico.
Para se ter uma ideia, com a tecnologia é possível
reduzir 100% do papel para os registros de lote
e databook de equipamentos e utensílios, e até
25% o número de documentos de validação, segundo dados da mesa.org.

Possibilidades de inovação para o para
setor farmacêutico

Contando com as vantagens tecnológicas, as
indústrias farmacêuticas conseguem, portanto,
se adequar às melhores práticas do setor e
atender as exigências obrigatórias da RDC da
maneira mais eficiente possível, levando para o
seu negócio uma série de recursos benéficos
como conectividade, virtualização, administração
centralizada, segurança, diagnósticos, dados ao
vivo, alarmes e eventos, manutenção do estado
validado, relatórios analíticos, além de promover
a cibersegurança.
Todas essas vantagens proporcionadas pela
tecnologia garantem a manutenção das boas
práticas de fabricação de medicamentos e ainda
geram outros diferenciais para as companhias,
como: 45% de redução do tempo de processo;
75% de diminuição do tempo de entrada de
dados; 80% de redução nos erros de documentação; 60% de redução no tempo de liberação de
lote, entre outros.
A consequência disso é o aumento da produtividade e o apoio à tomada de decisão estratégica para a promoção
de melhorias, além do
subsequente aumento
da receita, que pode ser
convertida em novos
investimentos, promovendo o desenvolviMarcio Mizael é consultor
mento não apenas dos
de empresa de automação
negócios, mas do merindustrial e transformação
cado como um todo.
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Desemprego
Um dos fatores que agrava a questão do desemprego no Brasil é o fim do auxílio emergencial.
A última parcela foi paga neste mês. Em janeiro,
parte deles não terão meios sequer para comprar
alimentos. Além disso, a inflação em ascendência
tem forte impacto na camada mais pobre da sociedade, ao corroer o poder de compra de quem
pouco ou nada tem. Inflação em alta e desemprego
é uma combinação perversa. Hoje, esse quadro é
agravado pela epidemia do novo coronavírus. A
imunização em massa da população é medida que
se impõe com a maior celeridade possível. Retirar
o país desse quadro de adversidades não é atribuição
exclusiva do governo federal. A tarefa exige igual
esforço do Legislativo. Cabe ao Congresso apressar
a aprovação de reformas estruturais, como a tributária e a administrativa, a fim de facilitar o
reencontro do país com a via do desenvolvimento,
indispensável para mitigar os danos causados pelo
desemprego e pela crise epidemiológica.
Gabriela Gomes
Trindade

Feminicídio
Eu tenho observado nos últimos anos a quantidade
de mulheres mortas simplesmente por serem mulheres
e me policiado para conter meus sentimentos machistas
em relação a minha esposa. Não quero virar estatística.
Fabiano Alencar
Goianira
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É fundamental que nossos
professores e servidores
administrativos ampliem
seus conhecimentos e
tenham acesso à novos
recursos pedagógicos
neste período de
retomada das aulas"
Rogério Cruz (Republicanos), prefeito de Goiânia, sobre a ação formativa do Aprova Brasil, direcionado
exclusivamente a professores e servidores administrativos da Secretaria Municipal de Educação (SME),
que será realizada hoje às 8 horas no
Centro de Convenções da PUC Goiás.

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
o Brasil pós-ditadura militar realiza eleições presidenciais desde 1989. Foram oito,
desde então (1989, 1994, 1998, 2002, 2006,
2010, 2014 e 2018). em todas, o PSDB esteve na disputa como cabeça de chapa. em
2022, pela primeira vez desde 1989, o partido pode não ter um candidato à presidência. “escolhas erradas no passado levaram
a esse resultado”, comentou o leitor.
Ailton Romanielo

M

@ohoje
crescem os rumores de que o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) pode compor com a esquerda goiana de olho nas
eleições deste ano. Nos bastidores da política goiana, a informação é de que as negociações estariam ora avançadas, ora
incertas. Fato é que a indefinição no que
diz respeito a se lançar na disputa em ‘voo
solo’, ou não, tem feito com que Marconi
perca espaço. “esquerda goiana foi
ótimo”, ironizou a leitora.
Maria Ester (@mariaesterarq)

N

@jornalohoje
Na semana passada foi anunciada a possível instauração da comissão Parlamentar de inquérito (cPi) da Saúde, com o
intuito de apurar supostas irregularidades
no complexo regulador estadual (cre),
que regula os serviços do Sistema Único
de Saúde (SUS) como vagas em leitos de
internação, consultas e exames. com o
anúncio, os deputados da base caiadista
contestaram a validade da cPi. Bruno Peixoto (UB) chegou a solicitar que fosse verificado o processo de indicação de nomes
para fazer parte da comissão.
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Um terço do valor reservado
a Eletrobras voltará ao FGTS
Marcello Casal Jr/ABr

66,79% do valor
reservado em cada
conta será usado
para adquirir ações
da empresa
Os trabalhadores que reservaram parte do saldo das
contas do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS)
para comprarem ações da Eletrobras terão cerca de um
terço do valor devolvido às
contas do fundo. Segundo o
prospecto definitivo da oferta
pública de ações, divulgado
na última sexta-feira (10) pela
companhia elétrica, 66,79%
do valor reservado em cada
conta será usado para adquirir ações da empresa.
Os 33,21% restantes voltarão para a conta do FGTS, sem
prejuízo para o trabalhador, e
continuarão a ser remunerados
pelo rendimento tradicional
do Fundo de Garantia: 3% mais
a Taxa Referencial a cada ano.
A devolução parcial ocorreu
porque a demanda dos trabalhadores superou o teto de R$
6 bilhões alocado pela Eletrobras para a reserva de ações.
A demanda total ficou entre R$ 8,8 bilhões e R$ 9 bilhões. Pelo prospecto da oferta de ações, nesse caso, parte
do valor reservado seria devolvida para garantir que todos os trabalhadores que participaram da oferta pública
conseguissem ser donos de
ações da Eletrobras.
Com a devolução parcial,
quem reservou R$ 200, a quantia mínima, converteu R$
133,58 em ações da Eletrobras.

A demanda total ficou entre R$ 8,8 bilhões e parte do valor reservado seria devolvido para garantir as ofertas para a Eletrobrás
Quem reservou R$ 10 mil, teve
R$ 6,679 convertidos. Quem
destinou R$ 50 mil, teve R$
33.395 efetivamente aplicados.

Liquidação

Segundo a Caixa Econômica
Federal, a liquidação da oferta
ocorrerá na próxima terça-feira (14), quando os valores aplicados efetivamente sairão da
conta do FGTS. No entanto, a
quantia usada para a compra
de ações já aparece no extrato
disponível no aplicativo FGTS.
Basta abrir o programa e clicar
em “Meu FGTS”, que os valores
aparecem como saques para
o Fundo Mútuo de Privatização
da Eletrobras (FMP-Eletrobras).

O processo de reserva começou na última sexta-feira
(3) e acabou às 12h de quarta-feira (8). O preço unitário
da ação ordinária foi fixado
em R$ 42.
Tecnicamente, o recurso
reservado nunca saiu da conta do trabalhador e continuou
a ser remunerado nos dias
em que ocorreram a reserva.
Quem tiver dúvida pode acessar os canais oficiais da Caixa,
como os telefones 4004-0104
(capitais e regiões metropolitanas) e 0800-104-0104 (demais regiões).

Próximos passos

Segundo comunicado pu-

blicado hoje (10) na página
da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o processo
de privatização da Eletrobras
movimentou, até agora, R$
29,29 bilhões. Além dos R$ 6
bilhões dos trabalhadores que
aplicaram com o FGTS, participam do processo de capitalização da companhia fundos
de pensão, investidores de
varejo, investidores estatais
e fundos de hedge (fundos
que buscam proteção).
Segundo a própria Eletrobras, até 11 de julho será oferecido um novo lote de até
104,6 milhões de ações, que
correspondem a 15% do total
de papéis ofertados ao mer-

cado. Essa operação, que marcará o fim do processo de privatização, deverá movimentar mais R$ 4,39 bilhões, mas
o valor final dependerá da
demanda dos investidores.
O processo de privatização
da Eletrobras ocorre por meio
de ofertas de ações que diluem
a participação do governo na
companhia. Ao fim do processo, a participação do governo
deve cair de 72% para 45%.
Em abril, o Tribunal de Contas
da União (TCU) exigiu um preço mínimo de preço das ações
para consumar a privatização,
mas o valor é mantido em sigilo por envolver negociações
no mercado financeiro. (ABr)

MOEDA

PRIVATIZAÇÃO

Dólar encosta em R$ 5
com dados de inﬂação
nos Estados Unidos

Além do Aeroporto de Congonhas, terminais de Uberlândia e Uberada serão vendidos em bloco

Aeroporto de Congonhas
será leiloado em agosto
Um dos principais aeroportos brasileiros será concedido à iniciativa privada
por meio de um leilão a ser
realizado no dia 18 de agosto.
Localizado em São Paulo, o
Aeroporto de Congonhas será
leiloado junto com outros terminais como o de Uberlândia
(MG), Uberaba (MG) e Montes
Claros (MG) num sistema conhecido como leilão por blocos. “Onde nós colocamos um
aeroporto de grande porte
onde ele é lucrativo, supera-

vitário junto com outros aeroportos que não tem aí a ‘vantajosidade’, talvez, do lucro,
mas são aeroportos importantes quando nós falamos
de interiorizar a nossa infraestrutura, democratizar o
acesso à nossa aviação”, disse
o ministro da Infraestrutura,
Marcelo Sampaio, entrevistado do programa A Voz do Brasil desta sexta-feira (10).
Outro bloco será liderado
pelo aeroporto de Belém, junto com outros aeroportos na

região do Pará. Segundo o ministro haverá um bloco mais
geral com os aeroportos do
Campo de Marte (SP) e de Jacarepaguá (RJ). O montante
de investimentos esperados
é de R$ 7,3 bilhões. “Esses investimentos vão trazer desenvolvimento regional e geração
de empregos”, disse.
Segundo o ministro, os
aeroportos de Santos Dumont
(RJ) e do Galeão (RJ) serão concedidos em uma oitava rodada,
a ser realizada em 2023. (ABr)

Em mais um dia de
nervosismo no mercado
internacional, o dólar
teve forte alta e encostou
em R$ 5. A bolsa de valores caiu para o menor
nível em um mês e encerrou a semana com
perdas de mais de 5%.
O dólar comercial encerrou esta sexta-feira
(10) vendido a R$ 4,986,
com alta de R$ 0,073
(+1,49%). A cotação operou em alta durante todo
o dia, chegando a R$ 5,01
na máxima da sessão,
por volta das 11h30.
A moeda norte-americana atingiu o maior
valor desde 16 de maio,
quando tinha encerrado
em R$ 5,052. Apenas nesta semana, o dólar subiu
4,39%. A divisa acumula
alta de 4,9% em junho,
mas cai 10,58% em 2022.
O mercado de ações
também teve um dia turbulento. O índice Ibovespa, da B3, fechou aos
105.481 pontos, com recuo

de 1,51%. O indicador está
no menor nível desde 11
de maio. Nesta semana, o
índice caiu 5,06%, a maior
baixa semanal desde outubro do ano passado.
O dólar subiu e as bolsas de valores caíram em
todo o planeta após a divulgação de dados da inflação dos Estados Unidos.
O Índice de Preços ao Consumidor norte-americano
atingiu 1% em maio. Em
12 meses, o indicador chega a 8,6% e está no maior
nível desde 1981, pressionado pelo preço dos combustíveis em meio à guerra entre Rússia e Ucrânia.
Preços mais altos nos
Estados Unidos aumentam a expectativa de que
o Federal Reserve (Fed,
Banco Central norte-americano) endureça a política de altas dos juros.
Taxas mais altas em economias avançadas estimulam a fuga de recursos de países emergentes,
como o Brasil. (ABr)

EXPRESSA
A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE) aval para que o Brasil e outros países
ingressem no grupo, que reúne as economias mais industrializadas do planeta. Na reunião de hoje, em Paris, a entidade aprovou os “roteiros de acessão” do Brasil e de mais
quatro países: Peru, Bulgária, Croácia e Romênia. (ABr)
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Waldir: “Antes da vaga ao Senado,
PSD tem que arrumar a casa”
Alex Ferreira/Câmara dos Deputados

Pré-candidato ao
Senado afirma que
o partido tem um
problema interno
com Vanderlan
Cardoso, que
declarou apoio a
Vitor Hugo
Francisco Costa
O deputado federal e précandidato ao Senado, delegado
Waldir Soares (União Brasil),
diz que “antes de vaga ao Senado na chapa do governador
Ronaldo Caiado (União Brasil),
o PSD tem que arrumar a
casa”. O parlamentar cita “traição” do senador Vanderlan
Cardoso (PSD), que teve o
apoio de Caiado para a prefeitura de Goiânia há dois
anos, mas agora apoia a précandidatura de major Vitor
Hugo (PL), nome do presidente
Jair Bolsonaro (PL) em Goiás.
“O PSD tem um problema
interno. Tem que arrumar a
casa antes de pleitear a vaga”,
destaca Waldir. O partido,
que tem o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás
(Alego) Lissauer Vieira como
pré-candidato ao Senado, faz
parte da base de Caiado.
Waldir cita que os demais
partidos que têm pré-candidato
ao Senado estão organizados
nesse sentido. O Progressistas
(PP) tem seu presidente estadual Alexandre Baldy como
nome; o PSC tem o senador
Luiz do Carmo; e o União Brasil
tem o próprio Waldir e o deputado federal Zacharias Calil
como postulantes.
Inclusive, o delegado é um
defensor das candidaturas isoladas. “Muito bom quando se
tem várias candidaturas.” Vale
citar, dois nomes defendem o
nome de consenso nesse grupo
da base caiadista: Lissauer e

Luiz do Carmo. “Acho um
grande equívoco”, declara
Waldir sobre essa posição. “A
democracia pressupõe vários
nomes. Não existe divisão,
pois cada um tem um número
X de eleitores. Vamos atrás
dos eleitores, então”, afirma.
Ele aproveita e cita que o
ex-governador Marconi Perillo
deve ser candidato ao governo
- no caso de ser isso que preocupa os demais postulantes.
“Mas se vir a Senado, também
não tem problema”, reforça o
discurso de que as muitas opções fazem parte da democracia.
“A equação não é matemática, é política. Quem decide
não é o governador, não são
os partidos. É o povo. E não é
justo que nenhum partido coloque a faca no pescoço do governador [para que opte por
um único nome]. Já teve dificuldade na escolha do vice...”

“A democracia
pressupõe vários
nomes. Não existe
divisão, pois cada
um tem um número
X de eleitores. Vamos
atrás dos eleitores,
então”, aﬁrma o
deputado federal
Delegado Waldir
Soares (União Brasil)

Já deu a contribuição

Inclusive, para contemplar
a base, Waldir afirma que o
União Brasil – do qual Caiado
é o presidente e ele é vicepresidente – tinha força para
fazer seis ou sete deputados
federais, mas abriu mão de
candidatos para ajudar a montar as chapas dos demais partidos da base. “E é a Câmara
Federal que impacta em tempo de TV e rádio, fundo partidário... Nós já demos a nossa
cota de sacrifício”, argumenta.
Waldir, vale citar, goza de
prestígio na executiva nacional
do União Brasil. Quando o presidente do então PSL – agora
do União – Luciano Bivar rompeu com Bolsonaro, ele se
manteve ao lado do líder da
sigla. “Sou extremamente leal.
Até por isso sou aclamado pela
cúpula como pré-candidato ao
Senado”, destaca.

O parlamentar reforça que
respeita os demais pré-candidatos e que não é justo atrapalhar o sonho de ninguém.
“Se eu fosse escolhido como
nome único não ia querer
que os outros abrissem mão.
E se outro for escolhido, também vou querer abrir mão.
Mas sem apoio popular não
serei candidato. Contudo, as
pesquisas internas me mostram muito bem”, garante.
Por fim, ele afirma que
escolher um nome de consenso seria como escolher só
17 nomes para disputar a Câmara Federal [número de vagas daquela Casa] ou só 41
para disputar a Assembleia
Legislativa de Goiás (Alego).
“Seria deixar só quem vai ganhar… Quem defende essa
tese é porque foge do voto
popular”, arremata. (Especial para O Hoje)

ATIVIDADE PARLAMENTAR

Congresso vota 20 vetos presidenciais na terça
Roque de Sá/Agência Senado

Foi agendada para as 10h
da terça-feira (14) sessão conjunta do Congresso Nacional
para votação de 20 vetos do
presidente Jair Bolsonaro a
projetos que haviam sido
aprovados pelos parlamentares. Entre os itens pautados,
está o veto total (Veto 20/2022)
ao projeto de lei que criava a
Política Nacional Aldir Blanc
de Fomento à Cultura, também conhecida como Lei Aldir Blanc 2 (PL 1.518/2021).
Esse projeto previa repasses
anuais de R$ 3 bilhões da União
para estados, Distrito Federal e
municípios. E estendia por cinco
anos um benefício já previsto
na Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural (Lei 14.017, de 2020).
O texto vetado por Bolsonaro enumerava 17 ações e
atividades que poderiam ser
financiadas, como exposições,
festivais, festas populares, feiras e espetáculos, prêmios, cursos, concessão de bolsas de estudo e realização de intercâmbio cultural, entre outras. O
dinheiro também poderia ser
usado para aquisição de obras
de arte; preservação, organização e digitalização de patrimônio cultural; construção ou
reforma de museus, bibliote-

A sessão conjunta do Congresso Nacional ocorre às 10 horas de terça-feira (14) para analisar os vetos
cas, centros culturais e teatros;
aquisição de imóveis tombados
para instalação de equipamentos culturais; e manutenção de
companhias e orquestras.
O projeto teve origem na
Câmara — entre seus autores
estava a deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ) — e,
no Senado, teve como relator
Veneziano Vital do Rêgo
(MDB-PB). O nome da política
que o texto criava é uma homenagem ao compositor Aldir

Blanc Mendes, que morreu
em maio de 2020 em decorrência da covid-19.
Vetos presidenciais podem
ser derrubados em sessão conjunta do Congresso Nacional
(com a participação de deputados federais e senadores).
Para isso, é necessária a maioria absoluta de votos, ou seja,
pelo menos 257 votos de deputados federais e 41 votos de
senadores. Quando isso não
acontece, o veto é mantido.

Outro veto a ser analisado
é o Veto 21/2022, que atingiu o
projeto de lei que determinava
a isenção de tributos de equipamentos importados para uso
exclusivo no exercício da profissão de fotógrafo e cinegrafista. Batizado de Lei Orlando
Brito, o PLC 141/2015 foi totalmente vetado por Bolsonaro.
Esse projeto previa que a
isenção alcançaria o Imposto
de Importação, o Imposto sobre Produtos Industrializados

(IPI) e também as contribuições PIS/Pasep e Cofins. As
isenções somente seriam concedidas aos equipamentos e
materiais sem similar nacional e pelo prazo de cinco anos.
O deputado federal licenciado Rodrigo Maia (RJ) foi
o autor da proposta. No Senado, a matéria foi aprovada
em março, sob a relatoria do
senador Esperidião Amin
(PP-SC), antes de ser vetada.
O Veto 33/2021, por sua vez,
cancelou integralmente o PLS
293/2009, projeto de lei do senador Paulo Paim (PT-RS) que
inclui o lúpus e a epilepsia na
lista de doenças dispensadas
do prazo de carência para concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por
invalidez, concedidos pelo INSS.
Outro item pronto para ser
votado é o Veto 62/2021, que
cancelou trechos do PLS 8/2016,
projeto que foi transformado
na Lei 14.232 de 2021. Essa lei
institui a Política Nacional de
Informações Estatísticas Relacionadas à Violência contra a
Mulher (Pnainfo). A norma
prevê a criação de um registro
nacional unificado de dados
sobre violência contra a mulher. (Agência Senado)
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Praia deserta por R$ 82 mi

STF aguarda informações dos EUA sobre a extradição do blogueiro

Foragido, Allan dos
Santos participa
de evento com
Bolsonaro
Foragido da Justiça brasileira, o blogueiro Allan dos
Santos compareceu a um encontro de brasileiros na
Igreja Evangélica Lagoinha, no último sábado (11/6),
onde discursou o presidente da República Jair Bolsonaro
(PL). A cerimônia, que aconteceu em Orlando, teve a
presença do ministro da Justiça, Anderson Torres. O
registro foi feito pelo cantor gospel Sandro Alcantara
no Instagram.
Investigado no inquérito das fake news e dos atos
antidemocráticos, Allan ainda participou antes da motociata pró-governo, organizada por apoiadores brasileiros que moram nos Estados Unidos. Impedido de administrar contas nas redes sociais, o jornalista Allan
publicou no mesmo dia um vídeo citando o ministro
Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), em uma página recém criada no Instagram.
“O Xandão não queria que eu participasse de motociata
no Brasil. Aí o que Deus faz? Traz a motociata para cá”,
declarou o jornalista, que pela manhã, postou um vídeo
tirando fotos com apoiadores no passeio de moto.
Durante coletiva na cidade, Bolsonaro não negou
que poderia encontrá-lo. “Se estiver presente, eu falo
com ele. É um cidadão. Falo com ele, sem problema nenhum. É um cidadão brasileiro. Se expressou, se foi
bem ou mal, sua pena jamais poderia ser ameaça de
prisão”, disse Bolsonaro, segundo O Globo. (Rodrigo
Melo, especial para O Hoje)

Vai a leilão no dia 26 de junho um paraíso escondido na exclusiva Trancoso, litoral Sul da Bahia. São 60 mil metros quadrados na Praia de Itaquena, considerada
a mais deserta da região. É apenas um
pedaço da extensão de mais de 4 km de
faixa de areia, propriedade das Fazendas
Reunidas Itaquena – cuja terra foi desmembrada por força judicial para pagamento de dívida. Leva quem pagar a bagatela de R$ 82,8 milhões – ou R$ 49,7 milhões em segunda chamada se não houver
lances na primeira oferta. A região é conhecida rota de turismo de luxo, rodeada
por aldeias indígenas, e Itaquena fica a
poucos quilômetros do novo Hotel Fasano,
na vizinha praia de Itapororoca.

Olha o brejo!

O lugar é tão paradisíaco quanto perigoso. Ano passado, uma gleba da propriedade, na região atrás da praia, foi oferecida
a um político por R$ 40 milhões. Mas era
brejo puro.

Tentou

As negociações avançavam até os dias
de inundações do rio dos Frades, que desemboca nessa praia. Dois anos antes a
mesma área estava à venda por R$ 2 milhões na internet.

Só uma voltinha

Os deputados federais Marco Feliciano,
Márcio Marinho, Rosângela Gomes e David Soares pularam para dentro do jatinho
na comitiva do passeio. Alguns deles
evangélicos, juram que não cumpriram
pautas pessoais para visitas a igrejas neopentecostais de bispos brasileiros que
dominam o país.

Sinal Vermelho

Sinal de alerta aceso no Planalto. Do mês
passado para cá, Lula da Silva ultrapassou
Jair Bolsonaro em todas as pesquisas encomendadas pelo Governo e por partidos,
para cenários do Estado do Rio de Janeiro –
seu reduto e onde o presidente tinha pequena vantagem até pouco tempo atrás.

A favorita

Políticos de Salvador que se sustentaram
nos votos do carlismo estão preocupados.
O candidato ao Governo ACM Neto (UB) decidiu apostar na vereadora Roberta Caires
para ser deputada federal. Ela pode tirar
votos dos aliados João Leão, Cajado, Mário
Negromonte e Neto Carletto (filho do atual
deputado Ronaldo). Um deles deve sobrar.

Girando a roleta

Chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira está
no comando da interface com os ministérios
para levantar dados dos programas sociais
para mostrar na TV, conforme antecipou a
coluna semana passada.

Se depender do senador Davi Alcolumbre, presidente da CCJ, o Senado Federal
vota até julho o PL 442/91, aprovado em
fevereiro pela Câmara dos Deputados. É
o que legaliza cassino, bingo, jogo do bicho
e apostas esportivas online. A pressão
vem de donos de cassinos americanos.
Lobistas foram chamados nessa semana
para prévia da agenda.

Bonde do França

Brasiiillll!

Bolsonaro social

O chanceler Carlos França foi ao evento
da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, em Angola. Quando decidiu viajar
em num jatinho da FAB, o bonde aumentou.
Deputados pediram e o Itamaraty fez questão
de prestigiar os que, segundo o Ministério
das Relações Exteriores, têm sinergia com
a pauta da Casa.

A corrupção não é genuína do Brasil,
mas aqui o script é escancarado. Uma vaga
de 1º suplente de senador “custa” perto de
R$ 10 milhões – a depender do potencial do
candidato, e de seu cronograma no cargo.
É negócio: um abonado paga a campanha
com doações, e o eleito organiza uma licença
no mínimo semestral para ceder a vaga.

Projeto cria 20 funções no
Ministério Público de Goiás
Superintendência de Finanças estima
impacto orçamentário com acréscimo
na despesa de R$ 491 mil para 2022 e
de R$ 1,47 milhão para os outros anos
Thauany Melo
O Ministério Público de
Goiás (MP-GO) encaminhou
à Assembleia Legislativa de
Goiás (Alego) um projeto de
lei que institui mudanças na
organização institucional do
órgão. O texto sugere que sejam criadas 20 novas funções
gratificadas de coordenador
de Promotoria de Justiça para
que seja possível estabelecer
readequações no sistema de
funcionamento. A matéria
está em análise na Comissão
Mista da Casa.
“O aumento do número de
Coordenadores de Promotoria
de Justiça é necessário para
possibilitar a manutenção do
exercício desta função naquelas comarcas que hoje contam
com três Promotorias de Justiça criadas em lei, mas que
passarão, na nova sistemática,
a ostentar tão-somente as
duas unidades atualmente em
funcionamento”, defende o
texto do projeto.
Conforme a estimativa de
impacto financeiro feita pela
Superintendência de Finanças, a criação de 20 funções
resulta em acréscimo na despesa anual com pessoal da
ordem de R$ 491 mil para o

exercício de 2022 e de R$ 1,47
milhão para a os demais exercícios. Conforme o projeto,
as despesas ficarão por conta
dos recursos consignados no
Orçamento-Geral do Estado
de Goiás.
Segundo o MP-GO, a Coordenadoria das Promotorias
integra a administração do
órgão, com o principal objetivo
de prestar de auxílio às Promotorias de Justiça da Comarca, atuando com procedimentos administrativos para garantir a continuidade de atividades. O Coordenador é um
membro designado pelo Procurador-Geral de Justiça.
Algumas das principais
funções de um coordenador
de promotoria de justiça incluem: auxiliar as Promotorias de Justiça durante os afastamentos legais do promotor
de justiça titular ou substituto;
prestar suporte às Promotorias de Justiça durante os períodos de vacância da titularidade; organizar o plantão
semanal e recesso forense;
proporcionar a integração das
Promotorias de Justiça que se
localizam em diferentes prédios na comarca; mediar e
intermediar as relações entre
as Promotorias de Justiça, bus-

Projeto de lei prevê a criação de 20 novas funções gratificadas de coordenador de Promotoria de Justiça
cando fortalecer o princípio
institucional da unidade.

Projeto

O projeto tem o intuito de
alterar a lei orgânica do órgão
para permitir mudanças nas
promotorias sem que seja necessária apreciação legislativa.
Conforme o texto, existe um
movimento de desativação de
comarcas em todo o Estado,
em razão do insuficiente volume de entrada de autos judiciais que justifique o custo
da estrutura judiciária na localidade (Ivolândia, Israelândia, Cromínia, Panamá, Urutaí,
Barro Alto, Carmo do Rio Verde) ou em função da proximidade geográfica das comarcas

(Rialma). Com isso, por causa
de limitações, o MP-GO estaria
impedido de dar “prontas soluções em resposta à dinâmica
com a qual o Poder Judiciário
tem promovido a sua reorganização judiciária”.
Segundo o projeto, o órgão
busca a readequação com a
finalidade de “modernização”
administrativa, além de melhorar a gestão institucional,
corrigir falhas e levar estrutura
às promotorias do interior. “É
visível a real possibilidade de,
em breve, o Poder Judiciário
adotar a regionalização de sua
organização judiciária, fazendo desaparecer o antigo conceito de comarca para adotar
macrorregiões como parâme-

tro de jurisdição”, pontua.
De acordo com o MP-GO,
as mudanças no modo de gestão possibilitarão que a desativação de comarcas sejam enfrentadas de modo célere, sem
prejuízos para a atividade ministerial. Quanto aos cargos,
o órgão defende que a criação
das funções corrige distorções
históricas, possibilitando que
todas as comarcas com pelo
menos duas Promotorias de
Justiça instaladas e em funcionamento contem com um
Coordenador para representar
o Ministério Público e exercer
toda a gama de funções administrativas correspondentes
às atribuições estabelecidas.
(Especial para O Hoje)
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UM Para CÁ, um para lá

Edivair Junior

Goiás sai atrás do placar, mas, com gol
de pênalti, fica somente no empate
diante do Ceará na Serrinha
Victor Pimenta
O Goiás ficou somente no
empate com o Ceará na tarde
deste domingo (12), com o
Ceará em 1 a 1. O time esmeraldino que saiu atrás do placar ainda no primeiro tempo,
com Mendoza. Na segunda
etapa, com gol de pênalti de
Pedro Raúl, a partida acabou
tudo igual. Bruno Pacheco do
Ceará ainda foi expulso.

deu, mas tirou demais do goleiro e mandou para fora.
O time alvinegro foi mais
participativo na primeira etapa, criando chances mais perigosas que o Goiás, que tentou todas pelo alto e mesmo
com cabeceios de Matheus Sales e Pedro Raúl, a bola foi
em direção a João Ricardo,
sem muito perigo e o jogo
indo pra o intervalo com o
time alvinegro em vantagem.

Primeiro tempo

Segundo tempo

Como mandante o Goiás
começou pressionando, tendo
então uma boa chance em uma
cabeçada de Danilo Barcelos.
Porém, durou pouco, afinal,
com oito minutos, o Ceará fez
seu gol. Em um cruzamento
pela direita, Mendoza subiu
mais alto que a zaga e cabeceou no canto contrário de Tadeu. Na sequência, teve a chance de empatar em finalização
de Pedro Raúl que passou perto
do pé de Matheus Sales, mas
foi para tiro de meta. O Ceará
teve a chance de ampliar em
uma grande oportunidade com
Vina que saiu sozinho com Ta-

Com duas mexidas já na
volta do intervalo, Jair Ventura então precisou ser mais
ofensivo em busca de uma
virada para não ser a primeira derrota na Serrinha. Apesar disso, o time caiu de rendimento em relação ao primeiro tempo, onde pressionou menos e ainda viu o Ceará seguir pressionando em linha alta e por duas vezes ficou mais próximo do segundo
gol, em uma delas em cabeçada de Messias, que Sidnei
tirou em cima da linha.
Aos trinta e três minutos,
Pacheco em uma dividida com

Com gol do atacante Pedro Raúl, o Goiás empatou em 1 a 1 com o Ceará, na Serrinha
Maguinho pelo alto levantou
o pé na cara do lateral dentro
da grande área. Pênalti para
o Goiás. O jogador esmeraldino levou a pior e acabou
saindo de maca. Mesmo com
o var, o árbitro mandou seguir
e na cobrança, Pedro Raúl
deslocou o goleiro para balançar as redes. Na sequência,
uma cobrança de escanteio e
Messias quase marcou de cabeça. Luan Dias em uma finalização quase marcou. Nem
com nove minutos de acréscimos, a bola voltou a entrar
nas redes. Fim de jogo na Serrinha com empate em 1 a 1.
(Especial para O Hoje)

FICHA
TÉcNica
t
Goiás

1x1

Ceará

Data: 12 de junho de 2022. Horário e local: 16 horas, estádio
hailé Pinheiro (Serrinha). Arbitragem: Wagner do Nascimento
Magalhaes (FiFa); Assistentes: Michael correia (rJ) e luiz claudio regazone (rJ); Quarto árbitro: gabriel dos Santos Queiroz
(go). Cartão vermelho: Pacheco 33’2T (ceará). Gols: Mendoza
8’1T (ceará), Pedro raúl 37’2T (goiás)
Goiás: Tadeu; Sidnei (Fellipe Bastos), reynaldo,
caetano; Maguinho, caio
Vinicius (luan Dias), Matheus Sales, Élvis (renato
Junior), Danilo Barcelos;
Vinicius (Pedrinho) e Pedro raúl
Técnico: Jair Ventura

Ceará: João ricardo; Michel Macedo, Messias, gabriel lacerda, Bruno Pacheco; richardson (geovane), Fernando Sobral (Victor luís), richard; Vina
(erick), cléber e Steven
Mendoza
Técnico: Pedro Sotero

SÉRIE C

Em dia de estreia, Aparecidense encara Botafogo-SP
A Aparecidense entra em
campo na noite desta segunda-feira (13), pela 10ª rodada
do Campeonato Brasileiro da
Série C. O camaleão viaja
para Ribeirão Preto, onde enfrenta o Botafogo, às 19 horas,
no estádio Santa Cruz. Dois
pontos separam uma equipe
da outra na classificação.
Ainda próximo da zona de
rebaixamento, a Aparecidense tem nesta segunda-feira
uma estreia no banco de re-

servas. Será a primeira vez
de Moacir Júnior no comando
da cidinha e contra seu exclube. O treinador projetou
o confronto.
“Tenho a certeza que vamos para o jogo no interior
de São Paulo e a gente não
pode chegar lá e só defender,
mas a gente precisa defender
forte e precisa de ter saídas e
um ataque também que possa
nos proporcionar buscar um
bom resultado. Vamos para

lá para buscarmos um bom
resultado e isso temos mais
dois treinamentos em que vou
focar na bola parada, um fator
determinante não só ofensivo,
como defensivo. Vamos buscar com certeza um trabalho
bom para que possamos representar bem a Aparecidense
no interior de São Paulo”, ressaltou o comandante.
Para o confronto desta segunda, o treinador já não poderá contar com dois atletas.

Afinal, o zagueiro Wesley Matos e o volante Bruno Henrique receberam o terceiro
amarelo no último jogo e
cumprem suspensão. Provavelmente Ricardo Lima e Rodriguinho entram no time,
respectivamente. O camaleão
não tem nenhum jogador
pendurado na partida.
Também vindo de uma
derrota, porém fora de casa,
o Botafogo está somente há
dois pontos do rival desta se-

gunda-feira e Paulo Baier deve
fazer mudanças no confronto
diante da Aparecidense.
O treinador não terá o lateral Diego Guerra, que foi
expulso no último jogo e o
atacante Bruno Michel, que
também recebeu o terceiro
amarelo e não atua contra a
Aparecidense. Na vaga de
ambos deve entrar, Marlon
e Dudu respectivamente.
(Victor Pimenta, especial
para O Hoje)
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Bruno Corsino/Atlético-GO

De acordo com Jorginho, a vitória contra o Fluminense foi histórica para o Atlético

Feito histórico

Breno Modesto
No último sábado (11), o
Atlético Goianiense conquistou sua terceira vitória no
Campeonato Brasileiro, sendo
a segunda de forma consecutiva. Com gols do lateralesquerdo Jefferson e do meiaatacante Wellington Rato, o
time comandado pelo técnico
Jorginho derrotou o Fluminense por 2 a 0, no Maracanã.
O resultado positivo foi o primeiro do Dragão no maior
palco do futebol brasileiro.
Após o fim da partida, Jorginho exaltou o feito histórico,
num lugar onde, como jogador, atuou por diversas vezes,
mas lamentou o fato de ter
vencido “apenas” por 2 a 0,
mesmo tendo passado aos

Jorginho celebra vitória contra o Fluminense, a
primeira do Atlético no Maracanã
atletas o que significava jogar
no Maracanã.
“Com certeza, foi uma vitória histórica. E eu acho até
que o 2 a 0 foi pouco. Poderíamos ter feito mais. Conheço
o Maracanã e sei bem da sua
atmosfera. Por isso, tentei
passar para os atletas o máximo da garra que, para mim,
significa jogar nesse estádio.
Como jogador, tive a felicidade de jogar por grandes
clubes e pela Seleção Brasileira e sei que aqui é um palco
especial”, disse Jorginho.
Ao analisar o jogo, Jorginho

disse que foi um resultado
importante para o Rubro-Negro, que tinha pela frente um
adversário difícil, que atacava
principalmente pelos lados
de campo. Segundo o comandante atleticano, seus atletas
souberam jogar no erro do
Tricolor Carioca e exploraram
a velocidade no ataque para
conseguir os tentos que lhes
deram os três pontos.
“Foi um resultado muito
importante contra um adversário muito difícil, que ataca
forte pelos lados e sempre
com maior número (de joga-

dores). Treinamos para anular essas jogadas, principalmente no primeiro tempo, e
soubemos jogar no erro do
adversário, que tem dois zagueiros que não são muito
velozes. E, assim, “conseguimos a expulsão” do David
Braz. Depois, exploramos a
velocidade dos nossos atacantes e fizemos dois belos
gols, que nos deram mais
tranquilidade para administrar o jogo no segundo tempo”, analisou o treinador.
Com a vitória conquistada
contra o Fluminense, o Atlé-

tico Goianiense atingiu o primeiro objetivo estabelecido
por Jorginho quando ele retornou ao clube, que era deixar a zona de rebaixamento
da competição nacional. Na
próxima rodada, o Dragão seguirá atuando como visitante
no Brasileirão. Na quinta-feira
(16), às 18h, os goianos enfrentam o líder Palmeiras, no
Allianz Parque. Para ter uma
logística melhor, o time do
bairro de Campinas não retornará ao Estado de Goiás e
seguirá no Rio de Janeiro,
onde treinará no centro de
treinamentos do próprio Fluminense, viajando para São
Paulo na quarta-feira (15).
Somente após o duelo contra
o Alviverde é que o RubroNegro volta a Goiânia. (Especial para O Hoje)
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A perita criminal Maza Jacob, que é mãe do menino Henri Bernardes Jacob, de 4
anos, garoto com paralisia cerebral, teme o fim do tratamento com decisão do STJ

Daiane Mendes Pereira Torres, servidora pública e mãe de uma criança com
paralisia cerebral, aponta que os planos estão descumprindo ordem judicial

Mães vivem incerteza após
desobrigação de tratamento

Associação de Paralisia Cerebral de Goiás diz que decisão foi injusta com as famílias
Maria Paula Borges

Daiane Mendes é mãe de
uma criança com paralisia
Mães de crianças que pre- cerebral. A servidora pública
cisam de tratamentos especiais alega que a decisão foi inde planos de saúde vivem a justa com milhares de famíincerteza da manutenção das lias que buscam tratamento
terapias. O motivo da insegu- médico na justiça, uma vez
rança foi a decisão do Supre- que o tratamento já era remo Tribunal de Justiça (STJ) cusado pelo plano de saúde
que desobriga os planos de na maioria dos casos. “Essas
saúde de codecisões já esbrir tratamentão sendo reSão 40 terapias vertidas pelo
tos fora da lista de doenças
ocupacionais no plano e a jusda Agência
tiça está neNacional de ano, o que não dá nem 1 gando esse diSaúde Suplereito. Muitas
por
semana,
48
sessões
mentar (ANS).
famílias estão
de fonoaudiologia no em desespero
O chamado
rol taxativo
porque os plaano. É insuﬁciente”
era uma denos estão desmanda antiga
cumprindo
das prestadojudiLuciana Prudente ordem
ras do país
cial e conseque alegam
guindo que a
que as consjustiça revertantes decisões judiciais levam ta decisões antigas”, afirma.
prejuízos às empresas e pode
acarretar em aumento dos De volta à rede pública
preços das mensalidades.
De acordo com Mara Davi
A decisão impacta direta- Braga, mãe de criança com
mente alguns tratamentos paralisia cerebral, explicou
para doenças como esquizo- que existem dificuldades trafrenia, síndrome de down, au- zidas pela taxatividade do rol.
tismo e paralisia infantil, uma “Meu filho retomou algumas
vez que podem ser recusados terapias na rede pública, bem
pelos planos, dificultando a inferiores ao que precisa, pocobrança das terapias por rém é melhor do que ficar pameio da Justiça.
rado. As clínicas que o plano

{{

me indicou, além de os terapeutas não terem especialização no tratamento que meu
filho precisa, é quase impossível nossa locomoção”.

Exceções

Funcionária da Associação
de Paralisia Cerebral de Goiás,
Luciana Prudente aponta que
por mais que tenham sido colocadas exceções às coberturas, elas são, em grande parte,
muito difíceis de serem cumpridas. “Dependem também
de órgãos do governo, do
NAT-jus [Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário] e
da Conitec [Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de
Saúde]”, explica
Segundo o STJ, os votos
decidiram que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é taxativo, a
operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada
a arcar com tratamento não
constante no rol da ANS caso
exista outro procedimento
efetivo e seguro já incorporado na lista, sendo possível
a contratação de cobertura
ampliada ou a negociação de
aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol, e, se não houver substituto terapêutico ou os pro-

cedimentos disponíveis este- sobre o tratamento”.
jam esgotados, pode haver
Da decisão, entende-se que
cobertura do tratamento in- o plano de saúde deve custear
dicado pelo médico ou odon- tratamento não contido no rol
tólogo assistente.
para um paciente com diagEntretanto, Luciana explica nóstico de esquizofrenia e que
que a decisão tira a autonomia a operadora deve cobrir trado médico assistente para de- tamento para uma pessoa com
cidir sobre o tratamento e, transtorno do espectro autista,
consequentemente, a criança uma vez que a ANS reconhecia
perde o trataa terapia DE
mento. “Os
Análise ComOs planos de
planos de saúportamental
de
sempre
Aplicada (ABA)
saúde sempre como contemconsideraram
consideraram o rol da plada nas seso rol da ANS
taxativo. Ensões de psicoANS
taxativo.
Então,
a
tão, a gente titerapia da lista
nha uma nede saúde sugente tinha uma
gativa dos planegativa dos planos e plementar.
nos e, a gente,
Apesar da
administratidecisão, Luciaentrava na Justiça
vamente, enna afirma que
contra a decisão”
trava na justiexistem camça contra a depanhas de Decisão dos plaputados Fedenos de não custear os trata- rais e Senadores, por meio de
mentos, o qual era considera- projetos de lei para derrubar
do exemplificativo pela justiça a taxatividade. Além disso,
e diante dos relatórios dos existem movimentações namédicos assistentes. A gente cionais contra a decisão em
conseguia via judicial que os redes sociais. “Isso é muito
tratamentos fossem custeados grave e não afeta só crianças
pelos planos e a criança fazia com paralisia cerebral, autismo
a reabilitação e tratamento e doenças raras, mas até pesneurológico indicado. Hoje, soas com câncer, que precisam
com esse rol considerado ta- de tratamento de cirurgia baxativo, o médico assistente riátrica, obesidade. Afeta a soperde a autonomia de decidir ciedade como um todo”, diz.

{{

ARGUMENTO

STJ alega que rol protege
contra aumentos excessivos
Em voto inicialmente apresentado no dia 16 de setembro
do ano passado, e aditado no
dia 23 de fevereiro deste ano,
o ministro Luis Felipe Salomão defendeu que a taxatividade do rol da ANS é fundamental para o funcionamento
adequado do sistema de saúde
suplementar, garantindo proteção, inclusive, para os beneficiários – os quais poderiam ser prejudicados caso
os planos tivessem de arcar
indiscriminadamente com ordens judiciais para a cobertura de procedimentos fora
da lista da autarquia.

Também de acordo com o
relator, o respeito à lista garante que a introdução de novos fármacos seja precedida
de avaliação criteriosa da
ANS, especialmente em relação à eficácia dos tratamentos
e à adoção de novas tecnologias em saúde.
Ainda que a lista seja taxativa, Salomão salientou
que, em diversas situações,
é possível ao Judiciário determinar que o plano garanta
ao beneficiário a cobertura
de procedimento não previsto
pela agência reguladora, a
depender de critérios técnicos

e da demonstração da necessidade e da pertinência do
tratamento.
Salomão também reforçou
que, em nenhum outro país
do mundo, há lista aberta de
procedimentos e eventos em
saúde de cobertura obrigatória pelos planos privados pelo
sistema público. Ele lembrou,
ainda, que a lista da ANS é
elaborada com base em profundo estudo técnico, sendo
vedado ao Judiciário, de forma discricionária, substituir
a administração no exercício
de sua função regulatória.
(Especial para O Hoje)

Luciana Prudente afirma que a decisão do Superir Tribunal de Justiça foi
injusta tanto com as famílias quanto com a sociedade como um todo
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Dados da Comurg apontam que, nos últimos 12 meses, 1 mil unidades de bens inservíveis foram coletadas nos ecopontos e 23 mil itens por meio do cata-treco

Semana da conscientização
sobre lixo eletrônico é criada
Goiânia produz,
em média, uma
tonelada e meia
de lixo eletrônico
por ano
Daniell Alves
Foi aprovado pela Câmara
Municipal de Goiânia o projeto
de lei que institui no calendário
de Goiânia a Semana de Conscientização sobre o Lixo Eletrônico. Esta será comemorada
na terceira semana de outubro.
Goiânia produz, em média,
uma tonelada e meia de lixo
eletrônico por ano. Dados da
Companhia de Urbanização do
Município de Goiânia (Comurg)
apontam que, nos últimos 12
meses, 1 mil unidades de bens
inservíveis foram coletadas
nos ecopontos e 23 mil itens
por meio do cata-treco.
De autoria de Thialu Guiotti (Avante), a semana tem o
intuito de conscientizar a população sobre os riscos do
manuseio e descarte incorretos do lixo eletrônico, responsáveis por multiplicar riscos de doenças e a degradação
do meio ambiente. “Quando
feito de maneira correta, ele
pode ser 100% reutilizado,
mas, caso contrário, o lixo
eletrônico pode causar câncer
e outras doenças, devido à
predominância dos metais
pesados. Além disso, a contaminação do solo e dos rios
também é agravada”, explica
Thialu Guiotti.
O lixo eletrônico também
é conhecido pela sigla RAEE
(resíduos de aparelhos eletroeletrônicos) e engloba todos os dispositivos de celulares, tablets, computadores,
TVs, lavadoras de louça e roupa e geladeiras descartados
por seus donos. O projeto segue agora para análise da
Prefeitura de Goiânia.
Segundo a pesquisa Resíduos eletrônicos no Brasil –
2021, da Green Eletron, a
maior parte dos brasileiros
(87%) já ouviu falar em lixo
eletrônico, mas um terço
(33%) acredita que ele está
relacionado ao meio digital,
como spam, e-mails, fotos ou
arquivos. Os outros 40% acreditam que estão relacionados

Dificuldade para encontrar empresas que aceitem os materiais para o descarte de forma regular é o principal ponto do projeto
com aparelhos eletrônicos e
eletrodomésticos quebrados.

Produção aumentou

Devido ao avanço nos dispositivos eletrônicos, a produção desses aparelhos aumentou e o tempo de depreciação acabou reduzindo, o
que ocasionou uma rápida
troca de dispositivos. “Os usuários desses primam muito por
estarem sempre com o que
existe de mais moderno no
mercado. Com isso, itens que
são considerados obsoletos
são deixados de lado gerando
lixo eletrônico”, explica coordenador do curso de Análise
de Sistemas e Ciências da Computação da Estácio e mestre
em Ciências da Computação,
Daniel Gomes de Oliveira.
De acordo com o professor,
o lixo eletrônico é extremamente prejudicial para o meio
ambiente, contendo diversos
compostos como alumínio,
chumbo, germânio, gálio, ferro, níquel e polímeros de diversas origens. “O Brasil é líder na produção de resíduos
eletrônicos na América Latina, segundo o estudo Global
e-Waste Monitor, realizado
pela Organização das Nações
Unidas (ONU), gerando 1,5

milhão de toneladas ao ano
desse tipo de resíduo. Segundo o levantamento, apenas
2% do total é reciclado”, cita.

tão, vale a pena consultar esses lugares e não descartar
os dispositivos em qualquer
lugar”, finaliza o professor.

Descarte

Sukatech

Antes de realizar o descarte
do material, as pessoas devem
buscar informações sobre empresas que realmente atuam
com determinados tipos de
materiais, pois as empresas
em geral, não possuem autorização para trabalhar com todos os tipos de materiais. “Pilhas e baterias, por exemplo,
são críticas em relação ao descarte e é necessário que as
mesmas sejam descartadas em
pontos de coleta que realmente
sejam especializados nesses
componentes”, orienta Daniel.
Ele conta que passou por
uma situação, onde tinha que
descartar alguns materiais e
estava com dificuldades de
localizar um ponto de coleta.
“Fui até uma loja de manutenção de celulares e fui informado que poderia deixar
os materiais com eles, já que
teriam uma pessoa responsável por essa coleta. Muitas
dessas empresas que prestam
serviços de manutenção já
possuem parcerias para a reciclagem desses materiais. En-

O Governo de Goiás, por
meio da Secretaria de Estado
de Desenvolvimento e Inovação (Sedi), reciclou mais de 50
toneladas de lixo eletrônico, a
partir do Sukatech, iniciativa
que conta também com a parceria da Organização da Sociedade Civil (OSC) Programando o Futuro. Situado na Escola
do Futuro do Estado de Goiás
(EFG) José Luiz Bittencourt, no
Bairro Floresta, em Goiânia, o
Sukatech fornece o descarte
necessário a equipamentos eletrônicos que não servem para
reutilização; promove cursos
tecnológicos voltados a informática básica, manutenção de
computadores e robótica; e,
além disso, dispõe de um Centro de Recondicionamento de
Computadores (CRC).
O gerente de Projetos Tecnológicos da Sedi, Thiago Angelino, dentro do CRC, explica
que o recondicionamento pode
ser realizado entre diferentes
aparelhos. “Ocorre de tirarmos
uma peça de ar-condicionado
e colocar no computador. Má-

quina de lavar roupas, por
exemplo, pode conter cerca de
40 metros de fio de cobre, isso
tem valor financeiro. Fazemos
o desmanche, e colocamos em
um contêiner o que não vai
ser reaproveitado. Uma empresa recolhe e faz a destinação
correta. Não jogamos nada em
lixo comum, sequer mandamos para aterro sanitário, para
não ter risco de contaminação
do solo”, detalha.
Os materiais recondicionados passam por limpeza interna e são padronizados com upgrades e instalação de softwares e aplicativos padrões. “Ao
final desse processo, são realizados testes para verificar a
funcionalidade e o desempenho do equipamento. As máquinas são embaladas e acrescentamos itens complementares como mouses e teclados;
posteriormente, os equipamentos são separados em lotes específicos para doação”, detalha.
“Todos os computadores dos
Laboratórios Include vêm do
CRC, por exemplo. Doamos também para alunos da UFG [Universidade Federal de Goiás]
que não tinham computador
para participar de teleaulas”,
complementa Thiago Angelino.
(Especial para O Hoje)
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Produção de grãos goianos deve
atingir mais de 28 mi de toneladas
Reprodução

As 28,1 milhões de
toneladas colocam
Goiás como o
terceiro maior
produtor nacional
de grãos entre os
Estados e o Distrito
Federal
Ítallo Antkiewicz
Na safra 2021/2022, a produção total de grãos goianos
deve totalizar 28,1 milhões de
toneladas. Em relação à safra
2020/2021, houve um aumento
de 14,3%. Os números são baseados no 9º Levantamento da
Safra de Cereais divulgado pela
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) nesta quarta-feira (8). A projeção goiana
também aponta uma produtividade média de 4,3 toneladas
por hectare (+11,7%) e uma
área total cultivada de 6,6 milhões de hectares (+2,3%).
Com 28,1 milhões de toneladas, Goiás é o terceiro
maior produtor nacional de
cereais entre os Estados e
o Distrito Federal. Somente
a soja deve responder por
16 milhões de toneladas,
alta de 10,2% em relação
ao ciclo anterior. Segundo
a Conab, Goiás deve ter a
segunda maior produção
de soja do país e a maior
produtividade, com 4,0 toneladas por hectare (+7,8%)
Outra importante contribuição para a safra recorde
de grãos do país vem do milho.
Segundo a Conab, Goiás deve
colher 10,2 milhões de toneladas de milho em 2021/2022. O
resultado foi um aumento de
20,9% em relação ao trimestre
anterior, tornando o Estado o
quarto maior produtor do País.
As estimativas de produtividade média de grãos também
aumentaram (+15,8%) para 5,3
toneladas por hectare.
O 9º Levantamento da Safra

de Cereais 2021/2022 também
afirmou que Goiás deve manter a liderança nacional na
produção de sorgo e girassol.
A previsão para a produção
de sorgo em Goiás é de 1,2
milhão de toneladas (+36,7%),
com produtividade média de
3,2 toneladas por hectare
(+34,3%). A produção de girassol deve atingir 40,8 mil toneladas (+104,0%). Além de
ser o maior do País, o Estado
deve ter a maior produção de
girassol do país, com 1,6 toneladas por hectare (+56,8%).
Em nível nacional, segundo a Conab, a produção total
de grãos em 2021/2022 deve
chegar a 271,3 milhões de
toneladas. Em relação à safra
2020/2021, a previsão é de
crescimento de 6,2%.
O secretário estadual de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tiago Mendonça,
ressalta que os produtores goianos estão entregando um desempenho histórico. “O volume
é recorde, e isso precisa ser
valorizado, mas também esta-

As estimativas para
Goiás indicam ainda
uma produtividade
média de 4,3
toneladas por
hectare (+11,7%)

mos alcançando as primeiras
posições em produtividade em
muitas das principais culturas.
Isso é fruto de muito trabalho,
conhecimento e investimento
em tecnologia”, afirma.

Impulso no consumo

O economista Luiz Carlos

Ongaratto, ressalta que existem vários níveis de benefícios
com o aumento da produção
de grãos. “É interessante aumentarmos a exportação, dentro do mercado cambial, dólar
e reais, temos a tendência de
termos um equilíbrio maior.
Ajudando a frear o valor do
câmbio, se temos muitas exportações o câmbio dá uma
controlada, porque vai ter
mais ofertas dentro do mercado econômico”, afirma.
Segundo o especialista, para
a economia como um todo, os
preços são determinados pela
bolsa de valores, e dependem
muito da demanda mundial.
“É possível sim baixar os preços dos produtos ou controlar
a inflação, porém uma grande
produção aqui em Goiás, e
uma baixa demanda em outro
País, pode ser que os preços
aumentem. Não é uma garantia de baixar os preços, quando
apenas um lugar tem produção histórica”, explica.
Ongaratto, pontua que para
o consumidor final, com um

bom desempenho em vários
setores, é bom para o setor econômico. “Se temos crescimento
econômico, como por exemplo,
temos uma possibilidade de aumento do salário mínimo, já
que ele é baseado no crescimento do PIB”, ressalta.

IBGE

O Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE)
também divulgou, nesta quarta-feira (8), uma nova rodada
do Levantamento Sistemático
da Produção Agrícola (LSPA).
O órgão manteve as estimativas de aumento das produções
de cana-de-açúcar (+3,4%), café
arábica (+4,2%) e uva (+13,4%),
o que deve posicionar o Estado
como terceiro, sétimo e décimo
maior produtor nacional destas
culturas. O levantamento também mostra que, apesar da
queda prevista de 4,0%, Goiás
deve manter a primeira colocação no ranking dos maiores
produtores de tomate entre os
Estados e o Distrito Federal.
(Especial para O Hoje)
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Grupo de senadores anuncia
acordo sobre controle de armas
Documento prevê
melhora da
segurança escolar
e apoio a alunos,
garantia de que
criminosos
perigosos e quem
tem problemas
mentais não
possam comprar
armamentos
Um grupo bipartidário de
senadores anunciou neste domingo (12) um acordo para a
legislação sobre a segurança
de armas. O comunicado do
grupo de senadores diz que o
acordo fala de recursos necessários sobre saúde mental,
melhora da segurança escolar
e apoio a alunos, além garantiade que criminosos perigosos
e aqueles que são diagnosticados com problemas mentais
não possam comprar armas.
O anúncio inclui o apoio
de dez senadores republicanos, o que daria à proposta
apoio suficiente para superar
a obstrução do Senado. O
acordo é significativo porque
os legisladores americanos
estão divididos sobre a questão das armas, mas o texto
legislativo oficial ainda não
foi escrito.
A proposta inclui apoio a
ordens de intervenção do Estado em crises, financiamento
para recursos de segurança
escolar, um processo de re-

Robb Elementary School, no Estado do Texas, nos Estados Unidos, onde 21 pessoas foram mortas após ataque em uma escola primária
visão aprimorado para compradores menores de 21 anos
e outras penalidades.
O grupo de senadores republicanos que participam
do acordo são John Cornyn
do Texas, Thom Tillis e Richard Burr da Carolina do
Norte, Roy Blunt do Missouri,
Bill Cassidy da Louisiana, Susan Collins do Maine, Lindsey
Graham da Carolina do Sul,
Rob Portman do Ohio, Mitt
Romney de Utah e Pat Toomey da Pensilvânia.
Os senadores democratas
no que assinam o acordo são
Kyrsten Sinema e Mark Kelly,
do Arizona, Chris Murphy e
Richard Blumenthal, de Connecticut, Cory Booker, de

Nova Jersey, Chris Coons, de
Delaware, Martin Heinrich,
do Novo México, Joe Manchin,
da Virgínia Ocidental, e Debbie Stabenow, de Michigan.
Também inclui o senador Angus King do Maine, um independente que participa de
caucus com os democratas.
Ainda assim, o acordo seria significativo, dado o quanto os legisladores estão divididos sobre a questão das armas, mesmo após uma série
de tiroteios em massa devastadores, incluindo um que
matou 19 crianças e dois professores em uma escola primária em Uvalde, Texas.
Uma fonte com conhecimento das discussões disse

que os negociadores esperavam que dez senadores republicanos assinem o acordo
antes de ser anunciado, a fim
de mostrar que podem superar o limite de 60 votos.
O Senado está atualmente
dividido igualmente entre as
conferências Democrata e
GOP com 50 cadeiras cada.
O presidente Joe Biden
agradeceu aos idealizadores
da proposta.
“Quero agradecer ao senador Chris Murphy e aos
membros de seu grupo bipartidário, especialmente aos
senadores Cornyn, Sinema e
Tillis, por seu incansável trabalho para produzir esta proposta. Obviamente, não faz

tudo o que eu acho que é necessário, mas reflete passos
importantes na direção certa
e seria a legislação de segurança de armas mais significativa a ser aprovada no Congresso em décadas”, afirmou
Biden, que continua.
“Com apoio bipartidário,
não há desculpas para o atraso, e não há razão para que
não deva passar rapidamente
pelo Senado e pela Câmara. A
cada dia que passa, mais crianças são mortas neste país:
quanto mais cedo chegar à
minha mesa, mais cedo posso
assiná-lo e mais cedo poderemos usar essas medidas para
salvar vidas”, concluiu o presidente no agradecimento.

TESTES NUCLEARES

GUERRA

Coreia do Sul diz
aumentar capacidade de
defesa para combater
ameaça norte-coreana

É a primeira vez que houve emissão de passaportes russos para ucranianos com base no decreto

Rússia dá passaporte em
regiões ocupadas na Ucrânia
A Rússia vem emitindo passaportes para residentes de
cidades controladas pelo país
no sul e sudeste da Ucrânia.
Os passaportes foram distribuídos para moradores de
Kherson, cidade central na
região de mesmo nome no
sul ucraniano, e de Melitopol,
na região de Zaporizhzhia,
no sudeste do país. Forças
russas detêm o controle efetivo das duas cidades.
A agência estatal de notícias da Rússia informou que
23 cidadãos de Kherson, que
solicitaram passaportes russos,
já receberam o documento.
O presidente russo, Vladimir Putin, assinou um decreto, em maio, para simplificar
os procedimentos de obtenção
de passaportes.

Trata-se da primeira vez
que houve emissão de passaportes russos para ucranianos
com base no decreto.

Violação de soberania

O governo ucraniano reagiu
rispidamente contra a atitude
da Rússia, afirmando se tratar
de uma “flagrante violação da
soberania e da integridade territorial da Ucrânia”.
A imprensa ucraniana informou que muitos cidadãos
do país foram forçados a solicitar passaportes depois de
serem levados para a Rússia,
ou forçados a abandonar suas
residências depois da invasão
russa na Ucrânia.
O vice-presidente da assembleia regional de Kherson
também protestou, via redes

sociais, mencionando que moradores locais recusam qualquer oferta de passaportes
ou cidadania da Rússia, e que
eles vão provar que é impossível a reconstrução do império russo.
O governo de Putin vem
promovendo a política de conceder passaportes russos e
cidadania para residentes
ucranianos das áreas ocupadas por tropas russas nas regiões de Donetsk e Luhansk
no leste da Ucrânia.
O lado ucraniano vem intensificando o alerta com o
receio de que a Rússia poderia
acelerar suas tentativas de
reforçar a ocupação e controle de territórios ucranianos, mudando o status quo
destes locais. (ABr)

O ministro da Defesa
sul-coreano, Lee Jongsup, disse neste domingo
que seu país aumentaria
drasticamente suas capacidades de defesa e trabalharia em estreita colaboração com os Estados
Unidos para combater a
ameaça nuclear da Coreia do Norte.
Lee, falando em uma
reunião de segurança
asiática em Singapura,
disse que a situação na
península coreana representa uma ameaça global
e instou a Coreia do Norte
a encerrar imediatamente seus programas de armas nucleares e mísseis.
O ministro sul-corea-

no encontrou o secretário
de Defesa dos EUA, Lloyd
Austin, no sábado, uma
reunião de segurança da
Ásia, em Singapura, onde
condenaram os preparativos da Coreia do Norte
para um teste nuclear.
Os líderes disseram
que uma série de lançamentos de mísseis ameaçam a paz e a segurança
da península coreana e
da comunidade internacional. A Coreia do Sul e
os Estados Unidos planejam expandir a escala de
exercícios militares conjuntos para manter a dissuasão, disse o Ministério
da Defesa da Coreia do
Sul em comunicado.

EXPRESSA
Os primeiros 15 restaurantes do antigo McDonald’s reabriram em Moscou neste domingo sob
nova propriedade e um novo nome, “Vkusno &
tochka”, que significa “saboroso e pronto”, disse a
empresa. Outros 50 restaurantes serão abertos na
segunda-feira, disse a Vkusno & tochka. Domingo
marca um novo amanhecer para os amantes de
fast-food da Rússia, já que os restaurantes anteriormente administrados pela imensamente popular
cadeia de fast-food ocidental reabrem sob nova
marca e com hambúrgueres renomeados, mais de
três décadas após o McDonald’s abrir pela primeira
vez em Moscou. O McDonald’s anunciou no mês
passado a venda de suas lojas na Rússia para um
dos franqueados locais, Alexander Govor.
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Sabor em

todos os cantos

Bolo de milho, curau,
canjica, pamonha,
paçoquinha e outras
delícias fazem parte
do cardápio da
comemoração típica

Elysia Cardoso
O mês de junho já começou e, com ele, além do friozinho típico que marca a chegada do inverno, vem também a época de saborear os
pratos típicos de Festa Junina.
Para dar start às comemorações, trouxemos algumas curiosidades de comidinhas de
cada região para abrir o apetite, além de proporcionar
uma viagem gastronômica.
Mas, antes, vamos entender
o início dessa comemoração
popular. De acordo com historiadores, as celebrações estão
relacionadas às festividades
pagãs realizadas na Europa,
durante a passagem da primavera para o verão, momento
chamado solstício de verão.
Naquela época, as pessoas acreditavam que a celebração era
uma forma de afastar os maus
espíritos e qualquer praga que
pudesse atingir a colheita. A
festa foi trazida ao Brasil por
influência dos portugueses a
partir do século XVI. Inicialmente, ela tinha conotação religiosa, mas com o passar do
tempo tornou-se popular com
momentos de descontração,
incluindo músicas típicas, danças e diversas comidinhas.
Esclarecido essa curiosidade podemos começar pela
região Norte onde é possível
encontrar diversos pratos salgados e doces como cuscuz,
mingau de milho, tapioca, vatapá, caruru, maniçoba, bolo
de macaxeira e tacacá nas
barracas de comida típica de
Festa Junina. Já no Nordeste,
onde acontece a maior comemoração do mundo em Campina Grande, na Paraíba, o
milho é o grande protagonista
das receitas e a base para
pratos como bolo de milho,
mungunzá, curau, pipoca e

Para quem deseja experimentar a culinária local, estabelecimentos ainda seguem no clima das festas juninas
pamonha, além do próprio
milho cozido ou assado.
Indo para o Centro-Oeste
encontramos arroz-doce, bolo
de amendoim, broa de fubá,
cocada, pé de moleque, empadão, quentão, pamonha e sopa
paraguaia também conhecida
como bolo de milho salgado.
No Sul tem o famoso quentão feito à base de vinho e com
especiarias que pode ser acompanhado de arroz carreteiro
com charque, churrasco e salsichão. O Sudeste é uma mistura de todas as regiões que
pode ter feijão tropeiro, quentão, cuscuz paulista, pão de
queijo, caldinho de feijão, pé
de moleque, paçoquinha, pipoca, bolo de milho e canjica.

Culinária local

Ainda dá tempo de aproveitar as festas juninas deste
2022. Uma das opções é o
Shopping Cerrado com atra-

ções e culinária local entre os
dias 23 e 26 de junho. O primeiro ocorre a partir das 18
horas, sob organização do próprio Shopping Cerrado e terá
entrada franca. Além de um
show de samba e forró com
Lucas e Os Caras, a programação será marcada por uma
apresentação de quadrilha dos
alunos do projeto Cerrado em
Movimento e também uma
quadrilha improvisada.
O evento ainda disponibilizará comidas típicas como
canjica, caldo, pamonha, chica doida, pé de moleque, arroz doce, maçã do amor e cachorro quente, entre outras,
e, ainda, brincadeiras como
cadeia e correio elegante.
As crianças também estão
em tempo de aproveitarem a
programação do mês. Para
celebrar com toda a alegria
que a data merece, a Mundo
Animal, rede de lanchonetes

inspirada na selva, preparou
para junho alguns atrativos
especiais. A programação especial ocorre em todas as unidades Mundo Animal durante
o mês de junho e esta é uma
ótima opção para entreter os
pequenos com um arraiar
para lá de selvagem, apresentado de forma lúdica.
Além disso, pais e filhos podem saborear bons pratos,
como o Batatão, carro-chefe
da marca, que oferece uma
mistura de batatas fritas, carnes, recheios e molhos variados; e a tábua Leopardo-deAmur que acompanha filé mignon, queijo coalho grelhado,
tomate cereja confitado com
alecrim, batata rústica, pão
com manteiga e orégano torrado, além de salada selva
amazônica (sem frango), farofa, vinagrete, geleia de pimenta,
maionese caseira e barbecue.
(Especial para O Hoje)
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Apocalipse no olhar do zumbi
Lançamento do escritor Diego Rates mostra que os mortosvivos têm muito a ensinar sobre como vivem

Todas as entrevistas que ocorreram até aqui seguem
disponíveis no canal YouTube ‘Papo Xadrez’

Resiliência
posta à prova
O atleta paralímpico João Saci vai
ao podcast ‘Papo Xadrez’ para
compartilhar suas conquistas e
superações na luta contra o câncer
Nos últimos episódios

Guilherme de Andrade
Hoje (13), às 19h, vai ao
ar a décima sétima transmissão ao vivo do podcast
‘Papo Xadrez’. O convidado
da vez é o atleta paralímpico João Carlos Rodovalho
Costa, o ‘João Saci’. Com
uma perna amputada e um
pulmão retirado por conta
de sua luta contra o câncer,
o atleta não se deixou parar
e alcançou a base do monte
Everest. João se mostra
como exemplo de superação, já que a doença que
faria muitos pararem se
tornou motivação para ele.
O atleta conta que faz
mais de 20 anos que precisou fazer uma amputação
por conta de um câncer no
joelho, que começou quando ele tinha 17 anos. Hoje,
com quase 40 anos de idade, o ‘Saci’ já lutou contra
a doença por cinco vezes.
Depois de muita provação
ele conta que “o 1° câncer
foi difícil, o 2° o pior de todos, no 3° já sabia o que
fazer, no 4° fazer sacrifícios
era normal, e o 5° o mais
rápido”. João encontrou no
esporte uma forma de ir
além das limitações impostas pela doença.
Em remissão há quase
seis anos, o atleta hoje é
símbolo de superação.
Atualmente, ele dá palestras em todo o País contando de suas motivações
e experiências. São sete
anos com o crossfit, 14 anos
na natação, além de musculação e fisioterapia constantes para manter o ritmo
atlético de ‘João Saci’. Além
de alcançar a base do Everest, o atleta acumula conquistas: medalhas em natação, levantamento de
peso e corridas se tornaram
recorrentes na vida de João.

O ‘Papo Xadrez’ alcança
sua décima sétima edição
com o atleta João Carlos
Rodovalho Costa, conhecido como ‘João Saci’. O
paralímpico que alcançou
a base do monte Everest
tendo apenas uma perna
e um pulmão é apenas
uma das histórias contadas no podcast. Da estilista
Juliana Santos que se tornou a ‘fada madrinha das
noivas’, até a lutadora Sarah Frota que ficou conhecida como ‘A Treta’: o programa traz vivências envolventes e plurais.

Em remissão há
quase seis anos,
o atleta hoje é
símbolo de
superação

No último episódio, esteve à frente dos apresentadores Felipe e Yago, o tatuador Jander Rodrigues.
O profissional goiano compartilhou um pouco de seus
mais de vinte anos de carreira com a tatuagem. Do
início dessa trajetória, com
Jander recém-saído de sua
cidade natal, Quirinópolis,
à posição consolidada de
mestre do estilo ‘preto e
cinza’: nada fica de fora
do ‘Papo Xadrez’. Esse e
todos os outros episódios
do podcast seguem disponíveis na íntegra pelo canal
YouTube ‘Papo Xadrez’.
(Especial para O Hoje)

‘The Walking Dead’, ‘A
Noite dos Mortos-Vivos’ e
‘Resident Evil’ são produções
que moldaram a imagem
popular das criaturas conhecidas como zumbis. Focadas na luta por sobrevivência, estas obras ignoram
uma pergunta que ecoa há
muito tempo sem resposta:
afinal, o que se passa na cabeça de um moribundo?
O jovem escritor Diego
Rates desvenda este mistério
em ‘As Últimas Memórias de
um Morto-Vivo’. O livro apresenta o dia a dia do zumbi
Joe em sua jornada de autoconhecimento repleta de humor e situações absurdas
durante o apocalipse.
Pensada como uma homenagem ao ‘morto-vivo’
que existe em cada pessoa,
a história conta com uma
trama envolvente e um narrador que, apesar de meiomorto, é repleto de carisma.
Lutando contra a tentação
de se alimentar de carne
humana para evitar a dependência, Joe desenvolve
o hábito de escrever sobre
suas lembranças na intenção de restaurar a memória
perdida e compreender os
eventos que culminaram
com sua conversão em um
zumbi pensante.
"Devido ao meu excelente
bom humor nesse dia em específico, irei expor um pouco
mais de minha intimidade
com você. E estar de bom
humor, dadas todas as circunstâncias, pode ser considerado um grande evento.
Existem pouquíssimos dias
bons no fim do mundo. Porém aconselho que você não
vá se sentindo muito próximo de mim. Se você, por acaso, ou descuido, chegar perto
demais, posso involuntariamente morder o seu nariz."
(As Últimas Memórias de um
Morto-Vivo, pg. 7)
Em ‘As Últimas Memórias

de um Morto-Vivo’, Rates
cria um universo palpável
e, em certa medida, assombroso, que contextualiza as
mudanças sociais e ambientais causadas pelo apocalipse. O sumiço do brilho das
estrelas, o levante de bestas
selvagens, a morte de todas
as corujas e a criação de
uma hierarquia zumbi são
alguns dos efeitos devastadores retratados na obra.
Ao longo das páginas, o
zumbi Joe quebra a quarta
parede em diversos momentos para conversar diretamente com o leitor. Com tiradas ácidas sobre a vida e
a morte, ele instiga reflexões
relacionadas aos desejos
normalizados no ‘mundo
dos vivos’ que perdem o sen-

tido quando as regras sociais
e padrões de comportamento são aniquilados e você
passa para o ‘outro lado’.

O autor

Técnico de Informática,
Diego Rates, 22 anos, é um
apaixonado por literatura.
Inspirado pela obra de Machado de Assis, especialmente
‘Memórias Póstumas de Brás
Cubas’, escreveu seu primeiro livro ‘As Últimas Memórias de um Morto-Vivo’. A
história segue os passos de
Joe, um morto-vivo que adquire consciência e parte em
uma jornada de autoconhecimento. Diego Rates possui
ainda outros dois livros finalizados com lançamentos
previstos para este ano.

Inspirado pela obra
de Machado de
Assis, Diego
escreveu ‘As
Últimas Memórias
de um Morto-Vivo’,
seu primeiro livro

RESUMO De NoVelaS
t
Chamas da Vida
Tomás diz para ivonete que
vai reconquistar carolina e ser
o dono da fábrica. lipe fotografa Vivi na casa dela. guilherme, ríspido, diz para Michele
que não está acontecendo nada
com ele. lipe diz à Vivi que faz
tudo por amor à ela. ela chora.
Pedro conta para cazé que transou com ivonete depois da festa. carolina ouve. Demoro bate
na porta. lipe tapa a boca de
Vivi e a manda pensar em rafa
antes de fazer besteira.

Amanhã é para sempre
Fernanda diz ao pai que
está arrependida de ter criticado sua decisão e não deixará
seu cargo na empresa. Vladimir
diz a aníbal que não conseguiu
entrar em contato com adriano.
o homem enviado por adriano
faz aurora acreditar que é professor de Santiago, que leva
uma carta para ela. Bárbara
aconselha Fernanda a conversar com camilo para fazê-lo
entender a decisão de seu pai
de lhe ceder sua fortuna.

Além da Ilusão
Joaquim salva isadora de
se afogar no lago e a leva de
volta para casa. isadora afirma
a heloísa e Violeta que jamais
amará novamente após sua
decepção com rafael. iolanda
exige que rafael apresse os
papéis do casamento dos dois.
cipriano desconfia de emília e
Jojô questiona a mãe. leônidas
provoca Matias ao falar de olívia. isadora reata sua amizade
com Joaquim. olívia se preocupa com Tenório.

Mar de Amor
Tilico finalmente aceita que
sua mãe morreu, mas diz que
amará estrelinha como se ela
fosse sua verdadeira mãe. oswaldo promete a Mercedes fazer todo o possível para que a
deixem em liberdade. crisanta
faz uma poção para conquistar
Bracho e se casar com ele. Marco Túlio e heleninha vão se casar também, mas Salvador a
pede para não incluir sua filha
nesses planos, já que é o único
pai que a criança conhecerá.

Pantanal
Muda é forçada a entrar em
um barco com levi, que a
ameaça com uma faca. Filó e
irma se preocupam com o sumiço de Muda. levi ameaça
matar Muda se Juma não lhe
devolver sua arma. Juma atira
no braço de levi. Tibério vai
atrás do barco de levi, que sofre um acidente. Muda decide
ficar com Juma na tapera. Tenório descobre zuleica está sob
investigação da receita Federal.
alcides revela a guta seu amor.
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AGENDA cUlTUral
t
Aniversariante do mês
Nesta segunda-feira (13),
o cantor e compositor henrique casttro comemora
mais um ano de vida. o
local escolhido para a celebração de seus 28 anos é a
casa noturna azzure club,
no setor Marista, em goiânia. ele é famoso pelas composições de sucessos como
‘Propaganda’, de Jorge &
Mateus, ‘Sonhei que tava
me casando’, de Wesley Safadão, ‘Na cama que eu paguei’, de zé Neto & cristiano
e ‘aham’ de lucas lucco.
entre os convidados para a
badalada estão as patroas
Maiara e Maraisa, zezé di
camargo e Matheus aleixo.
Quando: Segunda-feira (13).
onde: av. 136, Nº 222, Setor
Marista – goiânia.
Mulher no automobilismo
É noite de velocidade,
adrenalina e protagonismo
feminino no automobilismo
no ‘Sem censura’ desta segunda-feira (13), na TV Brasil.
a jornalista Marina Machado
bate um papo com a piloto

rem na hora do banho, para
as crianças que gostam de
colorir e diversos títulos para
os adultos. Quando: Segunda-feira (13). onde: av. Dep.
Jamel cecílio, Nº 3300, Setor
Jardim goiás – goiânia. horário: 10h às 22h.

Feira Amigos do Livro reúne títulos infanto-juvenis na
praça 1, Piso 1 do Flamboyant Shopping Center
Bia Figueiredo. as duas conversam sobre a vida e os 30
anos de carreira da automobilista, pioneira em muitas
categorias do esporte. ana
Beatriz caselato gomes de
Figueiredo nasceu em São
Paulo. começou a pilotar kart
aos 8 anos de idade. chegou
à Fórmula renault aos 18
anos, em 2003, e se tornou
a primeira mulher a vencer
uma corrida da competição.
Quando: Segunda-feira (13).
onde: TV Brasil. horário: 21h.
Apaixonados por leitura
a feira amigos do livro,

que reúne diversos títulos
infanto-juvenis e encanta os
clientes apaixonados por leitura, já está disponível na
praça 1, Piso 1 do Flamboyant Shopping center.
com preços acessíveis, a
partir de r$ 10, o espaço
funciona de segunda-feira
a sábado, das 10h às 22h, e
aos domingos e feriados,
das 13h às 20h. os livros
são organizados por categoria e preço, facilitando a
procura pelas histórias nas
quais o cliente quer embarcar. a variedade ainda inclui
livros para os bebês brinca-

Exposição reflexiva
a Vila cultural cora coralina recebe nesta quintafeira (9), a partir das 18h, a
exposição ‘Dos Últimos 3
anos’ do artista zé césar.
as obras podem ser vistas
até o dia 7 de julho na Sala
antônio Poteiro, de segunda
a sexta-feira, das 9h às 17h,
gratuitamente. com 63 gravuras e 24 trabalhos tridimensionais, a mostra traz
uma reflexão sobre a cidade
e como ela é ocupada. as
gravuras feitas em técnicas
de litografia a seco, gravura
em metal, serigrafia e matrizes de plástico e tetra pak
trazem elementos encontrados nas artes de rua,
como o picho. Quando: até
7 de julho. onde: rua 23,
quadra 67, Setor central –
goiânia. horário: 9h às 17h.

Primeiro festival foi realizado em 2007. De 2008 a 2010, o projeto
fortaleceu sua imagem, tornando-se conhecido em várias regiões
(Sebrae/CE) e Assembleia Legislativa do Ceará.
Elpídio informou que Viçosa do Ceará funciona como
a capital da cachaça do estado. Afirmou que, em março
deste ano, a cachaça Aviador
Prata, fabricada no Sítio Uruoca, no interior do município,
foi eleita a melhor do mundo,
ganhando medalha de ouro
no concurso internacional
London Competitions.
Hoje, a cidade e seus distritos têm mais de 30 produtores de cachaça artesanal. “Já
existia uma musculatura de
produção de cachaça com

mais de 100 anos. E a produção
do mel é um projeto que já
existia pelo Sebrae. Viçosa do
Ceará é uma das maiores produtoras de mel do Brasil”, opinou. Para Elpídio, o festival
une essas duas forças do agronegócio, que são o mel e a cachaça artesanal, de alambique,
com a programação musical,
“porque é uma cidade serrana,
cuja temperatura é de 18°C.
Então, o chorinho, como é instrumental, combinou melhor”.
Viçosa do Ceará é uma
das cidades cearenses mais
procuradas pelos turistas. O
público estimado é de 10 mil

pessoas por noite, entre turistas, visitantes e moradores
de cidades vizinhas. O diretor do projeto revelou que,
desde o primeiro ano de realização do festival, a ocupação hoteleira atinge 100% e
aquece a economia local. A
partir de 2019, quando os
organizadores intensificaram a questão promocional
nas redes sociais, atingiram
também o público do Piauí.
Durante o período do
evento, serão realizadas feiras de produtos e serviços
do mel, cachaça, turismo e
artesanato da Serra da Ibiapaba, com 25 expositores. A
ideia é unir gastronomia,
turismo, cultura e negócios
em um só festival.
O evento gratuito distribui
a programação musical, gastronômica e de negócios nas
praças Matriz e Felipe Camarão, além do Complexo Turístico Igreja do Céu. O evento
é encontrado nas redes sociais (@melchorinhoecachaca). Entre as atrações locais,
destaque para o cantor Waldonys, Carlinhos Patriolino,
Choro das Três e Orquestra
de Croatá, entre outras.

CELEBRIDADES
Crise na dupla? Simone sobe
ao palco sem Simaria pela
segunda noite seguida
Simone e Simaria se
apresentaram em itabaiana,
no Sergipe, neste sábado
(11) e repetiram o mesmo
desfalque que ocorreu na
noite anterior no São João
de caruaru: Simaria se atrasou e Simone precisou subir
sozinha ao palco para iniciar
o show. Na cidade pernambucana, a situação casou
mais um estranhamento entre as irmãs, pouco mais de
um mês depois do climão
que elas protagonizaram
em uma gravação. ao saudar o público, Simone justificou que o atraso de Simaria teria sido causado pelo
trânsito. (Matheus Queiroz,
Purepeople)
Hariany Almeida e DJ Netto assumem reconciliação
após 2 anos: 'Corrigir o
passado'
hariany almeida e o mú-
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Festival Nacional Mel, Chorinho e
Cachaça começa na quinta-feira
Pela primeira vez após o
surgimento da pandemia de
Covid-19 no Brasil, o Festival
Nacional Mel, Chorinho e Cachaça terá sua primeira edição
presencial nos próximos dias
16, 17 e 18 deste mês, durante
o feriado de Corpus Christi, na
cidade de Viçosa do Ceará, na
Serra da Ibiapaba. Toda a programação é gratuita, incluindo
atrações musicais, seminários,
oficinas gastronômicas e de
marketing turístico.
O público poderá assistir a
17 atrações instrumentais de
grupos cearenses e de outras
regiões em três palcos distribuídos pela cidade. “A gente
tem do tango ao choro”, disse
o diretor do projeto, Fernando
Elpídio. A atração nacional
prevista para encerrar o festival no dia 18, no palco da Igreja
do Céu, é o cantor, compositor
e sambista Jorge Aragão.
O projeto destaca as cadeias
produtivas do mel e da cachaça e tem apoio da prefeitura
de Viçosa do Ceará, do governo
do estado, do Banco do Nordeste, Secretaria Estadual de
Turismo, Serviço Social da Indústria (Sesi), Serviço de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas

n

Gabi Martins passa Dia dos
Namorados solteira e detalha:
‘Me priorizando’
Gabi Martins passará
seu primeiro Dia dos Namorados solteira desde
seu término com Tierry.
Enquanto muitos aproveitaram o dia 12 de junho ao lado de seus amantes, a ex-BBB revelou que
está curtindo a vida de
solteira, mas que também
sente falta de uma pessoa
para compartilhar momentos especiais. Em entrevista ao portal GShow,
a cantora contou que pretende passar a data sozinha até encontrar a pes-

sico DJ Netto confirmaram
as suspeitas do público e revelaram que reataram o namoro! o casal escolheu a
mesma data em que come-

soa certa. “Vou passar sozinha o Dia dos Namorados, infelizmente, até encontrar a pessoa certa".
(Maísa Balsan, Ofuxico)

çaram a relação pela primeira vez, o Dia dos Namorados,
para contar a novidade aos
fãs. as suspeitas de reaproximação começaram quando

eles voltaram a seguir nas
redes sociais, pouco tempo
depois do término polêmico
da ex-"BBB" com o ator José
Victor Pires. (Matheus Queiroz, Purepeople)
Nova namorada? Gabriel
Medina surge 'aos beijos'
em pleno Dia dos Namorados
em pleno Dia dos Namorados, gabriel Medina foi
visto aos beijos com uma
mulher... virtual! Pelas redes
sociais, o surfista, que está
solteiro desde o término do
casamento com Yasmin Brunet, brincou com a data e
trocou beijinhos com o desenho de uma menina em
realidade aumentada através de um filtro do instagram. Medina não assume
nenhum novo relacionamento nos últimos meses, mas
já foi alvo de boatos de affair
com diversas famosas desde
então. (Matheus Queiroz,
Purepeople)

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
hoje você tem muita potência
para fazer acontecer, então tenha
proatividade, coragem e iniciativa.
Se você está esperando para começar alguma coisa na sua vida,
não espere mais, pois essa lua te
dá toda a possibilidade de avançar
e dar um passo a mais para sair
da zona de conforto.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
hoje o dia traz potencial de
muita felicidade e conquista dos
seus desejos pessoais, mas é importante ter a consciência de compartilhar as suas realizações com
as pessoas de quem você gosta.
Quanto mais tiver essa consciência, mais você receberá em troca.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
há muita energia no seu dia,
então tome cuidado com discussões. Pode ser que tenha alguém
que ultrapasse os limites com relação à sua privacidade, mas, no
geral, o dia é bem positivo e você
consegue produzir, avançar e tirar
coisas da frente. Mostrar as suas
vulnerabilidades irá ajudar.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
Dia em que você precisa aprofundar um pouco e não ter medo
de avançar. Quanto mais você
avançar para uma realização consciente, melhor será. o que você
precisa para isso? Um curso? organização da vida financeira? Parcerias? Ter coragem de falar? o
dia traz alguns questionamentos.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
Pode ser um dia bem tranquilo
e ameno, no qual nada demais
acontece. as coisas fluem bem.
Você consegue ter uma boa conversa com pessoas que podem
te ajudar. É um dia positivo, cheio
de harmonia. Sozinho, você não
vai muito longe hoje.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
Tome cuidado com o saudosismo e com esse lado emocional
mais sensível. essa sensibilidade
também te traz um lado artístico,
o que é muito bom para o trabalho
e também para as relações, porque você não vai querer cometer
erros com ninguém.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
Você está com muita energia
e a lua em Sagitário traz uma
força de liderança amorosa, então
você pode se sentir conselheiro,
conseguindo ver as necessidades
do outro, o que facilita o processo
de cura de todos. Não que você
esteja curando ninguém, mas você
está facilitando esse processo.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
há muito romance no seu dia.
as relações amorosas fluem muito
bem e você pode fazer planos de
viagens, surpreendendo alguém
de quem gosta. existe uma conexão muito poderosa. Você também pode estabelecer essa conexão com as pessoas do seu trabalho, mas não de forma afetiva.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
Marte traz um certo impulso,
mas a lua vai te fazer se questionar se deve seguir esse impulso.
Será um dia de avaliação e reflexão
para, quem sabe, tomar alguma
decisão amanhã. evite impulsos,
radicalismos e vontades urgentes,
mas não fique mergulhado na
dúvida. Tome uma decisão.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
Dia intenso, cheio de coisas
acontecendo ao mesmo tempo,
no qual você precisará ter jogo
de cintura e capacidade de liderança. isso trará a sua intuição à
tona, então você não pode trabalhar só com o racional hoje. Você
está um pouco místico e pode se
pegar tendo premonições ou acordando depois de um sonho.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
É importante que você trabalhe junto com as pessoas e também tenha coragem de pedir ajuda e receber a generosidade do
outro. Não há vergonha nisso. as
suas amizades estão muito potencializadas e trocas podem acontecer, trazendo abertura.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
a sua energia criativa e original
está bastante ativa, então você
também vai propor coisas diferentes para as pessoas à sua volta,
principalmente se você estiver
namorando ou conhecendo alguém. Você se sentirá um romântico aventureiro, então pode levar
a pessoa querida a fazer coisas
diferentes ou passeios longos.

16
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Fim do hiato: Quasar de volta
Guilherme de Andrade

Num cenário de
vacinação
avançada, o
grupo de dança
retorna
presencialmente
ao grande público
Guilherme de Andrade
Após a pausa forçada nas
atividades artísticas dos palcos
devido à pandemia do Coronavírus, a companhia de dança Quasar dá início a seu retorno às atividades culturais
presenciais em Goiânia. Num
projeto híbrido, financiado
pela Lei Aldir Blanc, o grupo
propõe essa retomada com
duas transmissões online, um
espetáculo ao vivo, além de
um bate-papo com a equipe
no dia 23 de Junho sobre sua
atuação durante a pandemia.
Na última sexta-feira (10),
a Quasar apresentou o espetáculo ‘Estou sem silêncio’ no
Teatro Goiânia. Nessa apresentação, quatro mulheres sobem ao palco para expor uma
gama de sentimentos comuns
ao cotidiano de quem ama,
sofre, perdoa, ri e chora. Nesse
formato, nenhuma palavra é
dita, a narrativa que perpassa
o corpo feminino é contada
pelo mesmo. Embaladas por
uma trilha sonora que mistura
o gênero eletrônico e a MPB,
as dançarinas reúnem música,
dança e questões de gênero.
A estreia estava prevista
para o dia 27 de maio, mas
precisou ser adiada porque
uma das bailarinas do elenco
testou positivo para Covid-19.

A Quasar Companhia de Dança procura montar um calendário também para o segundo semestre deste ano com um novo espetáculo
A apresentação aconteceu de
fato no dia 10 de junho. Criado
em 2019, após a Quasar completar três décadas de atividades ininterruptas, ‘Estou Sem
Silêncio’ marcou uma espécie
de retomada da companhia,
após o fechamento de sua sede
por falta de financiamento em
2016. Nesse trabalho, Henrique
Rodovalho reuniu um elenco
feminino com tamanho reduzido, de forma a tornar possível
a circulação desse trabalho por
mais espaços, apesar das limitações impostas pela pandemia.
Apesar das dificuldades
que a companhia tem enfren-

tado para se manter desde o
fechamento de sua sede, o diretor artístico e coreógrafo,
Henrique Rodovalho, e a diretora geral, Vera Bicalho, lutam pela permanência do grupo. O objetivo da companhia
é a profissionalização da dança, e a formação de um público que melhor contextualize essa atividade: Os prazeres da arte aliados ao compromisso profissional coletivo.

Conversando com o
elenco

Sobre o espetáculo ‘Estou
sem silêncio’, a bailarina Thaís

Kuwae conta que “foi um processo de construção conjunta,
principalmente por termos um
homem coreografando um espetáculo que fala do universo
feminino”. O produto final que
se vê nos palcos é a mistura
dos conhecimentos técnicos
do coreógrafo com as vivências
das quatro dançarinas enquanto mulheres. “O carinho
que a gente construiu umas
com as outras é real…então
acabou trazendo para o espetáculo essa força coletiva feminina”, concluiu Thaís.
A bailarina também fala
da luta da Quasar para se man-

ter funcionando: “O processo
de montagem aconteceu sem
verba nenhuma. Foi pela vontade de fazer acontecer”. Mesmo com as dificuldades de financiamento que vêm de 2016,
e aqueles novos empecilhos
que vieram da pandemia, a
companhia luta para se manter ativa. A dançarina fala também do próximo lançamento
da companhia, o espetáculo
‘Carinhosamente Juntos’ que
estreia nos dias 29 e 30 de Junho. “A expectativa, a vontade
e a esperança de fazer acontecer sempre vão existir”, conclui. (Especial para O Hoje)

CINEMA
t
ESTREIAS
Assassino Sem Rastro (Memory, 2022, eUa). Duração:
1h54min. Direção: Martin
campbell. elenco: liam Neeson, guy Pearce, Monica Bellucci. gênero: Suspense, ação.
alex lewis é um assassino experiente com reputação de
precisão discreta. ele planeja
se aposentar logo, mas recebe
uma última tarefa antes que
consiga realizar tal desejo de
vida. o alvo é simples: uma
pessoa. isso até que descobre
que o alvo é uma garota. Preso
em um dilema moral, alex se
recusa a concluir um trabalho
que viola seu código de ética
e então pede para cancelar
tal contrato. cinemark Flamboyant: 14h50, 16h40, 17h,
17h20, 19h10, 21h50. Kinoplex
goiânia: 21h30. cineflix aparecida: 15h50, 21h40. cineflix
Butiti: 15h15, 19h10.
A Hora do Desespero (The
Desperate hour, 2022, eUa).
Duração: 1h24min. Direção:
Phillip Noyce. elenco: Naomi
Watts, colton gobbo, Michelle
Johnston. gênero: Suspense,
drama. Uma mãe recentemente viúva, amy carr, está fazendo o possível para restaurar a
normalidade na vida de sua
filha e de seu filho adolescente
em sua pequena cidade do interior. enquanto ela está fazendo sua corrida matinal na
floresta, ela encontra sua cidade no caos quando um tiroteio ocorre na escola de seu
filho. a quilômetros de distância, a pé na floresta densa,
amy corre desesperadamente
contra o tempo para salvar
seu filho. cinemark Passeio
das Águas: 17h, 17h20, 22h.
cineflix aparecida: 18h, 19h50.
cineflix Butiti: 17h15, 21h50.

goiânia: 14h50, 16h, 17h30,
18h10, 18h40, 20h10, 20h50,
21h20. cineflix aparecida:
16h30, 19h10, 21h50. cineflix
Butiti: 16h40, 19h20, 21h20.

'Doutor Estranho no Multiverso da Loucura' é um filme americano de super-herói de 2022 que segue em cartaz
Até a Morte - Sobreviver é a
melhor vingança (Till Death,
2022, eUa). Duração: 1h30min.
Direção: Scott Dale. elenco:
Megan Fox, eoin Macken, callan Mulvey. gênero: Terror,
suspense. emma está infeliz
no casamento com seu marido
frio e controlador, Mark, um
advogado criminal. Depois de
terminar seu caso com Tom,
sócio da empresa do marido,
emma sai com Mark para comemorar o aniversário de casamento e a leva para uma
casa isolada no lago que eles
costumavam visitar no início
de seu relacionamento. Na
manhã seguinte, emma acorda e se encontra algemada a
Mark, morto. cinemark Passeio das Águas: 14h15, 19h50.
Kinoplex goiânia: 19h30. cineflix aparecida: 15h, 19h30.
cineflix Butiti: 15h20, 21h55.
EM CARTAZ
Jurassic World: Domínio (Jurassic World Domínio, 2022,
eUa). Duração: 2h26min. Dire-

ção: colin Trevorrow. elenco:
chris Pratt, Bryce Dallas howard, Jeff goldblum. gênero:
ação, aventura, ficção científica.
Quatro anos após a destruição
da ilha Nublar, os dinossauros
agora vivem - e caçam - ao
lado de humanos em todo o
mundo. contudo, nem todos
répteis consegue viver em harmonia com a espécie humana,
trazendo problemas graves.
esse frágil equilíbrio remodelará o futuro e determinará,
de uma vez por todas, se os
seres humanos continuarão
sendo os principais predadores
em um planeta que agora compartilham com as criaturas mais
temíveis da história em uma
nova era. cinemark Flamboyant: 12h10, 14h, 14h40,
15h20, 17h10, 17h50, 18h30,
19h40, 20h20, 21h, 21h40,
22h50, 23h30. cinemark Passeio das Águas: 12h10, 12h40,
13h50, 14h, 14h40, 15h20, 16h,
16h30, 17h10, 17h50, 18h30,
19h20, 20h20, 21h10, 21h40,
22h10, 22h40. Kinoplex goiânia:
15h, 17h, 18h, 20h, 21h. cineflix

aparecida: 14h30, 15h30, 16h,
18h40, 19h, 21h40, 22h. cineflix
Butiti: 15h45, 16h45, 17h30,
19h, 19h45, 20h30, 21h15.
Top Gun: Maverick (Top gun:
Maverick, 2022, eUa). Duração:
2h11min. Direção: Joseph Kosinski. elenco: Tom cruise, Miles
Teller, Jennifer connelly. gênero:
ação. Na sequência, acompanhamos a história de Pete ‘Maverick’ Mitchell, um piloto à
moda antiga da Marinha que
coleciona muitas condecorações, medalhas de combate e
grande reconhecimento pela
quantidade de aviões inimigos
abatidos nos últimos 30 anos.
Nesta nova aventura, Maverick
precisa provar que o fator humano ainda é fundamental no
mundo contemporâneo das
guerras tecnológicas. cinemark
Flamboyant: 12h, 12h50, 14h30,
15h10, 16h, 16h45, 17h30,
18h20, 19h, 20h30, 21h30, 22h,
23h40. cinemark Passeio das
Águas: 12h, 12h50, 14h20, 15h,
15h50, 17h30, 18h20, 18h50,
20h50, 21h15, 21h50. Kinoplex

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doctor
Strange in the Multiverse of
Madness, 2022, eUa). Duração:
2h06min. Direção: Sam raimi.
elenco: Benedict cumberbatch, elizabeth olsen, rachel
Mcadams. gênero: Fantasia,
ação, aventura. após derrotar
Dormammu e enfrentar Thanos, o Mago Supremo, Stephen
Strange, e seu parceiro Wong,
continuam suas pesquisas sobre a Joia do Tempo. Mas um
velho amigo que virou inimigo
coloca um ponto final nos seus
planos e faz com que Strange
desencadeie um mal indescritível, o obrigando a enfrentar
uma nova e poderosa ameaça.
cinemark Flamboyant: 13h50,
19h40. cinemark Passeio das
Águas: 14h10, 19h10. Kinoplex
goiânia: 16h50. cineflix aparecida: 16h55, 21h20. cineflix
Butiti: 16h35, 18h40.
Sonic 2 - O Filme (Sonic The
hedgehog 2, 2022, eUa). Duração: 2h02min. Direção: Jeff
Fowler. elenco: James Marsden,
Jim carrey, Tika Sumpter. gênero: animação, família, aventura. após conseguir se estabelecer em green hills, Sonic
está pronto para mais liberdade e quer provar que tem o
necessário para ser um herói
de verdade. Seu teste virá
quando Tom e Maddie concordam em deixá-lo em casa
enquanto saem de férias para
ir ao casamento da irmã de
rachel. cinemark Flamboyant:
13h40, 14h10. cinemark Passeio das Águas: 11h55. cineflix
aparecida: 14h05.
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Daniel Eugênio

Negócios
As pequenas
empresas são
voltadas aos setores
de alimentação,
serviços e
tecnologia

Goiás gera empregos e puxa
economia com investimentos

Daniel Eugênio

Estado tem mais de
900 mil negócios
ativos incluindo os
microempreendedores individuais
Alexandre Paes
Em 2021 a abertura de empresas em Goiás superou o
montante de CNPJs abertos
no acumulado de 1941 a 2003.
Ao todo foram consolidados
19.003 no período das seis décadas, enquanto apenas no
ano passado foram contabilizadas a abertura de 25.924
novas empresas. De acordo
com o presidente da Junta Comercial do Estado de Goiás
(Juceg), Euclides Barbo Siqueira, os dados “demonstram que
o nosso Estado conseguiu se
planejar frente ao cenário
pandêmico e não somente retomar a economia, mas apresentar saldos positivos, mesmo em meio a pandemia”.
Com isso, as empresas ativas no Estado já somam
913.801, incluindo os microempreendedores individuais,
os chamados MEIs. Os municípios que mais atraíram investimentos foram Goiânia,
com 283 mil empresas, Aparecida de Goiânia (64 mil),
Anápolis (52 mil) e Rio Verde
(27 mil).
As informações da Juceg
revelam que a consolidação
de empresas dos três primeiros trimestres do ano passado
foi 36% superior à soma de
CNPJs abertos no Estado desde o início da série histórica,
em 1941, até 2003.
De acordo com a Secretaria

Letícia Marielle

Estadual de Indústria, Comércio e Serviços (SIC), os números
da Juceg de 2021 são o sinal
claro de uma positividade na
economia local, o que vem gerando empregos e renda para

os empreendedores.
O perfil das novas empresas evidencia aquecimento
de setores mais afetados pela
pandemia, a construção civil
e o comércio, que ficaram

por longos períodos paralisados como forma de conter
novos casos de Covid-19.
O crescimento dos serviços
combinados de escritório e
apoio administrativo também
mostra a nova tendência de
mercado, com ascensão de
serviços remotos. Goiás se sobressai por apresentar um
contexto empresarial mais favorável e um mercado consumidor mais atrativo, o que
é um grande auxílio para que
o investimento dê certo.
As pequenas empresas puxaram a economia brasileira
nos primeiros quatro meses
de 2022. Segundo levantamento do Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae), esses negócios geraram 76% dos empregos formais no País. Ao
todo, foram criados 700,59 mil

postos de trabalho formais no
país, sendo 585,56 mil gerados
por pequenas empresas.
A conclusão consta com
base em dados do Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério da Economia. As pequenas empresas abriram
470,52 mil vagas a mais que
as médias e grande empresas
nos quatro primeiros meses
de 2022.
Apenas em abril, os negócios de menor porte foram
responsáveis pela abertura
de 84% das vagas formais no
mês, com 166,8 mil de um total de 196,9 mil postos de trabalho criados no mês passado.
Na divisão por setores da economia, somente os pequenos
negócios apresentaram saldo
positivo na criação de empregos em todos os segmentos.

Áreas de investimento em Goiânia
A capital de Goiás proporciona uma excelente qualidade de vida aos seus moradores e diversas atrações turísticas aos visitantes, e isso
se reflete também no mercado consumidor, que tende a
se manter aquecido. Cerca de
66% dos brasileiros veem na
abertura da própria empresa
uma chance de conquistarem
mais liberdade e autonomia.
Não é à toa que a cidade
recebeu o 1º Fórum Mundial
de Empreendedorismo em
2018, que promoveu uma série de discussões superprodutivas sobre o tema. O empreendedorismo na capital

tem muita força, além de fornecer oportunidades em várias áreas. Assim, vale a pena
colocar a mão na massa e
realizar o sonho de investir
no próprio negócio.
Investir na área da alimentação tem sido algo bem vantajoso para Luiz Alberto. Dono
de um bistrô italiano no setor
Oeste, ele conta por que o
movimento é grande. “Por ser
uma cidade com grande riqueza gastronômica, grande
parte da população conta com
uma renda média bacana”,
afirmou. A Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia) calcula que o setor

cresceu impressionantes
246,2% nos últimos 10 anos.
Outro setor em grande expansão é o de produtos e serviços para cães, gatos e outros
bichos. O goianiense busca
sempre cuidar bem dos seus
pets, e segundo o último Censo
Pet, do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE),
nosso país tem 139,3 milhões
de animais de estimação. Esse
número expressivo favorece
os empreendedores do ramo,
que é o terceiro maior do
mundo em faturamento.
Já o setor de cultura e entretenimento da capital de
Goiás é um terreno bastante

fértil para o empreendedorismo. Tendo em vista o elevado
número de habitantes em
Goiânia (cerca de 1,5 milhão
de pessoas), a promoção de
eventos culturais como shows
musicais, peças de teatro e
concertos tem o potencial de
atrair grandes públicos.
Goiânia é uma ótima cidade tanto para empreender
em negócios mais tradicionais
quanto para empreendimentos inovadores na área da
tecnologia da informação.
Como a capital abriga o Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de Goiás
(IFG) e a Universidade Federal

de Goiás (UFG), que ofertam
cursos de excelência na área,
não faltarão colaboradores
qualificados.
O mercado de serviços de
desenvolvimento de sites, aplicativos e softwares, assim como
soluções de outsourcing, infraestrutura e segurança da
informação. Segundo uma pesquisa realizada pela empresa
Ninho, o setor movimenta R$
747 milhões por ano no estado.
Estamos diante de um bom cenário para investimento. Cabe
agora pensa, planejar e investir
em uma boa proposta para desenvolver seu próprio negócio.
(Especial para O Hoje)

