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Avanço no
e-commerce
pode extinguir
livrarias

Atualmente ir à livraria virou um
programa de lazer raro. Qualquer
livro que você queira comprar ou
ler está a um segundo do seu alcance, isto é, apenas um “click” ao
navegar pela internet e pronto.
Você está com seu livro em mãos…
ou melhor, na tela do seu celular.
O avanço tecnológico tem sido uma
das principais razões para diversas
livrarias estarem em meio a uma
crise nas vendas e na existência.
Negócios 17

Incêndios florestais
dobram no mês de maio
comparado ao ano anterior
O quantitativo de incêndios florestais registrados
pelo Corpo de Bombeiros de Goiás (CBM-GO) quase
dobrou no último mês em comparação a abril do
ano passado. O mês de abril registrou 558 incêndios
florestais tanto em vegetação quanto cultura agrí-

cola. Já em maio foram 1.016 casos de queimadas
no Estado e até o momento em junho foram 238
notificações. Em maio de 2021 foram 818 casos,
enquanto em abril do mesmo ano 287 queimadas
foram atendidas pela corporação. Cidades 11

Antonio tuccilio

novo aumento para planos
de saúde é absurdo
Opinião 3

Pedro Pinheiro

Goianos avaliam
Política Salarial
na gestão Caiado
Pesquisa divulgada pelo Instituto
FoxMappin mostrou que no quesito
Política Salarial dos servidores públicos, a gestão do governador Ronaldo Caiado reuniu 27,8% de avaliação positiva. 21,7% dos goianos,
contudo, não souberam responder.
Política 6

Republicanos
rumo à base
mendanhista
Goiânia tem 6 obras de CMEIs paralisadas e 24 canceladas

Goiânia conta com seis obras de CMEIs paralisadas, com entregas que deveriam ter sido feitas no final do
ano de 2020. As obras iniciadas com recursos do FNDE estão se deteriorando com a ação do tempo. Cidades 9

Setor mineral
deve turbinar
receitas da União

Política 5

LEIA nAs CoLunAs

t

Xadrez: Volta a circular
ideia de Marconi Perillo
na chapa petista
Política 2

As receitas do setor extrativo tiveram papel de destaque no aumento da arrecadação da União
em 2021 e tendem a irrigar as receitas ao longo dos próximos anos.

Esplanada: Dezenas de propostas de Bolsonaro feitas
em 2018 não saíram do papel

Econômica 4

Política 6

Cai por terra discurso
de Marconi sobre
candidatura própria

Política 2

O deputado federal João Campos
deve fechar com o pré-candidato
ao governo de Goiás, Gustavo Mendanha, para compor a majoritária,
informam interlocutores próximos
ao parlamentar. Partido, contudo,
tem defensores do apoio a Caiado.

Essência
Uma obra para chamar de sua Em celebração ao centenário
da cidade da Região Metropolitana, Aparecida de Goiânia ganha monumento
com o objetivo de levar a arte para perto da população. Essência 13
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Volta a circular ideia de
Perillo na chapa petista

Texto fixa teto de 17% na alíquota do ICMS cobrado nos Estados

ICMS: Relator diz
que gasolina pode

cair de R$ 7,21
para R$ 5,56

Segundo o relator do projeto que limita o ICMS sobre
combustíveis, energia elétrica, transportes e telecomunicações,
senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), o preço da gasolina cairia de R$ 7,21 (média do litro considerada nos cálculos) para R$ 5,56. A queda seria de R$ 1,65.
No caso do diesel, a redução seria de R$ 6,88 para
R$ 6,12 o litro. Ou seja, diferença de R$ 0,76. A análise
de Bezerra, contudo, prevê a possibilidade do cenário
internacional de combustíveis piorar mesmo que as
medidas passem.
O projeto de lei complementar prevê, entre outras coisas,
o teto de 17% na alíquota para o ICMS cobrado sobre os
combustíveis e a energia elétrica. Além disso, o presidente
Jair Bolsonaro (PL) apresentou proposta de emenda à Constituição (PEC) para zerar este imposto sobre o diesel, gás natural e gás de cozinha e compensar os Estados.
Conforme mostrado pelo Poder360, os cálculos de
Bezerra consideraram levantamento de 29 de maio a 4
de junho deste ano da Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustível (ANP).
Pré-candidato à presidência nas eleições que se aproximam, o petista Luiz Inácio Lula da Silva aproveitou para
comentar o assunto nas redes. Para ele, a crise “não se
resolve atacando direitos dos que mais precisam”. “Com o
pretexto de resolver os preços dos combustíveis, apresentam
uma imposição de redução de recursos para a saúde e educação nos Estados e municípios”, comentou ao criticar o
projeto. (Francisco Costa, especial para O Hoje)

O Partido dos Trabalhadores orientou que
os diretórios estaduais adiassem reuniões
para ajeitar melhor chapas proporcionais e
definir alianças. O ex-deputado Luis César
Bueno, um dos nomes responsáveis pela construção de um palanque a Lula em Goiás,
disse que a Executiva de Organização do PT
até havia pensado em ser o primeiro partido
- com a federação - a fazer a convenção. "Mas
é preciso de mais tempo para amarrar bem",
disse Luis César. Sobre o PT goiano ter sido
"obrigado" a frear por aqui para dar tempo de
tentar incluir o ex-governador Marconi Perillo
(PSDB) no projeto de oposição à reeleição do
governador Ronaldo Caiado (UB), Luís César
Bueno é taxativo. "Nosso candidato é o Wolmir
Amado. Precisam parar de querer colocar
palavras em nossa boca. Marconi é candidato?
O PSDB tem candidato? O PT tem o seu."

xadrez@ohoje.com.br

Com vocês

Sem saber o que fazer para reverter a
maior reclamação dos brasileiros - o preço
de produtos nas prateleiras - o ministro da
Economia, Paulo Guedes, de olho na disputa
à reeleição do qual faz parte desde o primeiro
dia, defendeu: “Nova tabela de preços? Só
em 2023. Trava os preços! Vamos parar de
aumentar preços aí, dois, três meses, nós estamos em uma hora decisiva”, disse Guedes.

Bora, sô

A OVG promove, na próxima terçafeira (14), às 19h, o Arraiá do Bem, uma
festa solidária que arrecada, via venda de
convites, recursos para os programas e
ações sociais da OVG, beneficiando famílias
em vulnerabilidade social.

Caipira

A festa junina alia diversão e solidariedade com o apoio de parceiros, que
doam produtos, recursos e serviços para
a realização do Arraiá, nos jardins do Palácio das Esmeraldas.

Solidariedade

Uma campanha de arrecadação de recursos
às famílias do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira foi lançada. Os dois
desapareceram no domingo enquanto faziam
um trabalho importante e perigoso na Amazônia. Há uma pressão internacional sobre o
governo brasileiro por falta de empenho adequado nas buscas pelos profissionais.

Luto

Agora vai?

Em mais uma derrota do ex-cartorário e
ex-presidente do Atlético Goianiense, Maurício
Sampaio, Justiça negou o seu pedido para adiar,
outra vez, o do júri que julgará o assassinato
do cronista esportivo Valério Luiz, em 2012.
Sampaio é apontado como mandante do crime.

Banco dos réus

O júri, adiado três vezes, vai definir quem
são os partícipes do crime. Além dele, os outros
acusados são: Urbano de Carvalho Malta, Marcos
Vinícius Pereira, Djalma Gomes da Silva e
Ademá Figueiredo Aguiar Silva

O cidadão goiano perdeu os olhos da sociedade nos corredores, gabinetes e plenário
da Alego. Morreu o fotógrafo Valdir Araújo
Santana, 58 anos, servidor da Casa desde
2019 na Agência de Notícias. Ele lutava
contra um câncer desde 2021.
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Pré-candidata à Presidência da República pelo MDB, a senadora Simone
Tebet foi diagnosticada nesta quintafeira (9) com Covid-19.

Cai por terra discurso de Marconi
sobre candidatura própria
Pedro Ladeira / Agência Estado

Há duas semanas, ex-governador
garantiu que partido teria nome
tucano na corrida à presidência
Felipe Cardoso
O PSDB chegou a um veredito. Na última quinta-feira,
9, o partido anunciou publicamente que caminhará com
Simone Tebet (MDB). A decisão atende aos anseios de alguns ao passo em que contraria outros. Na contramão
da vontade de parte dos integrantes da sigla, o partido
não lançará — como faz desde
1989 — candidato à presidência da República.
O nome responsável por
colocar fim ao que até então
era tido como uma incógnita
foi o de Tasso Jereissati, senador pelo estado do Ceará. Nem
João Doria, nem Eduardo Leite
levaram a melhor. Desde as
prévias, o partido caminha rachado. A começar pelo fato do
ex-governador de São Paulo,
João Doria, ter levado a melhor
sob Leite, ex-governador do
Rio Grande do Sul, defendido
por uma grande ala tucana.
Mesmo depois da disputa
interna, que consagrou Dória
como candidato, parte dos tucanos se mantiveram resistentes ao nome. Depois de tantos
conflitos — paralelos à inexpressividade de seu nome —
Doria recuou.

A decisão abriu duas possíveis frentes para o tucanato.
A primeira delas, que o PSDB
bancasse, no lugar de Dória,
Eduardo Leite. A segunda, que
fizessem uma composição com
outras legendas. A tarde de
ontem mostrou que a sigla escolheu pela segunda opção.
Em um encontro a portas
fechadas em seu próprio gabinete, Jereissati firmou um
acordo para ocupar a vice da
candidata pelo MDB, Simone
Tebet. Na tentativa de protagonizarem a intitulada terceira
via, estarão juntos na disputa,
MDB, PSDB e Cidadania. O encontro no gabinete de Tasso
contou, inclusive, com a presença dos presidentes das três
siglas. Como contrapartida ao
apoio tucano, o PSDB exigiu o
endosso do MDB para reeleição
de Leite ao governo do Rio
Grande do Sul.

Desconexo

O firmamento de uma
aliança nacional onde o PSDB
não terá candidatura própria
à presidência fez cair por terra
ao menos a primeira parte do
discurso do ex-governador
goiano Marconi Perillo (PSDB).
O líder, que está prestes a assumir uma posição de impor-

Há um consenso, nos bastidores, de que não há outro além de Marconi para enfrentar Caiado nas urnas
tância na executiva nacional,
assegurou durante passagem
pela Câmara Municipal de
Goiânia, há duas semanas, que
o partido teria, sim, candidato
a presidente e a governador.
E mais: descartou qualquer
conversa com a esquerda.
Na ocasião, ao ser indagado
sobre ambos os assuntos, resumiu: “Essa conversa [de composição com a esquerda goiana] não existe por um motivo
muito simples… O PT terá candidato à presidência da República, o PSDB também. O PT
terá candidato ao governo de
Goiás, o PSDB também”. Apesar
do ex-governador reafirmar
que, em Goiás, o tucanato terá

um nome na disputa ao Palácio
das Esmeraldas — assim também o fez em setembro de
2021 durante visita do ex-senador Arthur Virgílio ao estado
— o comentário é que o mais
provável, caso isso de fato
aconteça, é que o tal nome
chegue à disputa avalizado por
forças esquerdistas.
Há um consenso, nos bastidores, de que não há outro
senão Marconi para a empreitada contra o atual governador
Ronaldo Caiado. É unânime a
percepção de que o ex-governador deseja entrar para a disputa, mas há, dentro dessa
parcela, aqueles que titubeiam
ao colocar como certo o nome

de Marconi na corrida pela
governadoria.
“Ele representa um dos
maiores estrategistas políticos
que ainda restam nesse Estado.
É um homem que age baseado
em pesquisas, em números. Se
sentir qualquer dificuldade em
emplacar uma candidatura ao
governo, certamente vai recuar
e se lançar ao Senado”, analisa
uma liderança próxima ao exgestor. Caso isso aconteça, a
segunda parte do discurso de
Marconi também cairá por terra, haja vista que o partido ficará sem candidato não apenas
à presidência, mas também ao
governo goiano. (Especial
para O Hoje)
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As redes neutras são avanço
para as telecomunicações
Carlos Eduardo Sedeh
Há um movimento já bem estruturado se desenhando nas telecomunicações do Brasil: a efetivação das redes neutras. Atualmente, as principais
empresas do setor já criaram joint-ventures voltadas exclusivamente à oferta de serviços de
aluguel de fibra ou de acesso. Entre elas, estão a
Vivo, Tim e Oi -- que recentemente criou a V.tal.
A premissa de negócios que torna o modelo
economicamente viável é trazer para as empresas
a seguinte reflexão: por que investir o dinheiro
(cada dia mais escasso e caro) em infraestrutura,
onde já existe cobertura, se você pode utilizá-la
por um preço justo, com qualidade e disponibilidade? É uma boa pergunta, afinal, seria extremamente antieconômico gastar recursos para instalar
equipamentos e fibra óptica onde já existem outras
redes. Esse processo de fornecer e utilizar redes
de terceiros otimiza recursos para todos os lados.
E é, sim, um negócio muito interessante.
Veja, essas grandes operadoras estão em um
novo ciclo que demanda a aplicação de uma quantidade muito grande de recursos para viabilizar a
implantação do 5G. Elas precisam, agora, destinar
recursos a isso e sem ao menos ter certeza de um
retorno maior do que têm hoje.
Pode ser que a companhia coloque muito dinheiro nisso e continue tendo o mesmo resultado
que consegue oferecendo serviços com as versões
anteriores das redes móveis, como o 4G. Ou seja,
as empresas de telecomunicações já estão endividadas e, ainda assim, terão que iniciar novos investimentos, sem uma clara garantia de retorno.
Além dessa necessidade, outro ponto em comum
é que todas essas empresas viram suas infraestruturas deixando de gerar valor para seus acionistas ao permanecerem dentro das organizações.
Logo, fazer uma separação dos negócios se mostra
uma decisão certa. Além disso, a maior parte
delas teve a entrada de novos sócios. Foi o caso da
Oi com o BTG, assim como Tim e Vivo, que fecharam parcerias com fundos internacionais que

querem injetar recursos nas redes.
Isso proporcionou outra mudança. A infraestrutura, que não era, nesse momento, uma prioridade para essas companhias, passa a ser primordial
para seus “spin-offs”. O interessante das InfraCo como são chamados os negócios voltados ao fornecimento de redes - é que elas estão capitalizadas,
têm dinheiro em caixa para ampliação de suas
redes. Estão prontas para ir além das empresasâncoras de onde saíram - e que são suas maiores
clientes -, saindo ao mercado para captar novos
consumidores no B2B, atendendo aos provedores
regionais, que têm feito um grande trabalho na
interiorização das redes de fibra óptica no País.
Do lado de quem quer contratar esse serviço,
o movimento também é muito interessante. Ao
alugar uma rede, provedores menores têm a oportunidade de expandir sua base de atendimento,
com novos serviços e em cidades diferentes, sem
precisar investir na criação de infraestrutura própria. Só utilizando essas redes das grandes teles,
que já estão prontas.
Mas, mesmo que boa para os dois públicos, o
maior desafio é que essas empresas de fibra forneçam as mesmas condições para suas companhias
de origem e para as demais do mercado. Com
preço, prazo, SLA - velocidade do reparo - consistentes e de qualidade. Esse é o principal ponto
onde todos precisam prestar bastante atenção.
Oferecer um serviço novo e diferente a esse
setor, para que suas redes possam ser utilizadas
com confiabilidade, seFotos: Divulgação
gurança, rapidez e com
valor correto, o que ajudará no crescimento do
setor e na melhoria de
serviços. Por isso, vejo
com muito otimismo
esse movimento de redes
neutras e a possibilidade
Carlos Sedeh é vice-presidente
de expansão que vem
executivo da Associação das
com ele. E é disso que
Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas
precisamos: avanço!

OPiniãO

As autoridades reguladoras dão mais um exemplo de que pouco se importam com o bem-estar
da população brasileira, especialmente quando
se trata do acesso a um direito básico: a saúde.
Não me espanta muito, considerando as atitudes
que presenciamos nos últimos meses em relação
ao aumento de preços dos planos de saúde.
O IBGE informa que cerca de 150 milhões de
pessoas dependem do Sistema Único de Saúde
(SUS). Agora esse número deve aumentar, pois
o Superior Tribunal de Justiça (STJ) aprovou o
rol taxativo dos planos de saúde. Com essa medida, os planos não devem cobrir procedimentos
fora da lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e entende-se que a lista da
agência contém todos os pontos de cobertura
obrigatória. Porém, a decisão abre exceções
para tratamentos experimentais ou quando não
houver possibilidade de substituição.
Isso significa que os planos de saúde poderão
negar a realização de atendimentos. Milhares
de pessoas dependem dos planos de saúde para
realizar seus tratamentos. É um absurdo!

Mas não para por aí. Recentemente, a ANS
aprovou o maior reajuste de planos de saúde individuais e familiares desde o início da série histórica, iniciada em 2000. O percentual aprovado:
15,5%. O aumento é válido para todos os planos
contratados a partir de janeiro de 1999 ou que foram adaptados à nova legislação. Esse caso é sintomático. Afinal, estamos vivenciando novamente
um período de inflação elevada, além disso, ainda
estamos em pandemia e há milhares de pessoas
que dependem de tratamentos específicos para
tratar sequelas da Covid-19, só disponíveis na
rede particular. Não bastasse isso, grande parte
da população enfrenta
dificuldades financeiras
devido à perda de renda
e desemprego.
A questão é grave,
mas não vejo nenhum
governante ou político
levantar a voz contra
esse absurdo. Claro, eles
Antonio Tuccilio é presinão têm o problema de
dente da Confederação
renda que nós, cidadãos
Nacional dos Servidores
Públicos (CNSP)
normais, temos.
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Juntos contra o suicídio
Hoje irei abordar um tema de extrema importância e que preocupa muito: o suicídio. São registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos
no Brasil e mais de 16 milhões no mundo. Tratase de uma triste realidade, que registra cada vez
mais casos, principalmente entre os jovens. Cerca
de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados
a transtornos mentais. Por isso, se você conhecer
alguém que já tentou ou pensa em cometer, ajude
esta pessoa e se possível leve ela até um profissional.
Rogério Silva
Goiânia

Mosquito da dengue
Em época de pandemia pouco se fala sobre o
Aedes aegypti. O mosquito é o principal transmissor
da dengue. É importante os órgãos públicos intensificarem as campanhas de combate, principalmente por não termos o suporte dos agentes
de combate a endemias que auxiliam e verificam
os cuidados domésticos. Em épocas de chuvas isoladas devemos ficar mais atentos para que não
sejamos omissos em relação ao mosquito da
dengue, já que podemos fazer a diferença.
Yasmine Gondim
Aparecida de Goiânia

CONTA PONTO

{

Em meio à inﬂação, novo aumento
para planos de saúde é absurdo
Antonio Tuccilio

n

Não satisfeito, vem agora
pedir adiamento.
Observa-se a manobra
processual do advogado,
que omitiu a
documentação de entrada
no processo no Rio de
Janeiro - o que deixaria
claro que era atitude de
má-fé processual”
Ministério Público de Goiás (MP-GO), ao
se posicionar contra o pedido do advogado Luiz Carlos Silva Neto de novamente tentar adiar a realização do
Tribunal do Júri do caso Valério Luiz na
próxima segunda-feira (13). Neto representa o réu Maurício Sampaio, acusado de ser o mandante do assassinato
em 2012. O juiz Lourival Machado da
Costa negou o pedido do advogado por
não haver “nenhum fundamento
legal” para adiar o julgamento.

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
Segundo o relator do projeto que limita o
icMS sobre combustíveis, energia elétrica,
transportes e telecomunicações, senador
Fernando Bezerra coelho (MDB-PE), o preço
da gasolina cairia de R$ 7,21 (média do litro
considerada nos cálculos) para R$ 5,56. A
queda seria de R$ 1,65. “Sei! Antes de cair, os
acionistas vão pressionar para acabar com a
tal defasagem. Vai ficar tudo igual. Menos o
rombo no cofre público”, ironizou o leitor.
Iris Correia

M

@ohoje
A Polícia civil de Goiás (Pc-Go) prendeu na última terça (7) uma mulher de 43 anos suspeita
de matar um idoso com um golpe de faca na
cidade de Piracanjuba. o crime ocorreu em
dezembro de 2019 após discussão em um bar
no Setor Vila união. “Gente, o povo anda matando como se vivêssemos num faroeste. Eu
hein?!”, lamentou a internauta.
Valéria Pires (@valpirescrist)

N

@jornalohoje
A Assembleia legislativa aprovou nesta
quarta (8) um projeto que proíbe cortes de
água, energia e gás em finais de semana e
feriados. Apresentado pelo deputado
Amauri Ribeiro (uB), o projeto nº 2875/19
recebeu 23 votos favoráveis. A matéria
segue para a sanção do Executivo. “Eles trabalham em feriados?”, questionou o leitor.
Fred (@fred130186)

Aos colaboradores do o Hoje: Artigos para este espaço devem conter no máximo 4.000 caracteres e
também podem ser divulgados no portal ohoje.com.
São analisados os textos enviados, com foto e assinatura, para editor@ohoje.com.br. cartas não podem
ultrapassar 800 caracteres e o endereço para envio
é o mesmo dos artigos. Mais informações podem
ser obtidas pelo (62) 3095-8742.
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ECONOMIA

Econômica
Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Oito dos 15 locais investigados acompanharam o resultado positivo

Indústria
cresce 0,1%
em abril,
aponta IBGE
A indústria cresceu 0,1% em abril, segundo a Pesquisa
Industrial Mensal (PIM Regional) do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE). Oito dos 15 locais investigados acompanharam o resultado positivo. As maiores
altas foram registradas no Rio de Janeiro (5,9%), em
Santa Catarina (3,3%) e na Bahia (3%).
Apesar de percentuais mais baixos, a produção em
Pernambuco (2%), no Pará (1,9%), na Região Nordeste
(1,5%) e no Rio Grande do Sul (0,5%) também subiu
acima da média nacional. Já o estado do Amazonas (0,1%)
ficou no mesmo patamar. Em movimento contrário, Mato
Grosso (-4,7%), Paraná (-4,3%) e São Paulo (-2,8%) tiveram
recuos mais acentuados.
Segundo a pesquisa, no período entre fevereiro e abril, a
média móvel trimestral ficou positiva em 11 dos 15 locais
pesquisados. Os destaques foram Pará (6,3%), Minas Gerais
(3,3%), Pernambuco (3,2%), Amazonas (3,2%), Ceará (2,7%),
Rio de Janeiro (2,7%) e Região Nordeste (2,5%). No acumulado
do ano, no entanto, houve recuo em 11 dos 15 locais pesquisados, principalmente no Pará (-10,2%), no Ceará (-9%) e
em Santa Catarina (-8,1%).
Em 12 meses, a indústria nacional caiu 0,3% e sete dos
15 locais pesquisados tiveram taxas negativas em abril de
2022. “Amazonas (de 6,5% para 1,5%), Paraná (de 5,8%
para 2,1%), Santa Catarina (de 3,5% para 0,1%), Rio Grande
do Sul (de 5,2% para 2%), Ceará (de -0,9% para -3,7%), Espírito Santo (de 6,4% para 3,8%), São Paulo (de 1,6% para
-0,7%) e Minas Gerais (de 7% para 4,8%) mostraram as
principais perdas entre março e abril de 2022, enquanto
Bahia (de -8,8% para -6,9%) e Mato Grosso (de 7,1% para
8,4%) assinalaram os maiores ganhos entre os dois períodos”, apontou a pesquisa.
Os dados foram divulgados, ontem (9), pelo IBGE.
Para o analista da pesquisa, Bernardo Almeida, fatores
como a inflação elevada, a baixa massa de rendimento,
que reduz o consumo das famílias, o encarecimento das
matérias-primas e o desabastecimento de insumos explicam o crescimento tímido em abril. “Tudo isso recai
diretamente sobre a cadeia produtiva, diminuindo o
ritmo da produção industrial”, observou.
O resultado do Rio de Janeiro, que foi a segunda taxa positiva consecutiva para a indústria fluminense, representou
a principal influência no resultado. O avanço foi causado
pelo desempenho do setor de coque e dos produtos derivados
do petróleo e biocombustíveis, impactando ainda o setor de
metalurgia. “Foi a taxa mais intensa para o Rio desde julho
de 2020, quando a indústria fluminense atingiu 8% de crescimento”, informou o analista.
De acordo com a pesquisa, a alta de 3,3% de Santa Catarina, que ficou em segundo lugar nos destaques de
abril, foi influenciada em grande parte pela indústria do
vestuário. Com o resultado, o estado eliminou parte da
sua queda do mês anterior, que atingiu 3,5%.
Segundo o analista, a principal influência negativa no
índice nacional foi a queda de 2,8% de São Paulo. O estado
responde por aproximadamente 34% da produção industrial
nacional. “O baixo desempenho do setor de veículos automotores e o de máquinas e equipamentos tiveram o maior
peso nesse resultado”, explicou Bernardo Almeida.
A pesquisa mostrou ainda que em abril, cinco dos 15
locais pesquisados atingiram índices acima do patamar prépandemia de Covid-19, registrada em fevereiro de 2020.
Minas Gerais e Rio de Janeiro ficaram em 5,8%; Mato Grosso,
5%; Rio Grande do Sul, 3% e Santa Catarina 2,9%. Em relação
a abril de 2021, a produção industrial caiu 0,5% com taxas
negativas em sete dos 15 locais pesquisados. O IBGE destacou
que abril de 2022 teve 19 dias úteis, ou seja, um dia a menos
do que o mesmo mês do ano anterior. (ABr)

Setor mineral deve turbinar
receitas da União até 2030
As receitas geradas pelo setor extrativo tiveram papel de destaque no aumento da arrecadação bruta total da União ao longo do
ano passado e tendem a irrigar de forma relevante as receitas ao longo dos próximos
anos, sob influência principalmente dos setores
de petróleo e gás e do minério de ferro, mostra
o trabalho “Perspectivas para a arrecadação
ligada ao setor extrativo mineral em 20222030”, do economista Bráulio Borges, pesquisador associado do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV).
A Carta do Ibre deste mês, assinada pelo
economista Luiz Guilherme Schymura, diretor da instituição, contempla uma resenha
daquele trabalho e reforça a advertência
levantada por Borges sobre a necessidade
de dar destino adequado, com transparência
e boa gestão, àqueles ganhos de receitas,
até por seu caráter volátil. Além do mais, as
receitas estão associadas a recursos naturais
finitos, como destaca Schymura. “A história
de inúmeros países nas últimas décadas
mostra a frequência com que o “presente
dos céus” representado pela extração de recursos naturais pode ser tornar uma “maldição”, que mais atrapalha do que ajuda o
desenvolvimento econômico e social”, assinala o diretor do Ibre.
Em suas projeções, Borges considera que
os ganhos de receitas gerados pelo setor de
extração mineral, inicialmente impulsionados pela escalada dos preços internacionais
das commodities e, a seguir, por ganhos expressivos na produção doméstica de petróleo
e gás, graças ao pré-sal, deverão ter continuidade durante a próxima década. Por isso

mesmo, numa visão de longo prazo, pensando nas próximas gerações, Borges sugere
que esse “efeito surpresa” sobre as receitas
deveria ser utilizado, alternativamente, para
uma “consolidação fiscal”, com redução da
dívida pública federal, ou para turbinar investimentos em infraestrutura e capital humano, via educação, por exemplo. Isso evitaria, conforme sublinha Schymura, que as
receitas extraordinárias fossem dispersadas
“em gastos menos vitais para o desenvolvimento econômico e social”.

Ganhos em 2021

Na prática, os ganhos de arrecadação a
partir da alta dos preços de petróleo e do
minério de ferro começaram a ser observados já em 2021. Nos dados da Receita Federal,
a carga tributária bruta do governo central
(quer dizer, a soma de toda a arrecadação
realizada pela União) elevou-se de 20,95%
em 2020 para 22,48% do Produto Interno
Bruto (PIB) no ano seguinte, a mais alta
desde 2013 – o que não deixa de ser mais
uma contradição para um governo que se
auto intitula como “liberal” e que defenda a
redução do papel do Estado na economia.
De toda forma, a arrecadação bruta apresentou elevação equivalente a 1,53 pontos
sobre o PIB. Somando todas as receitas geradas pelo setor de extração, estima Borges,
a carga tributária do segmento avançou de
1,04% para 1,85% entre aqueles dois anos,
refletindo um ganho de 0,81 pontos. Isoladamente, a extração mineral respondeu por
quase 53,0% do aumento registrado pela
carga tributária total.

BALANÇO
t

2 Considerando toda a arrecadação de royalties e participações especiais do setor
extrativo em geral, incluindo
a Compensação Financeira
pela Exploração Mineral
(CFEM), os dividendos pagos
pela Petrobras ao governo federal e o chamado “óleo-lucro”
(o petróleo excedente destinado à União nos contratos de
partilha para exploração das
reservas do pré-sal), o estudo
de Borges projeta um ganho
anual de receitas em torno de
1,2 pontos de porcentagem do
PIB entre 2022 e 2030.
2 Nessa estimativa, as receitas públicas geradas pelo
setor de extração mineral subiriam de 0,92% do PIB na
média observada anualmente
entre 2011 e 2020 para 2,11%
em média no período 20222030. “Esse conjunto arrecadatório atingiu 1,85% do PIB
em 2021 e deverá chegar a
2,31% do PIB em 2022”, acrescenta Schymura, tomando o
trabalho de Borges como base.
2 Para atribuir valores
àqueles ganhos a preços de
hoje, deve-se considerar que
o PIB acumulado em 12 meses
até março passado somou
algo perto de R$ 8,863 trilhões,
segundo dados do Instituto
Brasileiro de Geografia e Es-

tatística (IBGE). Isso significa
que poderão ser acrescidos
anualmente às receitas brutas
do governo federal qualquer
coisa ao redor de R$ 106,4
bilhões por ano. Como referência, somados, os gastos
com Bolsa Família/Auxílio
Brasil e com os benefícios de
prestação continuada, destinados a idosos e deficientes,
atingiram R$ 109,2 bilhões
nos 12 meses encerrados em
março deste ano.
2 Borges considera, naquele
cálculo, a perspectiva de algum refluxo nos preços do
petróleo entre 2023 e 2024,
diante da esperada normalização dos fluxos de oferta
com o final da guerra entre
Rússia e Ucrânia, e sua estabilização ao redor de uma
cotação média de US$ 65 por
barril do petróleo tipo Brent
de 2024 em diante – valor
alinhado à média real efetivamente observada no período entre 1980 e 2021, aponta Schymura.
2 O trabalho leva em conta
ainda as previsões de aumento em torno de 79% para a
produção diária de petróleo
no País, saindo de 2,9 milhões
para 5,2 milhões de barris
entre 2021 e 2029, com a produção de gás mais do que

dobrando ao saltar de 134,0
milhões para 227,0 milhões
de metros cúbicos por dia
em igual intervalo (salto de
106,7%). Na mesma linha, o
volume de petróleo a ser
apropriado pela União nos
contratos de partilha tende
a aumentar 43,3 vezes de
2022 para 2031, partindo de
apenas 26 mil para 1,127 milhão de barris por dia.
2 “Esse impacto da extração
de recursos naturais, sobretudo petróleo e gás natural,
na arrecadação federal é um
fenômeno extremamente relevante no horizonte à frente,
mas que aparentemente tem
passado ao largo do radar da
maioria dos analistas”, acrescenta ainda Schymura. De
fato, as projeções de organismos internacionais, como o
Fundo Monetário Internacional (FMI), e domésticos, a
exemplo da Instituição Fiscal
Independente (IFI), abrigada
na estrutura do Senado, apontam queda na arrecadação
bruta como proporção do PIB
nos próximos anos. O Ministério da Economia igualmente considera uma redução da
carga de impostos federais
de 21,95% em 2022 para
21,0% do PIB em 2025 (saindo
de 22,48% no ano passado).

Gorjetas ﬁcam livres de impostos
em Goiânia, decide Justiça Federal
A Justiça Federal deferiu liminar ao Sindicato dos Bares
e Restaurantes do Município
de Goiânia (Sindibares Goiânia), no último dia 31 de maio,
que autorizou a exclusão das
gorjetas da base de cálculo do
Simples Nacional e do PIS, COFINS, IRPJ e CSLL* nos regimes
tributários do Lucro Real ou
do Lucro Presumido, nos próximos registros contábeis. A
decisão beneficiará todos os
associados ao Sindibares Goiânia e à Associação Brasileira

de Bares e Restaurantes - Goiás
(Abrasel-GO) localizados em
Goiânia (GO), que quiserem
fazer a adesão ao processo.
O Sindibares Goiânia, representado pelos assessores jurídicos da entidade, os advogados Gustavo Afonso Oliveira
e Andréia Andrade Ribeiro, propôs mandado de segurança coletivo pedindo a exclusão dos
impostos citados. A entidade
foi movida a entrar com a ação,
pois a União tem exigido dos
bares e restaurantes a inclusão

das gorjetas, também chamadas
de taxas de serviços, para cálculo dos referidos impostos.
O presidente do Sindibares Goiânia, Newton Pereira,
explica que apesar de cobradas junto com a nota fiscal
dos produtos vendidos pelas
empresas (bebidas e alimentos), as gorjetas são destinadas aos empregados, não
compondo, portanto, o faturamento, receita ou lucro da
empresa, que faz apenas a
gestão dos valores. (ABr)
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João Campos já teria decidido
compor aliança com Mendanha
Divulgação

Anúncio deve
ocorrer em
breve, segundo
interlocutores
do deputado
federal
Francisco Costa
O deputado federal João
Campos (Republicanos) deve
fechar com o pré-candidato ao
governo de Goiás, Gustavo
Mendanha (Patriota), para
compor a majoritária, informam interlocutores próximos
ao parlamentar. Campos é précandidato ao Senado e o anúncio ocorreria em breve .
Conversas de bastidores
sugeriam uma manutenção
do Republicanos na base do
governador Ronaldo Caiado
(União Brasil). Inclusive, estas davam conta de que Campos estaria em articulação
para ser suplente do pré-candidato ao Senado Lissauer
Vieira (PSD), presidente da
Assembleia Legislativa de
Goiás (Alego).
Uma fonte que tem bom
acesso ao presidente estadual
do Republicanos, João Campos,
contudo, disse que essa possibilidade não existe. Enfática,
a pessoa diz que o deputado é
pré-candidato a senador e que
não existe hipótese de sair suplente de ninguém.
Vale citar, caso a decisão de
Campos em se juntar a Mendanha se confirme ela diferirá
de alguns correligionários da
sigla, como os dois deputados
estaduais da legenda, Jeferson
Rodrigues e Rafael Gouveia, e
o prefeito de Goiânia, Rogério
Cruz, que são “caiadistas”. O
presidente, entretanto, deu liberdade aos membros do partido nesse sentido, já que o Republicanos não tem nome ao
governo – mesmo indo para
chapa do ex-prefeito de Apa-

governo de Caiado ou um primeiro de Gustavo também seriam semelhantes (uma vez
que os vê ideologicamente parecidos). Sobre isso, ele preferu
não comparar. “A proposta de
cada um deverá ser avaliada.
Isso só saberemos na época
da campanha.”
Já sobre os apoios do partido, João Campos afirma que
os deputados e prefeitos estão
liberados. “Partido não terá
candidato ao governo, então
não há porque exigir apoio.
Todos têm liberdade”, enfatizou. “Temos ‘caiadistas’ e
‘gustavistas’. Se tiver entusiastas do major Vitor Hugo
(PL), Marconi (PSDB), está liberado…”, conclui.

Disputa grande

Fonte com bom acesso
ao presidente estadual
do Republicanos, João
Campos, disse que a
possibilidade de
continuar na base do
governador Ronaldo
Caiado não existe

recida de Goiânia. Ele, contudo,
ainda não fala oficialmente sobre o assunto.

Iguais

O deputado federal João
Campos disse, recentemente
ao Jornal O Hoje, que não vê
diferença em ocupar um lugar na chapa do governador
Ronaldo Caiado ou de Gustavo Mendanha. “Do ponto de

vista ideológico, Mendanha
e Caiado são iguais”, declarou
no último mês.
À época, ele disse que se
não tivesse acordo, o Republicanos teria um candidato
“verdadeiramente” avulso
ao Senado. “Sem estar vinculado a nenhum candidato
ao governo”.
Ele também foi questionado se um eventual segundo

Na base caiadista a disputa
é grande. O presidente estadual do PP, Alexandre Baldy;
o deputado federal delegado
Waldir Soares (União Brasil);
o deputado federal Zacharias
Calil (União Brasil); o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Lissauer Vieira;
e o senador Luiz do Carmo
(PSC) já colocaram o nome a
disposição.
Lissauer e Luiz do Carmo
defendem um nome de consenso. Os demais preferem a
possibilidade de candidaturas
avulsas. Baldy, inclusive, afirma que “todos coligam com
governador, mas para o Senado são todos independentes”. Ou seja, Caiado não teria
um nome na chapa, mas vários avulsos.
Essa afirmativa, entretanto, contraria as informações
apuradas, recentemente pelo
O Hoje, de que o Caiado teria
definido Lissauer, mas protela
a decisão por estratégia. O
governador demoraria ao máximo a decisão para dificultar
que os demais pré-candidatos
migrem para outras chapas
por causa do tempo. De acordo com uma fonte, seria “empurrar com a barriga”. (Especial para O Hoje)

ELEIÇÕES 2022

Esboço do plano de governo do PT causa mal-estar
Ainda sem ter sentado com
PSB, PCdoB, PV, Psol, Rede e
Solidariedade para determinar
pontos importantes, o Partido
dos Trabalhadores soltou um
esboço do programa de governo que causou mal-estar. A
ideia, agora, é revisar, pedir
opinião, ouvir mais e estabelecer um elo entre as ideias muitas delas ditas aos quatro
cantos, principalmente por
Lula - e a viabilidade.
Disparado na frente das
pesquisas, o ex-presidente Lula,
como nome certo à eleição
com Geraldo Alckmin (PSB) na
vice, adiantou parte do documento que prevê a revogação
do teto de gastos e da reforma
trabalhista. As propostas devem ser avalizadas pelos partidos que compõem a federação, afinal, cada representante
dessas siglas deverá, nas ruas,
em comitês espalhados pelo
País, explicar cada ponto para
convencer os eleitores.
Outro ponto que chama a
atenção e incomoda o mercado
é o ítem que vai contra a privatização da Eletrobras. Ou
seja, num eventual terceiro governo lulo-petista haveria a
reestatização da empresa. “É
certamente o melhor para os

Ricardo Stuckert

Pontos, como aborto e aumento de gastos, causaram polêmica até entre aliados de Luiz Inácio Lula da Silva
brasileiros”, defende um membro da executiva do PT de Goiás.
A proposta, que deverá chegar no seu relatório final com
90 itens, cria expectativa no
eleitor sobre a implementação
de uma nova legislação trabalhista sob a perspectiva - repetido tanto por Lula quanto por
aliados nos estado - de que deverá valorizar o salário mínimo. Com isso, “recolocar os pobres e os trabalhadores no or-

çamento". Para isso, segue o
texto, seria necessário "revogar
o teto de gastos e rever o atual
regime fiscal brasileiro".
O ex-deputado Luis Cesar
Bueno defende o investimento.
“O estado precisa voltar a investir em obras e infraestrutura.
Para isso, é preciso impulsionar
vários setores, entre eles, a
construção civil. Um dos itens
que mais movimenta a economia são as obras públicas. Por-

tanto, é necessário que o estado
retome as grandes obras. Em
Goiás, a duplicação da BR-153,
ligando Anápolis a Tocantins,
pelo menos. É preciso retomar
a construção de casas populares
e, principalmente, acabar com
a fome”, disse ele.
Sem muitos detalhes - o que
a equipe de Lula, com orientação dos partidos aliados - de
como implementar, o documento fala em compromisso

com a sustentabilidade. Mas,
para isso, seria necessário usar,
de maneira responsável, os recursos naturais.
O documento, num tom de
discurso, acrescenta: "O Brasil
da esperança exige compromisso com o povo brasileiro, que é
nossa maior riqueza, em torno
da superação do Estado neoliberal e da consolidação de um
Estado de bem estar social”.
O Partido dos Trabalhadores propõe, ainda, renovar e
ampliar o Bolsa Família. De
qualquer forma, não há nenhuma explicação, por ora, sobre de onde viria o recurso e
a quantidade de beneficiados.
Sem falar diretamente sobre
aborto, é dito que as mulheres
podem ter, como direito, o
"exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos".
Numa continuidade das políticas discutidas e implantadas
nos governos Lula e Dilma
Rousseff, o documento volta a
fazer em cotas sociais e raciais.
Seria um serviço mais voltado
a concursos públicos e na educação superior. O relatório inicial ainda fala em discutir e
criação de políticas que "enfrentam o genocídio”. (Yago
Sales, especial para O Hoje)
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Promessas

Presidente da Alego comentou dados da corrida ao Senado

Lissauer ataca
Marconi em
entrevista e
cita corrupção
O presidente da Assembleia Legislativa (Alego) e pré-candidato
ao Senado, Lissauer Vieira (PSD), criticou ontem (9) a gestão do exgovernador Marconi Perillo (PSDB), provável adversário na corrida
para o Senado. Durante entrevista à Rádio Alvorada FM de Rialma,
Lissauer realçou problemas da passagem de Marconi pelo governo
e pelo Senado. Além disso, o pré-candidato afirmou que Marconi
já teve sua oportunidade e a população de Goiás não o quer mais.
“O povo goiano não quer voltar a anos atrás, quando
tínhamos Goiás estampado nas páginas de corrupção, de falcatruas. O que nós queremos agora é pensar pra frente”, disse.
“São obras inacabadas, promessas não cumpridas, problemas
estruturais, dívidas faraônicas, programas sociais que não
foram concluídos, falta de repasse de saúde e educação para
municípios e tantos outros problemas de credibilidade que o
Estado de Goiás vivia”, ressaltou Lissauer.
O presidente da Alego comentou dados da corrida ao
Senado, que pode ou não contar com Marconi. O ex-governador dispara como líder de intenções de voto, segundo
pesquisa do instituto Real Time Big Data, quando aparece
com 27% das intenções de votos, enquanto Lissauer tem
3%. “Ao mesmo tempo em que ele lidera a pesquisa, ele
lidera também a rejeição, que é altíssima.”
Lissauer afirmou que o governo Marconi não tinha
condição de obter empréstimos. “Goiás precisa de um
senador que tenha ficha limpa e que pense pra frente.
Nós precisamos de gente nova, de cabeça nova.” (Ana
Bárbara Quêtto, especial para O Hoje)

Uma leitura atenta à proposta de governo do
então candidato Jair Bolsonaro em 2018 – batizada
de “O Caminho da Prosperidade” - mostra que dezenas de promessas não saíram do papel. O documento contém 81 páginas e logo na apresentação
prometia “um governo sem toma lá-dá-cá, sem acordos espúrios”. Quase quatro anos depois, o Planalto
virou refém do Centrão, com direito a orçamento
secreto e cadeiras no primeiro escalão do Governo.

Imprensa

O plano também falava em “imprensa livre”.
Em 2020, foi revelado que o governo Bolsonaro
fez monitoramento de jornalistas críticos à sua
gestão. Nos últimos anos, foram inúmeros os ataques do presidente a jornalistas, inclusive com
ameaça de agressão física.

Inflação

O então candidato Bolsonaro também jurou
que faria os ajustes necessários para garantir
crescimento com “inflação baixa e geração de
empregos”. Atualmente, o Brasil tem a maior inflação dos últimos 26 anos.

Derrota

A decisão do PSDB de apoiar Simone Tebet
(MDB-MS) representa mais uma derrota para o
ex-homem forte do partido, Aécio Neves. Só ele e
cinco parlamentares votaram pela candidatura
própria. Outros 39 votaram pela chapa com Tebet.

Infração

Deputados do PSB acionaram a ProcuradoriaGeral da República (PGR) para que o ministro da
Saúde, Marcelo Queiroga, seja investigado por
suspeita de responsabilidade e improbidade administrativa e infração à legislação eleitoral.

Queiroguinha

No documento, a bancada cita denúncia de
que o filho do ministro estaria atuando como intermediário para obter recursos do Ministério da
Saúde e do Fundo Nacional de Saúde para determinados agentes políticos. Conhecido como Queiroguinha, o estudante de medicina Antônio Cristóvão Neto aparece como pré-candidato a deputado
federal pela Paraíba.

De Brasília

Em disputa com a ex-ministra
Damares Alves (Republicanos) ao
Senado, a deputada federal Flávia
Arruda (PL) adotou o lema “eu
sou de Brasília, conheço a cidade”.
Damares mudou de domicílio eleitoral de São Paulo para o Distrito
Federal em abril.

Auxílio

As pré-campanhas do ex-presidente Lula e de Jair Bolsonaro
elegeram o Auxílio Brasil como
principal mote para atrair os votos
dos eleitores de baixa renda. Bolsonaro vai reforçar que ampliou
o valor e o petista defenderá que
é o “pai” do benefício.

Barreiras

O Governo baixou uma Medida
Provisória (MP 1.121/22) que estabelece a instalação de barreiras sanitárias protetivas de áreas indígenas. O texto da MP, já em vigor, estabelece que as barreiras serão feitas
por servidores públicos federais,
prioritariamente, ou por militares.

Mariana

A Comissão Externa da Câmara
dos Deputados sobre o Rompimento
da Barragem do Fundão aprovou
relatório com 84 recomendações e
56 pressupostos para a reparação
de danos do crime socioambiental
de Mariana (MG). A lista inclui,
entre outras recomendações, a gestão de fundos para investimentos
específicos nas regiões afetadas.

Grande Oriente

O bicentenário do Grande
Oriente do Brasil, mais antiga associação de lojas maçônicas do
Brasil, será comemorado em sessão solene do Congresso Nacional
marcada para o dia 17 de junho.

Política salarial do servidor
cobra mais atenção do governo
Apesar de se destacar na maior parte dos
indicadores consultados pelo Instituto
FoxMappin, gestão de Caiado obteve resultado
mais tímido no quesito Política Salarial. Expresidente do Sintego comenta números
Thauany Melo
Uma pesquisa divulgada
pelo Instituto de Opinião e Mercado FoxMappin na última segunda-feira (6) revelou o percentual de aprovação do público em relação ao governo
de Ronaldo Caiado (UB) em diversas categorias., dentre eles
o Saneamento, Geração de Empregos e Política Salarial dos
servidores públicos.
A gestão de Caiado contou
com bons índices de respostas
“ótimas” ou “boas” no quesito
Saneamento, fechando com
37,47% de aprovação dos goianos. Já em Geração de Empregos,
são 33,22% das avaliações positivas (ótimas/boas).
Já no quesito Política Salarial dos servidores públicos, a
gestão reuniu a menor quantidade de avaliações positivas
(27,82% responderam ótimo
ou bom). O tema reúne o maior
percentual de respostas ruins
ou péssimas (28,16%). No quesito regular, foram 22,30% das
respostas. Outros 21,72% não
souberam responder.
A avaliação ruim pode estar
associada aos percalços com
os servidores da educação do
estado. A ex-presidente do Sin-

dicato dos Trabalhadores em
Educação de Goiás (Sintego),
Bia de Lima afirmou que a gestão do atual governador não
foi eficiente na política salarial
da categoria. “A política salarial
do Caiado foi a pior de todas
dos últimos anos. Ele não pagou
a data-base dos servidores e a
que ele pagou neste ano foi só
referente a apenas um ano.
Dava 25% e ele pagou 10%, ficaram 15% a ‘deus dará’. Ele
nunca cumpriu o piso para os
professores. O prejuízo para
educação nesta gestão foi muito
maior que na gestão do Marconi”, disse.
Ela pontuou que os salários
não oferecem incentivo aos
profissionais. “Quem estuda,
faz pós-graduação, não tem
nenhum estímulo, nenhuma
vantagem. As coisas chegaram
em um ponto que estamos vivendo no princípio da Idade
Média, o que vale é quem indica. Nós perdemos até a gestão democrática das escola”,
defendeu, em referência a suposta indicação de diretores
por políticos.
A antiga representante dos
professores, que deixou o cargo no Sintego no dia 1º de junho, relembrou que em 2021

Levantamento reuniu 870 entrevistas que foram realizadas entre os dias 28 e 31 de maio de 2022
a categoria teve imenso trabalho para a retirada do desconto previdenciário de
14,25% para todos os que recebem até o teto do INSS. À
época, o Sintego um abaixoassinado com mais de 20 mil
assinaturas de aposentados
exigindo a retirada do desconto previdenciário, que foi efetivada no final do mesmo ano
com a PEC dos Aposentados’.
Além dos salários defasados,
Bia de Lima criticou a gestão
no que diz respeito à exposição
ao contágio de Covid-19 sem os
EPI (Equipamentos de Proteção

Individual) adequados durante
a pandemia, falta de concursos
públicos, modulações equivocadas e fora dos prazos legais e
sucateamento do Ensino de Jovens e Adultos (EJA).

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
indicadores, 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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Mais uM na mala
Lucas Emmanuel / AGIF

Pedro Raúl volta
a marcar e
Goiás fica
somente no
empate contra o
Fortaleza;
equipe volta a
Goiânia após
três jogos fora
Victor Pimenta
O Goiás ficou somente no
empate diante do Fortaleza
em 1 a 1, na arena Castelão.
A equipe esmeraldina saiu
atrás do placar ainda no começo do jogo, com gol de Yago
Pikachu, mas no final da partida, Pedro Raúl garantiu o
ponto para o clube goiano. A
equipe retorna a Goiânia com
quatro pontos e uma classificação na bagagem.

Primeiro tempo

Antes mesmo do jogo começar, Jair Ventura teve que
fazer uma substituição de última hora. O zagueiro Sidimar
acabou sentindo no aquecimento e Sidnei entrou em seu
lugar. O Fortaleza ainda assim
foi pressão desde o primeiro
minuto de jogo, tanto que só
deu o time tricolor nesse começo de partida, com Tadeu
fazendo defesas para salvar.
Porém, a pressão do Fortaleza acabou resultando em gol.
Belo passe de Lucas Lima e
encontrou Yago Pikachu. Reynaldo o deixou em posição le-

Atacante Pedro
Raúl foi autor do
gol que deu o
empate ao Goiás;
foi seu terceiro gol
em dois jogos

gal e o atacante livre bateu no
canto de Tadeu que ainda tocou na bola antes de entrar. O
time tricolor ainda teve uma
possível penalidade que foi
checada do VAR, mas Bruno
Arleu não marcou. Mesmo com
o 1 a 0 no placar, os donos da
casa pouco deixaram o Goiás

Segundo tempo

Se antes do intervalo a partida foi movimentada, o mesmo não foi na segunda etapa.
Os quarenta e cinco minutos
foram bastante parados, mas
isso devido às muitas faltas
cometidas pelas duas equipes,

assim também jogadores sentindo dores em cada entrada.
Assim o Goiás chegou com
perigo nas bolas paradas de
Fellipe Bastos. O volante fez

FICHA
técnicA
t
Fortaleza 1x1 Goiás
Data: 09 de junho de 2022. Horário e local: 20 horas, Arena
castelão (Fortaleza). Arbitragem: Bruno Arleu de Araujo (RJ/FiFA);
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique correa (RJ/FiFA) e
luanderson lima dos Santos (BA); quarto árbitro: luciano da
Silva Miranda Filho (cE). Gols: Fellipe Bastos 12’1t (Fortaleza);
Pedro Raúl 42’2t (Goiás)
Fortaleza: Marcelo Boeck; landázuri, Benevenuto (titi), ceballos; Yago Pikachu, Hércules,
lucas lima (Matheus Jussa),
Felipe (Zé Welison) e lucas crispim; Moisés (igor torres) e
Sílvio Romero (Robson).
Treinador: Vojvoda.

Goiás: tadeu; Maguinho, Reynaldo, Sidnei (Danilo Barcelos), caetano, Dadá Belmonte
(Renato Junior); Auremir (Pedrinho), Matheus Sales, Fellipe Bastos (luan Dias); Vinicius e Pedro Raúl.
Técnico: Jair Ventura.

RUBRO-NEGRO

SÉRIE D

Grêmio Anápolis
rescinde o contrato
de mais quatro jogadores
e anuncia reforço
A diretoria do Grêmio Anápolis comunicou na manhã da última quarta-feira (8), o
desligamento de mais
quatro jogadores visando a sequência na Série
D. Tratam-se dos volantes Evanderson e Vitor
Neves e dos atacantes
Wandinho e Lucas
Duni. As rescisões dos
quatro atletas já caíram
junto ao BID (Boletim
Informativo Diário),
junto à CBF.
O volante Evanderson dos quatro dispensados foi o que mais jogou com a camisa do
Grêmio Anápolis. Ele
chegou no início da temporada e atuou nas partidas do Goianão, Série
D e Copa do Brasil, fora
oito jogos ao todo, sendo
todos como titular e por
vezes sendo o capitão
da raposa nas competições. Outro volante que
deixa o clube junto com
ele é Vitor Neves. Ele
chegou do Cruzeiro para
a disputa da Série D e
participou apenas de
duas partidas pela raposa, entrando no decorrer dos jogos.
No ataque, o Grêmio
Anápolis rescindiu também com o atacante
Wanderson Elias, o
Wandinho. Ele chegou
do rival Anápolis para
a Série D e atuou em

respirar no confronto, colocando muita pressão e terminando a primeira etapa com
mais posso de bola e finalizações no jogo. Tadeu salvou três
vezes ainda a meta esmeraldina. Na mais difícil, um chute
de fora de Lucas Lima.
As chances mais perigosas
do time esmeraldino vieram
em duas finalizações de Vinicius e na melhor delas, um
contra-ataque perigoso, Pedro
Raúl lançou muito forte para
Vinicius, mas apenas Boeck ficou com a bola na jogada.

com que Boeck fizesse duas
defesas dificílimas nas cobranças. O time do Fortaleza seguiu
pressionando, mas sem muita
efetividade como foi na primeira etapa. Tadeu mesmo
pouco trabalhou. Nem mesmo
com as mudanças dos dois treinadores os times não foram
para frente. A jogada mais perigosa do time tricolor foi com
Moisés, que chegou a ficar cara
a cara com Tadeu, mas Maguinho de carrinho impediu
que a finalização parasse dentro do gol.
Quando parecia que o
Goiás sairia de Fortaleza com
a derrota, um lateral do Goiás
jogado na área e a bola sobrou
para Pedro Raúl que finalizou
na medida para balançar as
redes e empatar o jogo. O time
esmeraldina então conseguiu
segurar o adversário e ter
mais posse de bola. No último
minuto, o time esmeraldino
ainda teve uma chance na finalização de Pedrinho, mas
foi a última jogada antes do
árbitro apitar o final da partida. (Especial para O Hoje)

cinco partidas, marcando um gol, na única vitória da raposa na Série
D, no 3 a 1 sobre o Ação.
Quem também deixou
o clube com os mesmos
números foi o centroavante Lucas Duni, que
chegou por empréstimo
ao Velo Clube. Ele fez
seu único gol na derrota
de virada para o Brasiliense, por 2 a 1, no Jonas Duarte.
Reforço chegando
Conforme nós do jornal OHoje noticiamos,
o Grêmio Anápolis também acertou a chegada
de seu mais novo jogador, o atacante Wanderson Martins chega após
se destacar com a camisa do Galvez, no campeonato acreano.
Com apenas 19 anos,
ele ainda passou pelas
categorias de base do
Bahia e na atual temporada, foram cinco jogos e um gol marcado
pelo Galvez. Seu contrato já foi regularizado
junto ao BID, da CBF.
O Grêmio Anápolis
volta a campo neste sábado (11), quando visitam o líder do grupo 5,
o Brasiliense, às 15h30,
no estádio Defelê. A raposa está em sétimo lugar, com apenas sete
pontos conquistados.
(Victor Pimenta, especial para O Hoje)

Atlético-GO e volante do sub-20
registram B.O. por caso de racismo
Na última quarta-feira (8),
Atlético Goianiense e Trindade
empataram no jogo de ida de
uma das semifinais do Campeonato Goiano Sub-20. A partida, que terminou 0 a 0, não
ficou marcada pelo futebol em
si, mas, sim, por um caso de
racismo contra um atleta do
Dragão. Quando o jogo registrava 39 minutos do primeiro
tempo, o volante Gustavo disse
ao árbitro Artur Morais que
teria sido chamado de “negão”
e de “macaco” por um membro
da comissão técnica do Tacão.
No dia seguinte ao ocorrido, o jogador, junto do advogado e diretor administrativo do Rubro-Negro, Marcos
Egídio, esteve no Grupo Especializado no Atendimento
à Vítima de Crimes Raciais e
Delitos de Intolerância (Geacri), onde registrou um boletim de ocorrência e falou sobre o ocorrido.
“Ele falou assim: o que foi,
negão? O que foi, macaco? Foi
quando eu paralisei. Fiquei triste, sem reação. Eu só olhei para
ele e questionei o motivo disso.
Meus companheiros relataram
para o árbitro, até porque eu
nem tive reação. Foi a primeira
vez que isso aconteceu comigo.
Os meninos do Trindade vieram
me abraçar. Achei muito bonito,
mas aquilo me tirou do jogo”,
disse Gustavo.
O acontecimento também
foi relatado por Artur Morais
na súmula do confronto. De
acordo com o árbitro, as ofensas teriam vindo de um torcedor que se encontrava atrás
do auxiliar Genivaldo Oliveira.
As injúrias, segundo descrito

Bruno Corsino/Atlético-GO

O volante Gustavo foi vítima de racismo em um jogo do Goianão Sub-20
por Morais, foram claras, tanto
que todas as pessoas próximas
conseguiram escutar.
“Aos 39 minutos do primeiro tempo após a cobrança de
um arremesso lateral em favor
da equipe do Atlético clube
Goianiense um torcedor que
se encontrava de camiseta em
tom escuro na arquibancada
atrás do assistente dois senhor
Genivaldo Oliveira e próximo
a o local do arremesso lateral
proferiu de forma clara, que
todos que estavam próximo
ao local puderam escutar, in-

clusive eu, a seguinte ofensa:
NEGÃO SEU MACACO em direção ao campo e ao atleta
Senhor Gustavo Santos assunção número 8 da equipe do
Atlético Clube Goianiense”, relatou Artur Morais.
Através das redes sociais, o
Trindade e a Federação Goiana
de Futebol (FGF) manifestaram
seu apoio a Gustavo e repudiaram o acontecimento. Além disso, o Tacão se colocou à disposição das autoridades para ajudar no caso. (Breno Modesto,
especial para O Hoje)
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Bruno Corsino/Atlético-GO

Wellington Rato saiu do banco de reservas para dar a vitória ao Atlético Goianiense contra o Avaí

Ficou aliviado
Breno Modesto
Na última quarta-feira (8),
o Atlético Goianiense voltou a
vencer no Campeonato Brasileiro. Pela décima rodada da
competição nacional, o time
comandado pelo técnico Jorginho recebeu e derrotou o
Avaí, no Estádio Antônio Accioly, por 2 a 1, com gols do
volante Baralhas e do meiaatacante Wellington Rato. O
triunfo foi o segundo do Dragão
na competição nacional.
Autor de um dos tentos
do Rubro-Negro, Rato diz que
o resultado positivo diante
dos catarinenses serve para
dar mais moral e confiança
ao time atleticano, que vinha
de uma derrota, em casa,

Autor do gol da vitória contra o Avaí, Wellington
Rato não esconde alívio por fim do jejum de gols
contra o Corinthians.
“Com certeza. Sabemos da
dificuldade que é o campeonato. E nós precisávamos muito desses três pontos em casa,
já que, na última rodada, contra o Corinthians, nós deixamos
escapar. Mas foi importante
fazer esse gol no final e conseguir segurar o resultado dentro
de casa. Dá uma moral e uma
confiança a mais, até para que,
depois, possamos conversar e
ajustar para não sofrermos
tanto nos finais do jogos. Desta
vez, conseguimos suportar e

sair com a vitória”, disse Wellington Rato.
O gol marcado por Wellington Rato colocou um ponto
final em um jejum que já durava 13 jogos. De acordo com
ele, a sensação de voltar a
marcar é de alívio, pois, como
estava incomodado com a situação e sabia que poderia
melhorar, ele estava se cobrando bastante.
“Foi um alívio para mim,
pois eu vinha me cobrando
bastante. Eu sabia que poderia
melhorar, como venho melho-

rando a cada jogo. Só que você
fica incomodado quando não
está marcando (gols). E isso
vinha me incomodando. E, na
hora do gol, dei aquela desabafada, esperando a decisão
do VAR. E, quando o árbitro
apontou para o meio (do campo), foi um alívio muito grande.
Fico feliz por marcar e ajudar
a equipe nessa vitória”, comentou Rato.
Depois de dois jogos como
mandante, os próximos compromissos do Atlético no Brasileirão serão como visitante.

Nas duas próximas rodadas,
a equipe do bairro de Campinas enfrentará o Fluminense, no Maracanã, e o Palmeiras, no Allianz Parque. Para
Rato, apesar de difíceis, são
dois jogos onde o clube goiano
pode, sim, conquistar o resultado positivo.
“Serão confrontos difíceis.
Mas temos totais condições
de ir ao Maracanã e ao Allianz
Parque e buscar o resultado
positivo. Sabemos que é difícil,
mas também sabemos da nossa força fora de casa. Temos
demonstrado isso em alguns
jogos. E eu creio que vamos
voltar com resultados positivos desses dois jogos”, finalizou Wellington Rato. (Especial
para O Hoje)
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O centro municipal do Parque Atheneu II teve o convênio assinado ainda em 2014 e R$ 1.150.912,75 foi pactuado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Goiânia tem seis obras de CMEIs
paralisadas e mais de 24 canceladas
Caso a construção não seja finalizada nos próximos dois meses, a população perderá todo o investimento
Ítallo Antkiewicz
Goiânia conta com seis obras de
Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) paralisadas, cuja as finalizações das construções e entregas
deveriam ter sido concluídas no final do ano de
2020. As obras iniciadas com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)
estão se deteriorando com as ações do tempo. Com a
falta de conclusão das obras, o município deixa de
ofertar 1,6 mil vagas para crianças de até 5 anos.
Os CMEIs não finalizados são: Bairro Floresta, Jardim
Real, Parque Atheneu II, Solar Ville, Residencial Mendanha
e o Grande Retiro. De acordo com os dados do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Os CMEIs que estão paralisados tiveram suas
obras licitadas entre 2015 e 2019 com investimentos
de aproximadamente R$2 milhões em cada uma,
e tiveram ordem de serviço assinada para o início
da construção das unidades. E já estavam em alta
entre 42% e 80 % na porcentagem de construção,
e já somam mais de quatro anos de atraso. Caso a
entrega das novas unidades tivesse ocorrido, novas
vagas seriam criadas na rede municipal de educação, majoritariamente na educação infantil, possibilitando atender mais famílias que demandam
por este tipo de serviço em Goiânia.
O centro municipal do Parque Atheneu II teve o
convênio assinado ainda em 2014 e R$ 1.150.912,75
foram pactuados pelo Fundo. Caso a obra não seja
finalizada nos próximos dois meses, a população
perderá todo o investimento, já que o prazo para o
fim do convênio é até dia 01 de agosto de 2022.
Brenda Layanne, que mora em frente à obra, estava
saindo de casa para buscar o filho em um outro
CMEI a quilômetros dali. “É uma obra sem fim. Meu
filho vai ter que sair da creche pois eles só permitem
que eles fiquem até os 3 anos”, aponta.
Ariele Alexandre dos Santos, que mora na região,
caminhava com dois filhos à caminho de outro CMEI
para buscar o terceiro filho. “Seria muito mais fácil
se esse CMEI estivesse pronto, né?”, questiona.

Obras canceladas

A quantidade de obras de CMEIs canceladas na
Capital, foi levantada pela equipe de reportagem
do jornal O Hoje, de acordo com o Sistema Integrado
de Monitoramento, Execução e Controle (Simec), e
constam mais de 24 construções canceladas, que
também tiveram o início das obras entre 2015 e
2019. Em regiões diferentes da cidade, como por
exemplo: Região Noroeste, e Oeste. E todas teriam
recursos do FNDE do governo federal.

Histórico

Em maio de 2019, o Ministério Público Federal
(MPF) de Goiás ajuizou o ex-prefeito de Goiânia,
Iris Rezende, e o secretário municipal de Educação,
Marcelo Ferreira de Costa, por improbidade administrativa. O órgão alegou descaso do poder público
com a paralisação das obras.
Em março de 2018, o MPF já havia expedido
dez recomendações ao município de Goiânia

orientando a adoção de medidas para sanar ou,
ao menos, atenuar o problema do abandono das
obras dos Cmeis goianos.
Em novembro de 2018, no entanto, a Prefeitura
de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de
Educação e Esporte (SME), publicou extrato do contrato para retomada das obras. O documento foi divulgado na edição no dia 31 de outubro do Diário
Oficial do Município (DOM), indicando as tramitações
finais do processo licitatório.

Drama da população

Moradores vizinhos das obras do CMEIs, não se
contentam com a demora para a conclusão. O morador
do Setor Grande Retiro, Paulo Silva Santos, 57 anos,
ressalta que a obra começou em 2015, durante a
então gestão do ex-prefeito Paulo Garcia, e que era
para ser finalizada em cerca de seis meses.
“Ela começou em 2015 e era para entregar naquele
mesmo ano. Aí ela foi abandonada em 2017, 2018,
2019, 2020 eles retomaram e não era mais a primeira
empreiteira. Após três anos de abandono, entrou
outra empresa que ganhou uma licitação. Foi um
ano de enganação e enrolação. Eles praticamente
não fizeram nada”, reclama Santos.
Alcione Alves, 42 anos, reside no Bairro Floresta
e pontuou a importância de retomar as obras. “Será
de grande importância para a região, especialmente
para as mães que necessitam de um lugar apropriado
para deixar seus filhos em segurança. Mas já está
há vários anos abandonada, e ninguém toma as
providências para concluir a obra, prejudicando
quem depende de CMEIs”, afirma.
Alves pontua ainda que a prefeitura não fiscaliza
as obras. “Agora o que é estranho em tudo isso é que
a Prefeitura de Goiânia tem a Secretaria Municipal
de Infraestrutura Urbana (Seinfra), que é órgão fiscalizador dessas obras que a prefeitura empreita.
Os fiscais da Seinfra não vêm aqui. E quando vêm
têm alguma coisa suspeita. Foi tudo errado desde o
início. Já que fizeram tudo errado e a Seinfra não
fiscaliza, aí eu também não entendo o papel dos vereadores dessa cidade. Onde eles estão?”, questiona.
Outra moradora do Residencial Mendanha, Jaqueline Medeiros Rodrigues, 31 anos, destaca que a
obra abandonada serve como abrigo para moradores
de rua e usuário de drogas, o que compromete a segurança da população. Ela ainda desabafa, que o
pior é o dinheiro do povo que está sendo jogado no
ralo. “A gente não consegue entender isso. Como
que uma obra que poderia ter sido entregue em 5 a
6 meses e já vai para 7 anos e até hoje não foi entregue? Ou seja, aquelas crianças daquela época não
precisam mais. Mas, essas outras que estão nascendo
que estão aí aguardando pelas vagas”, destaca.

Resposta

A equipe de reportagem do jornal O Hoje entrou
em contato com a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Educação (SME) para questionar o obtermos uma resposta, por qual motivo
essas obras estão paralisadas e canceladas. Mas
até o fechamento desta matéria, não obtivemos
resposta da SME. (Especial para O Hoje)

Alguns dos CMEIs CAnCElAdos nA CApItAl
- Residêncial Antônio Carlos Pires
- Fortville
- Conjunto Vera Cruz

- Parque Eldorado Oeste II
- Jardim das Hortências
- Carolina Parque

- Jardim Guanabara II
- Alto do Vale II
- Jardim São José

- Vereda dos Buritis
- Jardim Bela Vista
- Parque das Flores

- Jardins do Cerrado 4
- Residêncial Kátia
- Residencial Orlando de Morais
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Para STJ, concessão de medida
liminar não acarreta perda de objeto
Anvisa liberou a venda de testagens caseiras
em todo o Brasil no mês de janeiro

Valores de
autotestes
custam em
média R$ 152 em

farmácias goianas
Maria Paula Borges
Diante do aumento de casos de Covid-19 em Goiás,
a busca por testes tem crescido cada vez mais. O
autoteste é um produto em que o indivíduo tem autonomia para realizar todas as etapas da testagem, desde
a coleta da amostra até o resultado, com venda autorizada no Brasil em janeiro pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), avaliados quanto à segurança,
desempenho e atendimento aos requisitos legais.
Segundo o infectologista Marcelo Daher, os autotestes
e os testes rápidos têm uma metodologia muito parecida,
uma vez que são testagens por meio de swab nasal e buscam o antígeno viral da Covid-19. “É um exame bem
tranquilo, muito parecido com a testagem rotineira. Se a
gente lembrar lá do começo, o teste rápido era o sorológico,
por meio da coleta de sangue, esse sim se difere bastante
do autoteste. Os autotestes que estamos falando são testes
de antígeno, pelo swab nasal, que saem em cerca de 40
ou 20 minutos, desde que sejam colhidos da maneira correta. Então, desde que introduzido da quantidade ideal,
a chance de o exame dar certo é muito alta”, explica.
O infectologista afirma ainda que os testes caseiros
podem dar falso negativo, mas nunca falso positivo.
“Uma vez que o exame dá positivo, ele é positivo
mesmo. Entretanto, uma vez que o exame dá negativo,
se houver sintomas e eles persistirem, deve-se procurar
outro método ou colher outra amostra, porque às vezes
ou colheu antes da hora, ou não foi no momento ideal
ou não utilizou a técnica ideal”.
Devido à aprovação da Anvisa, os autotestes são facilmente encontrados nas farmácias da grande Goiânia,
variando de R$ 64,90 até R$ 239,95. Na Drogasil, o
valor do produto, pesquisado nesta quinta-feira (9/6),
pode ser encontrado por R$ 67,90. Na drogaria Pacheco,
os valores sofrem variação significativa, podendo ser
encontrado por R$ 66,53 ou por R$ 239,50.
O primeiro autoteste aprovado pela Agência foi o
Novel Coronavírus (Covid-19) Autoteste Antígeno, da
empresa Comércio e Indústria de Produtos Médicos
Hospitalares e Odontológicos (CPMH). A aprovação se
deu em janeiro e para uso com amostra de swab nasal
não profunda, com resultados após 15 minutos. À
época, em nota, a Anvisa afirmou que, para conceder o
registro, foram analisados requisitos técnicos, como
usabilidade e gerenciamento de risco, para adequar o
uso por pessoas leigas, fornecendo segurança.
O intuito da aprovação do teste caseiro é ampliar a
testagem de indivíduos sintomáticos, assintomáticos e
de pessoas que tiveram contato com pessoas que testaram positivo, possibilitando o isolamento precoce, diminuindo a transmissão.

Resultado

Os autotestes devem ser feitos caso o indivíduo apresente
sintomas ou tenha tido contato com alguém que testou
positivo. Vale ressaltar que os sintomas mais comuns da
Covid-19 são febre, tosse, dor de garganta, coriza, dor de
cabeça, perda de olfato ou paladar e dores no corpo. Caso
apresente sintomas, a testagem pode ser utilizada entre o
primeiro e sétimo dia do início. Já em casos assintomáticos,
o autoteste pode ser utilizado a partir do 5º dia de contato
com alguém infectado pelo vírus.
Após realizar a testagem caseira, pode haver três
tipos de resultados, sendo eles positivo ou reagente,
negativo ou não-reagente, ou resultado inconclusivo
ou inválido. Caso seja reagente, a linha fica visível na
área de controle e na área de teste com duas linhas, independente da intensidade da cor. Se for não reagente,
apenas a linha na área controle ficará visível. Já se for
inválido, a leitura do teste mostra somente a linha na
área teste ou ausência em ambas as áreas.
Em casos de reagente positivo, é necessário que o
indivíduo se isole imediatamente, use máscaras e avise
a todos que teve contato recente para que também
realizem o teste. Em não reagente, o resultado não descarta a possibilidade de infecção, uma vez que a
testagem pode ter sido feita durante o período de incubação, sendo necessário manter, ainda assim, as medidas
de prevenção. Se o resultado for inválido, ele não pode
ser considerado, fazendo com que seja preciso realizar
outro teste. (Especial para O Hoje)

Conforme decisão da Segunda Turma
do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o
deferimento de tutela provisória ou de
medida liminar, por ostentar caráter precário, não implica a perda de objeto por
falta de interesse de agir na hipótese de
eventual satisfatividade. Segundo os autos,
diante da alta do preço dos laticínios no
Brasil, o governo da época editou normativo
que permitia a importação de leite com
alto nível de contaminação, levando-se em
conta apenas os limites permitidos na Europa. Relator do recurso da União no STJ,
o ministro Mauro Campbell Marques lembrou que a concessão de tutela provisória
ou de medida liminar, por mais que tenha
caráter satisfativo, configura-se como decisão judicial precária que necessita de
confirmação por julgamento definitivo,

sobre o qual possa haver coisa julgada permanente. "A eventual extinção do processo
sem resolução de mérito, como quer a
União, teria como consequência lógica a
perda de eficácia da decisão concessiva
de liminar, porque em última análise teria
sido lavrada em processo que chegaria ao
fim sem o enfrentamento do mérito", afirmou o ministro. Quanto à questão de o órgão técnico do Executivo ser o mais adequado e competente para a definição do
grau de aceitabilidade de radioatividade
artificial, Campbell reforçou a fundamentação trazida pelo TRF3 de que o Judiciário
pode adotar provimentos jurisdicionais
para a tutela e eficácia de direitos fundamentais como a vida e saúde, independentemente das competências próprias do Executivo e do Legislativo.

Sem incidência de ICMS
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto
de lei que impede a incidência do ICMS sobre o
adicional de energia elétrica das bandeiras tarifárias. A proposta será
enviada ao Senado. O
Projeto de Lei Complementar 62/15 contou com
parecer favorável do relator que apresentou ape-

nas uma emenda de redação. Criadas pela Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel) para
identificar com mais clareza as situações de escassez hídrica, as bandeiras tarifárias podem
ser verde (sem cobrança
adicional),
amarela
(acréscimo intermediário) e vermelhas (1 e 2).

Sem litigância de má-fé
A Subseção II Especializada em Dissídios
Individuais do TST afastou a condenação por
litigância de má-fé aplicada a um município
por ter ajuizado ação
rescisória julgada improcedente. Para a relatora, ministra Morgana Richa, o pagamento
de indenização por li-

tigância de má-fé visa
coibir conduta considerada reprovável pela
lei, em situações definidas no artigo 80 do
CPC. Além disso, a possibilidade de ajuizamento de ação rescisória para desconstituir
decisão de mérito tem
“amparo legal e garantia constitucional”.

Situação de
enfermidade não
autoriza
desclassificação
para cargo de oficial
A 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1)
negou provimento à apelação
interposta pela União contra a
sentença que julgou procedente
o pedido para declarar nulo o
ato administrativo que excluiu
o autor do processo seletivo para
o cargo de oficial temporário,
por ter sido considerado inapto
na fase de inspeção de saúde.

Demissão em massa exige prévio
acordo com sindicato da categoria
O Plenário do STF decidiu que é imprescindível a participação prévia de sindicatos nos casos de demissões coletivas.
A decisão majoritária foi tomada no julgamento do Recurso Extraordinário (RE)
999435, com repercussão geral (Tema
638). O caso diz respeito à dispensa, em
2009, de mais de quatro mil empregados
da Empresa Brasileira de Aeronáutica
S.A. (Embraer). Segundo o ministro Dias
Toffoli, a participação de sindicatos, nessas situações, pode ajudar a encontrar
soluções alternativas ao rigor das dis-

pensas coletivas, evitar a incidência de
multas e contribuir para a recuperação
e o crescimento da economia e para a
valorização do trabalho humano, cumprindo, de modo efetivo, a sua função
social. Por maioria, a tese de repercussão
geral fixada foi a seguinte: “A intervenção
sindical prévia é exigência procedimental
imprescindível para dispensa em massa
de trabalhadores que não se confunde
com a autorização prévia por parte da
entidade sindical ou celebração de convenção ou acordo coletivo”.

RÁPIDAS

t

STJ – Colegiado considera que ato libidinoso com menor de 14 anos é crime de
estupro e não de importunação sexual.
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EDUCAÇÃO

Entidades sindicais protestam
contra corte de verbas
Conforme já noticiado pelo
O Hoje, o corte orçamentário
de 14,5% pode comprometer
o funcionamento da Universidade Federal de Goiás (UFG).
Na tarde de ontem (9), entidades sindicais e estudantis
realizaram protesto contra o
corte no orçamento do Ministério da Educação (MEC).
De início, o governo federal anunciou cortes lineares
de R$ 3,2 bi para o MEC –
14,5% a cada entidade ligada
ao ministério (universidades
e institutos federais, por
exemplo). Contudo, no último

dia 3 de junho, houve um recuo e o bloqueio caiu para
R$ 1,6 bi (7,2%).
A manifestação tem organização do Fórum Goiano em
Defesa de Direitos, Democracia e Soberania, juntamente
com o Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos em Educação do Estado
de Goiás (Sint-IFESGO), Central de Trabalhadores do Brasil (CTB), União Estadual dos
Estudantes de Goiás (UEE-GO)
e demais entidades sindicais
e estudantis de Goiás.
O diretor do Sint-IFESGO,

Fernando Mota, afirma que,
mesmo com o recuo, o corte
segue alto, pois o orçamento
da educação já vem caindo
nos últimos anos. “As instituições já estão bastante fragilizadas, então em vez de
corte, precisamos de aumento”, argumenta. Ele explica,
ainda, que foi possível “segurar”, pois o ensino estava
remoto por causa da pandemia. Contudo, com retorno
presencial sobem os custos
operacionais de água, luz e
mais. (Daniell Alves, especial para O Hoje)
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Incêndios ﬂorestais passam de
mil em maio deste ano no Estado
Semad lança
Monitor de
Queimadas, que
promete prevenir
foco de chamas
em vegetação
Daniell Alves e Sabrina Vilela
O quantitativo de incêndios
florestais registrado pelo Corpo
de Bombeiros de Goiás (CBMGO) quase dobrou no último
mês em comparação a abril
do ano passado. O mês de abril
registrou 558 incêndios florestais tanto em vegetação quanto
cultura agrícola. Já em maio
foram 1.016 casos de queimadas no Estado e, até o momento, em junho foram 238 notificações. Em maio de 2021 foram 818 casos, enquanto em
abril do mesmo ano 287 queimadas foram atendidas pela
corporação. Após a chegada
do período de estiagem, a tendência é que estes números
aumentem ainda mais.
É o que afirma a tenente
do Corpo de Bombeiros, Vanessa Furquim. “Nós temos
percebido que os incêndios
começaram bem cedo. No ano
passado, tivemos mais 9 mil
ocorrências de incêndios florestais e neste ano pode ser
que ultrapassem se não contarmos com a conscientização
da população”, avalia.
Os meses considerados mais
críticos para os incêndios são
agosto, setembro e outubro.
“Ainda nem chegamos no período crítico e já temos que
atender algumas ocorrências.
A nossa preocupação é que
quando começar a estiagem
piore”, alerta a tenente do CBM.
Ela ressalta que a maioria
das ocorrências é causada por
ação humana e dificilmente
será por algum motivo natural.
“99% são provocados pelas
pessoas, que colocam fogo no
lixo, querem fazer a limpeza
dos imóveis. Também há uma
série de questões onde os proprietários acham que vão conseguir controlar e o incêndio
atinge proporção maior e avançam em locais particulares”.

Monitor

O Monitor de Queimada
foi lançado no início da semana e servirá de auxílio para
identificar início de incêndios
e até mesmo crimes ambientais. Segundo a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Semad), por meio do Centro de
Informações Meteorológicas
e Hidrológicas do Estado de
Goiás (CIMEHGO), a ferramenta fará o uso de satélites ambientais com geotecnologia e
detectar pequenos focos de
incêndio de até 3 m². O objetivo é evitar que o incêndio
não chegue a grandes proporções. As informações que
forem coletadas serão encaminhadas com a compartilhadas com a Defesa Civil Estadual, Corpo de Bombeiros

O Monitor de
Queimada servirá
de auxílio para
identiﬁcar início
de incêndios e até
mesmo crimes
ambientais

Militar do Estado de Goiás
(CBMGO), defesas civis municipais, secretarias de Meio
Ambiente dos municípios,
coordenações de Unidades de
Conservação e demais órgãos
da Administração Pública.
A secretária da pasta, Andréa Vulcanis, aposta que a
ferramenta ajudará a solucionar problemas recorrentes
no Cerrado goiano devido a
queima principalmente em
períodos mais secos - geralmente de maio a outubro.
Ainda de acordo com a secretária, a tecnologia tem sido
a melhor aliada no combate e
controle aos incêndios que provocam grandes prejuízos ao
meio ambiente, às pessoas e
ao setor produtivo. O Cimehgo
já faz o monitoramento de focos de queimadas e emite boletins e mapas com prognósticos de risco de incêndio e áreas
de maior probabilidade de
ocorrência em todo o Estado.
De acordo com o gerente
do Cimehgo, André Amorim,
o Monitor de Queimadas trabalha com informação, gestão e tempo de resposta. “O
objetivo é dar velocidade
aos atendimentos onde aparecem os focos de queima-

das. Até então fazíamos boletins e era uma forma mais
demorada”, ressalta.
Amorim esclarece como
irá funcionar a ferramenta.
“As pessoas que combatem
as queimadas são cadastradas
e a partir do momento que o
satélite passa e identifica o
foco avisa imediatamente o
celular da pessoa para que
possa tomar uma ação”.
O Monitor de Queimadas
será capaz de detectar foco
de incêndio em qualquer
área dos 246 municípios
goianos. Os responsáveis vão
receber uma mensagem automática pelo aplicativo de
troca de mensagens e também por e-mail.
Ainda de acordo com o gerente André Amorim, além da
rede de troca de informações
oriundas do Monitor de Queimadas, a sala Situação de Monitoramento conta também
com um sistema sonoro para
alertar sobre qualquer intercorrência e, assim, avaliar
avanço ou regressão do incêndio no local. A secretária da
pasta afirma que a medida
permite auxiliar produtores
rurais para que não percam
suas lavouras e maquinários,

além de garantir melhores
condições de saúde à população que sofre com problemas
respiratórios durante o período de seca. Todos os municípios do Estado podem se cadastrar junto ao Cimehgo por
meio do telefone 62 32651392.

Crime

No entanto, provocar incêndio em mata ou floresta é
crime, conforme descrito na
Lei Federal 9.605/98. “Atear
fogo em lote baldio também
pode configurar crime ambiental de poluição, pois a fumaça resulta em danos à saúde humana e se o fogo expuser a perigo a vida, o responsável pode ser enquadrado
por crime de incêndio”.
Outro problema registrado
pela corporação são os incêndios às margens das rodovias,
que, além de prejudicarem o
meio ambiente, podem causar
acidentes aos condutores.
Com a fumaça, a visão dos
motoristas fica comprometida.

Incêndio na Chapada

No último ano, quatro pessoas foram indiciadas pela
Polícia Civil de Goiás (PCGO)
referentes aos incêndios na

Chapada dos Veadeiros, ocorridos no mês de setembro,
por mais de dez dias na região do parque. As investigações resultaram no indiciamento de quatro autores,
pelos crimes previstos nos
artigos 41 e 39 da Lei dos
Crimes Ambientais, além do
crime de incêndio qualificado previsto no artigo 250, §
1º do Código Penal.
Segundo as investigações,
um dos focos do incêndio
ocorreu de maneira culposa,
pela conduta imprudente de
dois autores no manuseio de
materiais de construção, ocasionando a queima do condomínio Vale Azul, na cidade
de Alto Paraíso.
Uma das testemunhas relatou que o fogo ocasionou o
prejuízo de cerca de R$ 150
mil. As outras duas investigações concluíram pela ocorrência de crime doloso. Um deles
ocorreu em uma estrada vicinal para o Distrito de São Jorge
e o outro, mais grave, ocorreu
na Fazenda Cascata, responsável pela queima de 14.183
hectares. As queimas, no total,
consumiram uma área de cerca de 28 mil hectares. (Especial para O Hoje)
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EUA propõem
padrão de projeto
para recarregar
veículo elétrico
“Todos deverão contar com recarga rápida, preço justo e
pagamento fácil de usar”, disse o secretário Pete Buttigieg
O Departamento de Transportes dos Estados Unidos
(USDOT) propôs nesta quinta-feira (9) padrões e requisitos mínimos para projetos
de recarregamento de veículos elétricos financiados por
um programa governamental
de 5 bilhões de dólares.
“Todos deverão contar
com recarga rápida, preço
justo e pagamento fácil de
usar”, disse o secretário de
Transportes, Pete Buttigieg.
A implantação de uma
rede nacional de estações de
recarga rápida e confiável de
baterias de veículos elétricos
é fundamental para os planos
do governo de Joe Biden para
estimular os consumidores a
optarem pela tecnologia, mesmo que os esforços para obter
financiamento adicional substancial no Congresso dos EUA
estejam congelados.
Até 2030, Biden quer que
50% de todos os novos veículos vendidos nos EUA sejam
elétricos ou híbridos plug-in

e que o país tenha 500 mil
novas estações de recarga.
Ele não endossou a eliminação gradual das vendas de
novos veículos movidos a gasolina até 2030.
Os padrões visam garantir
que a rede de recarga financiada pelo governo “seja fácil
de usar, confiável e acessível
a todos os norte-americanos
e interoperável entre diferentes empresas de carregamento, com sistemas de pagamento, informações de preços e velocidades de recarga
semelhantes”, disse o USDOT.
O conjunto de regras propostas pela Administração Federal de Rodovias pretende
garantir que os proprietários
de veículos elétricos possam
usar estações de recarga em
todo o país.
“Todo mundo deve ser capaz de encontrar uma estação
de recarga funcional quando
e onde precisar - sem se preocupar em pagar mais ou ter
um serviço pior dependendo

de onde mora”, disse Buttigieg. “Você não deveria ter
que ter meia dúzia de aplicativos em seu telefone apenas
para poder pagar o serviço
de recarga”, acrescentou.
As regras têm como objetivo garantir que as estações de
carregamento construídas em
todo o país possam se comunicar e funcionar nas mesmas
plataformas de software.
As autoridades também
querem que os recarregadores financiados por verba pública tenham pelo menos quatro portas capazes de carregar
simultaneamente quatro veículos rapidamente e que não
sejam exclusivas para determinados motoristas.
As regras propostas também exigem que os carregadores precisarão funcionar
97% do tempo e que tenham
padrões para que aplicativos
de terceiros possam fornecer
informações sobre o carregamento da bateria do veículo
em tempo real. (ABr)

ARTILHARIA

Batalha na cidade é considerada uma das mais sangrentas

Ucrânia diz
que tropas
resistem e
avançam no Sul
Tropas ucranianas informaram ontem (9) que
avançaram em intensos
combates de rua na cidade
de Sievierodonetsk, acrescentando que sua única
esperança de virar o jogo
é mais artilharia para
compensar o enorme poder de fogo da Rússia.
No sul, o Ministério da
Defesa da Ucrânia disse
que capturou novos terrenos em um contra-ataque na província de Kherson, visando a maior faixa
de território que a Rússia
conquistou desde sua invasão em fevereiro.
A batalha em meio às
ruínas de Sievierodonetsk,
uma pequena cidade industrial, tornou-se uma
das mais sangrentas da
guerra, com a Rússia concentrando ali sua força de
invasão. Ambos os lados
afirmam ter infligido baixas em massa ao inimigo.
Sievierodonetsk e sua
cidade gêmea Lysychansk, na margem oposta do Rio Siverskyi Donets,

são as últimas partes da
província de Luhansk sob
controle ucraniano, que
Moscou pretende tomar
como um dos principais
objetivos de guerra.
Em rara atualização
de Sievierodonetsk, o comandante do Batalhão
da Guarda Nacional Svoboda, da Ucrânia, Petro
Kusyk, disse que os ucranianos estão atraindo os
russos para os combates
de rua a fim de neutralizar a vantagem da artilharia russa.
“Ontem foi um sucesso para nós - lançamos
uma contraofensiva e, em
algumas áreas, conseguimos empurrá-los para
trás um ou dois quarteirões. Em outros, eles nos
empurraram, mas apenas
por um prédio ou dois”,
disse Kusyk em entrevista
na televisão.
“Os ocupantes sofreram sérias perdas - se todos os dias fossem como
ontem, tudo isso acabaria
em breve.” (ABr)

PROPOSTA

Nova Zelândia quer taxar
arroto de ovelhas e gado
para conter efeito estufa

Programa governamental tem custo de 5 bilhões de dólares

DROGA

Tailândia descriminaliza
cannabis sem autorizar uso
A Tailândia tornou-se nesta
quinta-feira (9) o primeiro
país da Ásia a descriminalizar
a cannabis – mas penas duras
ainda serão aplicadas a quem
usar a droga para ficar chapado, de acordo com o ministro que liderou a mudança.
Em uma entrevista antes
da mudança, o ministro da
Saúde tailandês, Anutin Charnvirakul, disse esperar que a
produção legal de cannabis
impulsione a economia, mas
alertou que o uso recreativo
da droga continua ilegal.
“É um não”, disse Anutin,
que também é vice-primeiroministro. “Ainda temos regulamentos sob a lei que controlam o consumo, o fumo ou o
uso de produtos de cannabis
de maneiras não produtivas”.

Sob a descriminalização,
não é mais crime cultivar e
comercializar maconha e produtos de cânhamo, ou usar
partes da planta para tratar
doenças. Cafés e restaurantes
também podem servir alimentos e bebidas com infusão de
cannabis – mas apenas se os
produtos contiverem menos
de 0,2% de tetrahidrocanabinol (THC), o principal composto psicoativo da planta.
Penas severas permanecem
em vigor sob a Lei de Saúde
Pública, incluindo até três meses
de prisão e uma multa de US$
800 (cerca de R$ 3,9 mil) por
fumar maconha em público.
“Nós sempre enfatizamos
o uso de extrações de cannabis
e matérias-primas para fins
médicos e para a saúde”, disse

Anutin. “Nunca houve um momento em que pensaríamos
em defender o uso pelas pessoas em termos de recreação
– ou usá-la de uma maneira
que pudesse irritar os outros”.
Em particular, o ministro
fez um alerta severo para os
turistas estrangeiros que pensam em acender um baseado
em público. “A Tailândia promoverá políticas de cannabis
para fins médicos. Se [turistas] vierem para tratamento
médico ou para produtos relacionados à saúde, não é um
problema, mas se você pensar
em vir para a Tailândia apenas porque ouviu que cannabis ou maconha é legal …
[ou] vir para a Tailândia para
fumar maconha livremente,
isso é errado”, disse.

A Nova Zelândia divulgou na última quarta-feira
(8) um plano para taxar
arrotos de ovelhas e gado
em uma tentativa de combater um das maiores fontes de emissão de gases
de efeito estufa do país.
A proposta tornaria a
Nova Zelândia, um grande
exportador agrícola, a ser
o primeiro país a fazer
com que os agricultores
pagassem por emissões
do gado, disse o Ministério
do Meio Ambiente.
A Nova Zelândia, lar
de 5 milhões de pessoas,
tem cerca de 10 milhões
de gado e 26 milhões de
ovelhas. Quase metade de
suas emissões totais de
gases de efeito estufa provêm da agricultura, principalmente metano, mas
as emissões agrícolas já
foram isentas do esquema
de negociação de emis-

sões do país, atraindo críticas ao compromisso do
governo de interromper
o aquecimento global.
Sob o plano de projeto,
reunidos pelos representantes do governo e da comunidade agrícola, os
agricultores terão que pagar por suas emissões de
gás a partir de 2025. O gás
agrícola de curta e longa
vida terão preços separados, embora uma única
medida para calcular seus
volumes seja usada.
“Não há dúvida de que
precisamos cortar a quantidade de metano que estamos colocando na atmosfera, e um sistema de
preços de emissões eficaz
para a agricultura desempenhará um papel fundamental na maneira como
alcançamos isso”, disse o
ministro da Mudança Climática, James Shaw.

Nova Zelândia seria 1º país a cobrar por emissões no campo

ohoje.com
GOIÂNIA, SEXTA-FEIRA, 10 DE JUNHO DE 2022

n

13

Essência

umA oBrA

para chamar de sua
Em celebração ao seu centenário, Aparecida de Goiânia ganha monumento
artístico com o objetivo de levar a arte para perto da população
Elysia Cardoso
Com o intuito de levar a arte
para perto da população e celebrar
o seu centenário, Aparecida de
Goiânia recebeu um monumento
artístico de seis metros de altura.
A arte está localizada no futuro
bairro, loteamento Aparecida Garden. A obra chama a atenção por
sua imponência e traz uma arte
inovadora aos olhos dos visitantes.
Assinada pelos artistas plásticos M. Cavalcanti e Felipe Cavalcanti, pai e filho, formaram
uma dupla profissional inédita
para desenvolver o monumento
em aço. “Vai ser uma surpresa
muito agradável, pois estará no
meio do Cerrado, dentro de um
bairro novo. Certamente, vai
chamar muita atenção e vai mexer com toda a cidade”, disse
M. Cavalcanti.
Com inspiração piramidal e
em cor amarela, os artistas trabalharam com o aço e contam
que buscaram transmitir por meio
das formas uma mensagem positiva para a cidade, que em 2022
chegou a seu centenário. “Foi um
processo criativo composto por
silêncio e diálogos. Para mim, ela
é como uma seta para o céu, passa
uma mensagem de que existe algo
mais acima de nós, uma esperança, um sonho a ser conquistado”,
definiu Felipe Cavalcanti.

Desenvolvimento
artístico do Estado

Das artes plásticas, a escultura é uma das que mais estabelecem interação com o grande
público. Isso porque, geralmente,
elas são pensadas e produzidas

Escultura assinada pelos
artistas plásticos M.
Cavalcanti e Felipe
Cavalcanti tem seis
metros de altura

com a finalidade de ocupar espaços públicos. Muitas vezes, as
esculturas são também projetadas para acompanhar complexos
arquitetônicos, com o objetivo
de compor um conjunto artístico
harmonioso.
As criações artísticas no espaço da cidade que nos falam
da história do lugar ou que aportam algum elemento referente à
vida dos cidadãos que convivem
nele, são criações cada vez mais
comprometidas com a realidade,
valorizando o lugar e o receptor
das obras e, por isso trabalham
com temas intimamente relacionados com a identidade e cotidianidade do público, despertando importantes aportações
sociais à consciência coletiva.
Para o sócio do empreendimento, Ricardo Coimbra, Aparecida de Goiânia assumiu o protagonismo de sua história, deixou
de ser uma cidade dormitório
para se tornar uma vedete da
economia goiana. “E, com isso,
a cena urbana precisa acompanhar essa evolução”, justifica.
Iniciativas como a que está
acontecendo no Aparecida Garden é um incentivo para a arte
continuar ativa no Estado, considera M. Cavalcanti. “Para nós,
artistas, é uma grande satisfação
participar desse projeto, que leva
arte para um bairro popular, em
uma região nova da cidade. A
arte pública ajuda a compor o
cenário das cidades, mas vai além
da estética. Ela torna as cidades
mais humanas porque desperta
a sensibilidade, a reflexão e a
imaginação de seus moradores”,
salientou. (Especial para O Hoje)
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O povo preto
no centro
‘Conto de Cativeiros’, do espaço Orum
Aiyê Quilombo Cultural, exalta e
incentiva o protagonismo negro
Lanna Oliveira

os negros se reconhecem
no espetáculo em uma posição de destaque e aprendem um pouco sobre sua
história não contada.
O espetáculo tematiza
uma história que retrata os
caminhos percorridos pelo
povo preto brasileiro desde
a diáspora africana. Essa
história é narrada pelo olhar

O protagonismo negro é
uma busca constante do espaço Orum Aiyê Quilombo
Cultural e a sua primeira
produção cênica reforça esse
compromisso. ‘Conto de Cativeiros’ é um solo encenado
pelo artista Marcelo Marques e dirigido por Renata
Caetano. Trata-se de
um espetáculo circense afro-diaspórico que é apresentado
hoje (10), e segue nos
dias 11, 12, 18, 19, 25
e 26 de junho, sempre às 20h, no Residencial Nossa Morada. A entrada custa
R$10 inteira e R$5
meia para estudantes e pessoas negras.
A artista visual
goiana Raquel Rocha
e Marcelo Marques,
Produção ajuda na formação pessoal
que acumula mais
por meio da afirmação da negritude
de 30 anos de caminhada de circo, são
fundadores do espaço de re- de um preto velho simpático
sistência Orum Aiyê Qui- e de fala doce, trazendo para
lombo Cultural. O projeto cada cena um recorte com
nasceu da vontade de enfa- foco na sabedoria, nas vitótizar a importância do negro rias e expertises trazidas da
na produção cultural e as- África para o Brasil. Assunsim, contribuir para a cons- tos quase nunca abordados
trução de uma consciência em produções culturais, a
identitária. O espetáculo cir- África deixa um legado a
cense ‘Conto de Cativeiros’ ser exaltado. Os contos tramaterializa esse desejo, tra- zem as alegrias, a resiliência
zendo a negritude das mar- e a fé negra.
gens para o centro das disA montagem pesquisa a
cussões culturais.
mistura das linguagens corO espetáculo, que tem a porais, do circo com a dança
coreografia de Juliana Jar- afro e a capoeira, além de
del, cenário e figurino de outros elementos da cultura
Raquel Rocha, é protagoni- negra brasileira. “’Contos de
zado, dirigido e coreogra- Cativeiro’ é por sua essência
fado somente por artistas uma ação regada ao Axé da
negros. “Estamos em tem- resistência negra por ter em
pos cujo a necessidade de seu pilar a voz e protagoatitudes afirmativas em re- nismo preto entremeado em
lação a história e a cultura sua construção e narrativa,
negra estão cada vez mais trazendo em sumidade a
pungentes”, comenta o ar- cultura negra que vem sido
tista Marcelo Marques sobre historicamente perseguida
a urgência de uma produ- desde o período do Brasil
ção feita por essa equipe. colônia”, comenta a cenóMovimentações como esta grafa e co- fundadora do
também dizem respeito a Orum Aiyê Raquel Rocha.
união em meio a dias de
O espetáculo também
luta, já que nos últimos dois conscientiza sobre o quão
anos extremismos poten- fundamental é as relações
cializaram essa discussão. identitárias na formação e
Em meio ao difícil cená- na autoestima de jovens e
rio social, político e econô- crianças. “É nesta faixa etámico, que coloca as pessoas ria em que o jovem consolinegras em uma situação ain- da sua personalidade e, por
da mais marginal às políti- isso, as referências que afircas públicas e no centro de mam positivamente seu lucrescentes ataques racistas, gar social são enriquecedoo projeto oportuniza a igual- res. Diante desse olhar, ter
dade por meio da arte. Atra- espetáculos culturais protavessa paradigmas que per- gonizados, produzidos e gesmanecem enraizados na so- tados por pessoas pretas cociedade e afirma que o ne- laboram na afirmação da
gro tem que protagonizar identidade juvenil num luas mais diversas atividades gar potente”, finalizam Mare manifestações culturais. celo Marques e Raquel RoSeja no palco, ou na plateia, cha. (Especial para O Hoje)

LIVRARIA
t

Fantasia de tirar o fôlego
'Garotas de sorte' chega às livrarias sendo o primeiro de uma
duologia da escritora norte-americana Charlotte Nicole Davis
Lançamento pela coleção
Planeta Minotauro, ‘Garotas
de sorte’, da autora norteamericana Charlotte Nicole
Davis, é o encontro de Westworld com O conto da Aia:
uma fantasia impossível de
largar. Áster, a protetora.
Violeta, a favorita. Palminha, a curandeira. Malva,
a lutadora. Clementina, o
motivo de tudo.
Elas são as Garotas de
Sorte. Mas, embora sejam
conhecidas assim pelos cidadãos de Arketta, todos sabem que sorte é justamente
o que lhes falta. Vendidas a
uma "casa de boas-vindas"
ainda crianças e marcadas
com flores amaldiçoadas,
as garotas são prisioneiras
de uma vida que jamais teriam escolhido.
Quando Clementina
mata um homem por acidente, as garotas se arriscam
em uma fuga mortal, empreendendo uma sofrida jornada em busca de liberdade,
justiça e vingança por um
país que lhes nega tudo isso.
Perseguidas por espíritos e
humanos igualmente cruéis,
a única esperança do grupo
está em uma história de ninar - na qual só o desespero
permitiria acreditar.

Sobre a autora

Nascida em Kansas City,
no coração do Velho Oeste

norte-americano, Charlotte
Nicole Davis escreve fantasias que lidam com temas
controversos como raça, cultura e gênero. Amante de livros com mapas e de adaptações cinematográficas de
histórias em quadrinhos, a

autora é mestra em escrita
infantil pela The New School,
em Nova York, e vive no
Brooklyn com seu gato de
estimação. 'Garotas de Sorte',
primeiro livro de uma duologia, é também seu primeiro
livro publicado no Brasil.

Charlotte Nicole Davis escreve fantasias que lidam com temas controversos como raça, cultura e gênero

RESUMO DE noVElAS
t
Chamas da Vida
Pedro diz para Vivi sair do
quarto. Vilma leva as placas da
fênix para outro esconderijo.
Walter pede desculpas à Vilma
pelo constrangimento que carolina e Arlete a fizeram passar.
Guilherme conversa com Michele e Brito, quando sente
uma tontura. ivonete conta
para tomás que transou com
Pedro. Pedro conta para cazé
que transou com ivonete depois
da festa. carolina ouve. lipe
agarra Vivi. Demorô diz a lipe
que vai contar tudo para Pedro.
lipe dirige o carro com Demorô
desacordado no banco.

Amanhã é para sempre
Bárbara, impactada por ter
sido descoberta, pergunta a
Fernanda o que pretende fazer
com essa informação. Fernanda
diz que não contará ao seu pai
por que o mataria. Jacob tira
Aurora do convento e a leva
até Adriano. Este diz à Aurora
que não vai lhe acontecer nada,
mas tem alguém muito interessado em conversar com ela.
Ele se propõe a contar quem é
a pessoa se em troca ela lhe
contar por que fugiu da fazenda dos Elizalde. Aurora conta
que foi violentada por camilo
e que Bárbara a expulsou.

Além da Ilusão
Davi revela sua história a
Heloísa. Enrico arma para Julinha, que acaba demitida. leônidas suspeita que olívia possa
ser a filha de Heloísa. isadora,
Violeta e Heloísa comemoram
o casamento da jovem com
Rafael. Heloísa sabota a bebida
de Matias sem que leônidas
perceba. Silvana decide voltar
para a guerra e Filipa promete
cuidar de Bento. letícia se entristece ao perceber que perdeu sua vaga por privilégios
de outra pessoa. Margô fica
chocada com o preconceito
de Francisco contra Plínio.

Mar de Amor
Simona revela que esteve
com Hernan para tirar-lhe dinheiro e, com a recusa dele, ficou esperando uma oportunidade para roubar. Ela disse ter
visto muitas pessoas entrando
no apartamento, mas a última
a entrar foi Mercedes. Ela na
verdade desejava que Victor
continuasse na cadeia, pois se
saísse, se casaria com Estrela
Marinha. Assim, pensou que
se matasse Hernan, asseguraria
seu casamento com Victor. Mercedes e Simona estão detidas.
Esta última, por ser testemunha
na resolução do caso.

Pantanal
tadeu fica surpreso quando
tenório lhe diz que gostaria que
o rapaz assumisse sua fazenda.
José leôncio afirma que o primeiro filho que mostrar competência assumirá a fazenda do
Pantanal. Filó e irma se desentendem. tadeu conta a José lucas que pensa em se casar com
Guta. Juma rejeita Jove. Alcides
revela a levi que tenório o mandou matá-lo em troca de terras
no Sarandi. levi dispara contra
Alcides. Filó comenta com irma
que tadeu está sendo manipulado por tenório e Guta. levi
mente para Juma.
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AGENDA cultuRAl
t
noite de sucessos
A cantora Paula toller volta ao palco de Goiânia, para
uma única e especial apresentação. Marcado para a
noite desta sexta-feira (10),
o novo show da famosa voz
carioca ocorre no centro de
convenções da Puc–Go, às
20h. o repertório contempla
toda a sua carreira solo e no
Kid Abelha. Além dos grandes
Hits, Paula destaca seu mais
recente lançamento 'Eu amo
Brilhar' disponível em todas
as plataformas digitais. Quando: sexta-feira (10). onde:
Avenida Engler, n° 507, Jardim Mariliza - Goiânia. Horário: 20h.
oswaldo Montenegro
oswaldo Montenegro
apresenta seu novo show
'lembrei de nós', no teatro
Rio Vermelho, às 21h30 desta
sexta-feira (10). neste espetáculo, além da música que
dá título ao show e outras
novas composições, como
“não há Segredo nenhum”,
o cantor-compositor relembra seus grandes sucessos,
como: 'lua e Flor' e 'Bandolins'. Batendo papo com o
público, atendendo a seus

Energia do rock
nesta sexta-feira (10), a
programação musical do
lowbrow lab Arte & Boteco
será comandada pelo grupo
nightrain. Dona de uma energia poderosa e um vasto repertório dentro do hard rock
internacional, a banda interpretará canções de nomes
como Queen, led Zeppelin,
Aerosmith, Deep Purple, the
Beatles, Bon Jovi e Guns n'

Roses, a partir das 22h30. o
lowbrow abre às 19 horas,
com a mostra coletiva liberta,
das artistas Junger thai, larovski e luiza Portilho. com
curadoria de Roan, proprietário da casa. Quando: sexta-feira (10). onde: Rua 115,
quadra F43A, lote 214, nº
1684, Setor Sul - Goiânia. Horário: 22h30.
Balé em foco
o Balé do teatro Escola
Basileu França é a atração
desta sexta-feira (10) da 11ª
edição do Paralelo 16º Mostra
de Dança contemporânea.
o espetáculo que contempla
as suítes de ballet 'Arlequinade', 'la Esmeralda' e 'Ma-

jissimo' será transmitido às
20h no canal do Youtube do
festival. A edição de 2022
tem como objetivo valorizar
o produto artístico que nasce
em terras goianas, e que cada
dia mais se dissemina pelo
mundo, demonstrando apuro
técnico, estilo ousado, criatividade que rompe fronteiras,
com estilos únicos de se fazer
e apresentar dança. Quando:
sexta-feira (10). onde: Youtube (Paralelo 16° - Mostra
de Dança contemporânea).
Horário: 20h.
Programação de shows
Programação de shows
agita o final de semana na
Azzure. o cantor lucas lucco
se apresenta na sexta-feira
(10) na melhor balada de
Goiânia. Dono de hits como:
'Princesinha', 'Mozão' e 'Amava nada', com participação
especial da eterna rainha da
sofrência, Marília Mendonça
e promete animar a galera
trazendo vários sucessos. na
mesma noite, o cantor Brendon Sales também subirá ao
palco juntamente com os Djs
André Melo e noobreak.
Quando: sexta-feira (10).
onde: Avenida 136, n° 222,
Setor Marista - Goiânia.

Mostra de Teatro Nacional de
Porangatu abre inscrições de oﬁcinas
A Secretaria de Estado de
Cultura (Secult) está com inscrições abertas para as oficinas de artes que serão realizadas durante a Mostra de
Teatro Nacional de Porangatu
(TeNpo), que nesta edição
conta com a correalização do
Sesc Goiás. São oferecidas 185
vagas para diversas atividades na área teatral, como dramaturgia da cena, exercícios
criativos, danças urbanas,
consciência corporal, malabares, acrobacias e a arte de
contar histórias. Confira abaixo a programação completa.
As atividades são gratuitas
e serão ministradas durante
a mostra, de 17 a 19 de junho,
no Centro Cultural de Porangatu, Esparta Academia e no
Circo do grupo teatral Limpando o Olho. Os interessados

precisam preencher formulário disponível no site da Secult (www.cultura.go.gov.br)
e entregá-lo, até o dia 13 de
junho, no Centro Cultural de
Porangatu, localizado na Praça Angelo Rosa Moura, s/n,
de segunda a sexta, das 08h
às 11h e das 13h30 às 17h.
Quem não estiver na cidade
ainda tem a opção de mandar
o formulário para o e-mail
cultura@porangatu.go.gov.br.
Além das oficinas, também
são oferecidas duas capacitações profissionais por meio
do Colégio Tecnológico do Estado de Goiás (Cotec) Maria
Sebastiana da Silva, em uma
parceria com a Secretaria de
Estado da Retomada. A inscrição desses cursos, que são
online, podem ser feitas no
site (www.cotec.org.br)

Casamento, namorado
gringo e look combinado:
tudo o que rolou na festa
junina de Anitta após a
cura do pai
Anitta reuniu amigos e familiares para uma festa junina

em sua mansão nesta quarta-feira (8). A princípio, a celebração seria cancelada por
conta do estado de saúde do
pai, Mauro Machado, que descobriu um câncer na semana
passada. no entanto, a poderosa mudou de ideia após
a cura do genitor. Além dos
familiares, Anitta reuniu di-

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
Hoje é um dia em que você
vai repensar tudo. Pode ser que
você pense que não quer mais
nada do que tem e que quer tudo
novo — ou pode ser que você repagine o que já está fazendo na
vida social e profissional, o que
pode afetar a sua vida pessoal.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
é um dia em que você precisa
perceber que está colocando muita energia em um monte de coisa
ao mesmo tempo. Está tudo fluindo ou tem alguma coisa que está
meio carente da sua atenção?
Reflita onde é preciso colocar um
pouco mais de concentração.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
Dia de colocar foco e energia
em si, na sua autoestima e na
sua autoconfiança, porque se
você começar a se desvalorizar,
você não terá prosperidade. Valorize-se o máximo possível: o
seu conhecimento, o seu tempo,
a sua energia, valorize tudo.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
Saturno vem exigir de você
renovação e criatividade, porque
você precisa dar uma reinventada
na sua rotina, seja na sua vida
pessoal, que pode estar um marasmo, seja na profissional. onde
você pode colocar mais energia
para ter novos resultados?

6

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
Você está levando tudo a um
lado muito negativo. Para conseguir realizar os seus projetos, você
precisa ser um pouco mais leve e
fazer mais coisas com as pessoas.
Se você já faz tudo com as pessoas, priorize-se também, sem
ceder e sem passividade demais.

8

Interessados podem se inscrever até o dia 13 de junho, com
formulário no site da Secult e entrega por e-mail ou em Porangatu

Voltaram? Neymar e Bruna
Marquezine são apontados como
namorados por jornal britânico
Neymar foi visto abraçadinho com Bruna Marquezine? Foi isso que o
jornal britânico ‘Daily
Mail’ divulgou nesta quinta-feira (9). No entanto,
os entusiastas do ex-casal
Brumar, separados desde
2018, não tem nada a comemorar: tudo não passou de uma confusão feita
pela publicação. O craque
foi fotografado enquanto
passeava com os braços
em volta de Bruna Biancardi, a nova namorada
do craque, em Miami. O
jornal publicou as fotos,
mas trocando as Brunas:
"O jogador de futebol bra-

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
Pense se as parcerias que você
tem hoje são mesmo aquelas que
você deseja. Se sim, você vai conseguir se aproximar mais das
pessoas com a força do seu diálogo e da sua inteligência, levando
a sua energia de motivação, felicidade, justiça social e idealismo.

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
Você precisa manter uma atitude um pouco mais harmoniosa
e diplomática, porque querer combater todas as injustiças do mundo
e carregá-lo nas costas não está
te levando a lugar nenhum. Dá
para pegar mais leve, priorizar
um pouco mais si mesmo.

CELEBRIDADES
Mulher de safadão, Thyane
Dantas rebate declaração
polêmica de bailarina
thyane Dantas se pronunciou após thay Gonçalves, exdançarina do Faustão e atual
bailarina de Rodrigo Faro, falar
sobre situações desconfortáveis que enfrentou junto à
outras profissionais que trabalham com famosos. thay
revelou que muitas namoradas e esposas de músicos não
gostam que as dançarinas
ocupem o mesmo espaço que
eles. Entre as mulheres de artistas que teriam exigido que
elas ficassem longe, a modelo
citou thyane. A mulher de
Wesley Safadão rebateu a declaração. “Eu desconhecia essa
história e essa moça até então.
nunca troquei nenhuma palavra com ela. não faço ideia
de como, quando e por que
dessa situação ter chegado
pra ela dessa forma. isso não
foi um pedido meu e jamais
seria”, disse em um trecho.
(Patrícia Dias, Purepeople)

15

HORÓSCOPO
t

Cantora Paula Toller, que liderou por anos o Kid Abelha, volta ao
palco de Goiânia para uma apresentação nesta sexta-feira (10)
pedidos e contando causos
sobre sua longa trajetória.
Quando: sexta-feira (10).
onde: Avenida Paranaíba, nº
1576-1864, Setor Aeroporto
- Goiânia. Horário: 21h30. ingressos: (entretickets.com.br).

n

sileiro Neymar Jr fez uma
aparição despojada enquanto aproveitava um
tempo com sua namorada
Bruna Marquezine em
Miami, Flórida, na quarta-feira", diz a publicação.
Até o fechamento desta
matéria, o jornal britânico
não havia feito correção
na reportagem. (Matheus
Queiroz, Purepeople)
versas personalidades famosas na festa. Entre elas, Juliette, Gkay, lexa, Pocah, Filipe
Ret, Mumuzinho, tico Santa
cruz, Álvaro e l7nnon. um
dos grandes destaques do
festejo foi um touro mecânico,
instalado no meio do jardim
da mansão. no âmbito amoroso, a anfitriã também rou-

bou a cena! Anitta participou
da tradicional brincadeira da
laranja acompanhada do produtor canadense Murda
Beatz, que tem sido apontado
pelos fãs como o novo namorado da estrela. (Matheus
Queiroz, Purepeople)
Após viralizar com rosto inchado, Joelma é internada
em hospital
o rosto inchado de Joelma
tem gerado preocupação nos
fãs da cantora desde o show
realizado pela artista no sábado (28), no Pará. Fotos e vídeos da cantora logo viralizaram nas redes sociais, até que
a equipe de Joelma se pronunciou explicando que se
tratava de uma sequela da
covid-19. na terça-feira (7), a
artista foi internada para tratar
o inchaço. Segundo a assessoria da cantora, Joelma se
internou no Hospital São luiz
itaim, em São Paulo, e está
realizando exames para fazer
o acompanhamento do tratamento pós-covid. Segundo
o colunista leo Dias, do ‘Metrópoles’, Joelma sofre de Anasarca, um inchaço que pode
ser chamado de edema, causado por acúmulo de líquido
na região do rosto. (nathalia
Duarte, Purepeople)

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
é importante que você coloque confiança nas suas relações,
principalmente nas familiares, e
não se cobre em excesso para
ajudar seus parentes demais,
resolvendo tudo por eles. é importante soltar um pouco para
ter uma visão mais expandida.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
tome cuidado com o excesso
de sedução, de necessidade de
reconhecimento, de amor e de
elogios. isso é carência. Pare tudo
e repense. te falta um pouco mais
de autoamor. não adianta querer
fazer tudo pra todos e esperar
que todos façam tudo pra você.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
tome cuidado com o excesso
de atitude. o excesso de produtividade pode estar acabando com
a sua saúde e com a sua mente.
Hoje pode te dar uma preguiça e
um cansaço, e é necessário descansar um pouco e resolver o que
precisa sem estresse e correria.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
é dia de trabalhar e se organizar com leveza. é um dia em
que você consegue ser multitarefas e criativo para resolver as
coisas, mas o seu impulso criativo
precisa ser um pouco domado,
para você não ficar realizando
apenas os seus desejos do ego.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
Vale a pena fazer uma análise
para ver o que você está segurando e o que você pode desapegar. Dia em que é preciso ter mais
leveza e fé na sua própria intuição
e criatividade. Este dia pede um
pouco de cuidado com a sua saúde mental e psicológica.

16

n

ohoje.com
GOIÂNIA, SEXTA-FEIRA, 10 DE JUNHO DE 2022

Essência

Para além dos estereótipos
Filme brasileiro
‘Paloma’ estreia
no Festival
Internacional de
Cinema de
Munique com
enredo que
promete instigar
discussões sociais
pertinentes
Lanna Oliveira
Uma mulher trans em busca da realização de um sonho
é o tem central da trama do
filme ‘Paloma’, do diretor Marcelo Gomes. O longa-metragem
promete promover discussões
importantes em sua estrela,
que será no Festival Internacional de Cinema de Munique,
do dia 23 de junho a 2 de
julho. Inspirado numa história
real, a produção traz a estreante Kika Sena, interpretando uma mulher transexual
que sonha em casar na igreja
mas tem que lidar com a recusa do padre e o preconceito
das pessoas de onde mora.
Kika, arte-educadora, diretora teatral, atriz, poeta e
performer, interpreta Paloma,
uma mulher trans que trabalha como agricultora no
sertão de Pernambuco. Seu
maior sonho é se casar na
igreja, com seu namorado Zé,
interpretado pelo ator Ridson
Reis. Eles já vivem juntos, e
criam uma filha de 7 anos
chamada Jenifer (Anita de
Souza Macedo). O padre, porém, recusa o pedido, mas

nem por isso Paloma desistirá
de realizar seu sonho. A recusa do padre em aceitar seu
pedido obrigará Paloma a enfrentar a sociedade rural.
“Quando paro para pensar
em toda a minha história de
vida, concluo que ocupar um
espaço em um filme, além de
uma realização pessoal, era
também um grande ato político, porque tinha e tem muito
a ver com a ocupação de corpas pretas e periféricas e
transvestigêneres em produções cinematográficas de reverberação nacional e internacional. Porque não estamos
acostumades a ver a natureza
de pessoas trans e travestis,
nesse contexto, para além dos
estereótipos”, afirma Kika,
que estreia como protagonista
neste filme.
Premiado como diretor,
Marcelo Gomes também assina o roteiro com Armando

O premiado diretor
Marcelo Gomes está
à frente do longametragem ‘Paloma’,
que tem estreia
nacional no segundo
semestre deste ano

Praça e Gustavo Campos. Ele
conta que a ideia para o filme
veio de uma notícia que leu
no jornal. “Era sobre uma
mulher transgênero que morava em uma pequena cidade
do interior do Pernambuco,
e cujo maior sonho era se casar em uma igreja católica,
toda vestida de branco. A imagem ficou na minha memória
por anos porque incorporava
várias contradições em um
único ato. Eu pensei que essa
história singular deveria se
tornar um filme”.
Em sua equipe artística,
‘Paloma’ conta Pierre de Kerchove que também trabalhou
nos filmes ‘Eu quero voltar
sozinho’ e ‘Joaquim’, na direção de fotografia; Rita M. Pestana, que contribuiu com ‘Fortaleza Hotel’, assina a montagem; e a direção de arte é de
Marcos Pedroso, dos filmes
‘Cinema, Aspirinas e Urubus’

e ‘Madame Satã’. O casting
foi feito por Maria Clara Escobar. E a preparação de elenco por Silvia Lourenço. Por
fim, a produção do filme é de
João Vieira Jr. e Nara Aragão.
Retratando uma personagem que sofre violência, traição, preconceito e injustiça, o
filme ‘Paloma’ fala também
sobre a inabalável fé de que
tudo dará certo da personagem. A história instigará diversos debates importantes e
sensíveis a polarização que
vive-se hoje. “Acredito que ele
trará muitas discussões a respeito do que consideramos
como ‘família’, além de ser
um espaço de ocupação dos
nossos corpos reais no cinema”, considera Kika. O diretor
por sua vez, conclui que Paloma representa o desejo de
uma experiência completa do
que se entende por casamento.
(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.

‘Assassino Sem Rastro’ apresenta os atores Liam Neeson, Guy Pearce e Monica Bellucci em seu elenco principal
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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Negócios
Com o avanço
tecnológico na área
da literatura,
estabelecimentos
enfrentam crise
econômica e não
veem outra saída a
não ser fechar as
portas

O avanço no e-commerce
pode extinguir livrarias
“Quando veio março e eu vi que teria
que fechar as portas, pensei: e agora?”, diz vendedora
Victória Vieira
Atualmente ir à livraria
virou um programa de lazer
raro. Qualquer livro que você
queira comprar ou ler está a
um segundo do seu alcance,
isto é, apenas um “click” ao
navegar pela internet e pronto. Você está com seu livro
em mãos… ou melhor, na tela
do seu celular. O avanço tecnológico têm sido uma das
principais razões para diversas livrarias estarem em meio
a uma crise nas vendas e na
existência.
Em 2018, a Livraria Saraiva foi exposta publicamente
após estar com dificuldades
financeiras. O estabelecimento estava beirando os R$ 675
milhões em dívidas a serem
quitadas. Não muito distante,
a Livraria Cultura também
adquiriu despesas no valor
de R$ 285 milhões. Ambas
entraram com ações de recuperação judicial e estão na
luta até hoje. Apesar das circunstâncias, é possível ver
os vestígios das livrarias em
alguns shoppings, mas com
vários obstáculos para manter sua essência. Diante desse
fator, qual o principal motivo
para esses estabelecimentos
estarem desaparecendo gradualmente?
Na década de 1990, a Saraiva foi uma das primeiras
lojas com livros, revistas, música e ainda chegava a oferecer espaços para cafés e leitura. Ao fazer uma retrospectiva, a situação afundou de
maneira inimaginável. Não
só para a Saraiva, mas para
todos os estabelecimentos que
dependem do lucro destes recursos. Com a pandemia, várias livrarias faliram e fecharam suas portas por tempo
indeterminado e isso abriu o
caminho para as pessoas aderirem ao e-commerce, ou seja,
comprar pela internet.
“Quando veio março e eu
vi que teria que fechar as portas, pensei: ‘E agora?’”, comenta uma vendedora. No
ano retrasado, as vendas caíram para um quinto do total
na virada de março para abril,
obtendo um resultado menor
do que 4% no ano de 2019.

Dados mostram que, nesse
tempo, as mídias sociais tomaram conta da adaptação à
quarentena, juntamente com
o serviço de entregas. Os mais
beneficiados foram aqueles
que arranjaram um jeito de
vender seus produtos de forma online. Segundo especialistas, apesar dos números de
vendas terem caído, a produção não para.
Esse é o caso das sócias
Daniela Amendola e Roberta
Paixão, que administram uma
livraria em São Paulo. As mulheres inauguraram o estabelecimento um pouco antes
da pandemia iniciar. Com as
novas circunstâncias amedrontando, elas passaram a
fazer entregas com carros,
reinventando seu negócio.
“Quando você tem uma estrutura muito grande, a flexibilidade é mais lenta”, enfatiza
Paixão. “É mais difícil uma em-

presa com 200 lojas conseguir
fazer essa virada rápida, como
nós fizemos. A gente é um veleiro, eles são um transatlântico
”, acrescentou sua sócia.
O lançamento das plataformas de e-commerce é o principal motivo para as livrarias
estarem em declínio. Os preços
vendidos são melhores do que
os selecionados na loja. Acaba
que para o consumidor fica
mais barato comprar pela internet, mesmo com os preços
de fretes, do que em uma loja
física. A competição é entre o
avanço tecnológico e a resistência para a sobrevivência.
As táticas usadas em empresas
de logística são mais eficientes
e sábias. O monopólio de varejista adquire todos os dados
dos clientes para saber o que
mais eles procuram, do que
gostam, onde moram, enfim,
eles aprendem o jeito do cliente para ganhar mais vendas,

comercializando até o famoso
“Kindle”, eletrônico bastante
utilizado e comprado entre
os leitores.
“Uma maneira de fazer
isso é empurrando livros populares, negligenciando outros. E infelizmente as pessoas
vão aceitar. A curadoria de
títulos está na mão dos varejistas”, relata o executivo Jason Merkoski. “As lojas de livros não conseguirão sobreviver e vão desaparecer. Sobraram apenas algumas especializadas em livros impressos, como as que vendem discos de vinil. Vão permanecer
no mercado Google e Amazon,
infelizmente”, disse.
Em entrevista ao veículo
de comunicação O Globo, Oren
Teicher, presidente da American Booksellers Association,
revelou que é contra a Amazon, pois essa situação cria
uma competição entre os produtos estrangeiros e brasileiros. “Na teoria, eles chamam
a atenção de leitores e os converte em outro tipo de consumidor. Por isso, eles dão descontos agressivos”, destacou.
É inevitável não comentar
sobre os preços estipulados
pelos estabelecimentos, isso
agrega os leitores a procurar
outros meios de adquirir as
obras, até mesmo os caracterizados como ilegal. A acessibilidade disponível por
meio dos downloads em sites
que disponibilizam as obras

para os leitores é maior do
que deslocar e gastar em algo
que pode estar nas mãos de
forma gratuita.
“A pirataria existe e é crime!
É um roubo como qualquer
outro. Quando se faz o download de um livro em um site
irregular, a pessoa está roubando um conteúdo, desvalorizando e desrespeitando o trabalho do autor, além de prejudicar toda uma cadeia de
profissionais que trabalham
nas livrarias, editoras e gráficas. Outro problema sério da
pirataria é que ela acaba reduzindo o número de novos
livros lançados: se os milhares
e milhares de downloads ilegais não ocorressem, as vendas
de livros seriam maiores e as
editoras teriam condições de
ampliar a oferta de novos títulos no mercado. Todo mundo
perde e isso é lamentável, pois
são muitos leitores que deixam
de ter acesso a novos conteúdos, empregos são perdidos e
colocados em risco”, exclamou
o book advisor Eduardo Villela.
De
certa
forma,
a
acessibilidade da internet fez
com que as pessoas perdessem
a experiência sensorial. As
pessoas deixaram de ter os
momentos em que podiam
sentir as páginas dos livros, o
cheiro, a capa, a sensação entrar
e encarar a diversidade de livros.
Essas ações foram substituídas
pelo comodismo e economia.
(Especial para O Hoje)

