Por que brasileiros têm migrado cada vez mais para bicicletas e e-bikes
O aumento no preço dos combustíveis e o transporte público em crise em várias capitais fizeram com que muitos brasileiros recorressem ao pedal. No primeiro semestre de 2021, o Brasil registrou o aumento de 34,17% nas vendas de bicicletas. Negócios 17
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Festas juninas
retornam
após dois anos
de pandemia
Em março de 2020, o mundo parou por causa de um vírus ainda
pouco conhecido. Em seguida, as
pessoas foram proibidas de se reunir, confraternizar e até se abra-

çar. Após dois anos de pandemia
da Covid-19, as flexibilizações começam a permitir o retorno de
festividades como as tradicionais
festas juninas. Cidades 10
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Em clíma de
campanha,
Caiado critica
sigilo da Enel

O presidente da Enel Goiás diz
que a possível venda da empresa
segue contrato de confidencialidade. Já o governador Ronaldo
Caiado (UB) afirma que o tempo
das negociações por debaixo do
pano no Estado acabou. Cidades 11

Rendimento dos
brasileiros é o
Gustavo Câmara

Cartão de crédito ainda
é pouco acessível
para maioria do País
Opinião 3

Pedro Pinheiro

menor desde 2012

De acordo com o IBGE, o rendimento médio mensal real domiciliar per capita em 2021 foi de
R$ 1.353. Em 2012, primeiro ano
da série histórica, esse rendimento era de R$ 1.417. Economia 4

Moradores de
comunidade
enfrentam fome
e abandono

As ruas de terra e cascalho da comunidade Emanuelle, ocupação
no Jardim Novo Mundo II, abrigam
mais de 528 famílias. São centenas
de histórias de brasileiros que vivem a fome dia após dia. No Brasil,
33 milhões estão em situação de
insegurança alimentar. Cidades 9
ana Carolina santana

Fast Fashion realmente
compensa?

Rosângela Lopes, a Carioca, abriu uma cozinha para distribuir cestas básicas e matar a fome de quem tem necessidade

Mendanha ganha
corpo na agenda
pelo interior
Ação do pré-candidato ao governo
deu guinada após acerto com presidente da Câmara, Romário Policarpo,
e vereador Geverson Abel. Xadrez 2

Marconi é
Varejo deve faturar bem no Dia
dos Namorados com apaixonados empurrado
Maioria dos goianos deve deixar para comprar o presente de Dia dos Namorados
de última hora, aponta pesquisa do Sindilojas-GO. Por isso, o movimento de consumidores nas lojas deve se intensificar mesmo neste fim de semana. Com expectativa
de vender R$ 85,5 milhões até o próximo domingo, o comércio varejista de Goiás é
o 8º mercado que mais deve faturar neste Dia dos Namorados no Brasil. Cidades 11

Em confronto
direto, Vila Nova
enfrenta o CRB

Crescem os rumores de que o exgovernador Marconi Perillo pode
compor com a esquerda goiana
de olho nas eleições. Política 2

Política 6

LEia nas CoLunas

t

Econômica: Números do co-

mércio e da indústria em Goiás
sinalizam perdas em abril

Economia 4

Jurídica: STJ decide que portadores de HIV são isentos de pagamento de imposto

Esportes 7

Esportes 8

para a esquerda

Base do governo
contesta validade da
CPI da Saúde na Alego

Pela décima segunda rodada
da Série B do Campeonato Brasileiro, o time comandado pelo
técnico Dado Cavalcanti tenta,
fora de casa, no Estádio Rei
Pelé, encerrar um jejum de cinco jogos sem vitória, para sair
da zona de rebaixamento da
competição nacional.

Goiás recebe Ceará
em confronto direto
pela Série A

Opinião 3

Cidades 10

Essência
a pausa de quem fez sorrir

Em sua última turnê, Whindersson
Nunes convida o público goiano para uma reflexão sobre as mudanças no
mundo, conta histórias divertidas, canta e fala do universo religioso. Essência 13
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manifesta as dores causadas pela
ideologia nazista
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Tempo em Goiânia
s 31º C

t 14º C

Sol com algumas nuvens.
Não chove.
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Agenda de Mendanha ganha robustez,
sobretudo no interior goiano
Partido teria feito pedido de veiculação fora do período da Corte

PT espera por
decisão do TSE
para divulgar
propaganda
O Partido dos Trabalhadores (PT) de Goiás recorreu ao
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para ter direito à veiculação de propaganda partidária nas televisões e rádios
goianas. Conforme a proposta de distribuição de inserções
aprovada pelo TRE-GO, as propagandas do PT Goiás para
o primeiro semestre deste ano não foram deferidas pela
Corte, tendo pedido considerado como “Não conhecido”.
Segundo a assessoria jurídica do partido, a legenda fez
o pedido da propaganda partidária ao Tribunal Regional
Eleitoral de Goiás (TRE-GO), mas não informou se a solicitação ocorreu dentro do prazo estabelecido, de 1º a 14 de
novembro do ano passado.
Em nota enviada à imprensa, a direção do partido informou que espera por decisão favorável no TSE, e informa
que as propagandas a serem divulgadas em rádio e
televisão serão produzidos pela direção nacional do PT.
"A Assessoria Jurídica do Diretório Estadual do Partido
dos Trabalhadores em Goiás esclarece que requereu
pedido de fixação das datas de formação de cadeia estadual
para fins de propaganda partidária no Tribunal Regional
Eleitoral do Estado de Goiás”, disse na nota.
E continua: “O TRE/GO em um primeiro momento, disponibilizou as datas das inserções, inclusive com parecer
favorável do Ministério Público Eleitoral. Ocorre que no
julgamento no plenário, houve divergência jurídica quanto
à data da publicação da referida Resolução do TSE”. (Ícaro
Gonçalves, especial para O Hoje)

A agenda do pré-candidato ao governo, Gustavo
Mendanha (Patriota), deu uma guinada com o acerto
com o presidente da Câmara Municipal de Goiânia,
Romário Policarpo (Patriota), e o auxílio de outro
vereador, Geverson Abel (Avante). Mendanha participaria na manhã e tarde desta sexta-feira de encontros com produtores rurais de Jataí - reduto emedebista, atrelado a Daniel Vilela, vice na chapa de
Caiado -, mas viajou, às pressas, para São Paulo. Lá,
segundo fontes ouvidas pela Xadrez, conversou com
a executiva do Republicanos. Ele pode
ter ido para definir, de vez, o
presidente da sigla em Goiás,
João Campos, na chapa. Mendanha também gravou vídeo
institucional como pré-candidato à disputa pelo Palácio
das Esmeraldas. De São Paulo, Mendanha foi direto para
Bom Jesus. No sábado, ele vai
participa do 4⁰ Encontro Regional de Partidos. O evento
ocorre na região Sul, com
no município de Pontalina. A meta do governadoriável é percorrer todas as regiões
do estado e se reunir com as lideranças locais.

Em teu nome

O deputado Cairo Salim (PSD), propôs a entrega de
título de cidadão goiano ao pastor e fundador da igreja
Casa, Davi Vieira Passamani. A proposta conta com a
assinatura de boa parte dos deputados. Ou seja, deve
passar sem dificuldade: os deputados não costumam
barrar propostas desse tipo. Passamani se envolveu
em um escândalo sexual depois de denúncia de uma
fiel. O MP arquivou o caso.

xadrez@ohoje.com.br

Recuo

O ex-presidente Lula, diante da
iminência de perder - ainda mais confiança do setor econômico, decidiu evitar, no discurso e no plano
de governo, a proposta de revogação
da Reforma Trabalhista.

Narrativa

O TSE recebeu nesta sexta-feira
(10), às 17h37, um ofício do Ministério da Defesa com considerações
sobre o sistema eletrônico de votação. “Esclarecemos que o TSE analisará todo o conteúdo remetido,
realçando desde logo que todas as
contribuições sempre são bem-vindas e que preza pelo diálogo institucional que prestigie os valores
republicanos e a legalidade constitucional”, disse o órgão, em nota.

Atento

Como pré-candidato não oficializado, Marconi Perillo (PSDB) continua
com os encontros denominados “Movimento Desperta Goiás”. Como tem
acompanhado a Coluna Xadrez, o
Entorno volta a ser destino de quem
quer governar Goiás. Perillo esteve
na Cidade Ocidental na quinta-feira,
onde falou a lideranças de vários
partidos, inclusive adversários políticos dos governos do PSDB, apoiadores e moradores locais e da região.

Memória

Os participantes relembraram
as obras, os programas sociais e as
estruturas que foram consolidadas
pelos governos de Marconi em parcerias com prefeitos da cidade e
região do entorno do DF.

Onde estão?

Domingo completa sete dias que o jornalista Dom
Phillips e o indigenista Bruno Pereira desapareceram
em uma expedição pela Amazônia. A imprensa nacional
e internacional enviou repórteres à região para acompanhar as buscas e investigações de órgãos.

CURTA
2

t

O próximo Movimento Desperta Goiás vai ocorrer neste sábado (11), em Anápolis, a partir
das 9h30, no Beira Rio Eventos.

Com direita tomada, Marconi
deve negociar com esquerda
Reprodução

Ex-governador nega conversações com PT,
assim como evitou dizer que PSDB não
teria candidato a presidente. A última das
declarações, no entanto, já não se sustenta
Felipe Cardoso
Crescem os rumores de que
o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) pode compor com
a esquerda goiana de olho nas
eleições deste ano. Nos bastidores da política goiana, a informação é de que as negociações estariam ora avançadas,
ora incertas. Fato é que a indefinição no que diz respeito
a se lançar na disputa em ‘voo
solo’, ou não, tem feito com
que Marconi perca espaço.
No campo da direita, onde
o líder político transita com
facilidade, o espaço já é tido
como “preenchido”. Isso porquê, enquanto o ex-governador
não se apresenta como uma
possibilidade concreta na disputa, o eleitorado tem abraçado o projeto daqueles que são
tidos como ‘verdadeiros candidatos’. O ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo
Mendanha (Patriota), e o deputado federal e candidato do
presidente Jair Bolsonaro (PL)
no estado, Vitor Hugo, já figuram como os principais destaques da ala direitista.
Sem grandes chances de
protagonizar como o candidato

dessa ala, e até mesmo diante
da possibilidade de apoio ao
PT em um eventual segundo
turno, restaria ao ex-governador uma composição com as
lideranças da esquerda. “Se fechar [acordo] ele poderia penetrar em um espaço que não
conseguiria sozinho, ou seja,
o campo progressista, esquerdista”, relata uma liderança
próxima ao tucano.
Um ponto importante a ser
observado é que o PT adiou,
na última semana e pela segunda vez, o seu encontro estadual. A expectativa era que
no evento, até então previsto
para este sábado (11/6), o partido indicasse à federação (PT,
PV, PCdoB) o nome que defenderia para a disputa ao governo de Goiás.
Em nota, contudo, a presidente do PT Goiás, Kátia Maria,
disse que o diálogo deve continuar para haver consenso.
“O PT de Goiás apresentou o
nome do Professor Wolmir
Amado ao Governo de Goiás e
segue em diálogo com a Federação Brasil Esperança, formada pelo PT, PCdoB, PV, a Direção Nacional e os partidos
que compõem a aliança em

Um ponto importante a ser observado é que o PT adiou pela segunda vez o seu encontro estadual
apoio ao Presidente Lula.”
O anúncio do adiamento
do encontro estadual do PT
ocorreu na quinta-feira (9).
Um dia antes, conforme mostrado pelo O HOJE, lideranças
de esquerda se reuniram em
Goiânia a convite do vereador
Mauro Rubem (PT) para debater o pleito deste ano. Estavam presentes líderes de movimentos sociais, sindicais e
os partidos PT, PSOL, PV e Rede.
O encontro aconteceu na Câmara de Goiânia, na sala da
presidência. Na ocasião, eles
chegaram a conclusão que

veem o ex-governador Marconi
Perillo (PSDB) como representante da chapa Lula-Alckmin
(PT-PSB) em Goiás.
Caso a aliança entre Marconi e a esquerda se consolide,
isso fará com que a ‘segunda
parte’ do discurso adotado
pelo ex-governador caia por
terra. Acontece que ao ser
questionado durante sua passagem pela Câmara, há duas
semanas, o ex-governador
descartou conversas com o
PT por um motivo que chamou de “muito simples”.
“O PT terá candidato à

presidência da República, o
PSDB também. O PT terá candidato ao governo de Goiás, o
PSDB também”, explicou. A
primeira parte — que o PSDB
terá candidato à presidência,
assim como o PT — já está
descartada, haja vista que o
partido decidiu, na semana
passada, se juntar ao projeto
emedebista que tem como cabeça de chapa a senadora Simone Tebet (MDB). Resta saber se o mesmo ocorrerá com
a ‘segunda parte’ do discurso
de Marconi Perillo. O tempo
dirá. (Especial para O Hoje)
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Fast Fashion
realmente compensa?
Ana Carolina Santana
Com as políticas de governança ambiental,
social e corporativa (sigla em inglês, ESG) crescendo cada vez mais, o universo das passarelas
está se preocupando ainda mais com princípios
sustentáveis. Com um olhar mais aguçado para
a procedência de cada material e como, após a
manufatura, ele se degrada no meio ambiente,
o setor da indústria da moda que mais degrada
o meio ambiente é o fast fashion.
A indústria da moda ocupa um posto indesejado quando se fala em sustentabilidade: é a segunda mais poluidora do mundo, atrás apenas
da indústria do petróleo. Importante área de
negócios, a moda abriga segmentos como o têxtil
e o calçadista, setores que se inseriram na dinâmica do fast fashion para conquistar novos mercados e resultados positivos.
A estrutura de novas coleções a todo momento, porém, gera um impacto ambiental que
começou a ser repensado. Diversos públicos
hoje percebem e se preocupam com os efeitos
de mudanças tão intensas na exploração de recursos não renováveis. Dentro desse cenário,
podemos entender que a moda necessita desenvolver ações pautadas na redução de impactos, buscando criar novos produtos que possam, ao mesmo tempo, contribuir para a competitividade do cliente e garantir o melhor desempenho social, ambiental e econômico.
Somente a indústria têxtil e de vestuário é
responsável, hoje, por 8 a 10% das emissões
mundiais de gases de efeito estufa. Estima-se
que US$ 500 bilhões de valor sejam perdidos todos os anos devido à subutilização de roupas e
à falta de reciclagem. Isso representa um enorme
desperdício: são mais de 20% do total de US$
2,4 trilhões que a moda produz globalmente.
Todos os dados são da Aliança das Nações Unidas
para a moda com produtos com menor impacto
político, social e ambiental, uma iniciativa da
Organização das Nações Unidas (ONU) para contribuir com os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável por meio de ações coordenadas no
setor da moda.
Se o mercado precisa estimular constantemente o consumidor final com novas coleções,
precisamos desenvolver produtos inovadores
que contribuam para reduzir o impacto natu-

ralmente gerado pelo consumo. Componentes
biodegradáveis, adesivos sólidos e processos
com geração zero de resíduos são alguns dos
conceitos já praticados no mercado.
Recentemente, percebemos que diversos temas, como marcas eco-friendly, moda consciente
e slow fashion estão em alta. Mas o que elas significam? Em resumo, eco-friendly são marcas
“amigas do meio ambiente”, que carregam em
seu conceito o respeito ao meio ambiente e aos
recursos naturais, usando matérias primas orgânicas, produtos biodegradáveis ou que causem
menor impacto no descarte.
A moda consciente engloba também a moda
eco-friendly, mas ela vai além disso. Ela se
preocupa com as condições de trabalho que a
peça foi produzida, indo na contramão ao fast
fashion e investindo em peças com maior durabilidade. Já o slow fashion vem com uma
proposta de desacelerar o consumo, se trata
em consumir roupas que sejam atemporais e
que não sirvam apenas a uma estação da moda,
como por exemplo roupas neons ou estampas
muito chamativas.
Podemos pensar que todos esses movimentos
são grife e não acessíveis à grande população, e
realmente essas propostas são mais caras do
que a fast fashion. Principalmente pelo objetivo
em consumir peças de origem com menor impacto ambiental e maior durabilidade, do que
grandes consumos. Mas existem ações que são
práticas e acessíveis para todos! É sempre importante analisar todas as roupas que temos no
guarda-roupa, a superlotação não é boa nem visualmente e nem para o meio ambiente. Se libertar da ideia de precisar ter roupas no seu
closet, cada estilo é único e deve ser adaptável
para o seu dia a dia. Se você não gosta de jaqueta
jeans, não precisa comFotos: Divulgação
prar só porque está na
moda. Uma outra dica
valiosa é adquirir peças
de brechós e de marcas
locais, são verdadeiros
achadinhos! Em Goiânia mesmo temos diversos brechós e bazaAna Carolina Santana é
res que acontecem ducoordenadora do curso de
rante todo o ano e com
moda em universidade de
roupas de qualidade.
Goiânia

Cartão de crédito é pouco acessível
para maioria dos brasileiros
Gustavo Câmara
Com os ares de normalização trazidos pelo
período atual de arrefecimento da pandemia,
sentimos que alguns hábitos vieram para ficar,
como o trabalho remoto, cada vez mais consolidado nas empresas. Outros hábitos, que já se
estabeleciam no pré-pandemia, ficaram ainda
mais solidificados com novos comportamentos
estimulados durante o isolamento social. Talvez
o principal deles seja a adoção do e-commerce
pelos consumidores.
Em 2021, o e-commerce brasileiro bateu o
faturamento recorde de mais de R$ 161 bilhões,
um crescimento de 26,9% em relação a 2020. O
número de pedidos aumentou 16,9%, com 353
milhões de entregas, assim como o valor médio
por compra também registrou aumento de 8,6%
em relação a 2020, atingindo a média de R$
455. Os dados são de um levantamento feito
pela Neotrust, empresa que realiza o monitoramento do e-commerce brasileiro.
Esse crescimento do hábito das compras online toca em um ponto importante da conjuntura
socioeconômica brasileira: o acesso ao crédito.
O advento do Pix tem sido um fator de grande
estímulo também para compras online à vista,
mas quando falamos de produtos de maior valor
agregado, o parcelamento ainda é a opção mais
viável de compra para a maioria dos brasileiros.
No entanto, segundo uma pesquisa feita pelo
Instituto Locomotiva, menos de 10% dos entrevistados utilizam o cartão de crédito como meio
de pagamento preferencial para compras.
Essa lacuna de acesso ao crédito, que não
consegue ser oferecido à maior parte da população pelos bancos tradicionais por diversos
motivos, acaba expondo uma assimetria no mercado de consumo. Como formas de incluir essas
pessoas no acesso às compras online, entram
em cena novos meios de pagamento alternativos
que permitem o parcelamento de forma semelhante ao crediário, muito conhecido pelos bra-
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Bancas:

sileiros que já tinham idade para fazer compras
nas décadas de 80 e 90.
Um deles é a modalidade do boleto parcelado,
que tem ajudado muitos brasileiros a realizar a
compra dos produtos desejados e democratiza
o acesso ao crédito para a população de menor
renda. O pagamento por boleto parcelado permite que todos os perfis de clientes obtenham
uma linha de financiamento mais acessível para
diversas faixas de valores, com prazos maiores
e juros menores em comparação a juros cobrados
pelos cartões de crédito, por exemplo, ainda
mais em período de Selic alta como o que
estamos vivenciando.
Engana-se quem pensa que o crescimento
do “compre agora, pague depois” é uma exclusividade do Brasil. Pesquisas estimam que, em
até dois anos, a modalidade corresponda a 5%
do total das transações financeiras.
Em momentos de menor oferta de crédito
por meio de instituições financeiras, o boleto
parcelado se torna uma ferramenta viável para
estimular o consumo a curto e médio prazos. A
modalidade permite que os consumidores adquiram vários tipos de mercadorias, em sua
maioria com maior valor agregado, como eletroeletrônicos, eletrodomésticos ou viagens.
É evidente que já existe uma grande demanda
por novos meios de pagamento que possibilitem
a aquisição de bens e que, consequentemente,
estimulem a economia. O boleto parcelado atua
justamente aí, pois leva
ao comércio pessoas
que não tinham como
estar ali antes, ocasionando em um incremento considerável. O
varejo está atento a isso
e tem buscado se adaptar para atender essa
Gustavo Câmara é diretor
demanda de consumiexecutivo de fintech espedores à procura de crécializada em crediário didito mais acessível.
gital parcelado no boleto
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CARTA DO LEITOR

Educação e desigualdade
É preciso crescer economicamente para melhorar a qualidade da educação, ou educar melhor
para que haja maior crescimento? Para os especialistas, não há dúvida de que a educação é primordial. Mas, diante das iniquidades socioeconômicas, cabe ao poder público fazer com que as
duas políticas caminhem juntas. Educar para
crescer e promover desenvolvimento sem discriminações, estabelecendo uma simbiose perfeita
entre economia e educação. A pandemia do novo
coronavírus realçou os traços das desigualdades
do país. A discrepância é tangível no ambiente
escolar, e mais profunda no quesito raça/cor. O
racismo estrutural, a discriminação por classe
social e o baixo investimento nas escolas e na
formação de professores somam para o aprofundamento das disparidades. Mudar esse cenário é
desafio que se impõe aos governantes para que o
Brasil supere as mazelas socioeconômicas.
Carlos Pinheiro
Ipameri

CONTA PONTO

{

A Enel caminha para
descumprir pelo segundo
ano consecutivo as metas
de melhoria dos serviços
da Aneel e isto pode lhe
custar a perda da
concessão. O melhor
caminho é que ela desista
de tentar lucrar com a
operação de venda e
transfira o controle.
Queremos a Enel
fora de Goiás”
Ronaldo Caiado (UB), governador
de Goiás, partiu para o ataque contra a Enel Distribuição Goiás, concessionária que adquiriu em 2017 o
serviço de distribuição de energia
elétrica no Estado, que tenta vender a empresa e deixar de operar
em solo goiano. “Desde quando eu
estava no Senado venho lutando
contra essa operação criminosa
que foi a venda da Celg para uma
empresa que não tem capacidade
de atender os goianos como merecemos”, disparou Caiado.

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
segundo o relator do projeto que limita
o iCms sobre combustíveis, energia elétrica, transportes e telecomunicações,
senador Fernando Bezerra Coelho (mDBPE), 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.
“Duvido! isso aqui é Brasil. Cai nunca”,
afirmou o internauta.
Walison Arthur Freitas

M

@ohoje
a atriz Julia Dalavia, de 24 anos, aproveitava um dia de folga das gravações da novela “Pantanal” quando foi mordida na
bunda por um filhote de jacaré. “a gente
estava no rio conversando, quando eu
sinto uma mordida na minha bunda”,
contou a atriz em entrevista à colunista
mônica Bergamo, da Folha. “misericórdia!”, disse a leitora.
Jô Quirino (@joquirino64)

N

@jornalohoje
a influenciadora Brie Duval, de 25 anos,
foi um dos assuntos mais falados nas
redes sociais nos últimos dias por uma
história trágica. após sofrer uma acidente
no fim do ano passado, a jovem ficou em
coma por quase três meses e, ao acordar,
descobriu que seu noivo estava com outra
mulher. “Única coisa que me passa na cabeça é como a atual namorada desse cara
confia nele? se o cara fez isso… imagina o
que ele é capaz, mano”, diz o leitor.
Uai Goiano (@uaigoiano)

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.

Redação: (62) 3095-8737 editor@hojenoticia.com.br | o Hoje.com: (62) 3095-8700 / 42 WhatsApp (62) 99968-8702
Comercial: (62) 3095-8722 / 29 (62) 99224-7064 comercial1@ohoje.com.br | Circulação: Capital (62) 3095-8727 e Interior
(62) 3095-8772 admin.financeiro@ohoje.com.br | Endereço: Rua 132-A nº 124, Setor Sul, CEP 74093-220 - Goiânia/GO

4

n

ohoje.com
GOIÂNIA, FIM DE SEMANA, 11 E 12 DE JUNHO DE 2022

ECONOMIA
ABr

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

Fim do auxílio emergencial contribuiu para escalada de desigualdade

Rendimento
dos brasileiros
é o menor
desde 2012,
aponta IBGE
O segundo ano de pandemia, em 2021, o rendimento
médio dos brasileiros caiu para o menor patamar registrado desde 2012. De acordo com o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), o rendimento médio
mensal real domiciliar per capita em 2021 foi de R$
1.353. Em 2012, primeiro ano da série histórica da pesquisa, esse rendimento era o equivalente a R$ 1.417. Em
2020, no primeiro ano de pandemia, era de R$ 1.454.
Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios (Pnad) Contínua Rendimento de todas as
fontes 2021, divulgados na sexat-feira (10). Esses valores
referem-se a uma média de quanto recebe cada um
dos brasileiros, por mês. Os valores de anos anteriores
são atualizados pela inflação do período para que
possam ser comparados. Esses rendimentos tratam-se
de médias, o que significa que há grupos que ganham
mais, grupos que ganham menos e ainda aqueles que
não possuem rendimento.
A pesquisa mostra que, em média, os brasileiros
estão recebendo menos e também que menos brasileiros
possuem algum rendimento. O percentual de pessoas
com rendimento na população do país caiu de 61% em
2020 para 59,8% em 2021, o mesmo percentual de 2012
e também o mais baixo da série histórica.
O IBGE considera no levantamento os rendimentos
provenientes de trabalhos; de aposentadoria e pensão;
de aluguel e arrendamento; de pensão alimentícia, doação
e mesada de não morador; além de outros rendimentos.
Considerados apenas os brasileiros que possuem rendimento, a média mensal registrada em 2021 foi R$ 2.265,
segundo o IBGE, a menor da série histórica. As menores
médias desde 2012 entre as pessoas com rendimento
também foram registradas em aposentadoria e pensão,
com média de R$1.959 e em outros rendimentos (R$ 512).

Rendimentos de trabalhos

Entre 2020 e 2021, a participação do trabalho na
composição do rendimento médio aumentou de 72,8%
para 75,3%. Mas, apesar do aumento da população
ocupada, a massa do rendimento mensal real de todos
os trabalhos caiu 3,1%, indo de R$ 223,6 bilhões para
R$ 216,7 bilhões, no período.
“A pandemia afetou muito o mercado de trabalho
em 2020 por causa do isolamento social que teve que
ser feito para frear a pandemia. Então, o mercado de
trabalho perdeu muita ocupação. O mercado de trabalho
está retomando, mas o ritmo ainda está menor do que
o de 2019”, diz a analista da pesquisa Alessandra
Scalioni Brito.
Alessandra aponta ainda a inflação como um dos
fatores que impactaram os rendimentos dos brasileiros,
tanto provenientes do trabalho quanto de outras fontes,
como aposentadorias, pensão alimentícia, entre outras.
Em 2021, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país, foi
de 10,06% - a maior taxa acumulada no ano desde 2015.

Auxílio Emergencial

Enquanto a participação do trabalho aumentou, a
participação de outros rendimentos encolheu. A pesquisa
de 2021 mostra que o percentual de domicílios com alguém recebendo recursos de programas sociais, como
o auxílio emergencial, caiu de 23,7% para 15,4%.
“Foi um benefício apenas emergencial. Agora que a
gente está tirando ele, a gente está vendo que ele cumpriu
o papel ali de não deixar a renda cair tanto em 2020,
mas em 2021 essa queda veio e a desigualdade voltou
para o padrão que estava. As rendas estão menores e tivemos a questão inflacionária. Então, estamos em situação
pior em 2021 em termos de renda”, diz Alessandra.
De acordo com a pesquisa, a queda do rendimento
mensal domiciliar per capita foi mais intensa entre as
classes com menor rendimento. Em 2021, o rendimento
médio do 1% da população que ganha mais era 38,4
vezes maior que o rendimento médio dos 50% que ganham menos. O rendimento médio mensal daqueles
com maior renda era de R$ 15.940; já entre os que ganham menos, era de R$ 415.
No início da pandemia do novo coronavírus, em
2020, essa razão reduziu para 34,8 vezes, atingindo o
menor valor desde 2015. Isso ocorreu, segundo o IBGE,
sobretudo por conta de outros rendimentos, como o
auxílio emergencial. (ABr)

Números do comércio e da indústria
em Goiás sinalizam perdas em abril
As vendas do comércio varejista desaceleram em Goiás na saída de março para
abril, enquanto a produção industrial
continuava derrapando e ainda distante
dos níveis alcançados antes do começo
da pandemia, sinalizando ainda dificuldades para uma “normalização” completa
da atividade econômica num cenário de
turbulências internas e externas, juros
mais elevados, redução de renda e inadimplência em alta. A melhoria relativa
observada nos últimos meses reflete fatores que tendem a perder força ao longo
do ano, conforme anota o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio
Vargas (Ibre/FGV) ao comentar o resultado
do Produto Interno Bruto (PIB), a soma
de todas as riquezas produzidas pelo País,
no primeiro trimestre deste ano.
Segundo a edição deste mês da revista
Conjuntura Econômica, publicada pelo instituto, “o crescimento de 1% do PIB brasileiro
no primeiro trimestre deste ano em relação
ao trimestre anterior é uma boa notícia,
mas deve ser celebrada com moderação.
Entre os fatores que colaboraram para esse
resultado estão alguns que não se repetem
– como um aumento do consumo de um
grupo de serviços que ainda está se normalizando dos efeitos da pandemia –, e
outros como o aumento de preço das commodities exportadas pelo País, derivada de

um cenário internacional conturbado”.
De fato, conforme anotado neste espaço, o avanço registrado pelo PIB no período
ficou bastante concentrado no setor de
serviços, diante da eliminação quase total
de medidas de restrição à aglomeração e
à circulação das pessoas, e na área externa, como resultado do incremento nos
volumes exportados, estimulado pela escalada dos preços das commodities, ao
mesmo tempo em que as importações de
bens e serviços sofriam baixa.

Para baixo

Em Goiás, segundo a pesquisa do comércio varejista realizada mensalmente
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as vendas sofreram nítido
desaquecimento em abril, tanto no conceito
mais restrito quanto naquele mais amplo,
que inclui, além das lojas exclusivamente
varejistas, as concessionárias de veículos
e motos e lojas de autopeças e de materiais
de construção (classificado como varejo
ampliado pelo instituto). Na comparação
com o mês imediatamente anterior, o comércio tradicional vendeu 1,1% a menos
em abril, com redução de 2,3% para as
vendas do comércio em seu conceito mais
amplo. Os dados de março, frente a fevereiro deste ano, mostravam altas respectivamente de 2,8% e de 7,2%.

BALANÇO
t

2 Também na comparação
com idênticos períodos do
ano passado, a vendas demonstraram desaceleração.
No varejo convencional, a
variação passou de 13,4%
em março para 1,4% em
abril, com perdas de 2,6%
para as vendas de hiper e
supermercados frente a abril
do ano passado e um tombo
de 15,9% observado para as
lojas de móveis e eletrodomésticos (que haviam saltado 23,3% em março, mas
saindo da retração de 13,3%
registrada em fevereiro,
sempre em relação aos mesmos meses do ano passado).
2 No varejo ampliado, o
volume vendido havia anotado alta de 19,4% em março
e passou a avançar 1,9% em
abril, com avanço de 7,0%
para veículos e motos (depois de salto de 30,3% em
março) e retração de 16,3%
nas vendas de materiais de
construção. Ainda neste último setor, os volumes vendidos haviam despencado
17,6% em fevereiro e avançado 12,1% em março, sem
compensar, portanto, o retrocesso anterior.
2 O comportamento mais
recente das vendas trouxe

uma espécie de “divórcio”
entre o varejo mais convencional e o comércio ampliado (assim classificado por
incluir setores que operam
também como atacadistas),
quando se considera o período anterior à pandemia.
Em abril deste ano, os volumes vendidos pelo comércio
restrito ainda se encontravam 0,54% abaixo do nível
registrado em fevereiro de
2020. Para o varejo amplo,
houve um ganho de 12,3%
na mesma comparação.
2 Ainda assim, as vendas
nos dois segmentos do comércio continuavam muito
abaixo dos volumes vendidos em seus melhores meses
na série histórica. O recorde,
para o varejo convencional,
havia sido registrado em fevereiro de 2014, com o comércio mais amplo alcançando seu melhor desempenho em agosto de 2012. Em
abril, na mesma ordem, persistiam perdas de 28,3% e
de 21,7%. Os dados mostram
a dificuldade enfrentada
pelo setor como um todo
para reeditar níveis de venda registrados oito ou dez
anos atrás, especialmente
quando se considera que a

população continuou crescendo no período.
2 A indústria goiana produziu 0,5% a menos em
abril na comparação com
março, repetindo a taxa negativa observada em março,
quando o segmento devolveu o ganho de 0,5% observado em fevereiro (lembrando que, em janeiro, a
pesquisa havia apontado
um tombo de 5,7% em relação a dezembro de 2021,
já excluídos fatores sazonais, como as festas de fim
de ano, que poderiam distorcer a comparação, para
mais ou para menos).
2 Na comparação com
iguais meses do ano passado, a produção já havia baixado 2,4% em março e voltou a tropeçar em abril,
numa queda de 2,2%. Num
horizonte mais longo no
tempo, o desempenho não
parece nada melhor do que
aquele apresentado pelo comércio. A produção encontrava-se, em abril, 6,5%
abaixo dos níveis de fevereiro de 2020 e 11,3% menor do que em outubro de
2019, quando havia atingido seu ponto máximo na
série histórica do IBGE.

Comércio varejista cresce
0,9% em abril, aponta IBGE
O volume de vendas do comércio varejista do país cresceu 0,9% de março para abril
deste ano. Segundo dados da
Pesquisa Mensal do Comércio
(PMC), divulgados na sextafeira (10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), esta é a quarta alta
consecutiva do indicador.
Também foram registrados crescimentos na média
móvel trimestral (1,2%), na
comparação com abril de
2021 (4,5%), no acumulado
do ano (2,3%) e no acumulado
de 12 meses (0,8%).
Quatro das oito atividades
pesquisadas tiveram alta na
passagem de março para

abril: móveis e eletrodomésticos (2,3%), tecidos, vestuário
e calçados (1,7%), artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (0,4%)
e outros artigos de uso pessoal
e doméstico (0,1%).
Por outro lado, quatro atividades tiveram queda no volume de vendas: combustíveis
e lubrificantes (-0,1%), hiper,
supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (1,1%), livros, jornais, revistas
e papelaria (-5,6%) e equipamentos e material para escritório informática e comunicação (-6,7%).
A receita nominal do varejo cresceu 1,3% na compa-

ração com março, 22,3% em
relação a abril de 2021, 16,8%
no acumulado do ano e 14,5%
no acumulado de 12 meses.
O varejo ampliado, que
também mede as atividades
de veículos e materiais de
construção, cresceu 0,7% de
março para abril. Veículos,
motos, partes e peças recuaram 0,2% e material de construção caiu 2%.
O comércio varejista ampliado também cresceu
1,1% na média móvel trimestral, 1,5% na comparação com abril do ano passado, 1,4% no acumulado
do ano e 2,2% no acumulado de 12 meses. (ABr)
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Tucanato teve Mário Covas em 1989, elegeu FHC em 1994 e 1998, viu Geraldo Alckmin disputar em 2006 e 2018, José Serra 2002 e 2010 e Aécio Neves no pleito de 2014

Após oito disputas ao Planalto, PSDB
ﬁcará sem candidato à presidência
Francisco Costa
O Brasil pós-ditadura militar realiza eleições presidenciais desde 1989. Foram
oito, desde então (1989, 1994,
1998, 2002, 2006, 2010, 2014
e 2018). Em todas, o PSDB
esteve na disputa como cabeça de chapa.
Em 2022, pela primeira vez
desde 1989, o partido pode não
ter um candidato à presidência.
De fato, na quinta-feira (9), a legenda anunciou em suas redes
sociais que abriu mão da candidatura para apoiar a senador
Simone Tebet (MDB-MS) como
representante da terceira via
contra a polarização entre o expresidente Luiz Inácio Lula da
Silva (PT) e o presidente Jair
Bolsonaro (PL).
"PSDB define apoio à Simone Tebet, em votação finalizada há pouco. O partido
segue firme e convicto na
construção de uma alternativa
a Lula e Bolsonaro por um
país mais próspero e unido",
compartilho o perfil oficial
da legenda, que deve indicar
o vice - provavelmente o se-

Relembre todos os postulantes tucanos ao Palácio do Planalto
que o partido apresentou ao eleitorado brasileiro desde 1989
nador Tasso Jereissati (CE).
Tebet agradeceu e comemorou a confiança. "Este é um
reencontro do centro democrático não agendado pela história,
mas exigido por ela. No passado, democracia, cidadania, justiça social. Hoje, pelos mesmos
valores e com a mesma urgência, unimos forças por um Brasil
sem fome e sem miséria."
E mais: "Sabemos da responsabilidade. Estamos prontos.
Com coragem e amor, vamos
reconstruir o Brasil. Recebo com
alegria e imensa honra o apoio
do PSDB à nossa candidatura."

Os nomes do PSDB

Mas voltemos a história do
PSDB. Das oito vezes que disputou o posto máximo do Executivo brasileiro, o partido venceu em duas ocasiões: em 1994
e 1998. O primeiro nome tucano
da se candidatar presidente foi
Mário Covas, quando o nome
do PSDB terminou o primeiro

turno no quarto lugar, com
11,52% dos votos. A chapa era
pura, com Almir Gabriel de
vice de Covas.
Em 1994, Fernando Henrique
Cardoso levou a melhor ainda
no primeiro turno, com 54,24%
dos votos. Ele tinha como vice
Marco Maciel, mesmo companheiro em 1998.
Naquele ano, Fernando
Henrique não deu chance
para os adversários - Lula
fechou chapa histórica com
Leonel Brizola na vice - mais
uma vez. Teve 53,06% dos
votos e foi reeleito presidente
da República.
Foi a última vez que o PSDB
fez um presidente, mas ainda
assim se manteve competitivo.
Até 2014, o partido polarizou
com o PT em todos os pleitos
pelo Palácio do Planalto.
Em 2002, José Serra foi o escolhido. Com Rita Camata na
vice, ele conseguiu ir para o segundo turno, mas perdeu para

a chapa Lula-José Alencar por
61,27% a 38,72%.
Em 2006 foi a vez de Geraldo
Alckmin, hoje vice na chapa de
Lula, entrar na disputa. Com
José Jorge, o ex-governador de
São Paulo também chegou ao
segundo turno. Ele, contudo, foi
derrotado por 60,83% a 39,17%
para Lula e Alencar.
Contra Dilma Rousseff e
Michel Temer, o PSDB lançou
em 2010, novamente, José Serra. Dessa vez com Índio da
Costa como vice. A derrota
também veio no segundo turno: 56,05% a 43,95%.
Mas foi com o mineiro Aécio
Neves, em 2014, que o partido
mais chegou perto de voltar ao
Planalto. Em segundo turno apertado, os tucanos (era chapa pura)
perderam por 51,64% a 48,36%.
Em 2018 o partido não conseguiu se destacar. A sigla convocou, novamente, o ex-governador de São Paulo, Geraldo
Alckmin, para a disputa, que

compôs com Ana Amélia Lemos.
Dessa vez, com a ascensão
de Bolsonaro, o partido só garantiu a quarta colocação, com
4,76% dos votos. Além do presidente eleito, a legenda ficou
atrás de Ciro Gomes (PDT), que
teve 12,47%, e de Fernando Haddad (PT), que ficou com 29,28%
no primeiro turno.
Neste ano, o partido chegou
a definir o ex-governador de
São Paulo João Doria nas prévias
de 2021 como pré-candidato à
presidência. Em 23 de maio
deste ano, após divergências
internas e não emplacar nas
pesquisas eleitorais, o tucano
retirou a pré-candidatura.
Correligionários, como o exgovernador Marconi Perillo, seguiram na defesa de candidatura própria. O ex-governador
do Rio Grande do Sul, Eduardo
Leite, era uma aposta. Porém,
na quinta, a Executiva do partido decidiu por 39 votos favoráveis, seis contra e uma abstenção apoiar a emedebista Simone Tebet, interrompendo
mais de 30 anos de candidatos
ao governo federal. (Especial
para O Hoje)

LIMITE DO ICMS

Emendas no texto dos combustíveis vão até segunda
Senadores seguem nas negociações em torno do Projeto
de Lei Complementar (PLP)
18/2022, que estabelece um
teto para a cobrança do ICMS
sobre combustíveis. Até as 12h
desta segunda-feira (13), está
aberto o prazo para apresentação de emendas, e o relator
Fernando Bezerra Coelho
(MDB-SE) vai ter que analisálas para, ser for o caso, incluílas em seu voto. Até o fim da
manhã desta sexta-feira (10),
a proposta já havia recebido
25 sugestões.
O parlamentar já apresentou a primeira versão de seu
relatório em Plenário, quando
o presidente em exercício do
Senado, Veneziano Vital do
Rêgo (MDB-PB), comunicou
que o projeto seria incluído
na próxima ordem do dia, que
ainda não foi publicada. Até
lá as negociações prosseguem,
visto que a proposição enfrenta
resistências de governadores,
que temem perder receita de
arrecadação.
O relator inseriu no texto
mecanismos de compensação
aos estados e tem defendido a
importância da aprovação do
projeto. Em entrevista logo
após apresentar sua proposta,
ele afirmou que estimativas
da equipe econômica do governo preveem até dois pontos
percentuais de alívio na inflação projetada para este ano.
“É evidente que os governadores continuam com críticas e preocupados com even-

Roque de Sá / Agência Senado

Fernando Bezerra
(MDB-SE) e
Veneziano Vital
do Rêgo (MDB-PB)
na apresentação
do relatório
da proposta
tuais perdas, mas criamos uma
compensação no sentido de
dar segurança e sustentabilidade às receitas dos estados”,
disse o senador.
Fernando Bezerra informou
ainda que, depois da implementação das medidas previstas no
PLP 18/2022, há estimativa de
redução de R$ 0,76 no litro do
diesel e de até R$ 1,65 no litro
da gasolina, conforme o estado.

Uma das críticas à proposta,
a senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) avisou que ainda
pretende estudar melhor o projeto, pois, embora haja a iniciativa de se compensar as perdas, os valores podem estar
muito abaixo do necessário.
“Além de ser o principal
imposto dos estados, o ICMS
tem também uma participação
grande no Fundeb, que é uma
conquista brasileira. Não podemos jamais pesar a mão
numa área muito cara para o
Brasil, que é a educação.”
Segundo ela, todos querem
a redução dos valores nas bombas, mas isso não se pode se dar
"por uma medida eleitoreira". É
preciso, por exemplo, revisar a
atual política de preços adotada
pela Petrobras, vinculada à va-

riação do dólar, defendeu:
“Precisamos ter esse olhar,
e o assunto é complexo. O que
podemos mudar para fazer os
preços chegarem aos consumidores de forma muito mais
branda? Essa avaliação ampla
é que temos que fazer.”
Na Paraíba, onde esteve
num evento de legislativos municipais, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (que
está no exercício da Presidência da República) comentou o
assunto e reconheceu que dificilmente haverá um consenso. Ele disse que os senadores
buscam uma solução, visto que
os preços já estão proibitivos.
“Naturalmente um consenso é difícil numa matéria dessa,
pois o PLP fixa um teto de
ICMS, o que acaba gerando re-

flexos nos estados e municípios
que tanto dependem desse imposto. Estamos conversando
muito com governadores e secretários de Fazenda para encontrarmos uma maneira de
aprovarmos a proposta com
uma forma de compensação
pelas perdas decorrentes de
uma legislação que chega no
meio do ano e acaba gerando
imprevisibilidade a esses entes
federados”, afirmou.
De autoria do deputado Danilo Forte (União-CE), o PLP
18/2022 define que combustíveis — assim como energia,
transportes coletivos, gás natural e comunicações — são
bens essenciais e indispensáveis. Com isso, os governos estaduais não podem cobrar acima da chamada alíquota modal, que varia de 17% a 18%,
conforme o estado.
O ICMS incide sobre a circulação de mercadorias e sobre
a prestação de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Constitui a mais importante fonte de arrecadação dos
estados, que são obrigados a
repassar 25% da arrecadação
aos municípios.
A versão atual do PLP
18/2022 ainda reduz a zero as
alíquotas de Cide-Combustíveis
e PIS/Cofins incidentes sobre
a gasolina até 31 de dezembro
de 2022. Atualmente, tais tributos federais já estão zerados
para diesel e gás de cozinha.
(Agência Senado)
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Base do governo contesta
validade da CPI da Saúde
“Da mesma
maneira que a
oposição quer usar
a CPI de maneira
política, nós
também vamos
usar. A oposição
quer mostrar
possíveis falhas, a
base vai mostrar
tudo que o
governo investiu
na saúde”, disse
Bruno Peixoto

ALEGO

Thauany Melo
Nesta semana foi instaurada a Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) da Saúde, com
o intuito de apurar supostas
irregularidades no Complexo
Regulador Estadual (CRE), que
regula os serviços do Sistema
Único de Saúde (SUS) como
vagas em leitos de internação,
consultas e exames.
O deputado Delegado Humberto Teófilo (Patriota) indicou
o nome do deputado Helio de
Sousa (PSDB) para a presidência e se colocou à disposição
para ser o relator da CPI. O
vice-presidente será o deputado Paulo Trabalho (PL).
Foram convocados para as
apurações: superintendente do
Complexo Regulador em Saúde
de Goiás, Neulsima Rodrigues;
gerente de regulação de urgência e emergência, Ednalva
Rodrigues Batista Gonçalves;
gerente de regulação de internações, Juliana Rodrigues Mar-

O deputado estadual Bruno Peixoto (UB) disse ao O Hoje que a bancada do governo vai trabalha em contrapartida ao que a CPI defender
cílio; gerente de regulação de
cirurgias eletivas, Karita Cristina Margarida Figueiredo de
Castro; e, por fim, ao gerente
da Central Estadual de Medicação de Alto Custo Juarez Barbosa, Roney Pereira Pinto.
O deputado Paulo Trabalho (PL) também apresentou
requerimento de convocação
ao diretor-geral da Policlínica
de Posse, Jeziel Barbosa Ferreira, para que ele apresente
relatório de todos os atendimentos realizados, valores
recebidos e levantamento de
gastos nos procedimentos.
Os deputados da base caiadista contestaram a validade
da CPI. Durante o anúncio,
Bruno Peixoto (UB) solicitou
que fosse verificado o pro-

O HOJE NEWS

cesso de indicação de nomes
para fazer parte da comissão.
De acordo com o ubista, os
líderes da bancada não foram
consultados.
Ao O Hoje, Peixoto disse
que a bancada do governo
vai trabalhar em contrapartida ao que a CPI quer defender. “Da mesma maneira que
a oposição quer usar a CPI
de maneira política, nós também vamos usar. A oposição
quer mostrar possíveis falhas,
a base vai mostrar tudo que
o governo investiu na saúde”,
disse o parlamentar.

Apurações

Segundo Teófilo, a comissão visa investigar crimes
como omissão de socorro, pre-

Reprodução/YouTube

Vereador Anderson Sales Bokão chegou à Câmara de Goiânia pela primeira vez nas eleições de 2016

Bokão: “Quero ser oposição para

defender quem me elegeu”
O Momento Político, do
Grupo O Hoje, recebeu na
sexta-feira (10) o vereador e
pré-candidato à deputado estadual, Anderson Bokão, que
se intitula como vereador independente. O político já está
no seu segundo mandato e
participou das eleições municipais de 2016.
Durante a entrevista, Anderson fala que procura fazer
uma política de resultados.
“O eleitor tem que ter um representante que de fato possa
valorizar o voto e trazer políticas públicas. Meu objetivo
é fazer com que as pessoas
sejam valorizadas com a qualidade de vida”, disse Bokão.

O vereador, que procura
entrar na disputa para o cargo
de deputado estadual, menciona que reativou patrimônios
públicos abandonados. “O meu
slogan é ‘Trabalhando para os
resultados’. Vi que como vereador, possui muitas limitações”, afirma o pré-candidato.
Por ter uma posição independente, Anderson relata que
já ‘sofreu’ por isso. “Falar que
não existe uma retaliação, em
algum posicionamento que
você toma, eu seria um cara
que estava faltando com a
verdade. A gente paga o preço,
mas assim a vida é”, explica.
“Eu não quero fazer oposição ou fazer oposição por

fazer. Não. Quero ser oposição
para defender quem me levou
para Câmara. Me coloco assim
para deixar bem claro quando eu vou apresentar um projeto, existe ali uma articulação
política. Tem projeto meu ali
que tem meu pai, 100%. Mas
tem projeto que eu me coloco
contra porque prejudica o
povo”, ressalta Bokão.
E finalizou: “Qualquer cidadão de bem, de boa intenção, você pode ter certeza que
é menos um corrupto que vai
tá lá dentro”. O bate-papo completo está disponível no canal
O Hoje News no YouTube. (Rodrigo Melo e Ana Bárbara
Quêtto, especial para O Hoje)

varicação, desobediência de
gestores e falta de transparência. Ele apresentou requerimentos para apresentação
de relatórios sobre os atendimentos realizados nos últimos seis meses, quantidade
de mortes ocorridas nas unidades, especificando a quantidade de pacientes que faleceram esperando atendimento ou transferência; quantidade de profissionais e suas
funções e escala de trabalho.
As primeiras convocações
estão previstas para a próxima terça-feira, 14, às 17 horas.
O requerimento determina
que todos os convocados
apresentem uma data de comparecimento à CPI em no máximo 10 dias.

"Queremos e devemos investigar essas regulações
no âmbito estadual. Já convocamos as pessoas necessárias para que possam explicar essa situação. Vamos
entender se há prevaricação ou ingerência. O que
não se pode admitir é que
o cidadão continue pagando
altos impostos sem a devida
atenção por parte do poder
público", afirmou Teófilo.
Além de Bruno Peixoto,
Humberto Teófilo, Paulo Trabalho e Helio de Sousa , fazem
parte da CPI os deputados Dr.
Antonio (UB), Paulo Cezar Martins (PL), Wilde Cambão (PSD),
Major Araújo (PL), Amauri Ribeiro (UB) e Chico KGL (UB).
(Especial para O Hoje)

STF derruba decisão de Nunes

Marques que devolveu
mandato a deputado
Por 3 votos 2, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) que, em março, cassou o mandato do deputado federal Valdevan Noventa (PL-SE). Com isso,
foi derrubada a decisão
liminar do ministro Nunes
Marques que havia devolvido o mandato ao deputado. Assim, o deputado
Márcio Macedo (PT-SE) deverá retornar ao cargo.
Valdevan Noventa é
acusado de abuso de poder
econômico. No início do
ano, o TSE cassou o mandato do parlamentar e
determinou a recontagem
dos votos para a cadeira
na Câmara dos Deputados.
Ao levar o caso para
julgamento, Nunes Marques reafirmou sua posição sobre a questão e afir-

mou que o TSE mudou
sua jurisprudência sobre
a anulação dos votos de
candidatos eleitos que forem cassados.
O entendimento foi
acompanhado pelo ministro André Mendonça.
"Demonstra-se absolutamente incontestável que
se operou na espécie uma
alteração jurisprudencial,
assim como que essa foi
aplicada de forma retroativa, em detrimento de
expressa previsão em resolução do TSE", afirmou
Mendonça.
Prevaleceu no julgamento o voto divergente
do ministro Edson Fachin,
que não referendou a decisão de Nunes Marques.
Para o ministro, a liminar
não poderia ser concedida
pelo STF antes da análise
de recurso próprio contra
decisão do TSE. (ABr)

Cleia Viana / Câmara dos Deputados

Segunda Turma decidiu derrubar liminar favorável a Noventa

ohoje.com
GOIÂNIA, FIM DE SEMANA, 11 E 12 DE JUNHO DE 2022

ESPORTES n 7

confronto no Z4
Em duelo direto,
Vila Nova visita o
CRB, no estádio Rei
Pelé, em Maceió-AL

Vila Nova FC

Breno Modesto
Penúltimo colocado da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vila Nova volta a campo pela competição nacional
neste final de semana. Às
16h30 deste sábado (11), os
comandados do técnico Dado
Cavalcanti enfrentam o CRB,
fora de casa, e tentam colocar
um ponto final na sequência
de cinco jogos sem vitórias.
Assim como os goianos, os
alagoanos se encontram dentro da zona de rebaixamento.
Por conta disso, o treinador
vilanovense acredita que a
partida trará ainda mais responsabilidade para ambos lados. E, apesar do CRB fazer
mistério quanto à sua escalação, Dado Cavalcanti afirma
que não deve ser muito diferente do que eles têm jogado
nas últimas rodadas.
“O confronto traz para o
jogo um pouco de responsabilidade de ambas as partes. Mas
eu entendo que o CRB deve se
comportar da mesma maneira
como vem se comportando nos
últimos jogos. Minha única dúvida em relação ao CRB é quanto à sua escalação. Eles atuaram uma vez no 4-2-3-1 e outra
no 4-1-4-1. O desenho tático,
talvez, seja uma interrogação.
Mas o modelo é o mesmo, que
utiliza bem a construção com

O técnico Dado Cavalcanti ainda busca sua primeira vitória à frente do comando do Vila Nova
o Diogo, na saída de bola, com
o Anselmo Ramon, com muita
mobilidade, fazendo jogadas
de fora da área. Isso é uma
característica. E eu imagino
que não vai mudar. É um time
que vai procurar jogar. E nós
também vamos procurar colocar a bola no chão”, disse
Dado Cavalcanti.

Desfalque

Para enfrentar o CRB, Dado
Cavalcanti terá um desfalque.
Por conta do terceiro cartão
amarelo, o volante Rafinha
terá de cumprir suspensão
automática. Seu substituto
deve ser Ralf. Em contrapartida, o treinador contará com
os retornos dos laterais Alex
Silva e Willian Formiga e pode

SÉRIE D

Brasiliense x
Grêmio Anápolis

Líderes do grupo 5, juntamente ao lado do Anápolis com dezenove pontos, o Brasiliense recebe o
Grêmio Anápolis neste sábado (11), às 15 horas, no
estádio Defelê. A raposa
segue em busca de sua segunda vitória para não distanciar do G-4.
Agora no comando de
Chiquinho Lima, o Grêmio
Anápolis chega para a partida com mudanças, afinal,
nesta última semana a diretoria dispensou quatro
atletas: os volantes Evanderson e Vitor Neves e os
atacantes Wandinho e Lucas Duni. Em compensação, trouxeram o jovem
Wanderson Martins.
A base da equipe do
Grêmio Anápolis para o
confronto deve ser a mesma do empate sem gols
diante do Operário de Várzea Grande, com: Leonardo Paiva; Murillo Lima,
Roni, Jordan, César Nunes;

Histórico

O confronto deste sábado
(11) será o 23º da história entre
CRB e Vila Nova. Com 10 vitórias, quem tem o histórico do

confronto ao seu lado é o Tigre.
O Galo levou a melhor em seis
oportunidades. Além disso, as
equipes empataram outras seis
partidas, incluindo a última.

Pela 31ª rodada da Segundona
do ano passado, os clubes ficaram no 0 a 0, no Estádio
Onésio Brasileiro Alvarenga.
(Especial para O Hoje)

FICHA
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CRB

Vila Nova

Data: 11 de junho de 2022. Horário: 16h30. Local: Estádio rei
Pelé, em maceió (al). Árbitro: leonardo Willers lorenzatto (mt).
Assistentes: Fábio rodrigo rubinho (mt) e Fernanda Kruger
(mt). VAR: José Cláudio rocha Filho (Fifa/sP)
Vila Nova: tony; alex silva, rafael Donato, renato e Jefferson
(Willian Formiga); ralf, arthur
rezende e Wagner; matheuzinho, Daniel amorim (rubens) e
Pablo Dyego
Técnico: Dado Cavalcanti

CRB: Diogo silva; raul Prata, Gum, Gilvan, Wellington
Carvalho e Guilherme romão; Yago, uillian Correia
e richard; anselmo ramon
e Emerson negueba
Técnico: Daniel Paulista

BRASILEIRÃO

Grêmio Anápolis
enfrenta o líder do
grupo 5, enquanto o
Iporá recebe o Ceilândia
O Campeonato Brasileiro
da Série D chega a sua nona
rodada e o grupo 5 da competição segue bastante disputado. Porém, apenas um
goiano hoje se encontra no
G-4 da próxima fase, o Anápolis, que só joga segunda.
Neste final de semana, Grêmio Anápolis vai a campo
para enfrentar o líder, enquanto o Iporá tem duelo
direto contra o Ceilândia.

utilizá-los como titular, como
ele mesmo revelou.
“Neste jogo, mais uma vez,
teremos dificuldades para
montar a escalação. O Rafinha
está suspenso e não terá condições de jogo. Temos a possibilidade da utilização do
Alex (Silva) e do (Willian) Formiga, que estão retornando
de um período de ausência
de jogos. Então, tenho convivido com essas dificuldades
nos jogos, o que ocasionaram
nas trocas que fiz”, explicou
Dado Cavalcanti.

Lucas Gonçalves, Éder,
Brazion; Papita, Jair Filho
e Leonardo Silva.

Iporá x Ceilândia

O Iporá segue de olho
no G-4 do grupo 5 e neste
domingo (12), tem um confronto difícil diante do Ceilândia, às 15h30, no estádio do Ferreirão. A equipe
está a dois pontos do time
do Distrito Federal, que
ocupa a quarta colocação
na tabela.
Vindo de uma vitória
importante de virada e
fora de casa, o Iporá agora
tem esse confronto decisivo pela frente podendo entrar no G-4. O treinador
Guilherme Gomes não tem
desfalques para o confronto, podendo até mesmo repetir a escalação no confronto deste domingo.
A equipe do lobo-guará
então deve ir para o confronto diante do Ceilândia
com a escalação base com:
Cleriston; Bruno Mendes,
Jackson, Willian Rocha, Ramon; Jefferson, Régis, Renato Luís; João Soares, Mariano e David Souza.

Anápolis x Ação

O tricolor anapolino entra em campo somente na
próxima segunda-feira
(13), quando recebem o
lanterna do grupo 5, o
Ação. A partida começa às
20 horas, no estádio Jonas
Duarte. (Victor Pimenta,
especial para O Hoje)

Fora de casa, Atlético encara
o Fluminense e tenta embalar
Depois de duas partidas
como mandante, onde ganhou uma e perdeu a outra,
o Atlético Goianiense parte
agora para dois jogos como
visitante no Campeonato Brasileiro. A primeira parada do
Dragão será no Rio de Janeiro.
Neste sábado (11), às 19h, o
time comandado pelo técnico
Jorginho encara o Fluminense, no Maracanã.
Além do Tricolor Carioca,
o Rubro-Negro terá pela frente
o Palmeiras, na semana que
vem. E, no entendimento do
técnico Jorginho, serão duas
partidas onde os adversários
do Atlético tentarão propor o
jogo, deixando a partida aberta, da maneira como seu time
gosta de jogar. Além disso, o
comandante disse que espera,
pelo menos, trazer quatro
pontos dessa viagem.
“Nós sabemos que, nesse
tipo de jogo, normalmente, as
equipes como o Palmeiras e o
Fluminense vão querer propor
o jogo. E isso é bom, porque
deixa a partida aberta, que é
uma forma que gostamos muito de jogar. Somos uma equipe
que tem uma forma de jogar
agressiva, com marcação em
linha alta. Então, serão grandes
jogos e vamos em busca de
trazer pontos para casa. Se eu
pudesse, queria seis (pontos).
Mas acho que, se a gente conseguir quatro, vai ser bom demais”, disse Jorginho.

Desfalques

Além do lateral-direito
Dudu, que sofreu uma lesão
no pé há pouco mais de um
mês e já está em fase de transição, o técnico Jorginho também não terá o zagueiro Wanderson à disposição para os

Bruno Corsino/Atlético-GO

O Dragão tenta engrenar para sair das últimas posições da tabela
jogos contra o Fluminense. No
último treinamento antes do
embarque para o Rio de Janeiro, o defensor sentiu um
desconforto muscular na parte
posterior da coxa e foi cortado
da lista de relacionados. No
início da próxima semana, ele
será reavaliado para ver se
terá condições de enfrentar o
Palmeiras, na quarta-feira (15).

Atlético Goianiense. Com 11
vitórias, quem mais triunfou
foram os cariocas. Os goianos
levaram a melhor em cinco
oportunidades. Além disso,
as equipes empataram em
outras quatro partidas. A última partida entre os clubes
aconteceu no ano passado.
Pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, Tricolor e
Rubro-Negro não empataram
sem gols no Maracanã, palco
da partida deste final de semana. (Breno Modesto, especial para O Hoje)

Histórico

O jogo deste sábado (11)
será o vigésimo primeiro da
história entre Fluminense e

FICHA
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x

Atlético-GO

Data: 11 de junho. Horário: 19h. Local: maracanã, no rio de Janeiro (rJ). Árbitro: luiz Flavio de oliveira (Fifa/sP). Assistentes:
marcelo Carvalho van Gasse (Fifa/sP) e Daniel Paulo Ziolli (sP)
VAR: Pablo ramon Goncalves Pinheiro (rn)
Fluminense: Fábio; samuel Xavier, manoel, David Braz e Cris silva; andré, Wellington e Yago Felipe; luiz Henrique, Germán Cano e Jhon arias
Técnico: Fernando Diniz

Atlético-GO: ronaldo; Hayner,
édson, ramon menezes e Jefferson; Gabriel Baralhas, marlon
Freitas e Jorginho; airton, Wellington rato e shaylon (luiz Fernando ou Diego Churín)
Técnico: Jorginho
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Rosiron Rodrigues / Goiás EC

Atacante Pedrinho (dir.) pode ser a novidade entre os titulares no confronto diante do Ceará; Matheus Sales segue titular

SEguindo a sequência positiva
Victor Pimenta
Sem tempo de descanso, o
Goiás já volta a campo neste
domingo (12), para o confronto
diante do Ceará, às 16 horas,
no estádio Hailé Pinheiro. As
equipes tem a mesma pontuação na competição, treze pontos, e buscam a vitória para
afastar da zona de rebaixamento e aproximarem dos líderes. Times tem desfalques
importantes no confronto.

Goiás

Após três jogos fora de
casa, o Goiás volta a Serrinha
e com casa cheia. Afinal, o
time esmeraldino volta com
a classificação na Copa do
Brasil e quatro pontos na tabela (vencendo o Botafogo e
empatando com o Fortaleza).
As vitórias e a boa fase do
time na tabela motivam ainda
mais neste confronto domingo, diante do Ceará.
“É fazer o próximo jogo o
jogo das nossas vidas, para
que a gente possa ver no final
do campeonato o quanto conseguimos fazer de melhor em
cada jogo, cada jogo uma final,

Com retorno de jogadores, Goiás encara Ceará podendo
se aproximar de G-6; time está há quatro jogos sem perder
cada jogo o jogo das nossas vidas e assim que vamos enfrentar, jogando em casa ou fora,
só posso pensar no próximo
jogo”, disse Jair Ventura.
Ainda invictos em casa na
Série A, o Goiás pode com a
vitória até mesmo aproximar
do G-6 na Série A e para o
confronto diante do Ceará, o
treinador Jair Ventura pode
ter até quatro retornos para
o jogo deste domingo. Afinal,
dois atletas retornam de suspensão e outros dois devem
estar 100% para a partida.
O volante Caio Vinicius e o
meia Élvis receberam o terceiro cartão amarelo contra o
Botafogo e cumpriram suspensão contra o Fortaleza, assim
devem retornar ao time titular
nos lugares de Auremir e Fellipe Bastos, respectivamente.
Voltando de desgastes físicos
estão o lateral-direito Apodi e
o atacante Nicolas, que também não atuaram na última
partida. Assim podem ficar dis-

poníveis para o jogo. Provável
que Apodi retorne ao time titular na vaga de Maguinho.
Nicolas deve ser banco.
Porém, o treinador terá
mais dois desfalques para a
partida. O zagueiro Sidimar
sentiu um desconforto antes
mesmo do jogo contra o Fortaleza e Sidnei o substituiu,
sendo ele provavelmente titular no domingo. Além dele,
o atacante Dadá Belmonte
que vinha atuando de ala recebeu o terceiro amarelo e
desfalca o clube. Provavelmente que Pedrinho faça sua
estreia como titular contra o
Ceará. Quem pode retornar
ao banco de reservas é o lateral Juan Pablo, que se recuperou de uma lesão e pode
ser opção para Jair Ventura.
Além dos dois desfalques,
o departamento do Goiás ainda conta com o lateral Hugo,
o meia Dieguinho e o atacante
Matheusinho. Pendurados no
confronto estão: o zagueiro

Dentro das quatro linhas,
também com desfalques. O
lateral-direito Nino Paraíba
e o volante Rodrigo Lindoso
receberam o terceiro amarelo
e não atuam no confronto.

Da Silva e os volantes Fellipe
Bastos e Matheus Sales.

Último jogo

Ceará

A última vez que se encontraram, foi ainda na temporada 2020, na Série A, porém, o jogo aconteceu em janeiro de 2021. Na Serrinha,
o Goiás acabou sendo goleado
pelo Ceará por 4 a 0. Autores
dos gols foram Lima, Fernando Sobral e Vina, duas vezes,
sendo um de pênalti. (Especial para O Hoje)

Vindo de uma vitória importante fora de casa contra
o América Mineiro, o Ceará
chega bastante desfalcado
para domingo. Afinal, o treinador Dorival Júnior acabou
trocando o clube alvinegro
pelo Flamengo e na partida,
quem deve assumir o clube
será Pedro Sotero.

FICHA
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Ceará

Data: 12 de junho de 2022. Horário e local: 16 horas, estádio
Hailé Pinheiro (serrinha). Arbitragem: Wagner do nascimento
magalhaes (FiFa); Assistentes: michael Correia (rJ) e luiz Claudio
regazone (rJ); Quarto árbitro: Gabriel dos santos Queiroz (Go)
Goiás: tadeu; sidnei, reynaldo, Caetano; apodi (maguinho), Caio vinicius (auremir), matheus sales, élvis;
Pedrinho e Pedro raúl
Técnico: Jair ventura

Ceará: João ricardo; michel macedo, messias, Gabriel lacerda,
victor luís; richardson, Fernando sobral, richard; vina, matheus Peixoto e steven mendoza
Técnico: Pedro sotero
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Chefe das
panelas, Carioca
montou uma
cozinha
comunitária
para garantir
alimentação de
centenas de
famílias

Moradores de comunidade
enfrentam o abandono e a fome
A ocupação Emanuelle, no Novo Mundo II, tem mais de 500 famílias que convivem com a falta de alimentos diariamente
Fotos: Pedro Pinheiro

Sabrina Vilela
As ruas de terra e cascalho da comunidade Emanuelle, uma ocupação irregular
no Jardim Novo Mundo II que abriga mais
de 528 famílias, leva centenas de história
de brasileiros que vivem a fome dia após
dia. Conhecida na comunidade como Carioca, Rosângela Ribeiro Lopes, 56, abriu
uma cozinha comunitária para distribuir
alimentos, cestas básicas e matar a fome
de quem tem necessidade. No Brasil, 33
milhões de pessoas passam fome ou estão
em situação de insegurança alimentar. Os
dados foram levantados pela Rede Brasileira
de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan).
Carioca chegou em Goiânia há 15 anos
em busca de tratamento contra um câncer
no útero. Ao lado dos seis filhos, ela acabou
ficando na Capital após seu dinheiro ir
praticamente inteiro no tratamento. Ela
venceu o câncer, mas precisou enfrentar
outra doença que aflige milhões de outros
brasileiros, a fome.
Carioca se tornou a voz, com o sotaque
de quem nasceu e se criou no Rio de Janeiro,
daquelas pessoas que não tinham mais
forças para gritar. A comunidade existe há
cerca de nove anos e nesse período ela começou a se mobilizar para conseguir doações
de alimentos. Para aquelas pessoas ela se
tornou uma heroína.
Mas, apesar da vontade, nem sempre é
fácil entregar os pratos de comida todos os
dias. “É difícil porque tem alimento, mas
não tem gás e quando tem gás não tem alimento”, lamenta. Carioca gasta por semana
1 botijão de gás, 3 pacotes de arroz, 20
quilos de mistura (carne, legume, verdura),
6 pacotes de feijão, 12 de macarrão e 8 de
molho. “Aqui o trabalho é de formiguinha
desde o início da invasão”, conta. As doações
recebidas são também por meio da Central
Única das Favelas (Cufa), na qual a Carioca
representa a liderança.

Auxílios

A busca por auxílios para quem não tem
endereço e, muitas vezes nem documento,
é um caminho das pedras. Carioca buscou
na OVG auxílio para conseguir doações, mas
a burocracia impediu as ofertas pois, segundo
ela, era preciso que uma ONG fosse registrada
com CNPJ. “Para registrar Ong eu tenho que
pagar em média R$ 4.200 fora os R$700
mensais que eu deveria pagar a um administrador. De onde eu vou tirar esse dinheiro?”, questiona indignada já que tudo o que
consegue é voltado para a comunidade.
Algumas mulheres conseguiram se inscrever em benefícios sociais como o da prefeitura de Goiânia, mas o valor e a quantidade
de parcelas é insuficiente para aliviar a fome.
Dayana Gabriela Malaquias,30, mora
na comunidade com os seis filhos - de 0 a
12 anos - e o marido. Ela reclama que a
água do lugar não é boa e que ela só consegue sobreviver porque recebe as ajudas
que a Carioca dá para os moradores. “A
única renda fixa é o Auxílio Brasil de
R$400, e de vez em quando meu marido
consegue fazer alguns bicos”, explica.

Falta de infraestrutura preocupa moradores da ocupação Emanuelle II

Peregrinação

Dayana conta que costuma pegar as doações fornecidas pela Carioca sempre para
conseguir se manter junto com a família.
“Inclusive meu bebê toma leite que a Carioca
traz”. Para ela, se não existisse pessoa melhor.
“A Carioca é muito boa. Se não fosse ela
nem sei o que seria da gente”, desabafa.
Ela e outros moradores reclamam da dificuldade de morar em um lugar completamente esquecido que mal consegue ter o
endereço no mapa por se tratar de um lugar
“sem habitação”. Por isso muitos moradores
para conseguir benefícios do governo precisam “pedir emprestado” o endereço de amigos que moram fora da comunidade porque
não existe forma de confirmar o endereço
como é o caso de Joana Maria Ferreira de
Paiva, 52, ela também começou a morar na
comunidade desde que começou por não
ter condições de pagar aluguel. Ela veio do
Rio Grande do Norte para Goiás há 17 anos
para mudar de vida.
Ela conta que pega o endereço de amigos
para servir de comprovante para conseguir
benefícios e se precisar se deslocar de transporte por aplicativo simplesmente não aparece a localização correta.
Além desse transtorno por conta do endereço ela sofre com infraestrutura. “Aqui
falta luz, falta de água e tem muita sujeira”,
conta a Joana que mora com o marido e a
filha - de criação.

Esquecidos

Todas as quintas-feiras, Carioca acorda cedo e vai para a Ceasa a fim de procurar
doações para planejar o cardápio da semana. A luta é diária, mas para ela cada
esforço vale a pena. Rose Carioca e as mais de 500 famílias da comunidade
Emanuelle lutam para não se encaixar no 58,7% da população brasileira que
convive com algum grau de insegurança alimentar, seja leve, moderado ou
grave - a fome. Houve regressão no país desde a década de 1990. As informações
são da Pesquisa realizada pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar (PENSSAN) levaram em consideração entrevistas feitas entre
novembro de 2021 e abril de 2022, em 12.745 domicílios em áreas urbanas e
rurais de 577 municípios de todos os 26 estados brasileiros e do Distrito Federal.
Os dados divulgados pelo 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar
no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil apontam que mais de 33,1
milhões de brasileiros estão passando fome em 2022.

Bianca Ferreira, 41,está há quatro anos
em Emanuelle junto com os três filhos, o
marido e o netinho. Ela assim como o resto
das famílias passa por adversidades diariamente. “Minha renda está zerada, eu faço
faxina e meu marido faz bicos para ajudar.
Às vezes pego reciclagens para vender. Se
não fosse a Carioca eu nem sei o que teria
acontecido com a gente”, desabafa.
Ela não consegue receber mais o auxílio
porque assinou a carteira ao trabalhar na
área da limpeza em um grande shopping
na Capital, mas ao desenvolver um problema de saúde foi afastada sem receber,
mesmo com a carteira ainda assinada e
isso fez com que perdesse os únicos R$
400 que lhe daria uma esperança para se
manter. “Para eu conseguir receber preciso
fazer uma ressonância na coluna para ter
um laudo médico atualizado. Mas, eu não
tenho a mínima condição de fazer os exames”, relata. (Especial para O Hoje)

Dayana
Gabriela
Malaquias
mora na
comunidade
com os seis
filhos
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STJ decide que portadores de HIV são
isentos de pagamento de imposto
A Segunda Turma do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) entendeu que os proventos
de aposentadoria ou reforma recebidos
por pessoa diagnosticada como soropositiva
para HIV, mesmo quando não tiver sintomas da síndrome da imunodeficiência adquirida (Sida, ou, em inglês, aids), estão
abrangidos pela isenção do imposto sobre
a renda da pessoa física (IRPF), nos termos
do artigo 6º da Lei 7.713/1988. Para o colegiado, não há justificativa plausível para
que seja dado tratamento jurídico distinto
entre as pessoas que possuem a aids e
aquelas soropositivas para HIV que não
manifestam sintomas. Relator do processo
no STJ, o ministro Francisco Falcão lembrou
que a regra de isenção do imposto sobre a
renda em relação à doenças graves impõe

Alícia Helena dançou nesta sexta-feira no Espaço 4

Após dois anos de
pandemia, escolas
começam a retomar
festas juninas
Sabrina Vilela
Em março de 2020 o mundo parou por causa de um
vírus ainda pouco conhecido. Por causa dele as pessoas
foram proibidas de se reunir, confraternizar e até se
abraçar. Agora após dois anos de pandemia ocasionado
pela Covid-19 as flexibilizações começam a permitir o
retorno de festividades como as tradicionais festas
juninas. As escolas são os principais locais da festa típica
e neste ano muitas já estão com os preparativos a todo
vapor. No entanto, por conta do aumento de casos nos
últimos dias algumas optaram por não ter a festa ainda.
A escola Maple Bear em Goiânia já confeccionou
mais de 60 mil bandeirolas e 1500 flores para decoração,
além de ensaios das quadrilhas para a festa que acontece
neste sábado, 11, que contará com a presença de toda
a comunidade escolar, familiares e amigos. Cada parte
dos preparativos está contando com a participação dos
alunos. A unidade irá aproveitar a oportunidade para
fazer a doação de agasalhos e cobertores para beneficiar
pessoas em situação de vulnerabilidade social.
Faz parte da tradicionalidade desta festa comidas
como milho, paçoca, caldo, maçã do amor, quentão,
milho verde e várias outras. Também têm as quadrilhas
que contam com roupas específicas como vestido rodado
e bem colorido, camisa xadrez e chapéu de palha.
As festas juninas são tradicionais no Brasil desde o
século XVI, por influência dos portugueses. Inicialmente,
a celebração possuía um forte tom religioso, pelos dias
de Santo Antônio, São João e São Pedro - todos no mês
de junho. Com o passar do tempo, foi incorporada às
festividades populares do país, passando a ser um
retrato da vida no campo. Em Goiás, conhecido como a
“terra do sertanejo” procura resgatar esse lado com
apresentações no estilo country.
"Todo o espaço será decorado com flores, tudo muito
colorido e belo, simbolizando esse recomeço. Nessa festa,
queremos celebrar a vida, nossa cultura, tudo de bom
que a vida nos traz”, salienta a diretora Cida Corrêa.
Ao todo, são mais de 60 turmas que se apresentarão
ao longo do dia. A primeira dança terá início às 9h e a
última para às 22h. "Mas nós também preparamos um
momento para os pais dançarem junto com a gente",
adianta Cida um pouco sobre a programação da festa.
(Especial para O Hoje)

EXPRESSA
A Secretaria de Saúde de Goiânia (SMS) disponibiliza
neste sábado (11), quatro locais para vacinação contra
Covid-19 e Influenza. Para a imunização contra o coronavírus, a estratégia contempla o público infantil e adulto,
pessoas com 50 anos ou mais, que podem tomar a segunda
dose de reforço (4ª dose), além dos adolescentes de 12 a
17 anos que precisam completar o esquema vacinal com
o primeiro reforço (3ª dose).Ao todo, são duas unidades
de saúde, com o horário de funcionamento das 08h às
17h, e duas unidades móveis da van da VacinAção, sendo
uma estacionada em frente à sede do Distrito Sanitário
de Saúde Campinas/ Centro, localizada na Rua 67-A, 221,
Setor Norte Ferroviário, na Região da Rua 44, e a outra na
Chácara Canaã, localizada na Rua VC-36, quadra 61, lote
10, Conjunto Vera Cruz. A van da VacinAção atende, das
08h às 16h, pessoas com idade acima de 12 anos, para vacinas contra Covid-19 e Influenza, conforme as especificações preconizadas pelo Ministério da Saúde (MS).

a presença de dois requisitos cumulativos:
que os rendimentos sejam relativos a aposentadoria, pensão ou reforma; e que a
pessoa seja acometida de uma das doenças
referidas no dispositivo legal. Ele destacou
que o debate dos autos envolve a aplicação
do princípio da isonomia – o qual, em matéria de imposto de renda, implica a verificação das condições para estabelecimento
de distinção comparativa entre os contribuintes. "Segundo a doutrina, para a compreensão dessa distinção comparativa, são
aferidos os seguintes elementos estruturais
na aplicação concreta do princípio da isonomia tributária: os sujeitos; a medida de
comparação; o elemento indicativo da medida de comparação; e a finalidade da
comparação", apontou o magistrado.

Sem prescrição
A Terceira Turma do
Tribunal Superior do Trabalho decidiu, por unanimidade, afastar a prescrição declarada em uma
ação civil pública em que
o sindicato de petroleiros
de Sergipe e Alagoas pediam indenização por danos morais e materiais
decorrentes da contratação, pela Petróleo Brasileiro S.A (Petrobras), de

mão de obra terceirizada
em detrimento de pessoas
aprovadas em concurso.
Para o colegiado, o prazo
prescricional deve contar
a partir da decisão definitiva em que foi reconhecida a ilicitude da terceirização, e não da nomeação dos candidatos
por liminar. O caso, agora,
retornará à 7ª Vara do
Trabalho de Aracaju (SE).

Crianças desaparecidas
A Comissão de Seguridade Social e Família
da Câmara dos Deputados aprovou proposta
que busca ampliar a divulgação de informações sobre crianças e
adolescentes desaparecidos. Além da obrigatoriedade já existente
de notificação a portos,
aeroportos, Polícia Rodoviária e companhias

de transporte interestaduais e internacionais,
o projeto aprovado (PL
2099/19) determina que
também será obrigatória a inclusão das informações sobre o desaparecimento de menores
no Cadastro Nacional de
Crianças e Adolescentes
Desaparecidos e no Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas.

Órgão Especial do
TJGO elege novos
desembargadores e
desembargadoras
O presidente do TJGO, desembargador Carlos França, presidiu
a sessão extraordinária do Órgão
Especial para o preenchimento
de nove cargos de desembargador,
decorrentes do edital 05/2022. A
primeira vaga preenchida foi a
proveniente da aposentadoria do
desembargador Walter Carlos Lemes. Já as outras oito vagas são
provenientes da criação de 10 novos cargos de desembargador,
instituída pela Lei nº 21.237, de
12 de janeiro de 2022.

Ministro insta a União a encontrar
jornalista e indigenista desaparecidos
O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou
que a União adote, imediatamente, todas
as providências necessárias à localização
do indigenista Bruno da Cunha Araújo Pereira, servidor licenciado da Fundação Nacional do Índio (Funai), e do jornalista britânico Dom Phillips, colaborador do jornal
The Guardian, utilizando todos os meios e
forças cabíveis. A decisão atendeu a um
pedido formulado pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) na Arguição

de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 709. Barroso observou que
ambos desempenhavam atividades de fortalecimento de proteção territorial contra
invasores, apoiando uma organização indígena local, em razão da insuficiência da
atuação estatal, a despeito das decisões do
STF nesse sentido. Salientou, ainda, que o
desaparecimento ocorreu em área de barreira sanitária, determinada na ADPF 709,
que tinha por objeto proteger a entrada da
Terra Indígena do Vale do Javari.

RÁPIDAS

t

2 STJ - O fato de o crime de tráfico de drogas ser praticado nas imediações de escolas

não é suficiente para incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 40,
inciso III da Lei 11.343/2006 se o estabelecimento de ensino estava fechado por conta
da epidemia da Covid-19.

Chuva pode chegar a
Goiás neste ﬁm de semana
Há possibilidade de chuvas
isoladas na região Centro-Sul
do Estado e variação de nebulosidade neste fim de semana, aponta Centro de Informações Meteorológicas e
Hidrológicas de Goiás (Cimehgo). Isto deve ocorrer devido
à passagem de uma frente fria
pela região Sudeste do país.
De acordo com o Cimehgo,
na Capital, a previsão é de temperatura máxima de 29°C, com
céu claro e variação de nebulosidade, com pequena possibilidade de chuvas. Contudo,
a precipitação em Goiânia não
deve passar de 1 milímetro

(mm) em cidades como Caldas
Novas e Santa Helena. Já municípios como Itumbiara, Jataí
e Rio Verde têm possibilidade
de chuva de 2mm, 3mm e 4mm
respectivamente.
As temperaturas devem cair
em algumas regiões do Estado.
O evento ocorre por causa da
massa de ar polar que vai se
posicionar em outros estados.
Conforme o Centro, o frio será
mais tímido e passageiro em
comparação com a frente fria
do último mês.
O gerente André Amorim
informa que a frente fria, geralmente, precede a chegada

de uma massa de ar polar, responsável pelo frio. A massa
que está a caminho deve passar
por estados do Sul e Sudeste e,
apesar de não chegar a Goiás,
seus efeitos podem ser sentidos.
No último dia 18, os termômetros mediram 10,4ºC na capital, a menor temperatura de 2022
em Goiânia. Em Mineiros, no Sudoeste goiano, o frio foi mais intenso, chegando a 4,8ºC. Até mesmo cidades em que o clima tradicionalmente é mais quente,
como no caso de Porangatu, no
Norte do Estado, as quedas foram
mais acentuadas. (Daniell Alves,
especial para O Hoje)
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Em clima de campanha, Caiado
critica sigilo na venda da Enel
Pedro Pinheiro

Presidente da empresa foi questionado
sobre falta de transparência e afirmou que
segredo é necessário devido a “assinatura
de termo de confidencialidade”
Maria Paula
O jornal Reuters, em abril,
publicou que a companhia italiana Entidade Nacional de
Eletricidade (Enel) está em negociações para vender a distribuidora brasileira de energia Celg-D, em acordo bilionário. Em audiência pública
na Câmara dos Deputados, em
Brasília, na quinta-feira (9), o
presidente da Enel, José Nunes, ao ser questionado sobre
a falta de transparência, afirmou ter que manter sigilo.
Diante das declarações feitas na quarta-feira, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, utilizou as redes sociais
para afirmar que a época dos
negócios por debaixo dos panos acabou. “A Enel parece
que ainda não entendeu que
em Goiás acabou a época dos
negócios por debaixo dos panos. Não vamos admitir que
a empresa discuta a venda da
sua concessão como distribuidora de energia elétrica no
Estado sem dar a devida transparência a todo o processo”.
Segundo o presidente da
Enel Goiás, ao ser questionado
sobre a falta de transparência
em relação a possível venda
do controle da empresa, há a
necessidade de sigilo sobre o
processo, mas que a empresa
está seguindo a orientação de
advogados e que não poderia
antecipar as informações devido a assinatura de um termo
de confidencialidade.
As metas estabelecidas pela
Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel), segundo Caiado e o vereador e presidente
da CEI, Mauro Rubem (PT),
não estão sendo cumpridas.
De acordo com o petista, a empresa está com dificuldade em
subir no ranking das melhores
concessionárias de energia elétrica do país, ocupando a 27ª

posição entre 29 empresas de
grande porte. Além disso, o
vereador afirmou não haver
bom índice de satisfação entre
os clientes após a privatização
e que, em alguns casos, estão
piores em relação aos da antiga concessionária.

Descumprimento
das metas

De acordo com Caiado, a
Enel caminha para descumprir as metas pelo segundo
ano consecutivo, podendo custar a perda da concessão. O
governador sugere ainda que
a empresa desista de tentar
lucrar com a operação e transfira o controle e disse que
quer a “Enel fora de Goiás”.
Entretanto, o presidente da
italiana disse não haver acordo para a venda da companhia até o momento.
Na ocasião, Caiado reforçou que se posicionou contra
a venda da Celg desde o início.
“Desde que eu estava no Senado venho lutando contra
essa operação criminosa que
foi a venda da Celg para uma
empresa que não tem capacidade de atender os goianos
como merecemos”, ressalta.
O governador aproveitou
para comentar sobre as deficiências no fornecimento de
energia que ele diz ser o “entrave ao desenvolvimento do
Estado”. “É por culpa da negligência da Enel que a economia
goiana não cresceu ainda mais
nos últimos anos. O setor produtivo tem sido penalizado
pela falta de investimentos da
empresa. Não vamos admitir
que a Enel saia de Goiás de fininho, sem sofrer as consequências pela falta de compromisso com nossa gente”.
A Comissão de Minas e
Energia da Câmara dos Deputados realizou uma audiência pública, também na quinta-feira, para discutir a pos-

A Enel descumpriu a
maioria das metas
impostas pela
Agência Nacional de
Energia Elétrica

sível venda da empresa, ação
proposta pelo deputado federal Elias Vaz (PSB-GO). O
deputado destacou que, em
2016, a Enel adquiriu a Celg
D por R$ 2 bilhões, mas que
quer vendê-la por R$ 10 bilhões, sem qualquer melhoria
na qualidade do serviço, inclusive sendo colocada em
2019 como a pior distribuidora de energia do Brasil,
conforme dados da Aneel.
O secretário-geral da Governadoria do Estado, Adriano
da Rocha Lima, ressaltou que
os goianos dependem da qualidade da distribuição e que,
por isso, as negociações não
podem ser tratadas dessa forma. “Existem milhões de goianos dependendo da qualidade
da distribuição, isso não pode
ser tratado dessa forma. É grave, é inadmissível que ainda
continuem com esse discurso.
Temos que ter transparência

total nesse processo, não podemos colocar o consumidor
de Goiás numa situação de
mais risco do que ele já vive
hoje. Entendo a confidencialidade no serviço privado, mas
estamos tratando de uma concessão pública, então tem que
haver transparência nesse
processo”, afirma.
Mesmo diante das críticas
sofridas no meio político, o
presidente da Enel em Goiás
se manteve firme na decisão
de que deve ser mantido o sigilo devido a cláusula de confidencialidade. Em relação ao
serviço de má qualidade fornecido aos goianos, Nunes afirmou que a culpa é das condições climáticas, pandemia e
outros elementos externos que
podem ter influenciado, mas
disse estarem “orgulhosos pelo
tamanho do desafio que temos
superado naqueles indicadores”. (Especial para O Hoje)

COMÉRCIO

Varejo deve faturar bem no Dia dos Namorados
Maioria dos goianos deve
deixar para comprar o presente de Dia dos Namorados
de última hora, aponta pesquisa do Sindicato do Comércio Varejista no Estado de
Goiás (Sindilojas-GO). Por isso,
o movimento de consumidores
nas lojas deve se intensificar
mesmo neste fim de semana.
Com expectativa de vender R$
85,5 milhões até o próximo
domingo, o comércio varejista
de Goiás é o 8º mercado que
mais deve faturar neste Dia
dos Namorados no Brasil.
A estimativa é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Comparação feita
pelo Sindilojas-GO indica que
o fluxo de vendas no varejo
goiano em 2022 deve ser 49%
maior do que os R$ 57,1 milhões estimados para a mesma data em 2021.
“Apesar do prazo já bem
apertado, ainda é possível fazer boas compras. Isso porque
o consumidor tem hoje muitos aplicativos que permitem
comparar preços e conferir

a procedência dos produtos
antes de sair de casa. E quando estiver na loja física, vale
sempre a recomendação de
negociar com o lojista, conforme a forma de pagamento,
para fazer um bom negócio",
orienta o presidente do Sindilojas-GO, Cristiano Caixeta.
Os casais goianos mais precavidos já estão garantindo
antecipadamente o presente,
como é o caso da empresária
Déborah Lia Nunes, 26 anos,
casada com Lucas Lopes, 27
anos. Ela já comprou e entregou um kit de presentes, com
perfume, chocolates e garrafa
para beber água. “Eu comprei
no shopping mesmo, não pesquisei preços. Fui à loja e já
estava decidida a comprar.
Tá tudo muito caro, há algumas promoções, mas o valor
aumentou bastante”, explica.
Diferente dela, Lucas ainda não comprou o presente
da esposa. Por conta da correria, ele revela que irá comprar um dia antes da data
comemorativa. “Ainda não
pesquisei e nem sei o que

Pedro Pinheiro

Sindilojas indica que
o ﬂuxo de vendas no
varejo goiano em
2022 deve ser 49%
maior do que o ano
passado

vou dar para ela. A média de
preço que pretendo gastar é
de até uns R$ 250”, pontua.

Vestuário e calçados

Levantamento divulgado,
nesta semana, pela CNC mostra que os itens mais procurados neste Dia dos Namorados são os artigos de vestuário, calçados e acessórios. Utilidades domésticas e eletroe-

letrônicos vêm em 2º lugar
na preferência dos consumidores, seguidos por produtos
vendidos em hiper e supermercados, e itens da linha de
perfumaria e cosméticos.
O faturamento do varejo
em todo o Brasil neste Dia dos
Namorados pode chegar a R$
2,49 bilhões, segundo cálculos
da CNC. Já descontada a inflação, esse valor, se confirmado,
representará um recuo de 2,6%
em relação ao 12 de junho do
ano passado. “Apesar da expectativa positiva para o comércio goiano, a conjuntura
no Brasil indica um cenário
mais conservador. Os casais
não deixarão de comemorar,
mas muitos deles devem optar
mesmo por presentes mais simples", conclui Cristiano Caixeta.
“O consumidor tem que
pesquisar, são aumentos médios no mercado e buscar promoções que vão ocorrer se as
vendas não acompanharem o
esperado”, aponta Luiz Carlos
Ongaratto, Professor e Mestre
em Economia. (Daniell Alves,
especial para O Hoje)
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Xangai vai conﬁnar milhões para
testes em massa de Covid-19
Autoridades locais
querem impedir
surto mais amplo,
após novos casos
A cidade de Xangai, centro
comercial da China, vai confinar milhões de pessoas para
testes em massa de covid-19
neste fim de semana, apenas
dez dias depois de suspender
seu exaustivo lockdown de
dois meses, inquietando moradores e levantando preocupações sobre o impacto nos
negócios. Para impedir um
surto mais amplo após descobrir alguns casos na comunidade, incluindo um grupo
rastreado em popular salão
de beleza, as autoridades determinaram testes de PCR
para todos os moradores de
14 dos 16 distritos de Xangai.
Cinco dos distritos disseram
que os moradores não seriam
autorizados a deixar suas casas
enquanto os testes fossem realizados. Um aviso divulgado
pelo distrito de Changning descreveu a exigência de ficar
em casa como “gerenciamento
fechado” da comunidade que
está sendo testada.

Dez dias depois de suspender o último lockdown, que durou dois meses, centro comercial chinês retorna à medida para evitar novo surto
O alarme mais recente desencadeou uma corrida aos
supermercados e plataformas
online para estocar alimentos,
já que os usuários do Weibo,
semelhante ao Twitter da China, expressaram medo de que
pudessem ficar presos por
mais tempo, tendo apenas co-

meçado a voltar ao trabalho
depois que o último lockdown
foi suspenso, em 1º de junho.
Algumas áreas permaneceram isoladas ou retornaram
rapidamente ao confinamento devido a infecções e seus
contatos próximos.
“O complexo residencial

CRIMES DE GUERRA

Soldados estrangeiros são
condenados à morte na Ucrânia
“seriamente preocupado” e
disse que os prisioneiros de
guerra não deveriam ser condenados à morte pela participação nas hostilidades.
O deputado conservador,
Robert Jenrick, disse que este
julgamento foi fraudulento:
“Não devemos dar-lhe qualquer credibilidade. (...) Eles foram capturados pelas forças
russas em Mariupol e devem
ser tratados de acordo com o
direito internacional e a Con-

venção de Genebra, que certamente impede julgamentos espetáculo, tribunais desonestos
deste tipo e a pena de morte.”
De acordo com a agência
de notícias russa TASS, os réus
pretendem “recorrer”. Esta condenação coloca mais pressão
sobre as potências ocidentais
que apoiam a Ucrânia e nos
soldados ucranianos que, como
estes três, se rendem às tropas
separatistas na esperança de
um julgamento justo.

PROBLEMA NO JOELHO

Viagem do papa à África é adiada
Foram combater na Ucrânia, talvez tenham pensado
na morte, mas não numa
pena de morte. Dois cidadãos
britânicos e um marroquino
foram feitos prisioneiros no
país - onde foram lutar por
Kiev. Na quinta-feira, foram
condenados à morte pelas autoridades separatistas de Donetsk, acusados de participarem nos combates enquanto
mercenários.
O Reino Unido mostra-se

padrões globais, o presidente
Xi Jinping intensificou a política de tolerância zero contra a covid-19, que as autoridades dizem ser necessária
para proteger idosos e o sistema médico, mesmo que outros países tentem viver com
o vírus. (ABr)

EXPRESSA

Julgamento ocorreu em Donestk, controlada por separatistas pró-Kremlin e parcialmente ocupada por russos

Foram combater na Ucrânia, talvez tenham pensado
na morte, mas não numa
pena de morte. Dois cidadãos
britânicos e um marroquino
foram feitos prisioneiros no
país - onde foram lutar por
Kiev. Na quinta-feira, foram
condenados à morte pelas autoridades separatistas de Donetsk, acusados de participarem nos combates enquanto
mercenários.
O Reino Unido mostra-se

próximo ao meu já foi fechado”, disse Zhang Jian, corretor
de imóveis, 34 anos.
“Se houver teste em massa
e outro caso positivo no complexo, isso terá sério impacto
em nossa vida.”
Embora a taxa de infecção
da China seja baixa para os

“seriamente preocupado” e
disse que os prisioneiros de
guerra não deveriam ser condenados à morte pela participação nas hostilidades.
O deputado conservador,
Robert Jenrick, disse que este
julgamento foi fraudulento:
“Não devemos dar-lhe qualquer credibilidade. (...) Eles foram capturados pelas forças
russas em Mariupol e devem
ser tratados de acordo com o
direito internacional e a Con-

venção de Genebra, que certamente impede julgamentos espetáculo, tribunais desonestos
deste tipo e a pena de morte.”
De acordo com a agência
de notícias russa TASS, os réus
pretendem “recorrer”. Esta condenação coloca mais pressão
sobre as potências ocidentais
que apoiam a Ucrânia e nos
soldados ucranianos que, como
estes três, se rendem às tropas
separatistas na esperança de
um julgamento justo.

Sobreviventes de ataques com armas de fogo e estudantes norte-americanos protestarão, neste sábado (11),
contra a violência armada em centenas de cidades, após
o massacre de Uvalde, no Texas. Organizados pelo grupo
March for Our Lives [Marcha pelas nossas vidas], os protestos estão marcados em mais de 300 cidades do país, no
momento em que a legislação sobre armas de fogo ganha
novo impulso nos Estados Unidos (EUA). Um dos principais
pontos das manifestações será a capital norte-americana,
Washington, com intervenções de sobreviventes da violência armada, líderes e professores do March for Our
Lives. O grupo é liderado por jovens e foi fundado após
os tiroteios nas escolas de Parkland, que mobilizou manifestantes contra a violência armada em todo o mundo
em 2018. A mobilização em Washington deverá começar
por volta das 12h locais. (ABr)
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A pausa de
quem fez sorrir
Em sua última turnê da carreira, Whindersson Nunes convida o público
goiano para uma reflexão sobre as mudanças que vêm acontecendo no
mundo, conta histórias divertidas, canta e aborda o universo religioso
Lanna Oliveira
Comediante, youtuber, cantor, ator, escritor, empresário e um dos maiores influenciadores digitais
do mundo. Whindersson Nunes é um fenômeno de
criatividade e não atoa é considerado o artista
número um do Brasil. Multifacetado, ele transita
por diversos lugares da arte, criando inclusive seu
espaço também no boxe. Referência nas mais diversas
atividades, ele também tornou-se um empreendedor
de sucesso. Após o anúncio que este ano ele apresenta
sua última turnê da carreira, o piauiense passa por
Goiânia neste sábado, 11 de junho. O show ‘Isso não
é um culto’ tem sessão às 19h, cujo ingressos esgotaram em 24h, e 22h30, no Goiânia Arena.
Em ‘Isso não é um culto’, último show da carreira
de Whidersson Nunes, o youtuber e comediante
convida o público para uma reflexão sobre as mudanças que vêm acontecendo no mundo, conta histórias divertidas, canta e aborda o universo religioso
com sua visão única. O nome do show, que percorre
o Brasil e já visitou diversos países da Europa, é
uma homenagem aos fãs que encontram nas apresentações do artista forças para superar as dificuldades. Situação constante em sua carreira, já que
ele compartilhou suas vulnerabilidades com os fãs,
o momento que atravessou a depressão e a perda
do seu filho, tornando-se inspiração de superação.
Nascido em Bom Jesus do Piauí (PI), começou a
fazer vídeos para seu canal no YouTube quando
tinha apenas quinze anos. Queria algumas curtidas,
mas o que aconteceu foi uma avalanche de seguidores
e fãs. Partiu para os palcos e entre 2015 e 2016, o espetáculo ‘Marmininu’, atingiu mais de 200 mil espectadores. Com ‘Proparoxítona’, conseguiu alcance
internacional. Em 2019, realizou sua mais longa
turnê internacional: dois meses fora do Brasil, se
apresentando em mais de 15 países, em shows com
lotação máxima. Em ‘A Volta do Que Não Foi’ relatou
grandes momentos da temporada mundial.
O sucesso nos palcos se expandiu para o streaming
e Whindersson recebeu o convite da Netflix para a
gravação dos especiais ‘Adulto’ e ‘É de Mim Mesmo’,
lançado recentemente. Em 2019, lançou a série documental ‘Whindersson — Próxima Parada’, que foi
vista mais de 36,7 milhões de vezes. A iniciativa,
idealizada pelo Youtube Originals, já está em sua segunda temporada. Como ator, pode ser visto na
série ‘Os Roni’, do Multishow, e nos filmes ‘Os Parças’
e ‘Detetive Madeinusa’. Na carreira musical, além
de parcerias com diversos artistas, lançou trabalho
autoral como cantor e compositor.
Em 2021, entrou para a lista dos 50 maiores influenciadores do mundo, lançou o livro ‘Vivendo
como um guerreiro’ e foi eleito um dos 100 em-

preendedores do ano na América Latina. Whindersson também é fundador da Mucura Creative e sócio
investidor das empresas Alob e VK Digital. Este
ano ele anunciou também o primeiro teste de
um aparelho que vai ajudar pessoas com deficiência auditiva a ‘sentirem a música’ e ter
uma experiência mais próxima possível
da que é vivida por ouvintes convencionais. O aparelho nasceu de uma
parceria de dele com a empresa
piauiense Tron Robótica, da qual
ele é um dos investidores.
Os números nas redes sociais
concretizam seu sucesso com o
público. No Instagram, mais de
58 milhões de seguidores se divertem com suas fotos engraçadas
e storys bem-humorados.
Pelo Twitter, 24,7 milhões
acompanham suas tiradas rápidas, cômicas e
super sinceras. No TikTok, são 20,8 milhões de
seguidores. Seu canal no
YouTube contabiliza
mais 43,7 milhões de
inscritos, gerando
um engajamento de
mais de 3 bilhões
de visualizações.
Todo o sucesso devese ao humor de identificação, no qual ele criou
e fortaleceu seu vínculo
com o seu público. Whindersson Nunes conquistou
fãs pelo mundo com seu
carisma e suas piadas.
(Especial para O Hoje)
Serviço
‘Isso não é um culto’ com
Whindersson Nunes
Quando: Sábado (11)
Onde: Av. Fued José Sebba,
Setor Jardim Goiás –
Goiânia (Goiânia Arena)
Horário: 19h e22h30
Ingressos:
ingressodigital.com e
Livraria Leitura do
Goiânia Shopping
Informações:
@culturadoriso e (62)
99311-9322

O show ‘Isso não
é um culto’ tem
sessão às 19h,
cujos ingressos
esgotaram em
24h, e 22h30, no
Goiânia Arena
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Memórias que inspiram
Prefaciado por Marcos Piangers e Claufe Rodrigues,
lançamento do escritor Paulo Stucchi manifesta as dores
causadas pela ideologia nazista
Fernandinho Trio apresenta repertório de pop, R&B e brasilidades

Música e
gastronomia
Fernandinho Trio e Maíra Lemos
farão shows de Dia dos Namorados
no Metropolitan Mall
Elysia Cardoso
O Dia dos Namorados
vai cair num domingo neste ano, mas os casais que
preferem fugir da movimentação e comemorar
antecipadamente também
terão vez no Metropolitan
Mall. Isso porque o complexo preparou dois shows
especiais para celebrar a
data: Fernandinho Trio,
no sábado (11), e Maíra
Lemos, no domingo (12).
As apresentações ocorrem a partir das 19h, no
polo gastronômico, e terão entrada franca.
Formado por Fernando Lucas (voz e violão),
George Drummer (bateria) e Brunno Prudente
(baixo), Fernandinho Trio
apresenta um repertório
de pop, R&B e brasilidades. Kali Uchis, Liniker,
Luedji Luna, Amy Winehouse, Chet Faker e Marina Senna são alguns
dos nomes que irão compor o setlist do grupo.
Já Maíra Lemos apresenta um repertório recheado de pop e rock nacional e internacional e de
músicas românticas, acompanhada por Vitor Brandão, na percussão, e Andherson Martens, no teclado. Dona de uma voz forte
e impecável, a cantora e
compositora iniciou sua
carreira musical aos seis
anos de idade e soma grandes shows em todo o país
e também na China.
Além do show, que
ocorre em uma ampla área
de convivência ao ar livre,
o eespaço ainda oferece
um variado mix de serviços e gastronomia. Óri Gastronomia Japonesa e Benedito Steakhouse são alguns dos estabelecimentos
situados no complexo que,
inclusive, oferecerão cardápios especiais para o Dia
dos Namorados. Reservas
de mesa devem ser feitas
diretamente com um dos
restaurantes.

A data

A data surgiu no comércio
paulista quando o publicitário
João Doria, pai do ex-governador João Doria Junior, conheceu o Valentine's Day (em
português, Dia de São Valentim, 14 de fevereiro) em uma
de suas viagens ao exterior,
e trouxe a mesma ideia para
o Brasil, porém adaptada.

Já Maíra Lemos
apresenta repertório
de pop rock
nacional,
internacional e
músicas românticas,
acompanhada por
Vitor Brandão e
Andherson Martens

O objetivo do publicitário era aumentar as vendas, pois em junho o desempenho do comércio era
fraco. Assim, aproveitando-se da fama de Santo
Antônio, santo português
conhecido como santo casamenteiro e protetor dos
noivos, que é comemorado
no dia 13 de junho, João
Dria sugeriu que o Dia dos
Namorados fosse comemorado no dia anterior, 12
de junho. (Especial para
O Hoje)
SERVIÇO
Shows especiais de Dia
dos Namorados com
Fernandinho Trio e
Maíra Lemos
Quando: sábado (11) e
domingo (12), às 19h
Onde: Avenida Deputado
Jamel Cecílio, Nº 2.690,
Jardim Goiás - Goiânia
Reservas: devem ser
feitas diretamente com
um dos restaurantes do
complexo
Entrada gratuita

CELEBRIDADES
Anitta: identidade do novo
namorado misterioso vem à tona
Há três semanas, Anitta
revelou que está de namorado novo. A confirmação
veio durante uma entrevista
ao canal da apresentadora
Angelique Burgos, no YouTube. Em estadia no Brasil
nos últimos dias, Anitta tem
sido vista com frequência
na companhia do produtor
musical canadense Shane

Lee Lindstrom, conhecido
artisticamente como Murda
Beatz. Murda participou da
festa junina que ela ofereceu
nesta quarta-feira (08) e também esteve ao lado da popstar no hospital quando o pai
dela, Mauro Machado, fez
um cirurgia para tratar de
um câncer no pulmão. (Matheus Queiroz, Purepeople)

No cemitério de Marburg, na Alemanha, em um
dia frio de inverno, uma
mulher está em frente a
uma lápide, acompanhada
apenas por uma sombra que
a persegue há muitos anos.
Ela decidiu viajar até o país
unicamente para visitar esse
túmulo: é lá onde estão os
restos do homem que sempre foi um mistério: o próprio pai, Jonas. A mulher é
Susan Schunk, protagonista
do novo romance histórico
de Paulo Stucchi, escritor finalista do Prêmio Jabuti.
A personagem de 'Um de
nós foi feliz' é inspirada em
Tania Girke Volkart, gaúcha
de Três Coroas. Ela presenciou o relacionamento abusivo dos pais e cresceu com
o sentimento de rejeição e
culpa. Entre o passado da
família na Alemanha nazista
e o presente no Rio Grande
do Sul, a obra publicada
pela Maquinaria Editorial
repercute as dores provocadas pela ideologia durante
o período de ascensão e também nos dias atuais.
Antes de ser o pai de Susan e causar os traumas
que seguiram a personagem
durante toda a vida, o jovem
Jonas enfrentou as primeiras consequências e contradições da vida adulta na cidade de Neumarkt. Ao mesmo tempo, ele descobriu o
amor nos olhos intensos da
colega de tranças duplas. O
problema é que o temperamento explosivo e os erros
de adolescente aconteceram
em meio à ascensão do Partido Nazista.
Prefaciado por Marcos
Piangers e Claufe Rodrigues,
o livro consagra o estilo nar-

Paulo Stucchi é
jornalista,
psicanalista e
escritor. Aos 16
anos, escreveu seu
primeiro romance,
'O porta retrato'

rativo histórico iniciado pelo
autor em O triste amor de
Augusto Ramonet, que se passa no Chile de Salvador Allende, durante o golpe de Estado de Pinochet. Na sequência, Paulo escreveu o romance Menina Mitacuña, que
tem como pano de fundo a
Guerra do Paraguai. Até então, o grande destaque foi a
indicação de A Filha do Reich
ao Jabuti, mas 'Um de nós
foi feliz' é uma evolução de
seu jeito único de contar histórias baseadas em fatos.

Sobre o autor

Paulo Stucchi é jornalista,
psicanalista e escritor. Aos
16 anos, escreveu seu primeiro romance, O porta retrato, que conta a história
de um adolescente que tirou
a própria vida e, morto, procurava uma explicação para
o seu ato. Em 2008 venceu a
timidez e publicou. O Natal
sem mamãe, que fora escrito
originalmente em 2003 para
uma peça de teatro. Em 2010,
Paulo publicou um enredo
policial chamado A fonte.
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AGENDA Cultural
t

Programação de shows
a programação de shows agita o
final de semana na azzure. no sábado
(11), a dupla lucas e ivan são os responsáveis por animar a galera. Durante a noite, a dupla Carlos e Jader
cantam sucessos como 'sou foda' e
'Cala a Boca e me Beija', e entre outras
canções do cenário sertanejo. E, para
finalizar o Baile do Ponnce e o Dj
andré melo farão a alegria da galera
com funks, eletrohouse e muito mais.
Quando: sábado (11). onde: avenida
136, n° 222, setor marista - Goiânia.
Circo Kids
o Goiânia shopping, já entrando
no clima de férias, traz para o respei-
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HORÓSCOPO
t

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
no geral, o seu dia será feliz e
harmônico, em que você conseguirá realizar boas trocas, mas
pode ter um excesso de preguiça,
pois existe uma energia no seu
mapa de anulação. se tiver oportunidade de descansar, perfeito,
senão você pode ficar um pouco
contrariado, mas, no geral, mesmo
que existam algumas situações
que não sejam do seu agrado.

Espetáculo ‘Encanto’
a história da fantástica 'mirabel' e
a 'Família madrigal' serão apresentadas no espetáculo ao vivo: "Encanto",
neste sábado (11/6), no teatro madre
Esperança Garrido. serão 2 sessões:
uma às 15h e outra às 17h, com emoção e muitos ensinamentos, prometendo “encantar” a adultos e crianças.
um enorme sucesso do Cinema e
streaming agora adaptado para o
teatro. os ingressos limitados (com
lugares marcados), já estão disponíveis no site ticketou, além de fisicamente na Komiketo sanduicheria (av.
t-4) e na Bilheteria do teatro. maiores
informações em @magiaproducoestours. Quando: sábado (11). onde:
avenida Contorno, n° 241, setor Central - Goiânia. Horário: 17h.
noite de nostalgia
a Banda Banana Bacon se apresenta no lowbrow neste sábado (11).
Grupo promete resgatar a nostalgia
das melhores décadas da música
pop/rock com seu show Yellow Concert, que terá início às 22h30. além
do show, o público também poderá
conferir a mostra coletiva liberta,
das artistas Junger thai, larovski e
luiza Portilho, que entra na sua reta
final na galeria de arte do lowbrow.
Quando: sábado (11). onde: rua 115,
quadra F43a, lote 214, nº 1.684, setor
sul - Goiânia. Horário: 22h30.

n

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
Dia de total realização. até
mesmo coisas inovadoras acontecem no seu dia. é um dia de
prosperidade não só relacionada
a dinheiro ou bons negócios, mas
prosperidade de saúde e amor.
será cheio de bons encontros com
as pessoas e de realização.

3

Espetáculo ao vivo: "Encanto" é atração deste sábado (11) no Teatro Madre Esperança Garrido
tável público mais uma atração infantil
inédita. a partir deste sábado (11), a
Praça de Eventos do shopping (Piso 1)
recebe o evento Circo Kids, com circuito
de atividades temáticas que remetem
à magia circense. voltado para crianças
de 0 a 14 anos, o Circo Kids tem escorregadores temáticos, torre elástica,
muitos palhaços, passarelas iluminadas, espaço com bolinhas e até um
elefante super divertido, com movimentos e sons realistas. o evento fica
no shopping até o dia 31 de julho.
Quando:até 31 de julho. onde: avenida
t-10, n° 1.300, setor Bueno - Goiânia.
Mostra fotográfica e
discotecagem
Que tal um programa cultural para
o Dia dos namorados? o lowbrow
lab arte & Boteco abrirá excepcionalmente neste domingo (12), a partir
das 18h, com uma programação diferenciada para celebrar a data em
grande estilo. Para começar, a casa
será palco para a primeira pocket

exposição fotográfica analógica ‘bubina.raw’. a mostra apresentará fotografias analógicas das artistas satsuki e lara feitas no mês de abril,
durante a primeira edição do evento
colaborativo #nunesnoise. Quando:
domingo (12). onde: rua 115, quadra
F43a, lote 214, nº 1.684, setor sul Goiânia. Horário: 18h.
Clássicos do samba
Para embalar o Dia dos namorados com muito romantismo, a tv
Brasil apresenta uma edição especial
e inédita do programa Canto e sabor
do Brasil neste domingo (12), às 11h,
com a participação do cantor sandamí. o artista bate-papo com o anfitrião Paulinho del ribeiro que prepara um saboroso almoço. o repertório traz clássicos do samba com a
irreverência da interpretação que
marca a carreira de sandamí. o convidado mescla o suingue do gênero
com rock ao som de pandeiro. Quando: domingo (12). onde: tv Brasil.
Horário: 11h.

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
Este dia te desafia a perder
um pouco dos seus medos e a
sair da sua zona de conforto. se
você conseguir dar o seu melhor
com amor e carinho, será um dia
fantástico, em que recuperará a
sua autoestima, a sua liberdade
e as coisas que você achou que
tinha perdido no passado.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
Dia de celebração. Pode ser
cheio de encontros positivos com
as pessoas. é um ótimo dia para
sair com pessoas que você está
conhecendo. se não está em um
relacionamento, pode se preparar
para um dia cheio de possibilidades. você está com muito interesse por fazer trocas afetivas.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
é um dia em que você faz muitas trocas e tem muita sorte, mas
você pode não conseguir enxergar
isso. Existe certo desafio de ser
grato e de ver, na simplicidade
deste dia, a grandeza que ele te
traz. é um dia simples, em que
você pode vivenciar a humildade,
seja na sua casa, na presença dos
seus familiares ou de parceiros.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
Quanto mais você conseguir
ter liberdade e criatividade, mais
este dia avançará. só tome cuidado com excesso de brigas, com
a imposição da sua visão de mundo, com muita rigidez, ciúme e
competição, senão tudo acabará
em briga e estresse. se solte e tenha mais autoconfiança e autoestima para as coisas fluírem bem.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
você precisa ter um pouco
mais de coragem para sair da sua
zona de conforto. é um dia de
mais leveza e para conseguir o
que quer. muito apego e preocupação com os detalhes e com o
bem-estar de todo mundo não
vão te permitir relaxar e usufruir
as potencialidades do seu dia.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
Hoje, com a lua no seu signo,
você está como o líder da rodada. tudo que você decidir, pensar
e criar, as pessoas seguirão.
tome cuidado com o excesso de
manipulação. Para mais fluidez
e harmonia, você precisa ouvir
o outro e ser mais cooperativo.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
tome cuidado com paranóias,
medos e com lembranças do
passado que te trazem rancor.
tentar ver as coisas pelo lado
positivo e viver para o presente
é o ideal, pois assim você consegue trazer a leveza de que você
precisa para vivenciar este dia.

Projeto Lira nas Feiras leva música popular e erudita para o público da cidade de Jaraguá (GO) aos finais de semana

Mês de junho tem temporada de
música clássica nas feiras livres
Neste mês de Junho, o projeto Lira
nas Feiras está de volta com uma temporada de shows com música erudita
e popular nas feiras livres do município de Jaraguá-GO. As apresentações
promovidas pela banda Lira Jaraguense têm retorno neste sábado (11), a
partir das 18h, na Feira da Criatividade, no Larguinho Santana.
As apresentações voltam acontecer
também no dia 17, na Feira de Sexta
na Praça do Cigano às 19h; e no dia
19, na Feira coberta de Domingo, a
partir das 8h30h. O projeto Lira nas
Feiras tem o objetivo de promover
cultura, valorizar a educação musical
e o potencial de novos talentos, além

de democratizar o acesso à música
erudita e popular.
Lira Jaraguense é uma tradicional
banda do município que oferece gratuitamente aulas de educação musical
para jovens e crianças. A iniciativa
é do Maestro Euripedes José dos Santos, militar da reserva da Aeronáutica
que, juntamente com amigos, fundou
a Associação dos Músicos de Jaraguá
em 2010.
A produtora cultural do evento
Lira Nas Feiras, Anna Laura Machado,
explica que este evento pretende
aproximar o público de Jaraguá com
este projeto social. “Milton Nascimento disse que 'o artista deve ir onde o

povo está' e este projeto leva música
para o povo, para que conheçam a
Banda Lira Jaraguense de perto e
não apenas nas festas tradicionais.
Vai ser um show diferente, repertório
variado com modão e músicas internacionais”, comenta a produtora.
O evento Lira nas Feiras segue ao
longo dos próximos meses e encerrará
em setembro com oficina de música
com o Quinteto Metais do Cerrado e
um encontro especial entre novos talentos e músicos consagrados. Este
projeto foi contemplado pelo edital
de fomento da música do Fundo Estadual de Arte e Cultura do Estado
de Goiás 13/2017.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
Dia de realização! tudo que
você planejou tende a se realizar.
algumas coisas podem sair um
pouco do script, mas você consegue se adaptar sem grandes problemas. seus amigos estão muito
potencializados, mas você está
sendo muito fiel a si mesmo.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
Há muita energia e muitas
ideias, mas você precisa tomar
algumas decisões, senão vai querer fazer de tudo um pouco. tente seguir a ideia de que menos
é mais e tente focar, mas a sua
energia é imensa, e isso pode
motivar as pessoas à sua volta.
é dia de trabalhar, de resolver e
se organizar com leveza.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
o dia te desafia a diminuir
as preocupações e a abandonar
excessos. Às vezes, você precisa
relaxar, mas acaba querendo
produzir. Pense mais na sua saúde e na sua qualidade de vida.
Desligue o celular e vá passear.
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Essência
CINEMA
t

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

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.

'A Hora do Desespero', novo thriller estrelado por Naomi Watts, chega às telonas trazendo muito suspense
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
As vendas de
bicicletas elétricas
cresceram 27,3%
em 2021 e bateram
recorde

Por que brasileiros têm migrado
para bicicletas e e-bikes
Em busca de fugir
do trânsito ou do
transporte público
cheio, grande parte
das pessoas buscam os modelos
elétricos como uma
opção para se deslocar no dia-dia
Rodrigo Melo
O aumento no preço dos
combustíveis e o transporte
público em crise em várias
capitais do País fizeram com
que muitos brasileiros recorressem ao pedal como meio
de transporte. No primeiro
semestre de 2021, o Brasil registrou o aumento de 34,17%
nas vendas de bicicletas em
comparação ao mesmo período do ano anterior, segundo dados da Associação Brasileira do Setor de Bicicletas.
Para quem não quis usar
força no pedal também buscou pelas bikes, ou melhor,
as e-bikes. As vendas de bicicletas elétricas cresceram
27,3% em 2021 e bateram recorde: foram 40.891 unidades.
O setor ainda prevê uma nova
alta, de 22%, em 2022.
Apesar de rodar uma média de 25 quilômetros por hora
e com um custo de menos de
R$ 1 por carga completa do
motor, as bicicletas elétricas
continuam com um preço inacessível para muitos brasileiros: R$ 7.075,71, em média,

segundo dados da Aliança
Bike, a associação do setor. Os
preços subiram 20% em 2020,
com a alta de custos, do frete
e a busca de consumidores
por modelos mais completos.
Para fugir do trânsito ou
do transporte público cheio,
grande parte das pessoas buscam as bicicletas elétricas
como uma opção para se deslocar no dia a dia. Dados da
Aliança Bike mostram que
56% dos ciclistas de bikes elétricas usavam carro antes de
aderirem ao veículo.
Além do aumento das vendas, a montagem local desses
veículos também cresceu em
relação às importações. A pro-

dução nacional correspondia
a 45,5% no total de vendas
em 2016 e subiu para 60%
em 2021. Um dos motivos
para essa mudança foi o investimento de marcas consolidadas no mercado de bicicletas e a redução da tributação de diversos componentes,
segundo a Aliança Bike.

Bicicleta como
meio de transporte

A pandemia impactou o
comportamento de quem tem
a bicicleta como principal
meio de transporte cotidiano,
segundo revela a última edição do estudo Perfil do Ciclista, realizado em 2021 pela

ONG Transporte Ativo e pelo
Laboratório de Mobilidade
Sustentável da Universidade
Federal do Rio de Janeiro.
O levantamento ouviu cerca de 10 mil ciclistas em 16
cidades brasileiras de diferentes regiões e apontou que 26%
dos entrevistados usam a bike
como meio de transporte há
menos de dois anos. O estudo
ainda revela que 36,9% ciclistas afirmam que a Covid-19
aumentou o percurso feito
diariamente com a bicicleta.
O local de trabalho é o
principal destino para 75,4%
dos ciclistas entrevistados,
conforme a pesquisa. 51,2%
deles se locomovem regularmente por meio da bike há
menos de 5 anos.

Ciclovias em Goiânia

Para 55,6% dos entrevistados, as cidades não estão
preparadas para as pessoas
pedalarem e só não usam
mais a “magrela” por falta
de infraestrutura.
O arquiteto e urbanista Paulo Renato Alves, que atuou
como consultor junto à Câmara
Municipal durante a tramitação do recém-aprovado Plano
Diretor de Goiânia, relatou que
Goiânia é uma das muitas cidades brasileiras que não estão
preparadas para outros modais
de transporte que não sejam
os veículos automotores.
O especialista diz ainda
que a capital possui uma
“cultura do carro” muito forte e que, ainda hoje, os auto-

móveis e motos ditam a ocupação e o planejamento urbano da cidade.
“Quais são as principais
obras de infraestrutura de mobilidade que são feitas na nossa cidade? Viaduto. Nos últimos anos foi praticamente um
viaduto por ano. É um equipamento urbano que melhora
a fluidez do trânsito de carros,
motos e ônibus, mas quanto
mais espaços você dá para os
veículos automotores, mais espaço você tira dos pedestres e
dos ciclistas, sem falar na questão da poluição”, esclarece.

Queda na malha
cicloviária

Apesar do aumento na procura por pelas bicicletas, a
malha cicloviária de Goiânia
não recebe manutenção e está
se deteriorando em dez anos.
Entre 2012 e 2016, durante
a gestão municipal de Paulo
Garcia (PT), o trecho chegou a
92 quilômetros para bicicletas,
entre ciclovia (espaço exclusivo e segregado), ciclofaixa
(espaço exclusivo na rua) e ciclorrota (compartilhado com
demais veículos), de acordo
com os dados da Secretaria
Municipal de Mobilidade. Até
o final do governo Iris Rezende
(MDB), a soma era de 94 km.
Atualmente, dez anos depois do início da introdução
das vias cicloviárias, a pasta
informa que a capital possui
“cerca de 90 quilômetros de
trechos cicláveis”. (Especial
para O Hoje)

