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Julgamento do caso Valério Luiz deve durar três dias Cesta básica ainda
O acusado de ser o mandante do assassinato do radialista
Valério Luiz, Maurício Sampaio, está sendo julgado
nesta semana, juntamente com outros quatro réus. A
sentença será dada após quase 10 anos da morte do ra-

dialista. Na segunda-feira (13) foi realizada uma audiência, que é continuação da iniciada em 2 de maio.
No dia, a defesa de Maurício abandonou o plenário
alegando suspeição do juiz e dos promotores. Cidades 10

João Campos conﬁrma
Republicanos na
chapa de Mendanha
Conforme adiantado pelo O Hoje, os presidentes da
executiva nacional e estadual do Republicanos,
Marcos Pereira e João Campos, formalizaram o
apoio ao pré-candidato ao Governo de Goiás Gustavo
Mendanha (Patriota) na segunda-feira (13). No en-

pesa no orçamento
Com inflação em 11,73%, o clamor do presidente Jair Bolsonaro
de reduzir lucro na cesta básica
pode não surtir efeito. Cidades 9

Pedro duraes

contro, Campos confirmou que será o candidato ao
Senado na chapa mendanhista, abandonando oficialmente a base do governo – lugar que ele chegou
a desejar e conta, até agora, com ao menos cinco
nomes na disputa pela vaga de senador. Política 2

Mais crianças com
miopia: uma triste
realidade do século XXI
Opinião 3

Pedro Pinheiro

Acidentes envolvendo ciclistas crescem mais de 100% em Goiás

De acordo com a Associação Brasileira de Medicina do Trânsito (Abramet), Goiás teve crescimento de 101% no número de ciclistas internados
por acidentes de trânsito. Com o resultado, o Estado passou a liderar a

Senado aprova
limite no ICMS
dos combustíveis

lista com o maior crescimento percentual de acidentes graves com usuários de bicicletas em todo o Brasil. O número de colisões graves entre ciclistas brasileiros em 2021 aumentou 11% em relação a 2020. Cidades 11

Pedro Pinheiro

sandra olIveIra santos

Importância da educação
ambiental nas escolas
Opinião 3

O Senado aprovou o Projeto de
Lei que limita a alíquota do
ICMS sobre os combustíveis,
gás natural, energia e transporte
coletivo em 17%. Economia 4

Jair vEntura
bate na tecla do
elenco reduzido
Treinador do Goiás destaca dificuldade em repor peças nas partidas com tantos jogadores no
departamento médico. Esportes 8

Leia nas CoLunas
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Xadrez: Marcos Pereira e Ro-

gério Cruz baixam fervura no
Republicanos
Política 2

Esplanada: Casos de Covid dispararam na Câmara do Deputados nos últimos dois meses

Política 6

exemplo de vida
de João saci
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O atleta João Carlos Rodovalho Costa
contou suas histórias no ‘Papo Xadrez’.
A matéria você confere na quarta (15).

Jurídica: STJ ﬁrma jurisprudência sobre a exigência do
dolo em ato de improbidade

Cidades 10
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Tempo em Goiânia
s 28º C

t 14º C

Sol e aumento de nuvens de
manhã. Pancadas de chuva à
tarde. À noite o tempo fica aberto.
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Marcos Pereira e Rogério Cruz
baixam fervura no Republicanos
Wilder Morais e Vitor Hugo reafirmam compromisso em chapa

“Soube pela boca
dos outros”, diz
Wilder Morais
sobre escolha à
chapa de Vitor Hugo
Yago Sales
Em quase uma hora, o deputado federal Vitor Hugo (PL)
explicou a um grupo de jornalistas, antes que fosse servido
um almoço, o motivo de se candidatar ao governo.
O encontro ocorreu às 11h30 de ontem (13) em uma
mansão no Setor Marista que pertence ao ex-senador Wilder
Morais (PL), escolhido pelo próprio Jair Bolsonaro (PL) como
nome na chapa de Vitor Hugo ao Senado.
Descontraído e visivelmente satisfeito com a empreitada,
Wilder chegou atrasado de uma de suas empresas, mas
iniciou o bate-papo com uma das várias histórias que protagonizou quando foi senador entre 2012 e 2019. Dos bastidores
de como conseguiu trazer a Goiás duas universidades federais
e de como converteu o bom relacionamento na Esplanada
em fortalecimento, não apenas à base eleitoral - em Goiás -,
mas também para o Rio de Janeiro.
Vitor Hugo, presidente do PL em Goiás, evitou dar detalhes
do racha vivido na sigla depois de ter “tomado” o partido do
casal Magda Mofatto e Flávio Canedo. Sem citar algo do programa
de governo que pretende implantar, reforçou lealdade a Bolsonaro
e evitou dar um palpite sobre, caso estivesse fora do 2° turno em
Goiás, em quem apostaria as fichas: Gustavo Mendanha (Patriota)
ou Ronaldo Caiado (UB). Nem mesmo em uma eventual ascensão
de Marconi Perillo (PSDB). (Especial para O Hoje)

Na tarde de segunda-feira (13) o ti-ti-ti era que o
prefeito Rogério Cruz (Republicanos) iria virar a mesa
por conta do apoio declarado de seu partido à précampanha de Gustavo Mendanha (Patriota) ao governo
de Goiás. O prefeito tem batido bumbo alardeando
que o seu candidato é Ronaldo Caiado (UB), mas João
Campos controla a maioria no diretório e conta com
um reforço e tanto da cúpula nacional do partido,
principalmente, o manda chuva Marcos Pereira. Segundo o apurado pela Xadrez, Marcos Pereira e Wanderley Tavares, comandante em chefe do partido no
Distrito Federal e influente na gestão Rogério, tiveram
que acalmar o aliado numa reunião que durou mais
de duas horas. Ficou acertado que o “Republicanos
marcha unido no projeto ‘João Campos senador”, mas
deixa livre quem deseja apoiar candidatura a governador. Pode ter baixado a fervura, no entanto, ninguém aposta
que estão unidos, muito
menos
os
evangélicos
da Assembleia de Deus
e a Igreja
Universal ambos devem
se
aliar à reeleição de
Caiado.

Parça

Em meio à preocupação do prefeito Rogério Cruz
sobre a aliança, dois auxiliares dele estiveram no evento,
em um hotel de Goiânia. São eles: a secretária municipal
de Relações Institucionais, Valéria Pettersen e o presidente
do Procon Goiânia, Júnior Café.

xadrez@ohoje.com.br

Vitor Hugo firme...

“Não haverá recuo [críticas]
em relação ao governador Ronaldo Caiado (UB) e, muito menos, desistência de minha précandidatura para apoiar a reeleição dele”, disse Vitor Hugo
(PL) à Xadrez. Reforçou que
Jair Bolsonaro nunca falou sobre ele e Wilder Morais recuarem da disputa em troca do
apoio de Caiado no primeiro
turno ao presidente.

...com Wilder Morais

O pré-candidato ressaltou que
o ex-senador Wilder Morais, também do PL e pré-candidato ao
Senado, tem sido um grande reforço rumo ao Palácio. “O Wilder
foi um senador atuante durante
seu mandato e conhece dezenas
de lideranças no interior. Isto facilita muito nossos contatos e amplia o leque de apoiadores”.

Tô fora!

Político sabe onde pisar evitando cometer erros. O cuidado
faz parte da estratégia do governador do DF, Ibaneis Rocha
(MDB) em não comparecer nos
eventos que o MDB do Nordeste
promove com o ex-presidente
Lula. Ibaneis sabe que seu grupo
apoia Bolsonaro e não quer “ficar
mal na fita” com o presidente.
Ele tem dito que, por força da federação partidária, vai manterse neutro no primeiro turno.

CURTA
t

É?

Enquanto o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, não chegava - ele se reunia com Rogério Cruz -,
um grupo de apoiadores, se acotovelando em busca de
um lugar mais próximo de Mendanha, Pettersen surge,
sorridente: “Sou do MDB, mas eu vim”. Antes que as câmaras fossem ligadas, ela sumiu.

2 O vereador Edson Cândido,

de Trindade, corre o risco de ser
cassado na Câmara por ter
áudio vazado contando que
teria orientado um cliente a
dizer que é gay para se livrar de
acusação de estupro.

João Campos oﬁcializa aliança
com Gustavo Mendanha

Rodrigo Melo

No encontro, presidente estadual do
Republicanos confirmou que será o candidato
ao Senado na chapa mendanhista,
abandonando oficialmente a base do governo
Thauany Melo
Conforme adiantado pelo
jornal O Hoje, os presidentes
da executiva nacional e estadual do Republicanos, Marcos
Pereira e João Campos, formalizaram o apoio ao pré-candidato ao Governo de Goiás
Gustavo Mendanha (Patriota)
na tarde de segunda-feira (13).
No encontro, Campos confirmou que será o candidato ao
Senado na chapa mendanhista,
abandonando oficialmente a
base do governo – lugar que
ele chegou a desejar e conta,
até agora, com ao menos cinco
nomes disputando a corrida
pela cadeira de senador.
“A gente veio aqui em nome
da executiva nacional do partido ratificar esse apoio ao
Mendanha e ao João Campos
para o Senado”, disse Marcos
Pereira. Conforme o presidente
nacional do Republicanos, houve uma tentativa de viabilizar
o nome de Campos como candidato ao Senado na base do
governo. “Tentamos construir
com Caiado [a candidatura de
João Campos] e não foi possível
pelo lado dele. Agora eu disse,
o João será candidato em qualquer situação, seja contigo, seja

no outro palanque, seja avulso”, declarou.
Questionado sobre uma
possível intervenção no apoio
político do partido em Goiás,
Marcos Pereira afirmou que
não direcionará o posicionamento regionalmente. O Republicanos, partido do prefeito
Rogério Cruz, segue apoiando
o atual governador Ronaldo
Caiado (UB). “Não há intervenção, isso é feito com muito diálogo. O presidente do partido
em Goiás, João Campos, dialogou com toda a nominata”,
disse. “O ideal é que seguissem
todos pelo mesmo caminho,
mas isso é normal no estado
democrático”, completou.
Apesar de Jair Bolsonaro já
ter um pré-candidato em Goiás,
major Vitor Hugo (PL), Pereira
não eliminou a tentativa de
convencê-lo a apoiar o projeto
político da legenda. Já Gustavo
Mendanha declarou que tem
viajado em busca de visibilidade política e que conversa
com apoiadores de outros partidos da base do governo.

Evento paralelo

Parlamentares e lideranças
do Republicanos realizaram
uma reunião extraordinária

“Agora eu disse, o João [Campos] será candidato em qualquer situação”, afirmou o presidente Marcos Pereira
do partido uma hora antes do
evento programado para o
anúncio de João Campos, marcado para às 16h. Antes de seguir para o anúncio, Marcos
Pereira esteve no encontro e
conversou com Rogério Cruz.
Segundo o presidente nacional da legenda, ele compreende a divergência. “O
prefeito Rogério Cruz precisa
estar em alinhamento com o
governador. Tem questões de
recursos, de obras e interesses do município que a gente
sabe que quem tem a caneta
fica um pouco mais sensível

a esse tema”, afirmou.
Questionado sobre o racha no partido, João Campos
declarou que respeita a liberdade do prefeito e dos
demais filiados.

Pesquisa

De acordo com a pesquisa
eleitoral para o Senado do
Instituto RealTime Big Data,
divulgada em maio, João Campos aparece com 9% das intenções de voto, ficando atrás
somente do ex-governador
Marconi Perillo, que obteve
27% – e ainda não decidiu

qual cargo vai disputar nas
eleições deste ano.
Na sequência aparecem
Alexandre Baldy (PP) tem 8%
das intenções de voto, Delegado Waldir com 7%, Wilder
Morais (PL) com 5%, Lissauer
Vieira (PSD) com 3% e Leonardo Rizzo (Novo) com 1%.
Outros 18% pretendem votar
branco ou nulo e 22% não
souberam ou não responderam. O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número
GO-02079/2022. (Especial
para O Hoje)
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Importância da educação
ambiental nas escolas
Sandra Oliveira Santos
Criado em 1972 durante a Conferência de
Estocolmo para o Ambiente Humano, o Dia
Mundial do Meio Ambiente (DMMA) é comemorado no dia 5 de junho, dedicado à conscientização global em prol do meio ambiente. A ação
foi promovida pela Organização das Nações
Unidas (ONU), que reuniu 113 países, além de
250 organizações não governamentais, para discutir os impactos da ação humana na natureza
e os riscos para sua sobrevivência.
A data tem crescido e ganhado atenção tanto
da sociedade como do poder público
a cada ano. Com isso, surge a Semana
do Meio Ambiente, que tem como
principais objetivos mostrar o lado
humano das questões ambientais,
capacitar as pessoas para agir ativamente pelo desenvolvimento sustentável, promover a conscientização e
criar parcerias para garantir que todas as nações e povos desfrutem de
um futuro mais seguro e próspero.
A semana também é um espaço
de divulgação de informações e propostas de conscientização sobre os
recursos naturais que são necessários para a sobrevivência das espécies. Se houvesse mais amplitude nas discussões sobre essa temática nas
esferas sociais, ou um maior aporte de fiscalização
e contenção das extravagâncias contra a natureza,
se alcançaria o equilíbrio tão almejado.
Por outro lado, a exposição desse assunto
auxilia o entendimento daqueles que ainda
estão formando seus próprios conceitos, incluindo nesse grupo os mais jovens. Uma juventude
que ainda utiliza os bancos das academias escolares daqui a pouco comporão as lideranças
de instituições de variadas ordens e que lançarão
olhares de proteção e conservação ao ambiente.
Por isso, é necessário trabalhar esses temas
dentro das escolas, faculdades e centros universitários. Os estudantes de qualquer nível de escolaridade estão em formação de suas opiniões e atitudes. O reforço positivo de cuidados ambientais

é tão relevante quanto qualquer conhecimento
técnico-científico que é empreendido nos bancos
escolares. O aluno precisa conhecer para entender
e valorizar aquilo que lhes trará condições de produtividade e, mais que isso, até de sobrevivência.
Ao pensar em qualidade de vida, deve-se a
princípio observar se as necessidades biológicas
dos seres estão sendo alcançadas. Como exemplo,
pode-se questionar o modo de realizar atitudes
sanitárias se não houver a disposição o elemento
água potável. Nesse hipotético exemplo podese imaginar que uma área de produção industrial
alimentícia precisa higienizar seus espaços,
equipamentos, utensílios, entre outros, com o simples uso da água
potável. E ainda poderíamos divagar
por outros elementos, como ar, solo
e por aí vai. Além de compartilhar
essas informações com as próximas
gerações. Afinal, se constrói a consciência de uma pessoa de forma
mais sólida quando se trabalha em
coletividade. É importante que as
ações de proteção e prevenção aos
agravos ambientais sejam multiplicadas entre a comunidade que será
beneficiada pela disponibilidade
dos recursos necessários à sobrevivência dos
seres e melhoria da produtividade.
A população precisa de condições para realização de suas atividades e, dentre essas, reforço
aqui os recursos naturais que são limitados e em
alguns casos podem ser até extintos se não houver
o seu uso racional. Hábitos são adquiridos somente
quando são repetidos
Fotos: Divulgação
dentro de uma regularidade constante. O cuidado com o uso dos produtos do meio ambiente
ou o correto descarte
do que advém das atividades humanas torna-se rotina positiva
Sandra Oliveira Santos é
caso se construa a culprofessora, gestora amtura da preservação e
biental, médica veterinária e mestre em biologia
conservação ambiental.

Data tem
crescido e
ganhado
atenção da
sociedade

Mais crianças com miopia: uma
triste realidade do século XXI
Pedro Duraes
Não é de hoje que a comunidade médica
vem se preocupando cada vez mais com a visão
das crianças. Bem antes de 2020 já era comum
que víssemos os pequenos continuamente focados na tela de celulares e tablets em momentos
em que deveriam estar gastando a energia em
brincadeiras ao ar livre. Porém, com a necessidade de manter as crianças em casa por dois
anos – muitas delas com condições de comorbidade e, assim, mais suscetíveis à Covid-19 –,
essa questão aumentou consideravelmente, principalmente com as aulas online.
Nós, seres humanos, somos resultado da evolução. E a evolução
consiste em mudarmos, ao longo
de muito tempo, alguns aspectos
físicos, biológicos e fisiológicos, de
forma a adaptá-los a novas necessidades. Com a rápida ascensão da
internet e das tecnologias digitais
neste início de século, ainda não tivemos tempo para evoluir os olhos
a ponto de garantir a saúde ocular
das gerações atuais frente à exposição de telas e luzes brancas com
que temos que lidar continuamente. O que acontece, então? Acontece que as pessoas estão desenvolvendo mais problemas visuais, cada vez
mais cedo, e nossas crianças também.
Um estudo feito com crianças chinesas e publicado pelo periódico JAMA Ophthalmology no
início deste ano revelou os primeiros dados
analíticos em larga escala sobre o fato de a pandemia ter aumentado – e ainda estar aumentando
– os casos de miopia entre a população infantil.
Segundo os números publicados, entre os anos
de 2015 e 2019 a incidência de miopia em crianças de seis anos era de 5,7%. Em 2020, esse número saltou para 21,5, sendo que o aumento
também foi percebido nos menores de sete e
oito anos. Em todos os casos, o estudo indica
que esse resultado se relaciona diretamente
com o fato de as crianças se forçarem a olhar
algo muito de perto – situação que se observa
quando elas usam smatphones, tablets e fazem

aulas online. Até agora falei de crianças em
idade escolar. Mas e quando se trata de crianças
ainda menores de dois anos? Bom, aqui é importante dizer que, nesse período da vida, as
crianças têm um tecido ocular maleável e que
se deforma com facilidade, favorecendo o surgimento da miopia.
A miopia tem fatores genéticos e ambientais
– filhos de pai ou mãe míopes têm mais chances
de desenvolver o distúrbio visual – e é caracterizada por um globo ocular mais “longo”, o que
provoca a formação da imagem antes que a luz
chegue até a retina, causando dificuldades em
ver de longe. Porém, se considerarmos a realidade das crianças do
século XXI, a causa desse aumento
está mais ligada ao uso de telas do
que à hereditariedade.
É verdade que, antigamente, não
havia um cuidado preventivo como
há hoje, com os responsáveis levando seus filhos para começarem
cedo nas consultas com oftalmologistas – se há mais cuidados e exames, também há mais diagnósticos
e mais crianças usando óculos. Por
outro lado, o estilo de vida que levamos atualmente favorece, sim, o surgimento
de problemas oculares e não deixa de ser alarmante indicar lentes de grau alto a crianças tão
pequenas por razões que são, sim, possíveis de
serem evitadas ou contornadas.
Tudo bem que elas são a geração Z, que já
nasceram imersas em tecnologia e no mundo
digital, mas os cuidados com os excessos transcendem as gerações e, assim como o próprio
ser humano, também
precisam evoluir conforme as necessidades
do momento. E a necessidade, neste momento, é: evite que seus
filhos passem tempo
demais em telas. As
crianças são o nosso fuPedro Duraes é oftalmoturo e precisamos que
logista e professor de curelas enxerguem longe.
so de medicina

As pessoas
estão tendo
problemas
visuais
mais cedo
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CARTA DO LEITOR

Suicídio
Goiás registrou mais de 3 mortes por dia no
último mês. Este quantitativo é bastante preocupante
e nos faz refletir como as pessoas precisam se tratar
e entender o seu lugar no mundo. Vejo que muitas
pessoas ainda não tem autocontrole e a visão de
que tudo irá passar. São registrados cerca de 12 mil
suicídios todos os anos no Brasil. O tema precisa ser
divulgado para que as pessoas procurem ajuda.
Cecília Lopes
Goiânia

Incertezas
Está cada vez mais difícil para os micro e pequenos empresários conseguirem crédito junto
às instituições financeiras. Estão todos à própria
sorte. Com restrições ao funcionamento do comércio, que demorou para abrir e, quando houve
o retorno, apenas sendo permitido funcionar com
capacidade baixa de clientes. Por outro lado, os
empresários são ‘vítimas’ novamente com custos
extras para aquisição de equipamentos de segurança e higiene para conter a Covid-19.
Fábio Monteiro
Goiânia

CONTA PONTO

{

A partir do próximo mês,
retomo minhas atividades
na iniciativa privada.
Deixo a vida pública com
senso de dever cumprido.
Pelos meus erros,
peço desculpas.
Pelos meus acertos,
cumpri minha obrigação”
João Doria (PSDB), ex-governador de
São Paulo, publicou ontem nas
redes sociais que não pretende concorrer a qualquer cargo eletivo depois de desistir da pré-candidatura
a presidente da República. O tucano
eleito prefeito da capital paulista no
primeiro turno em 2016 e governador em 2018 no segundo turno saiu
da pré-campanha por falta de apoio,
até mesmo do próprio partido.

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
na safra 2021/2022, a produção total de
grãos goianos deve chegar a 28,1 milhões de
toneladas. em relação à safra 2020/2021,
houve um aumento de 14,3%. os números
são baseados no 9º levantamento da safra
de Cereais divulgado pela Companhia nacional de abastecimento (Conab). a projeção
goiana também aponta uma produtividade
média de 4,3 toneladas por hectare (+11,7%)
e uma área total cultivada de 6,6 milhões de
hectares (+2,3%). “Parabéns a todos os nossos produtores que sempre batem recordes
de produção no estado”, comentou o leitor.
Roni Santos

M

@ohoje
natural de Campina Grande, na Paraíba, a
influenciadora Juliette Freire alegou nas
redes sociais, neste sábado (11), que foi vítima de xenofobia durante testa de dublagem. a discussão de preconceito contra
nordestinos no mundo artístico foi levantada na internet depois de relatos parecidos feitos pela cantora pernambucana
duda Beat. “ninguém deveria neutralizar
nada para dublar o que quer que fosse,
todos nós somos brasileiros e ponto final”,
reagiu o internauta.
Marcelo Dopke (@marcelodopke)

N

@jornalohoje
Com o aumento da gasolina, o etanol passou a ser mais utilizado como antes.
dados investigados pela anP (agência
nacional de Petróleo, Gás natural e Biocombustíveis), apontam que o preço do
etanol em nível nacional foi verificado a
r$ 5,00, enquanto a gasolina chegava aos
r$ 7,24. Mas afinal, abastecer o carro com
álcool ao invés da gasolina vale a pena?

aos colaboradores do o Hoje: artigos para este espaço devem conter no máximo 4.000 caracteres e
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ECONOMIA

Senado aprova projeto que
limita ICMS dos combustíveis
José Cruz / ABr

Texto retorna
à Câmara para
nova análise
dos deputados
O Senado aprovou ontem
(13) o Projeto de Lei Complementar (PLP) 18/2022, que limita a aplicação de alíquota
do Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços
(ICMS) sobre combustíveis,
gás natural, energia elétrica,
comunicações e transporte
coletivo. Segundo a proposta,
esses produtos seriam classificados como essenciais e indispensáveis, levando à fixação da alíquota do ICMS em
um patamar máximo de 17%,
inferior à praticada pelos estados atualmente. O texto
também prevê a compensação da União às perdas de
receita dos Estados.
O objetivo do projeto é provocar a redução no valor dos
combustíveis na bomba, aliviando o gasto do consumidor
com gasolina, que supera os
R$ 7 o litro no País, e com o
diesel, beneficiando também
caminhoneiros e transportadores. O PLP também busca
reduzir o valor do gás de cozinha e da conta de luz.
Foram 65 votos a favor e
12 contrários. O projeto volta
para a Câmara para nova análise após as emendas inseridas
no texto. Para o relator do projeto no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE), o PLP é “um
passo importantíssimo para
derrubar a inflação”, além de
segurar os preços nas contas
de luz e nos postos de combustível. Ele também afirmou
que o Congresso “faz história”
ao incluir esses setores entre
os considerados essenciais.
“Participei da Constituinte

Relatório

Pela proposta aprovada na noite de ontem (13), alíquota do ICMS fica limitada a 17% nos Estados
de 1988, lá a gente dizia que a
essencialidade dos produtos
tinha que ser definida por lei
complementar. E se passaram
mais de 30 anos e o Congresso,
em nenhum momento, definiu
a essencialidade dos produtos.
Portanto, esse é um passo importante, estamos fazendo história”, disse o senador.
Bezerra leu seu relatório
em plenário na semana passada e hoje se ateve às emendas recebidas pelo projeto. Foram 77 no total e Bezerra acolheu quatro integralmente e
nove parcialmente.

Emendas

Uma das emendas acatadas
repõe perdas de arrecadação
do Fundo de Manutenção da
Educação Básica (Fundeb) e
de ações de serviços de saúde.
Ambos setores têm receitas
vinculadas à arrecadação com
o ICMS. O relator incluiu um
trecho que prevê a manutenção das vinculações à saúde e
educação básica, mas de forma
proporcional à dedução dos

contratos de dívida dos Estados
com a União.
Bezerra também incluiu
no texto um dispositivo para
conferir segurança jurídica
aos gestores estaduais. Assim,
eles poderão reduzir a arrecadação do ICMS sem ferir a
Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). De acordo
com o regramento, um ente
federativo não pode abrir mão
de uma receita sem indicar
uma nova fonte de arrecadação para compensar.
Após a aprovação do texto-base, os senadores aprovaram um destaque - os demais
foram rejeitados. O destaque
aprovado prevê que, se os estados e municípios perderem
recursos em função da lei, a
União vai compensá-los para
que os atuais níveis do Fundeb sejam mantidos.

Senadores

O PLP não foi unânime no
plenário. Alguns senadores se
colocaram contrários ao pro-

Quase 2 mi de pessoas estão

investindo em Tesouro Direto
Raphael Bezerra
O baixo rendimento da poupança, somado à inflação e a
crise econômica, contribuíram
para o aumento de investimentos em tesouro direto, o chamado rentismo. Segundo dados
da Secretaria do Tesouro Nacional, o capital investido no
tesouro chegou a R$ 3,12 bilhões. Esse fenômeno tem relação também com o número de
cidadãos que alcançou 182,2
milhões de brasileiros, segundo
dados do Banco Central, um
aumento de 10,3% Com a inflação na casa dos dois dígitos, os
rendimentos na poupança, que
costumam ser mais seguros,
deixam de valer a pena, o que
leva a maior retirada. Apesar
da redução, um a cada quatro
brasileiro ainda utiliza a caderneta de poupança como principal fonte de investimento.
Quase 2 milhões de pessoas
estão com investimentos ativos
no Tesouro Direito. São quase
35 mil investidores a mais que
no mês passado. Já o número
de investidores cadastrados no
programa aumentou em
500.978, expansão de 72,8%
em relação a abril de 2021,
atingindo a marca de
18.392.003 pessoas.
As aplicações de até R$ 1
mil representaram 61,22% das

Ucrânia, dentre outras variáveis internacionais.
“Temos que cortar os impostos, assim como diversas
nações no mundo, neste momento de emergência internacional, estão fazendo. É o
que temos para hoje”, disse.
“Agora é hora dos governos:
é hora do Governo Federal,
que põe na mesa, e é hora
desse sacrifício dos governos
estaduais”.

operações de investimento no
mês. O valor médio por operação foi de R$ 6.324,79. O
título que mais atraiu os investidores foi o Tesouro Selic,
indexado à taxa básica de juros, que representou, em vendas, R$ 1,83 bilhão e correspondeu a 58,69% do total.
Os títulos indexados à inflação (Tesouro IPCA+ e Tesouro
IPCA+ com Juros Semestrais)
somaram R$ 951,10 milhões e
corresponderam a 30,44% das
vendas, enquanto os títulos prefixados (Tesouro Prefixado e
Tesouro Prefixado com Juros
Semestrais) somaram R$ 339,85
milhões em vendas, ou 10,88%
do total.

Saques da poupança

O advogado e economista
Danilo Orsida explica que um
dos aspectos que podem ter
influenciado essas retiradas
são os baixos rendimentos da
poupança, explica o economista. “Quando se tem um cenário
de alta inflação, quando o poder de compra passa a ser corroído pela alta inflação, é natural que as pessoas busquem
caminhos de investimentos ou
produtos que remunerem o
capital como forma de preservar esse capital”.
A busca por modalidades
de investimentos mais vanta-

josas são impulsionadas pelos
próprios bancos, que são restritos a emprestar dinheiro
guardado em poupança a financiamentos de moradia. O
planejador financeiro Maurício
Vono explica que essa migração tem contribuído para o
aumento da retirada das cadernetas. Uma outra ótica a
ser analisada é a necessidade
de cobrir o déficit orçamentário das famílias.

Mais jovens estão
investindo mais

O crescimento dos jovens
investidores é um dos fatores
decisivos para esse cenário. O
crescimento do assunto na internet, por onde a maioria dos
jovens aprendem a investir, capitaliza esse público e impulsiona a busca por diferentes
modalidades. “As pessoas mais
velhas tendem a fazer investimentos mais tradicionais, enquanto as mais novas têm mais
abertura e acesso à internet. E
na internet, normalmente, a
recomendação é para o não investimento na poupança”, pontua Vono. “São pessoas que estão
construindo patrimônio e almejam investimentos a longo
prazo, apesar de também terem
objetivos a curto prazo. (Com
informações da ABr, especial
para O Hoje)

jeto. Para Zenaide Maia (ProsRN), o projeto não ataca o principal causador do aumento
dos combustíveis, que é a atual
política de preços da Petrobras,
vinculada ao preço internacional do barril de petróleo e
o valor do dólar.
“Esse PL não tem nada a
ver. E, ainda, sem a garantia
de que vai ter redução dos
preços na bomba de combustível, a gente sabe que depende do dólar, e a certeza
de que a Petrobras, assim que
for aprovado isso aqui, vai
recompor os preços, porque
já faz mais de 20 dias que
não dava aumento”.
Carlos Portinho (PL-RJ),
novo líder do governo no Senado, defendeu o projeto e pediu a participação dos estados
no esforço de reduzir o preço
do combustível para a população. Segundo ele, o governo
tem contribuído ao abrir mão
de impostos federais sobre o
combustível para reduzir o
impacto da inflação explicada,
segundo ele, pela guerra na

Na semana passada, ao
apresentar o relatório à imprensa, Bezerra afirmou que,
se aprovado, o PLP poderia
derrubar em R$ 1,65 o preço
da gasolina e em R$ 0,76 o
preço do diesel. No entanto,
destacou que os preços poderiam apenas “não subir
muito mais”, a depender do
cenário internacional, que
influencia no preço do barril
de petróleo e na valorização
do dólar frente ao real.
“Não estamos tabelando
preço. Tem uma guerra na
Ucrânia, a Rússia é responsável
por 25% da produção de diesel
no mundo, os preços estão tensionados. É evidente que pode
haver elevação de preços. Mas,
mesmo que haja, isso vai ajudar
a não subir muito mais do que
subiria”, disse, na ocasião.
Já existe um projeto, aprovado no Senado em março,
que pretende reduzir o valor
dos combustíveis. O Projeto
de Lei 1.472/2021 propõe a
mudança a forma de cálculo
do preço dos combustíveis,
além de criar uma Conta de
Estabilização, para garantir a
previsibilidade nos preços ao
consumidor. O projeto, considerado uma das prioridades
do Senado no início deste ano,
atualmente está parado na Câmara dos Deputados, sem previsão de votação. (ABr)

Produção de
motocicletas tem
melhor resultado
em 7 anos
Nos cinco primeiros
meses do ano, a produção de motocicletas
cresceu 22,9% em comparação ao mesmo período do ano passado,
com a fabricação de
569.598 unidades, informou ontem (13) a
Associação Brasileira
dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo). Segundo a associação, esse foi o melhor desempenho para
o período desde 2015.
O resultado também
foi positivo na comparação com maio, quando foram produzidas
129.781 motocicletas, o
que representou alta de
15,2% em comparação
a abril. Na comparação
anual em relação a
maio do ano passado, a
alta foi de 25%.
Em relação às vendas
de motocicletas no varejo,
a alta foi de 25,6% no acumulado do ano, totalizando 515.724 unidades comercializadas. Conside-

rando-se apenas o mês de
maio, os emplacamentos
registraram o melhor resultado do ano, com o licenciamento de 133.344
unidades, alta de 23,8%
em relação a abril e de
20,8% em relação a maio
do ano passado. De acordo
com a Abraciclo, esse foi
o melhor desempenho
para um mês de maio desde 2012. A maior parte
dos emplacamentos de
motocicletas nos cinco primeiros meses deste ano
ocorreu na Região Sudeste
(38,6% do total), seguida
pelo Nordeste (30,1%).

Exportações

De janeiro e maio
deste ano foram exportadas 20.523 motocicletas, o que representou
queda de 6,1% em comparação ao mesmo período do ano passado.
Considerando-se apenas
o mês de maio, as exportações cresceram
51,8% na comparação
com abril, com o volume
de 5.990 veículos negociados. (ABr)
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Apoiador de Vitor Hugo ao governo,
Vanderlan diz que não traiu Caiado
Agência Senado

Delegado Waldir
afirmou que o
senador foi desleal
com governador
ao declarar apoio à
pré-candidatura do
deputado federal
Francisco Costa
O senador Vanderlan Cardoso (PSD) rebateu as acusações de trair o governador Ronaldo Caiado (União Brasil).
“Escolheu seu pré-candidato a
vice sem ouvir aliados”, tem
dito em entrevistas diversas.
Vale lembrar, o deputado
federal e pré-candidato ao Senado, delegado Waldir Soares
(União Brasil), disse ao jornal
que Vanderlan traiu o mandatário de Goiás ao apoiar a
pré-candidatura de major Vitor
Hugo (PL) ao governo de Goiás.
Ele lembrou que Caiado ficou
contra o então candidato a prefeito Maguito Vilela (MDB) para
endossar Vanderlan na disputa.
Hoje, o filho de Maguito, Daniel
Vilela (presidente estadual do
MDB), é pré-candidato a vice
na chapa do governador.
O Jornal O Hoje tentou falar com Vanderlan sobre o
assunto, mas ele preferiu não
comentar especificamente sobre o caso de Waldir. A acusação de traição, contudo, não
ocorreu pela primeira vez
nessa semana e o senador já
tem falado sobre isso em outros momentos.
Em entrevistas recentes,
Vanderlan explica que, em
2020, fez um compromisso
de apoio a Caiado. O acordo,
segundo o congressista, era
para que eles construíssem
um projeto juntos para 2022,
mas o governador descum-

priu o combinado. “O plano
não foi seguido pelo senhor
governador, que escolheu seu
pré-candidato a vice sem ouvir seus aliados”, já justificou
em outro momento.
Ele declarou, ainda, que
só vai onde é chamado e só
quer estar onde é necessário.
Para ele, o governador não
demonstrou essa necessidade
em nenhum momento, apesar
da parceria no Senado com o
Governo do Estado, “sobretudo na aprovação do Regime
de Recuperação Fiscal”.

Vanderlan e o PSD

O senador é filiado ao PSD,
partido da base de Caiado e
que tem como pré-candidato
ao Senado Lissauer Vieira,
presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). Vanderlan, contudo, foi um dos
articuladores para a escolha

“O plano não foi
seguido pelo senhor
governador, que
escolheu seu précandidato a vice sem
ouvir seus aliados”,
declarou o senador
Vanderlan Cardoso
(PSD) sobre o assunto
de Vitor Hugo como pré-candidato ao governador de Goiás
pelo presidente Jair Bolsonaro
(PL) – ele e o líder do Executivo federal são próximos.
Além de Ronaldo Caiado e
major Vitor Hugo, Goiás tem
como pré-candidatos ao governo: Gustavo Mendanha (Patriota), Wolmir Amado (PT),
Cíntia Dias (PSOL), Helga Martins (PCB) e Edigar Diniz

(Novo). O ex-governador Marconi Perillo é uma possibilidade. Ele, contudo, faz mistério
sobre a possibilidade de entrar
na corrida pelo Palácio das
Esmeraldas ou pelo Senado.

Suspensão da licença

O senador Vanderlan Cardoso suspendeu a licença de
45 dias que tirou por interesses particulares em 25 de maio
para retornar ao Senado e votar o projeto de lei complementar (PLP) 18/2022. Conhecido como PL dos Combustíveis, ele cria um teto de 17%
de ICMS sobre combustíveis,
energia e telecomunicações.
Em nota da assessoria do
parlamentar, Vanderlan afirma que o PLP “é o único caminho, no momento, para
uma solução da redução do
preço do combustível na bomba ao consumidor”.

Ele cita que, desde o começo do mandato, em 2019,
alerta para a necessidade dessa redução. De acordo com
ele, com o projeto será a “primeira vez que todos darão
sua contribuição: União, Estados e Municípios”.
Segundo Vanderlan, a
preocupação dele era com
uma compensação aos Estados e Municípios. Entretanto,
ele cita que o governo federal
já sinalizou essa solução, com
uma Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) de transferência de recursos a esses
entes, além de zerar o PIS e
Cofins do diesel e do gás.
Destaca-se que a licença
por interesses particulares não
é remunerada. Ele retornará
a ela após a votação do PL dos
Combustíveis. A suspensão
dura até a próxima quarta-feira (15). (Especial para O Hoje)

CONGRESSO

Senadores se solidarizam com famílias de desaparecidos
A comoção e indignação
pelo desaparecimento do jornalista britânico Dom Phillips
e do indigenista Bruno Pereira e as primeiras notícias dando conta de que os corpos
deles teriam sido encontrados
nesta segunda-feira (13) levaram senadores a se manifestar e prestar solidariedade
aos familiares.
Antes mesmo do início da
sessão deliberativa desta tarde — aberta por um depoimento do presidente da Casa,
Rodrigo Pacheco, afirmando
que o Senado irá se mobilizar
para buscar justiça —, eles
também pediram apuração
séria e punição rigorosa dos
envolvidos no caso.
Ao presidir os trabalhos
da Comissão de Direitos Humanos (CDH) na manhã desta
segunda-feira, o senador Paulo Paim pediu um minuto de
silêncio em respeito aos desaparecidos e em solidariedade a seus familiares.
"É triste a gente ver a que
ponto chegou nosso país. O
mundo todo faz protestos. Tínhamos a esperança de que
eles estivessem vivos. Infelizmente, tudo indica que foram assassinados por defenderem os povos indígenas,
por defenderem o meio ambiente, por defenderem a terra da nossa gente", lamentou.

Reprodução Twitter

O indigenista brasileiro Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips sumiram há nove dias
Dom Phillips e Bruno Pereira estão desaparecidos há
mais de uma semana na região
da Terra Indígena Vale do Javari, no Amazonas. De acordo
com informações iniciais divulgadas pela imprensa, a esposa de Dom Phillips, Alessandra Sampaio, teria sido avisada pela embaixada do Brasil
no Reino Unido e pela Polícia
Federal sobre a localização de
dois corpos na região. Porém,
as duas instituições não confirmaram o fato publicamente.
No entanto, no domingo, a PF
divulgou que pertences pes-

soais dos desaparecidos foram
encontrados submersos em
um rio da região.
“Exigimos investigação rigorosa sobre as circunstâncias
das suas mortes! A luta em
defesa da Amazônia e dos povos indígenas perdeu duas
pessoas corajosas, que não desistiram mesmo diante dessa
política de destruição. Não é
esse o Brasil que queremos!”,
pediu Randolfe Rodrigues
(Rede-AP) pelas redes sociais.
O senador Eduardo Braga
(MDB-AM) reagiu, também pelas redes sociais, às últimas

informações divulgadas. “Começamos a semana com esta
triste notícia. Minha solidariedade aos familiares do indigenista Bruno Pereira e do
jornalista Dom Phillips. Que
a Justiça seja feita!”, afirmou.

Abandono da Amazônia

Na avaliação do senador
Jean Paul Prates (PT-RN), o caso
demonstra “mais um sinal do
abandono da Amazônia” pelo
atual governo. Segundo ele, a
região está entregue ao narcotráfico e ao garimpo ilegal.
“O alinhamento das nossas

instituições com o discurso
de Bolsonaro deixou de lado
o papel delas como garantidoras da lei e da ordem. Indígenas e ribeirinhos sobrevivem à margem da proteção
do Estado brasileiro e sob
constantes ameaças”, disse.
Os senadores Paulo Rocha
(PT-PA), Humberto Costa (PTPE) e Fabiano Contarato (PTES) também reforçaram o pedido para que o caso seja investigado e os culpados sejam
identificados e punidos.
“Indígenas do Vale do Javari marcham neste momento
em Atalaia do Norte pedindo
justiça por Dom e Bruno. É
uma situação que não pode
se tornar comum na Amazônia. Vamos exigir a punições
rigorosas dos autores intelectual e material desses crimes”,
cobrou Paulo Rocha, ao postar
imagens da manifestação em
seu perfil no Twitter.
Para o senador Weverton
(PDT-MA), a violência nas terras da Amazônia Legal é um
dos grandes desafios que o
país precisa enfrentar.
“Já vitimou vários maranhenses. Hoje deixou mais
duas vítimas, o jornalista Dom
Phillips e o indigenista Bruno
Pereirinha. Que o crime sirva
de alerta nacional para encararmos o problema”, protestou. (Agência Senado)
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Recrudescimento

A reunião que selou a aliança entre Gustavo Mendanha e o
Republicanos ocorreu às 16h em um hotel de Goiânia

Apoio de membros

do Republicanos
a Mendanha
ainda é incerto

Gustavo Mendanha (Patriota) recebeu ontem (13)
apoio oficial do Republicanos para a disputa pelo
Palácio das Esmeraldas. A chapa contará com o presidente estadual do partido, deputado federal João
Campos, na corrida pelo Senado.
Apesar do apoio institucional, Mendanha não contará
com o suporte de boa parte dos membros do Republicanos,
que já se declararam favoráveis à reeleição do governador
Ronaldo Caiado (União Brasil), ou outros postulantes ao
governo estadual. Sobre os dissidentes, o pré-candidato
prefere não comentar, mas deixa claro que mantém
aberta a possibilidade de diálogo.
A reunião que selou a aliança entre Mendanha e Republicanos ocorreu às 16h em um hotel de Goiânia. Além
de Gustavo Mendanha e João Campos, o encontro contou
com a presença do presidente nacional do partido, Marcos
Pereira, e pré-candidatos a deputado estadual e federal.
Em meio ao cenário, o prefeito de Goiânia e membro
do Republicanos, Rogério Cruz, se encontra temerário
sobre a situação. Preocupado com o humor de Ronaldo
Caiado, Cruz convocou às pressas reunião com a
cúpula da administração municipal para as 7h desta
terça-feira (14).
Segundo fonte ouvida pelo jornal O Hoje, o encontro
é para evitar desgastes entre a gestão de Cruz e o governador Ronaldo Caiado, que esperava de alguma
forma apoio de Cruz à sua reeleição. Nos bastidores,
circula o rumor de que o prefeito deva “exigir” apoio
do secretariado à campanha de Caiado. (Ícaro Gonçalves
e Yago Sales, especial para O Hoje)

Os casos de Covid dispararam na Câmara
do Deputados nos últimos dois meses. Levantamento obtido pela Coluna via Lei de
Acesso à Informação (LAI) mostra que “foram registrados pelo Departamento Médico
(Demed) 20 casos em abril e 166 casos em
maio de 2022”. Os dados de junho não
foram informados. Apesar do recrudescimento da pandemia, a Câmara mantém a
rotina normal, com reuniões de comissões,
votações em plenário e sem obrigatoriedade
de uso de máscaras.

Praxe

Procurado, o Senado Federal alega que
“não tem como praxe a divulgação de casos
de Covid-19 entre os seus servidores, colaboradores e parlamentares”.

Máscaras

Deputados e senadores defendem a volta
da obrigatoriedade do uso de máscaras nas
duas Casas. “A gente não pode brincar com
a Covid-19. O vírus está aí”, afirma o senador
Confúcio Moura (MDB-RO).

Caminho

O Ministério da Economia adotou o mesmo nome do Plano de Governo do então
candidato Jair Bolsonaro (PL) – “Caminho
da Prosperidade” – para o hotsite, lançado
ontem, que reúne “a história da transformação econômica brasileira”.

Energia

A diretora-geral substituta da Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Camila
Bomfim, é esperada amanhã na Comissão
de Minas e Energia da Câmara dos Deputados para dar explicações sobre os valores
que serão devolvidos ao consumidor, via
tarifa de energia, de tributos pagos a mais
pelas distribuidoras.

Sanção

A audiência foi solicitada pelo deputado Filipe Barros (PL-PR). A Câmara e o Senado aprovaram, recentemente, um projeto (PL 1280/22)
que especifica os procedimentos para a Aneel
devolver ao consumidor os valores de PIS e
Cofins pagos a mais pelas distribuidoras. O
texto aguarda sanção presidencial.

Coringa

Ex-ministro dos governos Lula e Dilma, Gilberto Carvalho, atualmente diretor da Escola Nacional de Formação
Política do PT, segue bem cotado para
uma cadeira no Palácio do Planalto em
caso de vitória do petista. Ele é unanimidade na pré-campanha de Lula. Atua
como “coringa” na interlocução com
evangélicos, movimentos sociais, militares e empresários.

Preços

O presidente Jair Bolsonaro (PL) e ministro Paulo Guedes (Economia) pedem
para supermercados segurarem preços
para conter inflação. Mal sabem eles que
não é de hoje que os estabelecimentos
buscam saídas para gerar fluxo de caixa
e evitar o repasse de preços, diante da
pressão inflacionária e da alta dos juros.

Créditos

À Coluna, a BMS Consultoria Tributária, que atende 150 estabelecimentos filiados à Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), informa que a estimativa é recuperar R$ 1 bilhão em créditos tributários junto à Receita Federal
em 2022. A empresa oferece suporte técnico para reduzir riscos de inconsistências
no recolhimento dos tributos e identificar
oportunidades de restituição de valores.

Lei Orlando Brito

O Congresso pode derrubar hoje o
veto (21/2022) do presidente Jair Bolsonaro (PL) à Lei Orlando Brito. O projeto determina a isenção de tributos de
equipamentos importados para uso exclusivo no exercício da profissão de fotógrafo e cinegrafista.

Confiança

O Índice de Confiança do Empresário
Industrial (ICEI) avançou 1,3 ponto em
junho de 2022, de 56,5 pontos para 57,8
pontos. O resultado demonstra avanço
da confiança em relação ao mês anterior
e coloca a confiança do setor industrial
no maior patamar desde outubro de
2021. O indicador é calculado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Assembleia aprova 35 projetos
na 2ª semana de junho
Hellenn Reis / Alego

Das propostas apreciadas pelos deputados,

17 foram votadas em fase definitiva
A Assembleia Legislativa
(Alego) encerrou a segunda semana de votações do mês de
junho com três sessões ordinárias regulares realizadas. Os
parlamentares proporcionaram quórum qualificado para
votações e 35 deliberações foram efetivadas, sendo que 17
foram apreciadas em fase definitiva. Além disso, os deputados também promoveram,
no decorrer da semana, 10 sessões solenes, para homenagear
pessoas que colaboram com o
engrandecimento de Goiás e
ainda cinco reuniões de comissões.
Dentre as sessões solenes
realizadas, destaca-se a idealizada por Lissauer Vieira
(PSD), presidente do Parlamento, e por Thiago Albernaz
(MDB), presidente da Frente
Parlamentar do Terceiro Setor
na Casa. Na oportunidade, representantes do terceiro setor
goiano receberam o Certificado
do Mérito Legislativo.
Dentre as entidades atuantes no terceiro setor e reconhecidas como referência na
área estão: a Organização das
Voluntárias de Goiás (OVG), a
Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás (Ad-

fego), a Federação das Organizações não Governamentais
do Estado de Goiás (Fogo), a
Federação Nacional de Associações Pestalozzi (Fenapestalozzi), a Federação das Associações de Pais e Amigos dos
Excepcionais do Estado de
Goiás, a Vila São José Bento
Cottolengo, a Casa de Eurípedes, dentre outras. No total,
foram homenageadas cerca de
100 entidades.

Matérias do Executivo

Durante as deliberações em
Plenário, dentre os projetos da
Governadoria, pode-se destacar a aprovação em segundo
turno, do processo nº 8994/21.
A matéria é uma Proposta de
Emenda à Constituição (PEC)
que visa autorizar os municípios goianos a aderirem ao
plano de benefícios da previdência complementar patrocinado pelo Estado. Com 26
votos, todos favoráveis, e ao
receber a validação definitiva
do Plenário, a propositura está
apta a ser promulgada pela
Mesa Diretora da Assembleia.
Em justificativa à Alego, o
governador Ronaldo Caiado
(UB) defende que a proposta
advém de recomendação do

Deputados votaram diversos projetos, como a PEC que autoriza municípios a entrar na Previdência Complementar

Relatório Final dos estudos técnicos desenvolvidos pela Secretaria de Estado da Casa Civil.
O grupo foi responsável pelo
estudo que instituiu o Regime
de Previdência Complementar
(RPC) nos municípios do estado
de Goiás, em atenção ao § 6º
do art. 9º da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019.
O estudo atestou a necessidade de os municípios goianos
instituírem o RPC, sob pena
de ficarem impossibilitados de
obter o Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP.
Isso implicaria na suspensão

das transferências voluntárias
de recursos pela União, o impedimento para celebrar acordos, contratos, convênios ou
ajustes, bem como para receber empréstimos, financiamentos, avais e subvenções, em geral, de órgãos ou entidades da
administração direta e indireta
da União e suspensão de empréstimos e financiamentos
por instituições financeiras federais, nos termos dos artigos
7º e 9º da Lei nº 9.717, de 27
de novembro de 1998.
Também do Executivo, recebeu o aval definitivo da Alego a proposição de nº 1081/22,

que visa alterar a Lei nº 14.812
de 2004 e, assim, adequar a
denominação da unidade escolar de “escolas” para “colégios” estaduais. No projeto enviado à Assembleia, o governador Ronaldo Caiado (UB) explica que a categoria escola
engloba apenas o ensino fundamental, enquanto colégios
ofertam, ainda, ensino médio.
A iniciativa foi proposta
pela Secretaria de Estado de
Educação (Seduc) para regularizar as unidades de ensino,
em especial as que atendem
ao ensino superior indígena
em zonas rurais. (Alego)
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Treinador analisa confronto ‘dificílimo’ diante do Internacional, nesta quarta, na Serrinha

Vale a EntrEga

Victor Pimenta
O Goiás conquistou apenas
um ponto na tarde deste domingo (12), ao empatar com
o Ceará em 1 a 1, no estádio
Hailé Pinheiro. A partida foi
marcada pelo excesso de cartões amarelos ao time esmeraldino e pela penalidade sofrida em Maguinho, em que o
lateral-direito levou a pior,
saindo de maca do campo.
Outro fator importante é
a quantidade de jogadores que
o Goiás vem perdendo nos últimos jogos. Além de Dadá
suspenso, o treinador não contou com Dieguinho, Sidimar,
Apodi e Nicolas no departamento médico, além de Matheusinho e Luiz Filipe, que
não jogam mais na temporada.
Vinicius ainda deixou o gramado na segunda etapa.
“Lógico que não só o primeiro tempo, não só ontem,

Jair Ventura fala sobre mudança de Vinicius no
segundo tempo e jogadores no departamento
médico: “Venho batendo nessa tecla”
mas eu venho batendo nessa
tecla quando os resultados
não acontecem. Ainda bem
que a gente não perdeu, porque estamos cada vez com
menos opções. O Vinicius sai
no intervalo, já não tínhamos
o Dadá hoje e não seria essa
mudança, iria colocar o Pedrinho com o Vinicius. Nos
nossos melhores momentos,
eu tinha mais opção, tinha o
Matheusinho, Apodi, Nicolas,
Dieguinho, o Luiz Felipe. Então, estamos cada vez mais
perdendo jogadores, mas
mesmo assim com essa dificuldade toda, pegamos o Ceará com uma das equipes mais
físicas do campeonato, e a

gente com cada vez menos
opções e temos que vir aqui
e tentar, mas acho que vale
mais uma vez a entrega”, disse Jair Ventura.
A próxima partida da equipe esmeraldina já é nesta
quarta-feira (15), quando recebem dessa vez o Internacional, às 20h30, no estádio
Hailé Pinheiro. Jair falou sobre
o confronto e ressaltou as dificuldades nas peças de reposição para o setor ofensivo.
“Um jogo dificílimo pelas
circunstâncias, o Mano deu
uma arrumada no time do Inter, ganharam do Flamengo
agora com autoridade. Então,
vai ser muito difícil o jogo e

hoje não tenho o time para te
passar, porque vou ter que
saber com o departamento
médico quem terá condições.
Temos a possibilidade de convocarmos vinte e três jogadores, hoje tínhamos vinte e dois.
Essa é a nossa grande dificuldade hoje, são números, coisas
reais e não subjetivas. Com
menos possibilidades, menos
mudanças e menos chances
do Goiás mudar o jogo como
em outras diversas vezes. Dentro dos jogadores que estiverem aptos, vamos colocar a
melhor equipe do Goiás possível”, ressaltou o treinador.
Sem os jogadores ‘cascudos’,
o treinador tem que utilizar

os jovens e nas últimas partidas
eles entraram e acabaram ajudando nos confrontos. Caso específicos dos atacantes Pedrinho e Renato Júnior, que vem
entrando no decorrer dos último jogos e Jair falou sobre.
“Principalmente no jogo do
Fortaleza, deram outra cara
para nossa equipe, entraram
muito bem. O Renato participa
do gol, o Pedro contra o Botafogo dá o passe para o Vinicius
no nosso gol do Pedro Raúl.
Então, são meninos, são jovens
que estão entrando e dando
conta do recado e isso é importante, mas lógico que eu
ficaria ainda mais satisfeito se
tivesse Nicolas, Apodi, Dieguinho, Matheusinho, Luiz Filipe.
Te dá aquela dor de cabeça
boa, de você criar alternativas
diferentes e ter mais peças
para poder mudar a partida”,
concluiu o técnico esmeraldino.
(Especial para O Hoje)
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Itens como carne, leite e
hortifruti eram
considerados
indispensáveis nos
carrinhos, mas têm sido
os vilões na hora da
compra

Apesar do recuo, cesta básica
pesa no orçamento das famílias
Renda defasada do trabalhador mal dá para comprar os itens necessários de alimentação
Fotos: Pedro Pinheiro

Sabrina Vilela
Com a inflação na casa dos
11,73% e pressionando a renda dos
brasileiros, o presidente Jair Bolsonaro pediu que empresários do ramo
dos supermercados reduzissem o
lucro sobre os itens da cesta básica.
Mesmo que o pedido fosse atendido,
o clamor pode não surtir nenhum
efeito para o consumidor já que a
renda dos trabalhadores segue em
queda e cada vez mais o poder de
compra é menor.
O trabalhador que vai ao supermercado precisa criar estratégias
para que o salário no fim do mês
consiga comprar ao menos os ítens
básicos. Apesar da redução de -0,32%
na inflação dos itens de alimentação
do mês em Goiânia, garantir comida
na mesa tem sido cada vez mais
difícil. Em março, o consumidor tinha
que tirar quase 60% do salário mínimo para comprar uma cesta completa,
com 29 itens. A variação do preço
dos produtos foi superior a 20%.
O pão francês, por exemplo, variou
para cima pelo segundo mês consecutivo. Em Goiânia, o aumento foi
de 7,74%. Já o leite longa vida registrou aumento de preços em 17 cidades, entre abril e maio. As maiores
elevações ocorreram em Natal
(7,63%), Recife (7,42%) e Vitória
(6,80%). O crescimento da exportação,
a queda nas importações e a entressafra reduziram a quantidade de leite
disponível e influenciaram a valorização dos derivados lácteos, como o
queijo muçarela e o leite UHT.
O economista Everaldo Leite explica que a cadeia da inflação não
começa nos supermercados e que o

Uma das opções para fugir da inflação tem sido a compra
por produtos de marcas secundárias e não tão famosas
pedido pode gerar incertezas econômicas futuras. “Há uma grande
concorrência entre as empresas, que
já estabelece uma margem de lucro
de competição, não há como reduzir
a margem de lucro sem comprometer o planejamento dos empresários”, comenta.
Itens como carne, leite e hortifruti, em geral, eram considerados
indispensáveis nos carrinhos de
compra de qualquer cidadão. Mas
a alta dos preços tem feito com que
cada vez mais o brasileiro reduza a
qualidade da alimentação. Na semana passada, uma pesquisa identificou que 33 milhões de cidadãos
estavam em situação de insegurança
alimentar, quando não há o acesso
a uma alimentação balanceada e/ou
adequada, ou em situação de fome.

Os consumidores têm se adaptado
como podem. Uma das opções tem
sido a compra por produtos de marcas secundárias e não tão famosas.
Outros buscam por comprar produtos com embalagens danificadas
ou próximas do vencimento.

Alternativas

A autônoma Stephany Santos Ribeiro teve que recorrer às cestas básicas disponibilizadas pelo governo
em 2021 quando a sua situação financeira ficou pior. Ela perdeu o emprego como auxiliar de saúde bucal
e teve a ideia de trabalhar por conta
própria com personalizados, mas
como ela ainda não recebe o retorno
que espera ela complementa a renda
fazendo faxinas. Para ela, pegar cestas
sem custo ajudou muito nesse mo-

mento difícil. “Supri demais as minhas
necessidades quando eu consigo pegar as cestas básicas no Cras [Centro
de Referência de Assistência Social]
e como moro sozinha e como pouco
dura muito aqui em casa".
Segundo a autônoma, quando ela
consegue pegar as cestas, economiza
em média R$120 por mês que investe
em outros itens como os de limpeza,
e as misturas. Por conta do aumento
de alimentos necessários, ela não
consegue comprar carne há alguns
meses. "Agora eu como mais ovo e
frango. Mas, por conta da falta de
carne e a falta de tempo para comer
na hora certa por causa das faxinas
que eu pego, acabei desenvolvendo
anemia. Mas, sem condições para a
carne comecei a comprar fígado que
antes custava R$13 o quilo e agora
está R$20", lamenta.
Outra pessoa que não perde a
oportunidade de pegar as cestas é a
cabeleireira Stephanie Alves que
mora com o marido que é gari, Fernando Alves. Mesmo com os dois
trabalhando fora está difícil conseguir
fazer boas compras todo mês. "Hoje
as coisas estão caras demais, então
pegar essas cestas ajudam muito.
Mas, eu não pego sempre porque o
Cras dá prioridade para famílias
mais humildes e se sobrar que estende para mais pessoas que precisam. Porém, tem que ter cadastro lá
para conseguir", conta a cabeleireira
que chega a economizar cerca de
R$200 por mês com as cestas básicas.
Ela também afirma que o que ajuda
muito é o feijão que o marido recebe.
"O serviço dele tem parceria com a
Embrapa e ele consegue pegar pacotes de feijão de vez em quando".

Brasileiro deveria ganhar pelo menos R$ 6 mil
O Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) divulgou que o
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a
inflação oficial do país, desacelerou
para 0,47% no mês de maio, após
alta de 1,06% em abril. O acumulado
em 12 meses é de 11,73%. Acompanhar sempre essa atualização do IPCA
é necessário porque pode afetar o
poder de compra.
O economista Everaldo Leite destaca o que esses números significam
para os goianos. "A desaceleração está
muito aquém do necessário, não sendo
suficiente para alentar os consumidores. Apesar de uma taxa de juros
altíssima, a inflação se mantém num
patamar constrangedor. A questão é
que os juros não estão sendo eficientes

contra uma inflação de custos, que
advém especialmente do setor de
transportes e de alimentos, cuja precificação está vinculada direta ou indiretamente a preços internacionais
e redução forte do estoque regulador.
Com o aumento da inflação norteamericana, com a continuidade da
guerra na Ucrânia e com a desorganização das grandes cadeias produtivas por causa da Covid, o que se
pode esperar é que a nossa inflação
continuará pressionada para cima e
que a população mais carente sofrerá
ainda mais até o final deste ano".
Leite afirma ainda que de acordo
com o Dieese, o salário mínimo ideal
para o país deveria estar acima dos
R$6 mil, mas sabemos da impossibilidade disso, especialmente por causa

do impacto de um aumento assim
nas contas públicas. Todavia, ele destaca que o salário mínimo precisaria
aumentar de forma real, para que o
cidadão trabalhador consiga acessar
os bens e serviços básicos de uma sociedade industrial e urbana. "O salário
precisa crescer para superar o que
foi corroído pela inflação e também
para influenciar no aumento do poder
de compra da população. Isso é importante para incentivar o setor empresarial a fazer novos investimentos
e empregar mais trabalhadores. Da
forma como está, continuaremos com
uma economia estagnada, inflacionada, com baixíssimos investimentos
e altíssimo desemprego", explica.
O especialista conta que quanto
mais rica é uma família, menor é o

impacto dos gastos com alimentação,
enquanto que, quanto mais pobre,
maior é o percentual de gastos com
alimentação no orçamento familiar.
Uma pesquisa publicada na Folha de
São Paulo mostra que, no Brasil, as
classes C e D gastam 36% da sua
renda em supermercados, especialmente com alimentação. Em todos
os estados, mesmo entre os que mais
produzem alimentos, os gastos com
alimentação vêm crescendo muito,
por causa da inflação, e é possível
que o impacto disso no custo de vida
das famílias mais pobres já esteja
atingindo fortemente os outros gastos
essenciais da casa, como contas de
energia, água e aluguel conforme afirma o economista Everaldo Leite. (Especial para O Hoje)

10

n

ohoje.com
GOIÂNIA, TERÇA-FEIRA, 14 DE JUNHO DE 2022

CIDADES

Divulgação TJ-GO

Jurídica
Manoel L. Bezerra Rocha

A morte do jornalista está prestes a completar 10 anos

Julgamento do
assassinato de
Valério Luiz
deve durar cerca
de três dias
Daniell Alves
O acusado de ser o mandante do assassinato do radialista Valério Luiz, Maurício Sampaio está sendo julgado
nesta semana, juntamente com outros quatro réus. A
sentença será dada após quase 10 anos da morte do radialista. Ontem (13) foi realizada uma audiência, que é
continuação da iniciada em 2 de maio. No dia, a defesa
de Maurício abandonou o plenário, alegando suposta
suspeição do juiz e dos promotores que atuam no caso.
Na manhã de ontem, a sessão teve início no Tribunal
de Justiça de Goiás (TJ-GO). A expectativa é que o júri
dure cerca de três a quatro dias. Após a defesa do acusado solicitar que o réu fosse julgado separado, o
pedido foi negado pelo juiz Lourival Machado.
Além disso, a Defensoria Pública do Estado de Goiás
(DPE-GO) fez um comunicado afirmando que havia
sido intimada para atuar em defesa do réu Maurício
Sampaio, caso os advogados de defesa não comparecessem ao julgamento. No entanto, o defensor público
abandonou o plenário após a abertura da sessão.

Acusação

Um dos primeiros ouvidos foi o delegado Hellyton
Carlos de Miranda, como testemunha de acusação. Ele trabalhou na Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios
(DIH) por sete anos. Conforme aponta o advogado, Maurício
era o único desafeto de Valério. “As preocupações eram as
críticas feitas contra os dirigentes do Atlético Goianiense
durante o seu programa jornalístico. Ele conversou com a
família que isso o estava preocupando", relembra.

Confiante

Depois de diversos adiamentos das audiências, o
advogado Valério Luiz Filho, filho da vítima, afirma
que está confiante para que o julgamento finalmente
ocorra. Por outro lado, também avalia que os últimos
acontecimentos têm sido uma surpresa com relação ao
júri. “Estão dispostos a correr altos riscos para ganhar
mais tempo e não serem julgados. Mas espero que a
Justiça exerça, hoje, um pulso firme para impedir qualquer tentativa de manobras”, reforça.
De qualquer modo, Valério Filho pontua que a expectativa é a condenação de todos eles. “Temos confiança
nas provas que foram juntadas, nas mais de 500 páginas
de inquérito, as quebras de sigilo telefônico, as ligações
entre os réus. O único motivo possível são as críticas
que meu pai fazia ao Atlético”, afirma.
O advogado também critica a demora para o julgamento
do caso. “O processo penal brasileiro no que diz respeito
aos crimes contra a vida é um procedimento longo. É uma
situação irônica porque crimes que ofendem bens jurídicos
menores chegam em um resultado mais rápido e aqueles
que deveriam ter uma resposta pronta acabam se estendendo tanto e gerando esse desconforto social”, revela.

O crime

Valério foi morto no dia 5 de julho de 2012, quando
estava saindo da Rádio 820 AM, onde trabalhava há
época. Em fevereiro de 2013, a Polícia Civil de Goiás
(PCGO) concluiu que cinco pessoas participaram do
crime. O inquérito possui mais de 500 páginas e mais
um volume com provas técnicas contra os suspeitos.
De acordo com a investigação, Maurício Sampaio mandou matar Valério motivado pelas críticas que o radialista
fazia à diretoria do Atlético, da qual Sampaio era vicediretor na época. O júri popular já foi adiado em duas ocasiões. Uma delas foi em 2019, quando o juiz Jesseir Coelho
de Alcântara pediu afastamento da presidência da comissão
alegando motivos pessoais e que era “suspeito de continuar
atuando para a concretização do júri popular, batendo
contra todo o sistema processual”. (Especial para O Hoje)

EXPRESSA
Na matéria “Valores de autotestes custam em média
R$ 152 em farmácias goianas”, publicada na edição
5.688, do dia 10 de junho de 2022, o trecho “Nas Drogarias Pacheco, os valores sofrem variação significativa,
podendo ser encontrado por R$ 66,53 ou por R$ 239,50”
trazia uma informação errada de preço do produto,
de acordo com a assessoria das Drogarias Pacheco. “O
valor do nosso autoteste é R$ 66,53 [como informado
na matéria]. O combo de três unidades do autoteste é
vendido a R$ 146,70”, informou a empresa.

| juridica@ohoje.com.br

STJ firma jurisprudência sobre a
exigência do dolo em ato de improbidade
A Primeira Seção do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) definiu que "a contratação de
servidores públicos temporários sem concurso
público, mas baseada em legislação local,
por si só, não configura a improbidade administrativa prevista no artigo 11 da Lei
8.429/1992, por estar ausente o elemento subjetivo (dolo) necessário para a configuração
do ato de improbidade violador dos princípios
da administração pública". O relator, ministro
Gurgel de Faria, lembrou que, em razão dos
princípios a que está submetida a administração pública (artigo 37 da Constituição Federal), o legislador ordinário quis impedir o
ajuizamento de ações temerárias, evitando,
além de eventuais perseguições políticas e
do descrédito social de atos legítimos, a punição de agentes públicos inexperientes, inábeis ou que fizeram uma má opção política
na prática de atos administrativos, sem má-

fé ou intenção de lesar o erário ou de enriquecimento. "Essa intenção foi reforçada
pelo pacífico posicionamento jurisprudencial
do STJ, segundo o qual não se pode confundir
improbidade com simples ilegalidade, porquanto a improbidade é ilegalidade tipificada
e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente, sendo indispensável para
sua caracterização o dolo, para a tipificação
das práticas descritas nos artigos 9º e 11 da
Lei 8.429/1992, ou que, pelo menos, seja essa
conduta eivada de culpa grave", disse. O relator destacou que o ministro do Supremo
Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes
também entende que a Lei de Improbidade
Administrativa afastou "a responsabilização
objetiva do servidor público, pois a finalidade
da lei é responsabilizar e punir o administrador desonesto, que, deliberadamente, pratique condutas direcionadas à corrupção".

Caixão superfaturado
O Superior Tribunal Militar manteve a condenação de um casal de civis,
moradores da cidade do
Rio de Janeiro, pelo crime
de tentativa de estelionato.
A mulher é sogra de um
empresário, proprietário
de uma funerária na capital fluminense, e tentou
receber do Exército ressarcimento de um caixão,

usado no sepultamento de
um major, por quase o triplo do preço cobrado da
família. Para o relator, as
investigações elucidaram
que, coincidentemente, o
gestor da funerária contratada era genro da ré e
que ele detinha vasta experiência na concessão de
auxílio-funeral pelas Forças Armadas.

Sem prescrição
A Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho
decidiu 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 (Pe-

trobras), 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.

TJGO determina
devolução de
processo para
oitiva de
testemunha
A 3ª Câmara Cível do TJGO
deu provimento a uma apelação cível, ordenando o retorno do feito à fase de dilação probatória para produção
da prova testemunhal. A apelação foi interposta por um
avô materno contra sentença
de mérito proferida pelo Juízo
da 4ª Vara de Família da comarca de Goiânia.

Câmara rejeita projeto sobre
publicação de comunicados na Lei das S/As
A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados rejeitou o Projeto de
Lei 1776/19, que desobriga a publicação de
comunicados previstos na Lei das S/As, como
alterações societárias, em jornais de grande
circulação. O projeto prevê a veiculação
apenas na internet. A Lei 13.818/19 já alterou
as regras para os comunicados das sociedades
anônimas. Desde janeiro de 2022, exige-se

apenas um resumo deles em jornais de grande circulação, com as íntegras veiculadas
em meio eletrônico. Em 2021, a proposta
havia sido rejeitada pelos mesmos motivos
na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, a outra comissão
permanente designada para analisar o mérito
da iniciativa. Desta forma, o texto deverá
ser arquivado, a menos que haja recurso
para análise pelo Plenário da Câmara.

RÁPIDAS

t

6ª Turma do STJ - A imputação da causa de aumento de pena por inobservância de
regra técnica da profissão prevista no artigo 121, parágrafo 4º do Código Penal só é
admissível quando tiver fundamento em um fato diverso daquele que foi o causador do
homicídio culposo.
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Especialista dá dicas para perder
o medo na hora de doar sangue
Neste 14 de junho, celebrase o Dia Mundial do Doador
de Sangue. De acordo com o
Ministério da Saúde (MS), o
sangue é essencial para tratamentos e intervenções urgentes e pode ajudar pacientes
que sofrem de condições com
risco de vida, além de apoiar
procedimentos médicos e cirúrgicos complexos.
Segundo dados da Rede
Estadual de Hemocentros da
Secretaria de Estado da Saúde (SES), em 2021 foram coletadas 45.622 bolsas de sangue, das quais 37.636 nas
unidades fixas e 7.986 na
unidade móvel. Em 2022, até
abril, foram captadas 15.435
bolsas, 12.476 nas unidades

fixas e 2.959, na móvel.
“Diariamente existe a urgência clínica de transfusões
de sangue para salvar pacientes. Por isso, uma doação de
sangue pode realmente salvar
vidas. A SES busca constantemente conscientizar e incentivar a doação, mostrando que
a população também é protagonista neste trabalho”, enfatiza o secretário da Saúde, Sandro Rodrigues.

Insubstituível

De acordo com a mestre
em medicina tropical e saúde
pública e professora de biomedicina, Daynara de Lima
Paiva, não existe nada que
substitua o sangue. "Isso de-

sempenha funções vitais
para nosso organismo como
levar oxigênio a todo o corpo
e nos defender contra infecções. Diversas pessoas todos
os dias enfrentam situações
onde é necessário receber
sangue de doador ou algum
tipo de hemoterapia para
sua sobrevivência. Por isso,
é importante estimular este
hábito”, explica.
Entre as dicas para o doador não ter medo citadas pela
mestre é que não há risco de
contaminações durante a doação de sangue, todos os materiais utilizados para doação de
sangue são descartáveis e de
uso único. (Daniell Alves, especial para O Hoje)

ohoje.com
GOIÂNIA, TERÇA-FEIRA, 14 DE JUNHO DE 2022

CIDADES n 11

Andar de bicicleta em Goiânia está cada vez mais difícil devido ao desrespeito dos motoristas e a falta de infraestrutura para os ciclistas

Pedro Pinheiro

Acidentes envolvendo ciclistas
crescem mais de 100% em Goiás
Arquivo O Hoje

O número total de
acidentes graves
com bicicletas no
Brasil em 2021
aumentou 11%
em relação a 2020
Ítallo Antkiewicz
Goiás tem crescimento de
101% no número de ciclistas
internados por acidentes de
trânsito. Com o resultado, o
Estado passou a liderar a lista
com o maior crescimento percentual de acidentes graves
com usuários de bicicletas em
todo o Brasil. Os dados são da
Associação Brasileira de Me- ções de xingamento todos os
dicina do Trânsito (Abramet), dias, por que muitos motoriscoletados por meio do Sistema tas não vêem os ciclistas como
Único de Saúde (SUS). O nú- parte do trânsito”, afirmou o
mero total de acidentes graves engenheiro mecânico que praentre ciclistas brasileiros em tica ciclismo como atividade
2021 aumentou 11% em rela- de lazer há dois anos.
ção a 2020. Em números abEntretanto, Camilo Novaes,
solutos, são 14.416 casos em que faz parte do grupo Pedal
2020 e 16.070 em 2021.
Juriti, ressalta em evidência
O Brasil registrou cerca a falta de fiscalização, uma
de quatro mortes de ciclistas vez que os motoristas desrespor dia entre 2018 e 2020, peitam os ciclistas. “Já premostra o levantamento da senciei um acidente, que o
Abramet. Em
motociclista
Goiás, o núavançou o
mero de cicruzamento e
A gente
clistas gravepegou o rapaz
mente feridos
que estava de
presencia e passa por
em acidentes
bike. Ele não
situações de
de trânsito
se machucou
dobrou entre
muito, mas
xingamento
todos
os
2021 e 2020.
acabou ficanDe
acordo
do com feridias, porque muitos
com o Hospimentos e deimotoristas não vêem
tal Estadual
xou de rodar
de Urgências
na cidade deos ciclistas como
de Goiânia
vido à falta de
parte do trânsito”
Dr.Valdemiro
respeito
e
Cruz (HUGO),
medo de se
João Paulo Borges
apenas
no
acidentar nomês passado
vamente”,
foram atendicontou.
das 22 ocor“Mesmo
rências de acidentes com ci- com uma boa sinalização
clistas na Capital.
não é o suficiente, a gente
Mesmo em meio a estes nunca vê nenhuma atitude
riscos, João Paulo Borges res- do município. É complicado
salta que o grande problema saber que estou me arrishoje dentro do ciclismo na Ca- cando, mas infelizmente é a
pital é o desrespeito. “A gente única forma da gente conpresencia e passa por situa- seguir notoriedade para que

{{

os órgãos municipais percebam que necessitamos de
mais espaço e segurança
para nos locomover e rodar
pela cidade de bike”, reclama o ciclista.

Trânsito da Capital

O Engenheiro de Transportes, Marcos Rothen ressalta que Goiânia apresenta
uma insegurança para todos
os usuários das vias. “Temos
problemas de sinalização,
vias mal construídas, motoristas e demais usuários com
muito pouco respeito pelo
outro. O número de ciclistas
circulando aumentou muito,
isso aconteceu sem que os
novos ciclistas tivessem qualquer orientação de como se
comportar no trânsito. Nem
uma roupa que os tornem visíveis para os motoristas eles
usam. Deveriam usar até algo
refletivo”, afirma.
O especialista pontua que
Goiânia precisa passar por
um choque de ordem no
trânsito, a situação fica cada
dia mais crítica. “À medida
que motoristas e motociclistas não seguem as regras temos um caos que é ruim
para todos. Goiânia é insegura até para os veículos pesados, então nunca esteve
preparada para receber os
ciclistas. Devemos investir
muito na educação dos usuários da via e onde for possí-

vel construir ciclovias ou
faixas. Mas sempre será necessário que o convívio seja
amistoso entre todos os
usuários”, explica Rothen.

Trechos de ciclovias
e fiscalização

O gerente de educação
para o Trânsito da Secretaria
Municipal de Mobilidade
(SMM), Horácio Ferreira, ressalta que em Goiânia, existem aproximadamente 90
km de malha
cicloviária
implantadas.
“Nós fiscalizamos as ciclovias e ciclofaixas em
Goiânia diariamente, de
acordo com a
legislação de
cada uma.
Então, nos finais de semana, onde
nós temos as
ciclofaixas
de uso exclusivo de bicicletas para os
finais de semana e feriados, os agentes
de trânsito já estão fazendo
a fiscalização no horário que
é determinado pela legislação”, afirma.
Devido à fiscalização, o
gerente de educação da

Falhas de
sinalização, má
construção das
vias e desrespeito
são os principais
problemas
enfrentados
pelo ciclistas

SMM afirma que quando há
reclamações de ciclistas é
após o período. “Há reclamações quando nós saímos
do local onde acaba alguém
voltando ou estacionando
de forma irregular, mas
como nós estamos presentes
todos os finais de semana e
feriados fiscalizando as ciclovias, ciclofaixas, eles já
sabem que nós fazemos a
fiscalização”, completa.
De acordo com o gerente,
a fiscalização
é feita pelo
agente
de
trânsito que,
ao chegar à
ciclovia, verifica o carro e
constata a infração, fazendo com que o
motorista
seja autuado
e o veículo
retirado do
local. Com
objetivo de
garantir a seMarcos Rothen
gurança do
ciclista, Ferreira reforça
que a fiscalização é feita sempre que necessário, sem horário fixo.
“Para os agentes de trânsito
da SMM, a fiscalização de
ciclofaixas e ciclovias são de
rotina”, pontua. (Especial
para O Hoje)

{{ Goiânia é

insegura até para
os veículos
pesados, então
nunca esteve
preparada para
receber os ciclistas”
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“Desistir ou
morrer”, afirma
líder separatista
sobre ucranianos
Forças russas controlam a maior parte de Severodonetsk,
no leste da Ucrânia. Centenas de civis se abrigam em fábrica
Forças russas invadiram a
cidade de Sievierodonetsk, no
Leste da Ucrânia, e atacaram
uma zona onde centenas de
civis estavam abrigados, disse
uma autoridade ucraniana
nesta segunda-feira (13).
A Ucrânia emitiu pedidos
cada vez mais urgentes por
mais armas ocidentais para
ajudar a defender Sievierodonetsk, que Kiev diz que
pode ser a chave para o resultado da batalha pelo controle da região de Donbas e o
futuro da guerra.
Em um relato que não foi
confirmado pelo lado ucraniano, um separatista apoiado
pela Rússia disse que a última
ponte para a cidade foi destruída no domingo (12), bloqueando os defensores ucranianos. “Eles têm duas opções:
seguir o exemplo de seus companheiros soldados e se render, ou morrer”, afirmou o
porta-voz separatista Eduard
Basurin, segundo a agência
de notícias russa RIA. “Eles
não têm outra opção.”
O governador regional Sergei Gadai disse na noite de
domingo que a última traves-

sia sobre o rio Siverskyi Donets ainda estava de pé depois
que outra ponte foi destruída
no início do dia. “A terceira
ponte está funcionando. Mas
o estado da ponte é ameaçador: está meio destruída, é
impossível que os caminhões
passem por ela”, declarou.
Nesta segunda-feira, ele
disse que combates estavam
acontecendo na cidade, onde
as forças ucranianas estavam
defendendo prédio por prédio.
“As batalhas são tão ferozes
que lutar não apenas por uma
rua, mas por um único edifício
pode durar dias”, disse ele nas
redes sociais.
Fogo da artilharia russa
também caía sobre a fábrica
de produtos químicos Azot,
onde centenas de civis estavam abrigados, disse Gaidai,
governador da região de Luhansk, no Leste da Ucrânia,
que inclui Sievierodonetsk.
Antes da cidade de Mariupol se render para a Rússia
no mês passado, centenas de
civis e soldados ucranianos
gravemente feridos ficaram
presos por semanas na siderúrgica Azovstal. Autoridades

ucranianas dizem que a cólera está se espalhando entre
os moradores remanescentes
devido a corpos enterrados
em escombros de prédios residenciais destruídos.
Gaidai estimou que as forças russas agora controlam
cerca de 70% de Sievierodonetsk e disse que a estão destruindo “quarteirão por quarteirão” em um dos ataques
mais sangrentos desde que a
invasão foi lançada em 24 de
fevereiro. “Os russos continuam invadindo a cidade,
tendo uma vantagem significativa na artilharia, eles de
alguma forma empurraram
os soldados ucranianos”, disse
Gaidai na segunda-feira.
O presidente ucraniano,
Volodymyr Zelenskiy, afirmou
em seu discurso noturno em
vídeo no domingo que a Rússia está tentando colocar reservas militares em Donbas.
Zelenskiy disse ainda que
os ataques que resultaram em
vítimas infantis criaram uma
imagem duradoura da Rússia
para o resto do mundo, em vez
das imagens que Moscou estava
tentando projetar. (ABr)

SAÚDE

Papa Francisco usa cadeira de rodas durante reunião

Papa Francisco
não celebrará
missa de Corpus
Christi por dores
no joelho
O Papa Francisco não
celebrará as tradicionais
missa e procissão de Corpus Christi na próxima
quinta-feira, dia 16 de junho. A informação foi divulgada pelo Vaticano,
nesta segunda-feira (13),
justificada pelas dores no
joelho que o pontífice enfrenta. “A dor no joelho
que vem condicionando
os compromissos do Papa
há dias, mais recentemente o adiamento da viagem
apostólica à África prevista para a primeira semana de julho, muda a
agenda das celebrações
papais”, informou a agência de notícias Vatican
News, ligada à Santa Sé.
“A Solenidade de Corpus Christi, com a procissão com a Hóstia consagrada, uma das festas
mais importantes e entre
os momentos mais intensos de oração que tem
sua origem no século XIII,
não será celebrada”,
acrescentou.
A missa de Corpus

Christi foi celebrada nos
últimos dois anos com restrições por conta da Covid-19, na Cátedra da Basílica de São Pedro. Tradicionalmente a celebração
acontece na Basílica de São
João de Latrão, e a procissão até Santa Maria Maior.
O cancelamento da agenda
por parte de Francisco
acontece poucos dias após
o anúncio de que ele adiaria uma viagem à África.
Na última sexta-feira
(10), o Vaticano informou
que a viagem de 2 a 7 de
julho à República Democrática do Congo e ao Sudão do Sul seria adiada a
pedido dos médicos do
pontífice. Francisco recebe
tratamento para um ligamento rompido no joelho.
No último mês, Francisco tem utilizado uma
cadeira de rodas para se
locomover. Fontes do Vaticano disseram à Reuters que o Papa tem recebido várias injeções no
joelho por semana, além
de fisioterapia.

PANDEMIA

Pequim testa
milhões para conter
surto de Covid que
teria surgido em bar

Forças ucranianas disparam foguetes perto da cidade de Lysychansk, no leste da Ucrânia

MAIS DE 38°C

Forte onda de calor atinge
Sudoeste e Centro dos EUA
Uma onda de calor vai assar o sudoeste e o centro dos
Estados Unidos a partir desta
semana, quando as temperaturas recordes devem ficar
acima acima de 38°C, com
meteorologistas alertando as
pessoas para ficarem dentro
de casa e beberem bastante
líquido.
Grande parte do país, que
se estende do centro de Nebraska à Virgínia Ocidental, ao
norte de Wisconsin e ao sul do
Mississippi, verá o índice de
calor aumentar da manhã de
segunda-feira até o meio da
semana, disse o Serviço Nacio-

nal de Meteorologia. Os moradores do meio-oeste que acordaram na segunda-feira com
condições amenas do início do
verão podem ver pancadas de
chuva e trovoadas à tarde antes
que o calor se instale.
O serviço meteorológico
disse que muitas áreas devem
esperar temperaturas “bem
acima do normal a recordes”,
uma vez que emitiu alertas
de calor e excesso de calor
para a região. “Planeje com
antecedência para evitar doenças relacionadas ao calor e
verifique parentes e vizinhos.
O calor deve diminuir no final

da semana”, disse o serviço
meteorológico no Twitter.
Também aconselhou as
pessoas a ficarem dentro de
casa, evitar atividades extenuantes e manter-se hidratadas com muitos líquidos.
O calor também deve continuar forte no sudoeste e partes do Texas, onde as temperaturas diurnas permanecerão na casa dos 37,7ºC em
muitas partes da região até a
noite de segunda-feira, informou o serviço meteorológico.
O termômetro atingiu 45,5ºC
em Phoenix no sábado (11),
sendo um recorde para a data.

Autoridades da capital
da China, Pequim, buscavam nesta segunda-feira
(13) conter um surto de
Covid-19 atribuído a um
bar 24 horas conhecido
por bebidas baratas e grandes multidões, com milhões enfrentando testes
obrigatórios e milhares sob
lockdowns específicos.
O surto de 228 casos
ligados ao Heaven Supermarket Bar, que havia
acabado de reabrir após
flexibilização das restrições em Pequim na semana passada, destaca o
quão difícil será para a
China obter sucesso em
sua política de “Covid
zero” enquanto o restante
do mundo opta por aprender a viver com o vírus.O
ressurgimento de infec-

ções também está levantando novas preocupações sobre as perspectivas
para a segunda maior economia do mundo.
A China ainda está se
recuperando de um forte
golpe causado por um
lockdown de dois meses
em Xangai, sua cidade
mais populosa e centro
comercial, que também
afetou as cadeias de suprimentos globais.
“A prevenção e o controle da epidemia estão
em um momento crítico”,
disse a autoridade de saúde de Pequim Liu Xiaofeng em entrevista coletiva, acrescentando que
o surto ligado ao bar no
maior distrito da cidade,
Chaoyang, “ainda está em
desenvolvimento”.

Profissionais de saúde coletam amostras para Covid-19
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Essência
Terra do sol nascente

Lanna Oliveira

Encabeçando a lista de desejo dos brasileiros, viajar para
o exterior está entre os sonhos
mais almejados. Apesar de estarmos cada vez mais longe
de uma realidade econômica
favorável, a viagem ainda é
prioridade e um dos destinos
que tem ganhado o coração
dos turistas é o Japão. Inusitado, o País entrega diversidade cultural, santuários, metrópoles e um mergulho em
costumes inéditos para nós
ocidentais. Para a alegria de
quem sonha em turistar pelas
cidades do Japão, ele final-

Japão abre as fronteiras para turistas brasileiros e, após
mais de dois anos, volta a receber os visitantes pelas
mais inusitadas e divertidas ruas da sua Capital

mente reabriu as fronteiras
para os visitantes.
Na ‘Terra do Sol Nascente’,
templos antigos dividem o espaço com maravilhas em luz
neon, enquanto santuários
xintoístas oferecem refúgios
pacíficos em meio a metrópoles. Acrescente cerimônias
do chá, macacos da neve, sushi, quimonos e karaokê a essa
mistura e você terá um dos
países mais fascinantes o

mundo. Lá você encontra
uma mistura de charme, modernidade e excelência. Lugares imperdíveis para experimentar, comer, beber e se
deliciar. Lugares para ver,
maneiras de explorar e vivenciar práticas típicas.
Depois de permanecer
mais de dois anos fechado
para o mundo exterior, o Japão finalmente voltou a receber turistas estrangeiros,

após reabrir as suas fronteiras
para viajantes de 98 países
diferentes, incluindo o Brasil.
Apesar da novidade, o ingresso no País não está liberado
totalmente, sendo permitida
apenas a entrada de grupos
de turistas previamente autorizados pelo governo japonês. Brasileiros interessados
deverão apresentar apenas
teste de Covid-19, não sendo
necessários quarentena e nem

comprovante de vacinação.
Diante da possibilidade
concreta de poder desbravar
os encantos do oriente, a
Mami Fumioka, vice presidente de uma agência de viagens especializada no destino
Japão, listou algumas dicas
do que ver e fazer em bairros
famosos de Tóquio, capital
do País. Entre os bairros que
não podem deixar de ser visitados, ela lista Shibuya, Harajuku, Ginza, Akihabara e
Akihabara como os principais. Eles reúnem passeios
que vão da agitação, diversão, compras e tecnologias à
paisagens tranquilas.

Shibuya

a

De todos os 23 bairros de Tóquio, Shibuya é o mais
famoso por conta da sua agitação. É ali, em uma esquina de arranha-céus, onde está situado um dos
cartões postais de Tóquio, o maior e mais movimentado
cruzamento do mundo, com circulação de aproximadamente 3 milhões de pessoas ao dia. O melhor ponto
para dar uma espiadinha no mar de gente é no
segundo andar da Shibuya Station. A vista é excelente,
mas não é a maior atração da estação. Uma simpática
estátua, erguida em homenagem à emocionante história entre um homem e um cãozinho da raça Akita,
atrai turistas de todos os lugares do mundo.

Harajuku

a

Harajuku é uma das regiões mais cools e divertidas de Tóquio. Amplamente frequentada por adolescentes e jovens, o bairro é o epicentro
da cultura pop japonesa e é famoso por abrigar inúmeras lojas que
vendem desde roupas mais despojadas e coloridas a acessórios para
quem quer fazer cosplay. Uma vez na região, não deixe de visitar os
muitos cafés temáticos que há por ali. Tem de tudo um pouco, desde bichinhos fofinhos, como cachorros, gatos, corujas a docinhos coloridos.

Ginza

a

Em Tóquio, a morada do luxo atende por Ginza. É ali onde estão
situadas as mais famosas grifes do mundo, como Dior, Chanel,
Louis Vuitton, Rolex e tantas outras. Os melhores e mais refinados
restaurantes do Japão e do mundo também estão presentes na
região. A Chuo-dori, a principal avenida do bairro, é o equivalente
a 5th Avenue da capital japonesa, mas incrivelmente silenciosa. Um
dos destaques da região é o edifício da Wako e a sua icônica Torre
do Relógio Hattori, que anos mais tarde se tornou a Seiko.

Akihabara

a

Se existe um bairro onde otakus (fãs de animes e mangás) e apaixonados por tecnologia podem chamar de paraíso na terra, esse
lugar se chama Akihabara. A região é amplamente reconhecida por
reunir um grande número de lojas de eletrônicos, jogos e artigos
ligados aos animes japoneses e seus personagens. Por ali, é possível
encontrar desde lançamentos tecnológicos, como um PS5, por exemplo,
como videogames antigos e produtos para colecionadores. Seja você
um fã de tecnologia ou não, vale a visita.

Nakameguro

a

Longe das compras e da agitação dos grandes
centros, Nakameguro inspira tranquilidade. É uma
das zonas residenciais de classe média-alta de Tóquio e, talvez, um dos locais mais bonitos para se
estar durante a primavera no Japão. O Rio Meguro,
que mais se parece com um canal, é um charme
só e o coração da região. É ali, aliás, onde a magia
do desabrochar da sakura (flor de cerejeira), acontece, ao sobrepor às calmas águas do Meguro com
uma sombra rosada. (Especial para O Hoje)
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Essência
Acervo Iphan

LIVRARIA
t

Conto de fadas infantil
Livro ilustrado ‘O robozinho de madeira
e a princesa-lenha’ mistura universo dos
contos de fadas com a contemporaneidade

Plano apresenta ações de preservação e manutenção da Festa

Patrimônio
Cultural
Plano de Salvaguarda da Festa do
Divino foi entregue à comunidade
de Pirenópolis
Elysia Cardoso
O plano de salvaguarda
da Festa do Divino Espírito
Santo de Pirenópolis (GO)
foi entregue em meio físico
aos detentores nesta última
segunda-feira, (13), pelo
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(Iphan). O plano, disponibilizado também na versão
digital, traz as demandas e
sugestões levantadas pelas
comunidades detentoras
para a preservação da manifestação, sendo definidas
durante encontros virtuais
realizados em 2021.
De acordo com a historiadora do Iphan-GO, Renata Galvão, as reuniões
virtuais foram abertas para
a participação da comunidade, e o intuito foi garantir
uma elaboração dialógica
e democrática do plano. “As
políticas públicas referentes
aos bens registrados em âmbito federal têm como finalidades consolidar a autonomia da produção e reprodução da manifestação
cultural, bem como a sua
sustentabilidade”, explica.
O instrumento apresenta ações como a criação de
um calendário anual de
reuniões para a organização e planejamento da celebração da Festa do Divino
Espírito Santo de Pirenópolis; a organização de um
coletivo deliberativo de salvaguarda da Festa do Divino; o estabelecimento de
um projeto de Educação
Patrimonial contínuo nas
escolas municipais e estaduais; a elaboração de um
livro sobre a Festa do Divino Espírito Santo, para difusão do universo do bem
cultural com ações educativas; e a organização de
um Centro de Referência
da Festa do Divino Espírito
Santo de Pirenópolis.

O plano é uma política
do Iphan que visa aumentar
a participação democrática
dos cidadãos na formulação,
no planejamento e execução
das políticas de preservação
do patrimônio cultural. “Ele
visa o apoio e o fomento
para a continuidade e existência do bem cultural, propiciando a reprodução dos
saberes e práticas associados a ele”, destaca do superintendente do IphanGO, Allyson Cabral.

Após dois anos de
pandemia, Festa
do Divino Espírito
Santo retomou o
seu formato
original, com toda
programação de
forma presencial

O retorno da Festa

Após dois anos de pandemia de Covid-19, a Festa
do Divino Espírito Santo de
Pirenópolis retomou o seu
formato original, acontecendo integralmente de forma presencial. O primeiro
registro da manifestação é
de 1819, realizada sempre
no período de Pentecostes,
50 dias após a Páscoa. Reconhecida pelo Iphan como
Patrimônio Cultural do Brasil em 2010, a manifestação
é inscrita no Livro de Registro das Celebrações. Durante quase 30 dias, a comunidade pirenopolina se
envolve em novenas, folias,
alvoradas, apresentações e
diversas outras celebrações
nas zonas rural e urbana.
(Especial para O Hoje)

‘O robozinho de madeira
e a princesa-lenha’ é o primeiro livro infantil de Tom
Gauld, um dos mais importantes quadrinistas da atualidade. Publicada no Brasil
pela VR Editora, a obra foi
considerada o melhor livro
ilustrado do ano segundo o
The New York Times, e melhor livro infantil do ano de
acordo com Washington Post,
Wall Street Journal e Revista
People. Inspirada nas histórias que o autor cria para as
filhas na hora de dormir, a
produção é indicada para
crianças a partir de 4 anos.
O tom de conto de fadas
é garantido pela magia do
enredo. Por não poderem
ter filhos, o rei e a rainha
pedem para que uma bruxa
dê vida a um robozinho de
madeira e uma princesa de
lenha. As ilustrações dão o
ar contemporâneo para a
produção: Tom é premiado
com o Eisner, o Oscar das
Histórias em Quadrinhos.
No enredo, a princesa volta a ser um simples pedaço
de pau todas as noites quando adormece e é despertada
no dia seguinte pelo irmão
com palavras mágicas. O clímax da história acontece no
momento em que o robozinho esquece de acordar a
irmã e ela é jogado fora.
Para encontrar o pedaço de
lenha e transformá-la novamente em princesa, ele vai
cruzar mares rumo ao norte
congelado e enfrentar todo
tipo de aventura.
Como em um verdadeiro
conto de fadas infantil, tudo
termina bem em ‘O robozinho de madeira e a princesa-lenha’. Tom repassa gentilmente aos pequenos leitores noções de união, solidariedade e compaixão por
meio da narrativa, além de
inspirar sonhos tão encantados quanto o robozinho e
a princesa-lenha.

Tom Gauld é um dos mais importantes
quadrinistas e ilustradores da atualidade

Sobre o
autor

Tom Gauld
nasceu
em
Aberdeenshire,
na Escócia, em
1976 e é um dos
mais importantes
quadrinistas e
ilustradores da
atualidade. Vencedor do prêmio Eisner por sua obra de
humor Baking with
Kafka (Cozinhando
com Kafka, em tradução livre), Tom colabora com diversos veículos, entre eles a revista The New Yorker, e
os jornais The New York
Times e The Guardian.

RESUMO de novelas
t
Chamas da Vida
lipe, transtornado, adultera
a placa do carro e dirige com
demorô no porta-malas. vivi
conta para Guga que demorô
sumiu. Cazé diz para raíssa que
estranha as visitas de vivi para
lipe. leo conta para telma que
era o informante de vilma. Ivonete liga para tomás e diz que
Pedro vai encontrar com Carolina na produtora para falar sobre vilma. lipe diz que não
quer matar demorô e que ele
não deveria aparecer em seu
caminho. lipe coloca demorô
no porta-malas do carro e esconde o carro nas folhagens.

amanhã é para sempre
Camilo, furioso, diz a Fernanda e Franco que não vai
aceitar que Bárbara seja a
dona da fortuna dos elizalde.
“Franco” diz a Fernanda que a
fúria de seu irmão é positiva
pois certamente vai discutir
com Bárbara e ela vai acreditar
que eles estão cumprindo suas
condições. Fernanda comenta
com “Franco” que Bárbara visita aurora e diz que vai tentar
descobrir qual a relação que
existe entre elas. “Franco” diz
a Fernanda que, diante da fúria de seu irmão, certamente
ele discutirá com Bárbara.

além da ilusão
Isadora reafirma sua decepção com rafael. arminda não
aceita noivar com leopoldo.
Francisco presenteia Margô com
utensílios. Plínio se declara para
leopoldo e o pede em casamento. Iolanda tenta seduzir
rafael, sem sucesso. Joaquim
se recusa a cumprir sua parte
do acordo com Iolanda. Joaquim
decide contribuir com as rifas
do time da fábrica e todos estranham. dr. elias confirma a
letícia que sua reprovação no
concurso foi por questões pessoais. Bento começa a retomar
a sensibilidade das pernas.

Mar de amor
oriana recorda da época
em que fazia impossível a vida
de estrela. Bracho pensa na
época em que vivia brigando
com Carmita. tilico se lembra
de quando foi baleado, e dos
momentos ao lado de sua mãe.
estrela Marinha e victor Manuel
aparecem em cenas em diferentes lugares, ilustrando o
quanto se amam. Carmita está
grávida e salvador muito feliz
espera que seja uma menina.
vemos Bracho agora transformado, como um bom pai e avô
amoroso. Crisanta tem pressa
de casar se e vestir se de noiva.

Pantanal
Zuleica e tenório ficam apavorados diante da curiosidade
dos filhos em conhecer a fazenda do pai. Irma demonstra
preocupação com Jove e diz a
José leôncio que ele não deveria
estimular competição entre os
filhos. ari elogia o desempenho
de Jove durante as aulas de
voo. Zefa critica Guta por querer
se casar com tadeu. Juma discute com Jove. Zuleica se nega
a lavar as roupas de tenório.
Filó fica magoada quando José
leôncio diz a Irma que Jove é
mais capacitado para estar à
frente dos negócios.
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AGENDA Cultural
t
Último dia em cartaz
a exposição fotográfica
‘transformação silenciosa’
fica em cartaz na Galeria
Época arte & vinho até hoje
(14), com visitação gratuita.
Por 12 meses, a jornalista
e mestre em Cinema e Fotografia rafaela nakano
Fava (@rafaelanfava) acompanhou a transformação da
paisagem do lago azul, no
município de três ranchos
(Go). nas quatro estações
do ano, ela registrou o comportamento do lago, o fluir
da natureza ao redor e as
diferentes tonalidades do
céu do Cerrado. o resultado desse trabalho pode ser
conferido na exposição,
que contou com a curadoria de ednara Braga. Quando: até 14 de junho. onde:
avenida 136, n° 71, setor
Marista - Goiânia.
Circo Kids
o Goiânia shopping, já
entrando no clima de férias,
traz para o respeitável público mais uma atração infantil inédita. Como opção
divertida para esta terça-feira (14), a Praça de eventos
do shopping (Piso 1) recebe
o evento Circo Kids, com circuito de atividades temáticas
que remetem à magia cir-

arraiá do Bem 2022
o Governo do estado e
a organização das voluntárias de Goiás (ovG) promovem, na próxima terçafeira (14), às 19h, o arraiá
do Bem, uma festa solidária
que arrecada, via venda de
convites, recursos para os

programas e ações sociais
da ovG, beneficiando famílias em vulnerabilidade
social. a festa junina alia
diversão e solidariedade
com o apoio de parceiros,
que doam produtos, recursos e serviços para a realização do arraiá, nos jardins
do Palácio das esmeraldas.
o espaço ganha barraquinhas com comidas típicas,
cores e adereços juninos.
Quando: terça-feira (14).
onde: Praça dr. Pedro ludovico teixeira, setor Central - Goiânia. Horário: 19h.
emergência Climática
nesta terça-feira (14), o
Café Filosófico CPFl - expresso recebe o Ceo do Pacto
Global da onu no Brasil, Carlo Pereira, para tratar do

tema 'emergência Climática'.
neste episódio, Pereira e
seus convidados abordam as
responsabilidades e possíveis
caminhos para a redução dos
impactos socioambientais.
também participam deste
episódio amanda da Cruz
Costa, Carlos afonso nobre,
Cristiano teixeira e Matthew
Garry shirts. Quando: terçafeira (14). onde: (www.youtube.com/c/institutocpfloficial). Horário: 23h.
exposição reflexiva
a vila Cultural Cora Coralina recebe, a partir das
18h, a exposição ‘dos Últimos 3 anos’ do artista Zé
César. as obras podem ser
vistas até o dia 7 de julho
na sala antônio Poteiro, de
segunda a sexta-feira, das
9h às 17h, gratuitamente.
Com 63 gravuras e 24 trabalhos tridimensionais, a
mostra traz uma reflexão
sobre a cidade e como ela
é ocupada. as gravuras feitas em técnicas de litografia
a seco, gravura em metal,
serigrafia e matrizes de plástico e tetra pak trazem elementos encontrados nas artes de rua, como o picho.
Quando: até 7 de julho.
onde: rua 23, quadra 67,
setor Central – Goiânia. Horário: 9h às 17h.

Festival MMarte oferece 48 vagas
para oﬁcinas gratuitas de animação
A Escola Goiana de Desenho Animado sediará, neste mês de junho, três oficinas gratuitas na área de animação. As atividades serão
realizadas nos dias 14, 15,
20 e 21 e abordarão temas
como a adaptação de histórias em quadrinhos para o
cinema, a técnica da animação por meio da experimentação e, ainda, o storyboard profissional com conceitos básicos de linguagem
cinematográfica.
A oferta é de 48 vagas e
as inscrições podem ser feitas pelo site: (www.mmarteproducoes.com). As oficinas integram a programação
do Festival MMarte, uma
realização da MMarte Pro-

A partir de hoje (14), evento realiza atividades até a quintafeira (16) com inscrições pelo site www.mmarteproducoes.com
duções que ainda terá a exibição online de quatro curtas-metragens de animação
até 9 de julho.
A curadoria da mostra é
focada na produção audiovisual da MMarte Produções,

que soma oito curtas-metragens autorais finalizados, sendo sete deles em animação, e
três em produção. Sua estreia
como produtora audiovisual
aconteceu em 2011, com o
lançamento de ‘O Ogro’, pri-

meira adaptação de clássicos
de HQ de terror nacional.
Já ‘O Retrato do Mal’, sua
produção mais recente, foi
premiado como melhor filme de animação no 23º Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica)
e recentemente exibido em
um evento de quadrinhos
em Portugal.
A MMarte ainda é responsável pela realização do
Dia Internacional da Animação, em Goiás, desde 2007
pelo projeto de formação Escola Goiana de Desenho Animado (EGDA) e pela publicação de quadrinhos e literatura, poesia e estudos sobre
cinema, livrões em capa dura
e zines em tiragem limitada.

CELEBRIDADES
internação de sérgio Hondjakoff: ator inicia tratamento contra drogas após surto
e ameaça o pai
sérgio Hondjakoff, conhecido por fazer o personagem
Cabeção em ‘Malhação’, iniciou um tratamento contra
dependência química. de
acordo com denis Marcelo
de Carvalho, diretor do Instituto de dependência Química de sorocaba (sP), o
ator compareceu à clínica
de forma voluntária no sábado (11). "o nosso tratamento tem uma média de
duração de 3 a 4 meses.
tudo depende da evolução
de cada paciente", explicou
denis ao ‘G1’. um dos responsáveis pela internação
de sérgio foi rafael Ilha. o
ex-polegar afirmou que se
sensibilizou ao ver o vídeo
que viralizou na web, em
que o artista ameaçou o pai.
(Patrícia dias, Purepeople)
Marido de simone se pronuncia em meio à polêmica
entre a mulher e simaria
Marido de simone, Kaká
diniz negou indireta à simaria
após novo desentendimento
entre a mulher a cunhada.
na sexta-feira (10), simaria

Marta termina noivado, engata
namoro com companheira de time
da ex e ganha torcida na web
Marta e Toni não estão mais juntas. As jogadoras terminaram o noivado em novembro do
ano passado, apenas 11
meses após o pedido de
casamento. E, ao que parece, o noivado é página
virada na vida do ex-casal. Tanto Marta quanto
Toni engataram novos
relacionamentos após o
término. As informações
são do jornal ‘Extra’. As
duas namoravam desde
2019, e costumavam dedicar seus bons feitos em
campo à outra. Nas redes
sociais, elas arquivaram
se atrasou para um show no
qual simone se apresentou
praticamente sozinha, até
que a irmã, que teria passado
mal, chegou ao fim da apresentação e puxou mais algumas músicas, mesmo depois
de simone se despedir do
público. em meio à polêmica
de ‘climão’, Kaká diniz falou
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t

Em cartaz até hoje (14), a exposição fotográfica 'Transformação
Silenciosa' mostra o Lago Azul, na cidade de Três Ranchos
cense. 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 t10, n° 1.300, setor Bueno Goiânia.

n

as fotos que tinham juntas, mas mantiveram um
perfil para os três cachorros delas. A nova namorada de Marta se chama Carrie Lawrence, de
24 anos, e também joga
no Orlando Pride, na posição de zagueira, mesma de Toni. (Nathalia
Duarte, Purepeople)

sobre caráter no Instagram.
"o palco mostra seu talento,
mas é nos bastidores que
seu caráter é revelado", escreveu o empresário, levando
os seguidores a crer que seria
uma alfinetada em simaria.
após a repercussão, Kaká esclareceu a publicação. "Queria
saber de onde vem essa cria-

tividade de vocês. Mensagem
que falo há meses em uma
de minhas palestras. vocês
criam o caos, aqui nos bastidores é tudo paz", garantiu.
(Patrícia dias, Purepeople)
ana Paula siebert e Roberto Justus se separam no
Dia dos namorados e modelo expõe motivo
ao contrário de muitos
casais famosos, ana Paula
siebert não celebrou o dia
dos namorados acompanhada. Mas a modelo explicou
que teve um motivo: roberto
Justus testou positivo para
Covid-19 e está isolado. "a
quarentena dele acaba hoje.
eu nunca tive [Covid], não
sei o que acontece, não sei
se já tive em algum momento e não soube. Mas acho
que essa semana fiz uns 12
testes na farmácia, hospital.
e, graças a deus, não tive.
e, a gente teve que passar o
dia dos namorados distante.
o importante é que ele está
super bem", contou. ana
Paula siebert curtiu o fim de
semana com a filha, vicky,
de 2 anos. "relaxei, eu não
me preocupei em me arrumar", afirmou a empresária.
(Patrícia dias, Purepeople)

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
sua visão estratégica e seus
objetivos estarão muito ativados
hoje, então pode ser um bom dia
para tomar alguma decisão sobre
a quê deve se dedicar para avançar. É muito importante entender
que este dia traz oportunidades
que exigem raciocínio rápido.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
Há a possibilidade de você fazer uma reorganização em vários
aspectos da sua vida, mas principalmente em relação a carreira e
relacionamentos. É dia de tomar
decisões para abrir caminhos e
para trazer expansão. o seu dia
tem uma transformação natural.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
dia de firmar alianças e renovar parcerias. se você não está
satisfeito com quem está ao seu
lado, seja no trabalho ou no amor,
repense. você pode sentir que
está atraindo gente bacana e que
está num momento positivo de
parcerias e relacionamentos.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
dia de muito trabalho e de
tomar a iniciativa, de fazer acontecer de forma positiva. você está
com tanta energia que tem até
que tomar cuidado com os excessos. você pode ser muito conselheiro e, no seu trabalho, você
pode se sentir imprescindível.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
Há muita energia no seu dia,
mas você pode estar um tanto
quanto iludido e excêntrico, querendo coisas demais, então é muito importante que você consiga
ter mais discernimento. você pode
ser levado para um redemoinho
de muitas emoções.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
tome cuidado para não se deixar levar por questões do passado
que podem ativar a sua criança
interior ferida. você pode sentir
alguma sensação ou viver alguma
situação que se parece muito com
algo que você já viveu antes. Isso
acontece para você dar um basta.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
dia de falar para resolver coisas. É um dia em que você está
se comunicando bastante e resolvendo problemas. É um dia
agitado, mas no qual você consegue ser multitarefa. Haverá
conexões positivas e convites ou
situações que surgem de última
hora para você decidir.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
o dia te traz boa sorte. você
consegue resolver as coisas e
ter muita proteção e segurança.
É um dia em que você pode ter
ganhos inesperados, situações
de trabalho se resolvendo e ajudas que nem imaginava. É um
dia agitado e você não conseguirá ter muita privacidade.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
você estará com muita popularidade e carisma hoje, então
atrairá pessoas e situações benéficas. o que você quer muito pode
começar a se realizar. de hoje em
diante, você vai sentir que as coisas estão se manifestando. você
pode receber convites.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
dia caótico, em que nem tudo
vai se resolver como você gostaria,
então tente se adaptar e não ficar
tão reativo, nervoso, querendo
se isolar ou fingindo que as coisas
estão bem. tente viver com a máxima franqueza possível, sabendo
que você poderá ter perdas.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
Hoje, amizades e projetos estão potencializados. tudo que
você planejou transcorrerá bem
e com organização. ainda que o
seu dia seja agitado, você triunfará
em quase tudo que você se propor
a resolver. algum amigo pode te
contar alguma novidade.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
você precisa ter muita autoconfiança para levar este dia. Haverá muita responsabilidade e
muita coisa chegando para você
e você não saberá se dará conta.
vão cair no seu colo algumas situações novas e inesperadas ou
responsabilidades com a família.

16
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Integração, esporte e cultura:
começa esta semana o ‘Maior Inter’

Atlética Enigma

O evento supera
os limites
universitários e se
consolida como
um dos maiores
festivais do
Centro-Oeste
Guilherme de Andrade
Acontece essa semana o
‘Maior Inter’, festival produzido pela agência ‘B2 Eventos’
em parceria com a Liga das
Engenharias da UFG, por
meio da Comissão Organizadora. O evento vai dos dias
15 e 19 de Junho e está dividido em quatro partes principais: o duelo das baterias
atléticas, os jogos universitários, happy hour e as festas
noturnas. Para além das atividades ligadas às atléticas
universitárias da UFG, o evento traz atrações para o público
em geral, se consolidando
como um dos maiores festivais no Centro-Oeste do país.
Para as festas noturnas, que
acontecem no Infinity Garden,
e para o Happy Hour, no clube
Sesi Antônio Ferreira Pacheco,
foi confirmado um line-up de
mais de trinta artistas com estilos musicais variados. Nomes
como Luisa Sonza, Pedro Sampaio e Glória Groove trazem o
pop e o funk ao palco do festival. Matheus e Kauan e Hugo
e Guilherme vêm com o sertanejo universitário, enquanto
Dj GBR e Dj Guuga representam a música eletrônica no
‘Maior Inter’. O evento conta
com open-bar e tem ingressos
para dias individuais sendo
vendidos à parte.
O festival ainda está co-

nectado com as competições
esportivas das atléticas da
universidade, afinal, foi daí
que nasceu o ‘Inter’. São quarenta e duas entidades acadêmicas que participam de
dezoito modalidades esportivas. A competição esportiva
acontece no clube Ferreira
Pacheco nos dias 4, 5, 11, 12,e
também de 16 a 19 de Junho.
Nesta edição o ‘Inter’ dividiu
as atléticas em três divisões
a fim de criar um espaço mais
democrático de competição.
Com uma estrutura dividida em dois espaços e uma
programação com mais de
cinco dias, o evento conta
com uma organização sólida.
Pensando a logística de trans-

O ‘Inter’ é o
encontro perfeito
entre esporte,
cultura e lazer

porte, a agência B2 vem com
o pacote translado, destinado
para trânsito entre o Ferreira
Pacheco e o Infinity Garden.
Com vários pontos de saída
espalhados pela cidade o
translado faz a ida e a volta

das festas noturnas. O S.A.C.
do evento está disponível nas
redes sociais para eventuais
esclarecimentos.

Por dentro do evento

Sílvio Júnior, um dos sócios
da ‘B2 Eventos’, se mostra ansioso para esse retorno ao
presencial, e diz que o evento
segue à risca tudo que é pedido pelas autoridades no
quesito segurança. Ele conta
que a expectativa do ‘Maior
Inter’ é só crescer: são milhares de empregos gerados durante a produção do evento,
além de novas modalidades
adicionadas à competição. O
produtor resume dizendo que
“queremos crescer cada dia

mais, mas sem perder a essência que fez o Inter chegar
até aqui: a vibe universitária”.
Num bate-papo com a vicepresidente da Atlética dos cursos de Comunicação, a Tagarela, podemos entender o real
significado do ‘Inter’ para
quem é da UFG. Ela conta que
sua maior empolgação é com
os jogos em si, já que é seu último ano enquanto atleta no
evento. “O público do inter
tem mudado… o inter tem
crescido muito, mas isso não
quer dizer que a organização
do campeonato em si valorize
menos o esporte”, finaliza dizendo que as expectativas para
o ‘Maior Inter’ está nas alturas.
(Especial para O Hoje)

CINEMA
t
esTReias
Assassino Sem Rastro (Memory, 2022, eua). duração:
1h54min. direção: Martin
Campbell. elenco: liam neeson, Guy Pearce, Monica Bellucci. Gênero: suspense, ação.
alex lewis é um assassino experiente com reputação de
precisão discreta. ele planeja
se aposentar logo, mas recebe
uma última tarefa antes que
consiga realizar tal desejo de
vida. o alvo é simples: uma
pessoa. Isso até que descobre
que o alvo é uma garota. Preso
em um dilema moral, alex se
recusa a concluir um trabalho
que viola seu código de ética
e então pede para cancelar
tal contrato. Cinemark Flamboyant: 14h50, 16h40, 17h,
17h20, 19h10, 21h50. Kinoplex
Goiânia: 21h30. Cineflix aparecida: 15h50, 21h40. Cineflix
Butiti: 15h15, 19h10.

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.

da e se encontra algemada a
Mark, morto. Cinemark Passeio das Águas: 14h15, 19h50.
Kinoplex Goiânia: 19h30. Cineflix aparecida: 15h, 19h30.
Cineflix Butiti: 15h20, 21h55.

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,

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 acor-

eM CaRTaZ

Em ‘Assassino Sem Rastro’, Alex Lewis é um assassino experiente com reputação de precisão discreta

Jurassic World: Domínio (Jurassic World domínio, 2022,
eua). duração: 2h26min. direção: 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
Goiânia: 14h50, 16h, 17h30,
18h10, 18h40, 20h10, 20h50,
21h20. Cineflix aparecida:
16h30, 19h10, 21h50. Cineflix
Butiti: 16h40, 19h20, 21h20.
O Homem do Norte (o Homem do norte, 2022, eua).
duração: 2h17min. direção:
robert eggers. elenco: alexander skarsgård, nicole Kidman,
Claes Bang. Gênero: ação, histórico. Baseado na obra de
shakespeare, ‘Hamelt e a lenda viking de amelth’, ‘o Homem do norte’ segue uma
história de vingança e loucura
de um príncipe. se passando
no ápice da landnámsöld, no
ano de 914, o príncipe amleth
está prestes atingir maioridade e ocupar o espaço de seu
pai, o rei Horvendill, que acaba
sendo brutalmente assassinado. Kinoplex Goiânia: 15h10.
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Negócios
Pedro Pinheiro

Reação de diversos
senadores foi
imediata e incisiva
contra o chamado
rol taxativo para
cobertura dos
planos de saúde

Senado se une contra limitação de
tratamentos em planos de saúde
Roque de Sá / Agência Senado

Senadores da base do governo e da oposição se mostraram contrários à decisão
do STJ; eles defendem que a lista da
ANS seja exemplificativa, e não taxativa
Após a recente decisão do
Superior Tribunal de Justiça
(STJ) sobre quais tratamentos
os planos de saúde são obrigados a ofertar, a reação de
diversos senadores foi imediata
e incisiva contra o chamado
rol taxativo para cobertura dos
planos de saúde.
Com a decisão do STJ, planos de saúde passam a cobrir
apenas os tratamentos que
estão na lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS). Isso ameaça a manutenção de vários tratamentos
de pacientes. Senadores da
base do governo e da oposição
acabaram se unindo contra
a decisão; eles defendem que
a lista da ANS seja apenas
exemplificativa.
A senadora Zenaide Maia
(Pros-RN) foi uma das primeiras a reagir, condenando a medida ao discursar no Plenário
do Senado no mesmo dia em
que houve a decisão do STJ. A
senadora Mara Gabrilli (PSDBSP) também criticou a mudança. “Essa perda absurda que a
gente teve acaba afetando não
só milhares de pessoas com
deficiência no país, mas também as pessoas com autismo,
as pessoas com doenças raras
e ainda as pessoas com outras
doenças crônicas. Todos esses
cidadãos correm o risco de terem suas terapias excluídas
da cobertura dos planos.”
E continuou Mara Gabrilli:
“Essas pessoas ficarão desamparadas, assim como muitos
outros pacientes que estão em
tratamento por doenças graves,
como câncer ou doenças de-

generativas. Falamos de recursos para os brasileiros se manterem vivos. Imagine o impacto
direto na vida de milhões de
famílias, que já se desdobram
para arcar com o alto custo de
um plano de saúde no nosso
país. Quando a gente fala que
o rol taxativo mata, não é um
exagero. Essa decisão afeta,
sim, a vida de muita gente”.
O senador Jean Paul Prates
(PT-RN) ressaltou que, agora,
os convênios serão obrigados
a cobrir apenas os procedimentos listados pela ANS. Antes, a lista era considerada
como guia, e os pacientes conseguiam tratamentos fora da
lista recorrendo à Justiça. Ele
acredita que a questão vai
acabar sendo decidida pelo
Supremo Tribunal Federal
(STF). “Com a mudança, se
não está no rol listado, não
terá cobertura dos planos de
saúde. E essa deve ser a orientação a todas as instâncias da
Justiça, retirando a possibilidade de pacientes conseguirem os procedimentos mesmo
judicializando a causa”, resumiu Jean Paul.
Por sua vez, o senador
Eduardo Girão (Podemos-CE)
se disse surpreso com a decisão
do STJ, que, segundo ele, “favorece os poderosos planos de
saúde penalizando quem tem
deficiência e doenças raras”.
Já a senadora Eliziane
Gama (Cidadania-MA) afirmou
que a mudança vai prejudicar
“milhares de famílias que
eram beneficiadas por tratamentos de saúde que não constavam no rol de tratamentos

da ANS. Uma decisão difícil
de aceitar e que gera muita
insegurança aos usuários de
planos de saúde. Lamentável!”.
Os senadores Alvaro Dias (Podemos-PR) e Paulo Paim (PTRS) divulgaram declarações
no mesmo sentido.

Projetos de lei

O senador Fabiano Contarato (PT-ES) também reagiu
imediatamente à decisão do
STJ: no dia 8 de junho ele
protocolou o PL 1.557/2022.
Esse projeto de lei determina
que a lista da ANS será “referência básica mínima para
cobertura assistencial pelos
planos de saúde''. Pelo Twitter, Contarato disse que “não
podemos permitir que a população seja prejudicada em
prol do lucro dos planos de
saúde! Protocolei PL [projeto
de lei] que garante que o rol
de procedimentos e medicamentos previsto pela ANS

seja apenas uma referência
mínima, explicativa, e não
uma lista taxativa! Quem
paga tem direito ao tratamento adequado, e não são
os planos de saúde que devem definir isso, mas um
corpo médico qualificado!”.
Até agora, outros oito projetos de lei foram apresentados
por senadores e senadoras, todos na mesma linha: impedir
que a lista de doenças da Agência Nacional de Saúde Suplementar seja taxativa. Pelas redes sociais, as reações dos parlamentares se avolumaram,
unindo governistas, oposicionistas e independentes. Há
também projetos mais antigos
que tratam do tema.
O senador Romário (PLRJ) afirmou que a decisão do
STJ “poderá custar a vida de
muitas pessoas, além de todo
o imenso impacto negativo
que milhares de pacientes e
suas famílias vão enfrentar

ao terem suas terapias e medicações suspensas”. Para ele,
trata-se de “um verdadeiro
retrocesso na garantia dos
direitos da população brasileira”. Romário apresentou
o PL 1.575/2022, projeto de
lei que garante a cobertura
de tratamentos que não estejam na lista na ANS.
“Deixar a decisão sobre
a saúde das pessoas nas
mãos de empresas é totalmente inaceitável. São os
médicos, terapeutas e demais
profissionais da saúde que
precisam decidir e recomendar o que é melhor para cada
um dos pacientes. Aos planos
de saúde cabe o cumprimento das recomendações e a
cobertura dos procedimentos
indicados pelo médico que
acompanha o beneficiário,
mesmo que não previstos no
rol, desde que haja fundamentação técnica”, acrescentou Romário.

Parlamentar diz que decisão dá “mais dinheiro para os bilionários”
O senador Paulo Rocha (PTPA) também criticou a mudança: “Mais dinheiro para os bilionários. Luis Felipe Salomão,
Villas Bôas Cueva, Raul Araújo,
Marco Buzzi, Marco Aurélio
Bellizze e Isabel Gallotti, ministros do STJ, acabaram de
aprovar a farra dos convênios
médicos. Um absurdo! O lucro
acima da vida”.
Ao lamentar a decisão do
STJ, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) disse que o
“lobby dos planos de saúde”
vai prejudicar mais de oito milhões de brasileiros. Ele defen-

deu a aprovação do PL
396/2022, apresentado por ele
no começo do ano, que estabelece que o rol da ANS não é
taxativo e que os planos de
saúde são obrigados a cobrir
procedimentos, medicamentos
e eventos "necessários à melhor atenção à saúde do consumidor ou beneficiário”.
O senador Paulo Paim (PTRS), que também criticou a decisão do STJ, apresentou o PL
1.594/2022, projeto de lei que
acaba com o rol taxativo.
Por sua vez, o senador Jorge Kajuru (Podemos-GO) apon-

tou vários caminhos para resolver o problema sem prejudicar a população: “É preciso
mudar a decisão do STJ que
isenta planos de saúde de pagar por tratamentos que não
constam da lista da ANS. Cabe
recurso ao Supremo Tribunal
Federal (STF), cabe projeto no
Senado, cabe pedir à ANS a
atualização da lista de procedimentos. Lutar pela saúde é
lutar por justiça”. Ele apresentou o PL 1.579/2022, projeto
de lei que, entre outros objetivos, proíbe a imposição de
limites para a cobertura de

tratamento multidisciplinar.
Outro senador a protocolar
um projeto de lei foi Eduardo
Girão (Podemos-CE). Ele apresentou o PL 1.592/2022, que
prevê que a lista da Agência
Nacional de Saúde Suplementar será “referência mínima
para a cobertura assistencial
dos planos de saúde”.
Também pelas redes sociais, o senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR) manifestou-se contrário ao rol taxativo de procedimentos. Ele
apresentou o PL 1.570/2022,
projeto de lei que garante a

ampliação da cobertura dos
planos quando necessário,
mesmo quando o tratamento
não estiver na lista da ANS.
Já o PL 1.571/2022, projeto
de lei apresentado pelo senador Rogério Carvalho (PT-SE),
determina que o rol de procedimentos e eventos em saúde
editado pela ANS terá “caráter
exemplificativo”. Com o mesmo propósito foram apresentados o PL 1.585/2022, da senadora Rose de Freitas (MDBES), e o PL 1.590/2022, do senador Flávio Arns (PodemosPR). (Agência Senado)

