79% do comércio on-line é feito por aplicativos das empresas
O uso de aplicativos e redes sociais para fazer compras cresceu significativamente nos últimos anos, segundo
pesquisa da CNDL, SPC Brasil e Sebrae. A praticidade e agilidade é o que mais estimula este tipo de gasto. Negócios 17
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Suspeito diz à PF
que matou Bruno
e Dom Phillips
no Vale do Javari
A Polícia Federal afirmou na noite
de quarta-feira (15) que o suspeito
Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como Pelado, teria confessado
que participou da morte do indi-

genista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. De
acordo com a PF, “remanescentes
humanos” que foram encontrados
precisam ser analisados. Política 6
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Número de
autônomos cresce

mais de 6% durante

a pandemia

Os autônomos retomaram o
patamar pré-pandemia no primeiro trimestre de 2021. Os
empregos informais cresceram cerca de 6,6%.
Cidades 9

Texto que limita
ICMS aguarda
apenas sanção
Prefeito se esquiva
de perguntas sobre
compras sem licitação

Política 2

Heber Gomes

A Câmara aprovou a proposta
que limita a alíquota do ICMS
sobre combustíveis. Os deputados rejeitaram o destaque que
poderia mudar o texto-base.
Economia 4

Goiás perde
invencibilidade
dentro de casa

Equipe esmeraldina sofre derrota para o Internacional por
2 a 1 em casa e vê sua invencibilidade encerrar dentro dos
seus domínios. O time ainda
pode parar no Z-4 com os resultados de quinta.
Esportes 7

Jonathan RogeR LinzmeyeR

o que esperar da
logística internacional
nos próximos meses?
Opinião 3

Indefinição do
PT em Goiás
atrapalha Lula
A indefinição do PT não é ruim só
para uma possível pré-candidatura
ao governo, mas para o palanque
do ex-presidente em Goiás. Política 5

Bancada do
PSDB em Goiás
é esvaziada

Prefeitura de Goiânia adia para
domingo mudança na Praça Cívica
A Praça Cívica terá um novo desvio a partir deste domingo (19) às
8h por causa das obras do BRT Norte-Sul. A Secretaria Municipal de
Mobilidade (SMM) informou que será realizado um remanejamento
de uma adutora (tubulação de água) na principal alça de acesso no
local com a Avenida 84 na próxima segunda-feira (20). Cidades 10

Depois de adiado o julgamento do
caso do pai, assassinado em 2012,
o advogado se lançou pré-candidato a deputado estadual. Política 2

Lina Bocchi

É possível fortalecer a
cultura da doação no Brasil?

Essência

Opinião 3

O ninho tucano saiu das eleições
de 2018 com um deputado federal eleito e seis estaduais. Hoje
o partido só conta com três cadeiras na Assembleia. Política 6

LEia nas CoLunas

t

Xadrez: Luiz do Carmo pode

se aliar a Marconi em busca
da reeleição
Política 2

Juros arrocham
a economia no
Brasil e nos EUA
A alta das taxas básicas de juros
nos Estados Unidos, embora já aguardada pelos mercados, veio em intensidade maior do que a esperada
por parte do setor. Econômica 4

Valério Filho se
lança na corrida
à Assembleia

Esplanada: Bolsonaro e Lula
intensiﬁcam agenda de pré-campanha em cidades do Nordeste

Política 6

Memória do cinema brasileiro O Dia Nacional do Cinema Brasileiro é co-

memorado em 19 de junho. Das primeiras imagens da Baía de Guanabara a 'Cidade de
Deus' e 'Central do Brasil', o que não falta é opção para conhecer bons filmes. Essência 13
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dá salvo-conduto para cultivo
de maconha medicinal

Cidades 10
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Sol com algumas nuvens.
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Luiz do Carmo pode se aliar a
Marconi em busca da reeleição
Anúncio veio após interrupção do julgamento da morte do pai

Valério Luiz
Filho lança

nome na disputa
à Assembleia
Valério Luiz Filho confirmou na terça-feira (14) que
será pré-candidato a deputado estadual pelo Partido dos
Trabalhadores (PT). O anúncio ocorreu após a interrupção
do júri popular do assassinato de seu pai. O julgamento
foi remarcado para dezembro.
“Sou pré-candidato a deputado estadual. Esses últimos
acontecimentos me levaram a tomar essa decisão e disputar
as eleições. Mataram meu pai, meu avô morreu sem ver
os assassinos pagando pelo que fizeram, estão obstruindo
a Justiça e agora eu preciso de ajuda. Esta guerra está
muito desigual”, declarou Valério à imprensa.
Filiado ao PT desde julho de 2021, Valério Filho já foi
candidato à vereador em 2016 pelo PSD, alcançando 3.787
votos. O advogado tenta agora seguir os passos de seu avô,
o radialista Manoel de Oliveira, que foi deputado estadual
entre 1987 e 1991, e novamente de 2015 a 2019. Manoel
faleceu em fevereiro de 2021, sem ver o julgamento dos
suspeitos pelo assassinato do filho.
O homicídio de Valério Luiz tem cinco réus, entre eles o
ex-cartorário Maurício Sampaio, acusado de ser o mandante
do crime. Os outros são: Urbano Carvalho, que trabalhava
para Maurício; Djalma Gomes, policial militar que segundo o
Ministério Público de Goiás trabalhava como segurança de
Maurício; o açougueiro Marcus Vinícius Pereira Xavier, que
teria colaborado com o planejamento do crime; e ainda
Ademá Figueiredo, PM acusado de fazer os disparos que mataram o jornalista. (Ícaro Gonçalves, especial para O Hoje)

O senador Luiz Carlos do Carmo ainda tem como
principal desafio a conquista de um ninho. O político,
eleito sob as asas de Ronaldo Caiado nas eleições de
2014, só ganhou musculatura depois que o titular
deixou a cadeira ao sair vitorioso da disputa pelo governo goiano. Diferentemente do que imaginava, chegada a hora de brigar pela permanência, Carmo não
tem o apoio de seu antigo parceiro. Reza a lenda que o
governador havia firmado o compromisso de apoiar
seu suplente na disputa. Contudo, o cenário se mostra
bem aquém do esperado. Há quem diga que a busca
incessante do senador por espaço pode colocá-lo, inclusive, ao lado do principal adversário de Caiado: o
tucano Marconi Perillo. “Estão tentando uma composição”, assegura uma fonte. A possível aproximação
se deve, em partes, pela insatisfação de uma ala da Assembleia de Deus com Caiado que “rifou” a vaga de
senador em sua chapa. Carmo, ao comentar seu destino
político ainda em fevereiro deste ano, já se mostrava
aberto às diferentes possibilidades. Disse, durante passagem pela Câmara de Goiânia, simplesmente, que
gostaria de estar em um lugar “que o queira”. Se for a
vontade do ex-governador, que ficou mais isolado
depois da composição Campos/Mendanha, por que
não? A assessoria do político nega as movimentações.

xadrez@ohoje.com.br

Acontece que…

João Campo sempre foi um político de votos fragmentados, sem
uma massa orgânica no segmento.
Sem a Assembleia de Deus, leva
pouco eleitores e terá que gastar
muito solado nas andanças pelo
estado em busca de merecimento
ao diploma de senador.

Mais forte

No meio político, pelo menos,
Campos pôde demonstrar sua força. Isso porquê o senatoriável venceu a queda de braço com Rogério
Cruz, que queria o partido na base
caiadista. Mas foi por pouco.

Contra o relógio

Os apoios de Rogério Cruz e Jeferson Rodrigues ao governador Ronaldo Caiado viriam junto com uma
articulação para derrubar Campos
da presidência estadual do partido.
Mendanha teria conversado em São
Paulo - o que ele nega - para resolver
a questão. Nos bastidores do alto
escalão, o comentário é de que exprefeito de Aparecida teria cancelado uma agenda em cima da hora
para tratar do assunto.

1+1

O prefeito de Goiânia, Rogério
Cruz (Republicanos), prestou contas à sociedade na tarde da última
quarta-feira. Na tribuna da Câmara Municipal de Goiânia, o
gestor anunciou redução de 6,75%
nas despesas de custeio e manutenção do município.

Por falar em Senado

O embarque de João Campos (Republicanos) na précampanha de Gustavo Mendanha (Patriota) tem duas
avaliações: a primeira é que, enfim, Campos ganhou
vaga em uma chapa na disputa. A segunda, é que Mendanha ganha os preciosos tempos de Rádio e TV, além, é
claro, da tão almejada verba do partido. Para quem não
tinha quase nada, é um bom prêmio.

CURTA
t

2 Prefeita de Porangatu, Vanuza

Valadares perdeu o comando do
Podemos no município, mas imediatamente o deputado federal
José Nelto (Progressistas) a convidou para a legenda.

Rogério se esquiva de perguntas
sobre compras sem licitação
Fernando Leite / Secom Goiânia

Prefeito de Goiânia deu destaque à
redução de despesas de custeio na
prestação de contas à Câmara Municipal
Ana Bárbara Quêtto
Em sessão na Câmara Municipal de Goiânia ontem (15),
o prefeito de Goiânia, Rogério
Cruz (Republicanos), prestou
contas da administração municipal relativas ao primeiro
quadrimestre de 2022, e disse
que “este é o ano de executar
aquilo que foi planejado no
ano passado”.
Rogério Cruz deu destaque
à redução de despesas de custeio. “Graças à nossa gestão responsável, tivemos redução real
de 6,75% nas despesas totais
de custeio e manutenção do
município. Ainda assim, não
houve comprometimento da
prestação de serviços à população, nem prejuízos aos servidores municipais”, afirmou.
Após agradecer a presença
dos vereadores, o prefeito citou
a situação da Saúde na capital,
o aumento dos casos de Covid19 e dengue. “Estamos promovendo o crescimento da cidade
neste contexto de pós-pandemia. Também cuidamos da saúde dos goianienses, com a aplicação de mais de 266 milhões
no combate à Covid-19”, disse.
Ao falar sobre a criação de
empregos, o prefeito destacou
os postos de trabalho. “Com

incentivos fiscais estratégicos,
criamos condições para a geração de emprego e renda, impulsionando de forma positiva
o setor de serviços, como o de
eventos, por exemplo, que teve
redução do ISS, de 5% para
2%, e que têm retornado com
força e movimentado o segmento turístico da cidade”,
ressaltou o prefeito.
Na sua fala, o prefeito também citou a inflação. “A inflação corrói o orçamento das
famílias brasileiras. As inflações que pressionam as famílias, também penaliza o setor
público. Considerando a inflação de 12,3%, temos um resultado negativo de 2,71%.
Diante deste número, tivemos
uma redução de 6,75% nas
despesas totais de manutenção
do município”, relatou.

Receitas de
transferências

Durante a apresentação dos
números, o Secretário Municipal de Finanças, Vinícius Henrique Pires Alves, apresentou
os dados do município. De janeiro a abril deste ano, o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) teve um aumento
de 3,24%, em relação ao ano
anterior, 2021.

Prefeito prestou contas da administração municipal relativas ao primeiro quadrimestre de 2022
O secretário também relembrou a queda nas transferências
de recursos para a Saúde, principalmente a ausência de repasse para o combate da pandemia, em 2021. Este ano, a
transferência de recursos para
o Sistema Único de Saúde (SUS)
teve uma queda de 21,82%.

Questionamentos

A vereadora Aava Santiago
iniciou suas considerações mencionando o veto do prefeito ao
projeto ‘Empregue Uma Mãe’,
que contava com incentivo fiscal de 5% para empresas que

contratassem mães com filhos
pequenos. “Esse incentivo seria
no imposto ISSQN. O que foi
alegado pelo veto, é de que nós
estaríamos fazendo um gesto
temerário”, afirmou.
“Se todas as empresas do
município aderissem ao ‘Empregue Uma Mãe’, a Prefeitura de Goiânia abriria mão
de 15 milhões em receita, que
é um quarto do que a Secretaria de Educação contratou
sem licitação no mesmo período”, concluiu.
Para finalizar, Aava comenta
sobre a proposta ‘Conecta Edu-

cação’, que incluiu um programa de reconhecimento facial
nas escolas e CMEIs municipais,
em outubro de 2021.
“A adesão desse contrato foi
de R$ 9 milhões, mas nós recebemos denúncias [nas quais]
100% das escolas afirmaram
que o equipamento não está
funcionando. A pergunta que
precisa ser respondida hoje é:
como pode a prefeitura ter pago
quase R$ 11 milhões para adquirir materiais que não chegaram a nenhuma das unidades
da educação municipal”, reafirmou. (Especial para O Hoje)
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O que esperar da logística
nos próximos meses?
Jonathan Roger Linzmeyer
Nos últimos meses, a logística internacional
vem sendo destaque em vários canais de comunicação e redes sociais. Mas o que podemos esperar para o próximo semestre de 2022 e também
para 2023?
Inicialmente, temos dois assuntos “ultrapassados”, mas que não param de atormentar aqueles que dependem de importação para os seus
negócios: lockdown e Covid-19.
Na última quarta-feira (1º), encerrou-se oficialmente o lockdown em Shanghai
o maior e mais importante centro financeiro da China, o que tem impactado diretamente nos espaços, e
na disponibilidade de contêineres
vazios, uma vez que os portos estavam parados há mais de 60 dias e as
cargas, que aguardavam embarque,
precisam ser escoadas.
Com os navios lotados, os comunicados dos armadores são de que
cargas pesadas estão com mais chances de rolagem, uma vez que os navios estão trabalhando com os limites
máximos de peso por embarcação.
Outra situação agravante é o atraso
nas operações dos navios. Devido à
grande movimentação nos portos,
os navios têm atrasado suas saídas
e não estão cumprindo seus itinerários nos portos, ocasionando assim também
atraso nos desembarques em seus destinos.
No quesito inflação, voltamos a enfrentar
revisões de tarifas que já tivemos no início da
pandemia, com aumentos significativos por
conta das aplicações de taxas dos armadores
para junho e julho. Os aumentos devem passar
da casa dos US$ 2 mil e os fretes devem chegar
por volta de US$ 8 mil por contêiner ainda em
junho no trecho China-Brasil.
Uma dica importante para quem precisa importar e manter as suas operações em dia é não
focar no valor do frete neste momento. Os armadores irão priorizar embarques com fretes
mais altos e também para quem já tem as reservas em mãos. Os aumentos são passageiros?
Não podemos afirmar, pois já sabemos que os
fretes jamais irão retornar aos valores comercializados antes da pandemia.
Que está ganhando com a crise? Toda cadeia
logística está sendo afetada desde os aumentos
dos fretes ao longo da pandemia, sem contar os
prejuízos causados pela falta de contêineres e
também pela ineficiência logística de alguns

portos no Brasil e no mundo. Porém, um setor
está lucrando muito, muito mesmo.
E não para por aí! Novos negócios, investimentos e mercados. Os armadores estão partindo
para um novo campo. O famoso “door to door”,
abocanhando uma fatia do mercado que era dividida entre vários setores. O mercado que
alguns armadores estão tentando pegar é perigoso, pois precisa de muitos “braços” para administrar, principalmente no Brasil, que é um
país muito extenso.
Quais setores estão de “cabelo em pé” e o
que eles pensam? Alguns setores já
falam em contagem regressiva para
acabar com as suas atividades. Os
dois setores que serão mais afetados
são os agentes de carga (NVOCC) e
os despachantes aduaneiros. Eu não
acredito que seja o fim deles, mas
tenho certeza que todos terão que
se adaptar aos novos mercados, inovando suas operações e trazendo
seus clientes para dentro de casa.
Para os armadores oferecerem
o “door to door”, o trabalho é mais
complexo, pois eles precisarão criar
uma cadeia completa de transportadoras em todos os países, fazendo
a coleta na origem e a entrada no
destino final. No meio deste processo, inclua o despacho aduaneiro
e o armazém alfandegado/geral.
Confirmando o pensamento acima, uma gigantesca do setor acabou de concluir a aquisição
de renomada empresa global em agenciamento
de cargas. A empresa adquirida traz consigo
uma organização forte e uma rede de frete
aéreo, incluindo voos próprios. Mais um passo
para atender a logística integrada.
Seguindo a mesma tendência de “monopolizar” o mercado de logística internacional, outra
gigante passa do mar para o ar. Em maio de
2022, essa terceira empresa anunciou um acordo
com nada mais nada menos que um dos mais
importantes grupos de
companhias aéreas.
Uma parceria estratégica de longo prazo no
mercado de carga aérea, em que suas aeronaves serão compartilhadas e a duas se tornarão sócias. Acha que
Jonathan Roger Linzmeyer
acabou? Não! Vem
é diretor e coordenador do
mais por aí. A bola da
núcleo de comércio extevez são os portos!
rior de empresa do setor

“Acha que
acabou?
Não! Vem
mais por aí.
A bola da
vez são os
portos”

É possível fortalecer a
cultura da doação no Brasil?
Lina Bocchi
Não é novidade que a pandemia trouxe à
tona diversas questões sociais, principalmente
em relação a pessoas e comunidades em situação
de vulnerabilidade. Enquanto o nosso País via os números de doações
declinarem em 2019, no auge do
Covid-19 as doações dobraram, com
investimentos sociais por empresas,
saindo de uma média de R$ 3,25 bilhões para R$ 6,5 bilhões, segundo
a Pesquisa Benchmarking do Investimento Social Corporativo (BISC).
Hoje, 2022, infelizmente já sabemos que o ritmo de doações desacelerou, muito em detrimento da
crise econômica que assola o País.
Porém, o que a pandemia nos mostrou foi muito além da comoção
social com a necessidade do outro.
Os dados revelam um potencial
muito grande de doadores e voluntários no Brasil, acendendo a chama
de que a cultura da doação pode,
sim, ser uma realidade nacional.
Esse movimento nada mais é do que enraizar
a doação e o voluntariado como parte ativa da
nossa cultura. Além do comportamento ligado
às pessoas e empresas enquanto potenciais doadores, a transparência das organizações sociais
é essencial, visto que um dos maiores impedimentos dos doadores é a dúvida relacionada à
destinação do recurso doado.
É essa clareza que vai garantir ao projeto
credibilidade para continuar e ampliar sua atuação na comunidade e até crescer internamente

– evolução fundamental para manter a organização sustentável.
Atuando diretamente com o terceiro setor,
sabemos que é imprescindível para as instituições
mostrar transparência por meio de um nível de
organização e controle, que pode
ser executado com processos simples como anotar nomes, contatos
atualizados, fotos das entregas e
relatório de recebimentos e prestação de contas. Quando esta ponta é
fortalecida, as demais também podem ser amarradas, mas claro, apenas se fizerem a sua parte.
Precisamos falar sobre doações
com nossos pares, amigos, vizinhos.
Precisamos trazer visibilidade às
campanhas e projetos nas nossas
redes sociais, ampliando o alcance
das instituições que conhecemos
ou das causas com as quais nos
identificamos. Precisamos de empresas comprometidas com o impacto social que causam além de
seus próprios muros.
E, além disso, precisamos entender que a doação não acontece somente no âmbito financeiro – o voluntariado
existe enquanto doação
de tempo, tão importante quanto o recurso monetário. Aguçar a percepção em relação ao
outro é o primeiro passo
Lina Bocchi é analista de
para fortalecer nossa
relacionamento do Insticultura da doação.
tuto Conecta Brasil

“Precisamos
falar sobre
doações
com nossos
pares,
amigos,
vizinhos”
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CARTA DO LEITOR

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

CONTA PONTO

{

Esse inglês era malvisto
na região porque ele
fazia muita matéria
contra garimpeiro,
questão ambiental.
Aquela região lá, região
bastante isolada, muita
gente não gostava dele.
Tinha que ter mais do
que redobrado a atenção
para consigo próprio.
E resolveu fazer
uma excursão”
Jair Bolsonaro (PL), presidente da
República, em entrevista a um canal
de YouTube sobre as buscas pelo indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips no Vale
do Javari, na Região Oeste do Amazonas. Os dois estão desaparecidos
desde o dia 5 de junho.

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
a Secretaria municipal de Saúde do Rio de
Janeiro (SmS-Rio) confirmou nesta terçafeira (15/6) o primeiro caso da varíola dos
macacos (monkeypox) na cidade. esse é o
4º caso registrado no Brasil em três estados. a vítima é um brasileiro, de 38 anos,
mas que mora em Londres, na inglaterra.
ele chegou ao Brasil no sábado (11) e, no
dia seguinte, procurou atendimento médico no instituto nacional de infectologia
evandro chagas, da Fundação oswaldo
cruz (ini/Fiocruz). “Povo não tem um minuto de sossego”, afirmou o leitor.
Joana D'arc Martins (@jo_maartins)

M

@ohoje
a alegria dos viajantes durou pouco. na
noite de terça-feira (14), o presidente Jair
Bolsonaro (PL) resolveu vetar a decisão
que garantia o despacho gratuito de bagagens de até 23 quilos em voos nacionais e
de até 30 quilos em voos internacionais.
“ele zerou o imposto sobre o querosene
para as empresas aéreas e faz os passageiros pagar bagagem. o presidente está do
lado de quem?”, perguntou o internauta.
Luiz Gonzaga Jayme (@Lugojol_)
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@jornalohoje
a alegria dos viajantes durou pouco. na
noite de terça-feira (14), o presidente Jair
Bolsonaro (PL) resolveu vetar a decisão que
garantia o despacho gratuito de bagagens
de até 23 quilos em voos nacionais e de até
30 quilos em voos internacionais. “ele
zerou o imposto sobre o querosene para as
empresas aéreas e faz os passageiros
pagar bagagem. o presidente está do lado
de quem?”, perguntou o internauta.
Luiz Gonzaga Jayme (@Lugojol_)

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

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

4

n

ohoje.com
GOIÂNIA, QUINTA-FEIRA, 16 DE JUNHO DE 2022

ECONOMIA

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

Texto foi aprovado pelo Senado e Câmara dos Deputados

Projeto que
limita ICMS dos
combustíveis
vai à sanção
presidencial
A Câmara dos Deputados aprovou a votação do Projeto
de Lei Complementar (PLP) 18/2022, que limita a aplicação
de alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias
e Serviços (ICMS) sobre combustíveis. O texto segue para
sanção presidencial.
Na sessão desta quarta-feira (15), os deputados rejeitaram o único destaque que poderia mudar o texto-base
aprovado na noite de ontem (14) pelos parlamentares.
Deputados do PT propuseram que as perdas dos estados e
dos municípios fossem corrigidas pela inflação (IPCA), assegurando uma compensação aos entes em valores reais.
O projeto incide na alíquota do ICMS para gás natural,
energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. Segundo a matéria, esses produtos seriam classificados
como essenciais e indispensáveis, levando à fixação da
alíquota do ICMS em um patamar máximo de 17% ou
18% (a depender da localidade), inferior à praticada
pelos estados atualmente. O PLP também prevê a compensação da União às perdas de receita dos estados
quando a perda de arrecadação ultrapassar 5%.
O texto também reduz a zero, até 31 de dezembro de
2022, as alíquotas da Cide-Combustíveis e a tributação de
Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes
sobre a gasolina. O diesel e o gás de cozinha já têm esses
tributos zerados.

Compensação

Ao tramitar no Senado, congressistas acrescentaram
um dispositivo para garantir recursos para o Fundo de
Manutenção da Educação Básica (Fundeb). Essa emenda
prevê que, se os estados
e municípios perderem
recursos em função da
lei, a União vai compensá-los para que os
Pode ter um impacto
atuais níveis do Fundeb
reverso e elevar
sejam mantidos. A medida impede que o Funainda mais os
deb perca recursos
tributos e reduzir a
com a redução da arrecadação do ICMS. O
renda dos
fundo tem receitas vinconsumidores
culadas à arrecadação
desse imposto.
Assim como o Fundeb, a área da saúde,
outro recurso carimbado, terá os repasses garantidos mesmo que haja perda
de arrecadação dos estados. Recursos carimbados são
aqueles com destinação definida, sem possibilidade de
redirecionamento para outras áreas.

Redução de preços

De acordo com senador Fernando Bezerra (MDB-PE),
relator da matéria no Senado, o projeto pode derrubar
em R$ 1,65 o preço da gasolina e em R$ 0,76 o preço do
diesel. No entanto, argumentou 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.
Especialistas ouvidos pelo O Hoje apontam que a implementação da medida pode não surtir efeitos para os
consumidores finais, no caso a população, além de aumentar
o rombo fiscal, já que a medida se trata também de uma
isenção fiscal dos tributos federais (PIS/Cofins e Cide).
Para o economista Luiz Carlos Ongaratto, a sinalização
da medida já causou impactos negativos na economia,
com a reação de investidores. “Só na oscilação cambial
gerada por um projeto desse, que já está acontecendo,
pode haver uma piora na crise fiscal”, explica. Segundo
ele, a medida pode reforçar a instabilidade de investimentos estrangeiros, que pode favorecer a fuga do dólar
do país. “E como o dólar é a moeda dólar é a moeda indexadora, o combustível vai subir novamente com o aumento
dos custos”, pontua.
Ongaratto também defende que a proposta, além de
não surtir efeitos a longo prazo, pode “ter um impacto inverso e elevar ainda mais os tributos e reduzir a renda
dos consumidores, além de aumentar a inflação”. Ele explica que as justificativas dos postos e distribuidora, que
é a paridade internacional, vai continuar. “Podemos ter
um rombo mensal muito grande e vai prejudicar ainda
mais a questão fiscal do país”. (ABr)

Arrocho dos juros aqui dentro
e nos EUA ameaça economia
A alta das taxas básicas de juros nos Estados Unidos, embora já aguardada pelos mercados, veio em intensidade maior do que a
esperada por uma parte do setor financeiro,
ao menos aqui dentro – ainda que não tenha
representado de fato uma “surpresa” especialmente para o mercado norte-americano.
Submetido a pressões intensas por parte dos
tais “agentes do mercado”, que vinham forçando a mão em defesa de aumentos mais
vigorosos, alegando certa “frouxidão” da autoridade monetária na condução da política
de juros, o Federal Reserve (Fed), banco
central dos EUA, operou o aumento mais intenso em quase três décadas.
Como resultado, os juros básicos foram
aumentados em 0,75 pontos de porcentagem,
para um intervalo entre 1,50% a 1,75% ao
ano – taxas imensamente inferiores àquelas
praticadas no Brasil, mas num movimento
que corresponde a uma intensificação na
política de aperto monetário iniciado de
forma mais gradual ainda no ano passado.
As expectativas por lá são de pelo menos
mais duas rodadas de elevação das taxas,
resultando em juros ao redor de 3,0% a
4,0% ao final deste ano, com consequências
sobre a economia em todo o globo.
Parte daquela elevação, na verdade, já
havia sido antecipada pelos mercados e,
portanto, seu efeito sobre os preços dos
ativos (ações, títulos financeiros, commodities
e outros) tende a ser amenizado. De toda
forma, antecipam-se movimentos estimulados pela remuneração relativamente mais
elevada dos títulos do Tesouro norte-americano, comparada ao período anterior ao ar-

rocho nos juros. A segurança oferecida por
aqueles papéis pode estimular alguma fuga
de capitais estrangeiros do Brasil rum aos
EUA, causando desvalorização do real frente
ao dólar mais à frente. Ontem, no entanto,
o mercado reagiu inicialmente à decisão do
Fed com recuo na cotação do dólar em reais
(quer dizer, trouxe valorização marginal
para a moeda brasileira).
O encarecimento do crédito, aqui dentro e
lá fora, tende a desaquecer a economia, reduzindo as possibilidades de um crescimento
mais acelerado, com reflexos ainda sobre o
mercado de trabalho, a oferta de empregos e,
portanto, sobre o desemprego. A renda das
famílias, que já vinha derrapando, sofrerá
ainda mais, levando, ao final, a uma retração
nas decisões de consumo, com reflexos duvidosos sobre o nível dos preços em geral.

Como esperado...

Aqui dentro, conforme já antecipado pelo
próprio Banco Central (BC), os juros básicos
foram elevados ontem, horas depois do
anúncio do Fed, em mais meio ponto de
porcentagem, para 13,25% ao ano, num arrocho muito mais severo do que o praticado
pelo banco central norte-americano, com
consequências mais danosas sobre a atividade econômica e o emprego, como já registrado, e impactos igualmente negativos
sobre a dívida pública bruta. O Comitê de
Política Monetária (Copom), formado pela
alta diretoria do BC brasileiro, já antecipou
mais um aumento “de igual ou menor magnitude” em sua próxima reunião, programada para os dias 2 e 3 de agosto.

BALANÇO
t

2 Segundo comunicado liberado após a reunião finalizada ontem, o Copom considera que “a crescente incerteza da atual conjuntura,
aliada ao estágio avançado
do ciclo de ajuste e seus impactos ainda por serem observados, demanda cautela
adicional em sua atuação”.
Mas acrescenta, algumas linhas acima: “diante de suas
projeções e do risco de desancoragem das expectativas
para prazos mais longos, é
apropriado que o ciclo de
aperto monetário continue
avançando significativamente em território ainda mais
contracionista”.
2 O comitê, prossegue o comunicado à imprensa, vai
“perseverar em sua estratégia
até que se consolide não apenas o processo de desinflação
como também a ancoragem
das expectativas em torno de
suas metas”. Ou seja, o arrocho
prosseguirá até que os mercados se convençam de que a
inflação cairá e se manterá
baixa nos próximos dois anos.
2 Juros mais altos, já vem
anotando a própria Instituição Fiscal Independente (IFI),
ligada ao Senado, criam novos desafios para a gestão da
dívida pública, ao criar novas

despesas e novos rombos nas
contas públicas, fazendo crescer novamente a relação entre dívida e Produto Interno
Bruto (PIB). Os cortes de despesas correntes, como parte
da estratégia de arrocho fiscal, estarão apenas “enxugando gelo”, já que o déficit
nominal (que considera as
despesas com juros) continuará em crescimento por
efeito da alta dos juros.
2 A edição mais recente
do relatório de acompanhamento fiscal da IFI, divulgado também ontem, demonstra claramente que a redução do endividamento do
setor público, como proporção do PIB, pode ser alcançada plenamente pelo caminho do crescimento econômico. Mesmo numa fase de
taxas muito modestas para
a atividade econômica. Mostra, ainda, como o aumento
dos juros pode ter um efeito
deletério para a saúde das
contas públicas.
2 Em abril, registra a IFI,
a dívida bruta do governo
geral (União, governos estaduais e prefeituras) havia alcançado R$ 7,075 trilhões em
abril deste ano, correspondendo a qualquer coisa ao
redor de 78,3% do PIB, na

estimativa do BC. Em 12 meses, desde abril do ano passado, aquela relação registrou
diminuição de 6,7 pontos de
porcentagem, comparandose a pouco mais de 85,0% do
PIB há um ano. Parte relevante dessa redução veio por
conta do aumento nominal
do volume total de riquezas
geradas pelo País.
2 Nos quatro primeiros meses deste ano, a relação dívida
e PIB anotou baixa correspondente a 2,0 pontos percentuais (saindo de 80,3% em
dezembro passado). O aumento nominal do PIB no
mesmo período respondeu
pela maior parte desse ganho.
Na estimativa da IFI, aquele
crescimento determinou uma
redução de 3,2 pontos na relação entre dívida e PIB, mais
um ponto foi retirado pela
recompra de títulos da dívida
pública pelo governo e perto
de 0,6 pontos vieram da valorização do real frente ao
dólar. Os juros nominais
apropriados ao saldo daquela
dívida, no entanto, significaram uma elevação de 2,8 pontos. Vale dizer, não fossem
os juros mais altos, a relação
dívida/PIB teria baixado quase 4,8 pontos de porcentagem,
para 75,5% do PIB.

Presidente veta retorno do
despacho gratuito de bagagem
O presidente Jair Bolsonaro sancionou projeto de lei
que altera a legislação do setor aéreo, mas vetou o retorno
do despacho gratuito de bagagem. A volta do despacho
de bagagem foi incluído no
texto da Medida Provisória
(MP) 1089/2021, conhecida
como MP do Voo Simples, e
aprovada no fim de maio pela
Câmara dos Deputados.
A MP autorizava o despacho gratuito, sem qualquer
tipo de taxa, de até um volu-

me de bagagem com até 23
kg em voos nacionais e 30 kg
em voos internacionais.
Atualmente, as empresas
aéreas cobram um valor à
parte no preço da passagem
pelas bagagens de 23 quilos
em voos nacionais e 32 quilos
nos voos internacionais. O
governo disse que vetou o retorno “por contrariedade ao
interesse público”.
A MP do Voo Simples flexibilizou procedimentos relativos
ao setor aéreo e à atuação da

Agência Nacional de Aviação
Civil (Anac), derrubando diversas normativas. O texto define o serviço aéreo como atividade de interesse público
que, mesmo submetida a uma
regulação, pode ser livremente
explorada por entes privados.
Entre outros pontos, estabelece que qualquer pessoa física ou jurídica poderá explorar serviços aéreos, observadas
as normas do Código Brasileiro
de Aeronáutica (CBA) e da autoridade de aviação civil. (ABr)
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Indeﬁnição do PT em Goiás também
atrapalha pré-campanha de Lula
Ricardo Stuckert

"Prejudica todo o
nosso projeto,
ainda mais que já
temos três précandidaturas
definidas que
defendem o
governo
Bolsonaro",
declarou Mauro
Rubem
Francisco Costa
A indefinição do PT em
Goiás não é ruim somente para
uma possível pré-candidatura
e pré-campanha em Goiás, mas
também para o desenvolvimento de um palanque para
o próprio ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva (PT) no
Estado. A avaliação é de membros do próprio partido.
O Jornal O Hoje conversou
com alguns filiados, mas também com o vereador Mauro
Rubem. "Prejudica todo o nosso projeto, ainda mais que já
temos três pré-candidaturas
definidas que defendem o governo Bolsonaro", declarou
o parlamentar.
Em relação aos nomes citados por Mauro Rubem, tratam-se de major Vitor Hugo
(PL), Gustavo Mendanha (Patriota) e o próprio governador
Ronaldo Caiado (União Brasil).
O mandatário do Estado, contudo, tem ficado neutro em
relação ao primeiro turno.
Ainda segundo Mauro,
essa indefinição impacta também as campanhas proporcionais. "Mas vamos reverter
esse quadro com movimentos
suprapartidários para colocar
a pré-campanha Lula e Alckmin na rua, colados aos nossos pré-candidatos."

Adiamentos

O PT já adiou duas vezes
o seu encontro estadual, mo-

“Mas vamos reverter
esse quadro com
movimentos
suprapartidários
para colocar a précampanha de Lula e
Alckmin na rua”,
disse Mauro Rubem
mento em que ocorreria a
possível indicação à federação
(PT, PV, PCdoB) do nome que
o partido gostaria que fosse
o pré-candidato de consenso
para postular o Palácio das
Esmeraldas. A data original
era 28 de maio.
Quando esta foi adiada
para 11 de junho, o pré-candidato do PSB, o ex-governador José Eliton, retirou o
nome da disputa. Ele disse
que não houve consenso e
que com a dilatação do prazo
ficaria difícil estruturar uma
pré-campanha e campanha.
Extraoficialmente, a infor-

mação é que o PT Nacional
articulava para ter o ex-governador Marconi Perillo
(PSDB) na chapa de forma
atropelada, o que desagradou
José Eliton. Ele teria se chateado não somente em relação ao tratamento dispensado
a ele, mas também ao précandidato do Partido dos Trabalhadores, Wolmir Amado,
com quem manteve conversas constantes enquanto a federação e o PSB discutiam o
melhor nome para o Estado.
Nas vésperas do 11 de junho, o segundo adiamento. A
presidente estadual do PT, Kátia Maria, informou que a mudança ocorreu por orientação
do diretório nacional. Mais
uma vez, nos bastidores, seria
mais tempo para articulações
do partido com Marconi.
Oficialmente, contudo, a
nota da presidência disse que
o diálogo deve continuar para
haver consenso. “O PT de
Goiás apresentou o nome do
Professor Wolmir Amado ao
Governo de Goiás e segue em

diálogo com a Federação Brasil Esperança, formada pelo
PT, PCdoB, PV, a Direção Nacional e os partidos que compõem a aliança em apoio ao
Presidente Lula.”
E ainda: “Considerando que
as teses, que seriam debatidas
no Encontro, envolvem partidos que integram a coligação
nacional e amplo leque de
alianças que está sendo construído em torno da candidatura do Presidente Lula e que
é necessário ampliar os entendimentos com estes partidos e lideranças políticas sobre
a construção dos palanques
estaduais, é que se decidiu por
continuar os diálogos na busca
da melhor tática eleitoral.”

Esquerdas não querem
Marconi

O anúncio do adiamento
do encontro estadual do PT
ocorreu no último dia 9. Um
dia antes, lideranças de esquerda se reuniram em Goiânia a convite do vereador Mauro Rubem para debater o pleito

deste ano. Estavam presentes
líderes de movimentos sociais,
sindicais e os partidos PT,
PSOL, PV e Rede. O encontro
aconteceu na Câmara de Goiânia, na sala da presidência.
Na ocasião, eles chegaram
a conclusão que não veem o
ex-governador Marconi Perillo como representante da
chapa Lula-Alckmin (PT-PSB)
em Goiás. Vale citar, Perillo
estaria em conversas com PT
nacional para compor a chapa
da federação (PT, PV e PCdoB)
em Goiás.
Na ocasião, os presentes
defenderam a formação de
uma chapa majoritária com
os nomes de Wolmir Amado
(PT) e Cintia Dias (PSOL) para
o governo do estado; e Manu
Jacob (PSOL), Denise Carvalho
(PCdoB) e Cristiano Cunha
(PV) para o senado. A ideia é
que um novo encontro ocorra
na segunda-feira (13) para
debater um programa político
que representa a chapa LulaAlckmin no Estado. (Especial
para O Hoje)

DESMATAMENTO

Delegado diz que parlamentares são “ﬁnanciados por madeireiros”
O delegado da Polícia Federal e ex-superintendente da
corporação no Amazonas, Alexandre Saraiva, acusou na terça-feira (14) parlamentares da
base do presidente Jair Bolsonaro (PL), como a deputada
Carla Zambelli (PL-SP) e o senador Jorginho Mello (PL-SC),
de serem “financiados por madeireiros”. O delegado alega
ter “dois carrinhos de supermercado de prova” e diz ser
difícil conter crimes ambientais na Amazônia porque os
políticos da região são apoiados por quem comete o desmatamento ilegal.
“Esses criminosos têm boa
parte dos políticos da região
norte no bolso, eu estou falando de governadores, senadores. Veja de onde saíram
grande parte dos parlamentares do Centrão. São financiados por esses grupos. [Os
senadores] Zequinha Marinho,
Telmário Mota, Mecia de Jesus,
Jorginho Melo de Santa Catarina mandou ofício, a Carla
Zambelli foi lá defender madeireiro. Temos uma bancada
do crime, de marginais, de
bandidos”, ressaltou Saraiva

Divulgação DPF-AM

Ex-superinendente Alexandre Saraiva citou alguns nomes em sua fala
em entrevista à Globo News.
Apesar de dizer “governadores”, Alexandre não citou nenhum durante a fala. O delegado acrescentou ainda que “a
maior prova de que ele está
certo é que já fez essas acusações antes e nunca foi processado”. O assunto foi um dos
mais comentados no Twitter
nesta quarta-feira com a hashtag #ZambelliNaCadeia.
“Sabe qual é a maior prova
de que estou falando a verdade?
Eu já falei isso várias vezes e
eles nunca me processaram,
eu tenho dois carrinhos de supermercado de prova”, decla-

rou. “Quando alguém vê o descumprimento da lei evidente e
se presta ao papel de defender
o marginal e atacar a polícia,
tem artigo no Código Penal que
prevê isso. Eles tinham conhecimento do que estava acontecendo porque receberam laudos periciais mostrando inequivocamente que aquela madeira tinha origem ilegal”.
Alexandre se refere na fala
à Operação Handroanthus da
PF, que fez uma apreensão
histórica de 213 mil metros
cúbicos de madeira ilegal na
divisa entre Amazonas e Pará,
no fim de 2020. A investigação

apontou desmatamento ilegal,
grilagem de terra, fraude em
escrituras e exploração madeireira em áreas de preservação permanente.
O recorde anterior de
apreensão de madeira também
ocorreu no Pará. Segundo os
coordenadores da operação
Arco de Fogo, em 2010 foram
apreendidos 64,5 mil metros
cúbicos de madeira na reserva
extrativista (Resex) Renascer,
no nordeste do estado.
Saraiva acusou o ministro
do Meio Ambiente à época,
Ricardo Salles, de não realizar
perícia do material corretamente. O delegado foi demitido do cargo um dia após enviar uma notícia-crime ao STF
(Supremo Tribunal Federal)
contra Salles. Na época, o ministério do Meio Ambiente
afirmou que o delegado estava
“em busca de holofotes”. Zambelli e Saraiva chegaram a bater boca em audiência no Congresso em abril do ano passado sobre o tema.
O senador Telmário Mota
(Pros-RR) negou ter interferido
em qualquer fiscalização, inquérito ou processo relacio-

nado a crimes ambientais, e
disse ter encaminhado denúncia contra Saraiva na corregedoria da Polícia Federal, ao
Ministério Público Federal e à
Justiça, pelo crime de calúnia.
O parlamentar alegou que a
notícia-crime apresentada pelo
delegado é “absolutamente leviana e mentirosa, vinda de
uma pessoa com clara intenção de autopromoção”.
O senador Zequinha Marinho
afirmou que “não compactua
com atos criminosos. O senador
não irá tolerar difamação, calúnia
ou qualquer ataque à sua imagem, seja de quem for. O que o
delegado da Polícia Federal no
Amazonas afirma é grave. Vamos
buscar a Justiça como forma de
combater esse crime de calúnia.
Que fique claro, o senador – que
é o representante legal dos paraenses – atendeu a um pedido
da Associação das Indústrias Exportadoras de Madeiras do Estado
do Pará (Aimex) e da Associação
da Cadeia Produtiva Florestal da
Amazônia (Unifloresta), que reclamavam de arbitrariedades cometidas no âmbito da Operação
Handroanthus”. (Rodrigo Melo,
especial para O Hoje)
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Viola desaﬁnou feio

A oposição ao Governo rastreia há semanas
o dinheiro de caras emendas parlamentares
de deputados bolsonaristas, que bancariam
esses shows milionários de sertanejos pagos
por prefeituras. Porém achou um problema
geral: a oposição também usa esse artifício.
Os shows, aliás, foram cancelados, mas por
contrato ninguém desafina a viola. O cantor
ou recebe a multa (também alta) ou o restante
do cachê. O que muitos prefeitos estão fazendo
é apenas adiando as apresentações. E esperando a poeira baixar.

Suspeito deu detalhes do assassinato de Bruno e Dom Phillips

Amarildo teria
confessado
que matou
Bruno e Dom
A Polícia Federal (PF) afirmou na noite de ontem (15) que
o suspeito Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como Pelado,
teria confessado que participou da morte do indigenista
Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. De
acordo com a PF, “remanescentes humanos” que foram encontrados precisam ser analisados em perícia para confirmar
se tratam-se de pedaços dos corpos dos dois desaparecidos na
região da reserva do Vale do Javari, no Oeste do Amazonas.
O superintendente da Polícia Federal no Estado do Amazonas, Alexandre Fontes, informou em entrevista coletiva
que o suspeito teria confessado participação no crime na
noite de terça-feira (14). Pelado está preso junto com o irmão,
Oseney da Costa de Oliveira, mais conhecido como Dos Santos.
Os dois são investigados pelo desaparecimento e possível
morte do indigenista e do jornalista, que sumiram há 11 dias,
no domingo 5 de junho.
Amarildo, o Pelado, teria dito aos policiais federais que enterrou os corpos e afundou o barco que Bruno Pereira e Dom
Phillips usavam. Como o local é descrito pela PF com uma
região de mata muito fechada, o superintendente disse que
sem a confissão do suspeito a possível conclusão das investigações ficaria ainda mais difícil.
A força-tarefa informou na noite de ontem que a embarcação
deve ser resgatada na manhã de quinta-feira (16). Os restos
de corpos humanos foram enviados para Brasília, onde serão
periciados. (Augusto Diniz, especial para O Hoje)

Pé na areia
Fogueira eleitoral
A campanha nem começou e
o Nordeste – com colégio eleitoral que pode decidir a eleição –
já entrou na agenda dos presidenciáveis. Mal Lula da Silva
(PT), líder nas pesquisas, indicou
que vai pisar em alguns Estados,
o staff do Palácio do Planalto
correu em viagens precursoras.
O presidente Jair Bolsonaro confirmou para os prefeitos que vai
visitar Campina Grande (PB) e
Caruaru (PE) no mesmo dia 24
– o dia de São João. As duas cidades disputam há décadas o título de “maior festa junina de
São João do mundo”. Para evitar
ciumeira e não perder eleitores,
Bolsonaro vai aparecer nas duas,
evidentemente.

Belém em 2 rodas

Bolsonaro também vai visitar
a região Norte, que agora ganhou
as atenções da mídia mundial,
com a confirmação da morte trágica de Dom Philips e de Bruno
Pereira. Mas quer passar longe
de Manaus, foco das investigações. Vai descer em Belém neste
fim de semana para uma motociata programada por aliados.

O PT está tão confiante na eventual vitória
de Lula da Silva para presidente que o marqueteiro Sidônio Pereira ganhou uma folga. Curte
o feriadão no litoral sul da Bahia – será o único
antes da pauleira da eleição. Sidônio já manda
muito no staff no entorno de Lula, apadrinhado
por Fernando Haddad (seu cliente na campanha
de 2018) e pelo conterrâneo Jaques Wagner.

Mansões al mare

A situação anda feia para quem peitou a legislação ambiental pensando que dinheiro e
poder são aliados da impunidade. O Ministério
Público Federal pediu, a Justiça Federal acolheu
e sete mansões avaliadas em mais de R$ 50 milhões podem ser derrubadas em Trancoso, em
Porto Seguro. A turma conseguiu uma liminar
e ganhou prazo de 45 dias – não se sabe se para
preparar a reza ou mostrar documentos que
garantam a trava no trator na porta.

Seu imposto

A alíquota efetiva do IR pago por 1% dos
mais ricos foi de 5,25% em 2019, enquanto a
classe média pagou mais do que o dobro. A
maior parte da renda dos milionários é de
lucros e dividendos, não tributados no Brasil.
Este desequilíbrio é a alma do livro "Progressividade tributária e crescimento econômico",
com textos organizados pelo professor Manoel
Pires, coordenador do Observatório de Política
Fiscal. A obra financiada pela Samambaia Filantropias reúne estudos de Rodrigo Orair, Nelson Barbosa e Debora Freire, entre outros.

Bancada de deputados do
PSDB em Goiás é esvaziada
Assembleia Legislativa de Goiás
(Alego), que contava com seis tucanos,
hoje tem apenas três nomes do partido
Thauany Melo
Nas eleições de 2018, as
candidaturas do PSDB foram
soterradas. Com José Eliton na
disputa para governador, Marconi Perillo para senador e Célio Silveira para a Câmara dos
Deputados, a sigla só conseguiu
eleger o último. Para a Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), no entanto, o resultado foi
promissor, com o partido chegando a uma bancada de seis
deputados estaduais – hoje reduzidos a três, após uma debandada de nomes para a base
do atual governador de Goiás,
Ronaldo Caiado (UB).
Quando Caiado era senador,
em 2017, o atual deputado federal Célio Silveira chegou a
dizer nas redes sociais que ele
não tinha “trabalho algum e
nem obras no Entorno de Brasília”. Hoje o ex-tucano, que
em abril se filiou ao MDB, partido do pré-candidato a vicegovernadoria na chapa de
Caiado, Daniel Vilela, caminha
com o governador, sob justificativa de que o ubista é forte
na região, que compõe a base
do eleitorado dele.
Célio Silveira chegou a qualificar, em discurso feito na
tribuna, que a gestão de Caiado
é de "seriedade, competência
e eficiência." Segundo ele, o

atual governador vem trabalhando e tentando fazer o melhor para a população goiana.
“O Governo de Goiás está redondo e dando continuidade
ao trabalho elaborado e pensado pelo governador Ronaldo
Caiado e sua equipe. Eu tenho
muita tranquilidade de estar
com Ronaldo Caiado”, afirmou.
O parlamentar também chegou
a dizer que acredita que a
atual gestão estadual é a melhor que a sociedade goiana
já viu e citou a Segurança Pública como exemplo.
Quando era deputado estadual, em 2020, o atual prefeito de Luziânia, Diego Sorgatto (União Brasil) deu a largada na Alego e trocou o PSDB
pelo partido do governador,
União Brasil. Também exPSDB, o deputado estadual
Francisco Oliveira reforçou
a base do governo neste ano
e se filiou ao MDB.
Apesar de, anteriormente,
ser oposição, Oliveira costumava deixar um pé do outro
lado. Ainda quando ele estava
no PSDB, disse que tinha muitos pensamentos parecidos
com o governador, atrelando
o seu posicionamento a “mudanças de paradigma”.
Antes líder da oposição na
Alego, o deputado estadual Talles Barreto foi o último a deixar

Em 2018, o ninho
tucano elegeu um
deputado federal e
seis representantes
na Assembleia
Legislativa. Hoje, o
partido foi reduzido
a três deputados
estaduais

o PSDB para se filiar ao União
Brasil. Quando tucano, o parlamentar tecia duras críticas
à gestão de Caiado, chegando
a classificar o governo como

“pífio” e afirmar que nem os
próprios aliados conseguiam
destacar ações positivas de
Caiado. “Subiram vários parlamentares aqui da base do
governo e não vi nenhum falando coisas positivas deste
governo. É um governo pífio,
vergonhoso”, disse durante o
Pequeno Expediente da Alego
no dia 18 de junho de 2019.
Em fevereiro de 2021, Barreto criticou Caiado sobre a
gestão durante a pandemia,
ressaltando que o governador
é médico. “Nós entramos em
lockdown em Goiás no dia 19
de março do ano passado e o
Governo não planejou de forma organizada esse isolamento. Eu fico triste, pois Goiás
poderia ter saído na frente e
ter sido referência em toda a

América do Sul, mas não saímos”, afirmou.
Se antes crítico assíduo, hoje
o parlamentar acompanha o
governador e comemora quando a gestão recebe apoiadores.
“Goiás não tem praia, mas Trindade hoje foi tomada pelo ‘mar
de gente' que apoia a gestão
do nosso governador Ronaldo
Caiado. Tivemos a participação
de prefeitos dos 4 cantos do
Estado, presença maciça de lideranças que acreditam que
Goiás está nos trilhos do desenvolvimento com a gestão
do União Brasil. Vamos juntos
por um Estado cada vez melhor para todos nós”, escreveu
nas redes sociais, em referência
ao encontro do União Brasil
realizado no último 8 de junho.
(Especial para O Hoje)
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Heber Gomes

Goiás perde para
o Internacional e
sofre sua primeira
derrota em casa
pela Série A
Victor Pimenta

O Goiás perdeu sua primeira em casa no Brasileiro
da Série A. A equipe esmeraldina foi vencida pelo Internacional por 2 a 1, na noite
desta quarta-feira (15), na
Serrinha e voltou a ficar próximo da zona de rebaixamento. Os gols da partida foram
marcados por Edenilson e
Alan Patrick. Da Silva diminuiu para os goianos.

Primeiro tempo

O Goiás começou pressionando o adversário e após
dois escanteios, um acertando
na trave e próximo do gol do
Internacional. Porém em
duas chegadas na defesa esmeraldina, o Internacional
abriu o placar. Após cruzamento pela esquerda com
Moisés, Edenilson apareceu
livre para mandar para o fundo das redes. Ainda teve a
análise do Var, mas validado.
O time esmeraldino seguiu
na pressão e mais em bolas
pelo alto, porém quando não
parava em Daniel, a bola saia
pela linha de fundo.
O Internacional chegou a
ter mais posse de bola que o
Goiás por muito tempo, chegando com perigo principalmente pelo lado esquerdo com
Wanderson. Uma bela jogada,
quase o ponta faz um golaço
em Tadeu. O Goiás chegou

No Estádio da
Serrinha, o
Internacional
derrotou o
Goiás por 2 a 1

equilibrar as ações de jogo e
em uma cobrança de escanteio
de Elvis e Da Silva de cabeça
marcou. A primeira etapa ainda teve Pedro Raúl que trom-

SÉRIE C

Segundo tempo

O treinador Jair Ventura
mudou dois jogadores no intervalo, mas o Internacional
saiu na frente novamente. Com
apenas dois minutos, David
cruzou para Alan Patrick que
finalizou para o gol de Tadeu.
O Goiás não esboçou nenhuma
reação de ficar próximo do
empate, com o time colorado
impedindo as finalizações no
gol de Daniel.
O Internacional também
fez alterações mas que a princípio não mudaram o jogo. Tadeu pouco trabalhou depois
do gol de Alan Patrick. No final

do jogo, o Goiás ainda tentou
uma pressão, mas que não
conseguiu ser efetivo para deixar tudo igual a partida. Fim

de jogo na Serrinha: primeira
derrota em casa na competição, Goiás 1 x 2 Internacional.
(Especial para O Hoje)

FICHA tÉcnica
Goiás 1×2 Internacional
Data: 15 de junho de 2022. Horário e local: 20h30, estádio hailé
Pinheiro (Serrinha). Arbitragem: caio max augusto Vieira (Rn); assistentes: Jean marcio dos Santos (Rn) e Lorival candido das Flores
(Rn); quarto árbitro: Victor Lucas Pereira Silva (go). Gols: Da Silva
40’1t (goiás); edenilson 7’1t e alan Patrick 2’2t (internacional)
Goiás: tadeu; Dieguinho, Da
Silva, Reynaldo (Pedrinho), caetano, Dadá Belmonte; caio Vinicius (Luan Dias), matheus Sales
(auremir), Élvis; Pedro Raúl (Renato Junior), Vinicius (Vitinho).
Técnico: Jair Ventura.

Internacional: Daniel; Bustos,
Vitão, mercado e moisés; gabriel, Johnny (Liziero), edenilson e alan Patrick (maurício);
David (alemão) e Wanderson
(Pedro henrique).
Técnico: mano menezes.

BRASILEIRÃO

Contra ex-clube, Moacir Júnior

comemora vitória em sua
estreia pela Aparecidense
Após uma boa passagem
pela equipe do ABC-RN, o
técnico Moacir Júnior começou sua trajetória na
Aparecidense com o pé direito. Isso porque o treinador levou o Camaleão a vencer o time de Ribeirão Preto
pelo placar de 2 a 0 na noite
da última segunda-feira
(14). Essa foi a primeira derrota sofrida pela Pantera
dentro do estádio Santa
Cruz, time ao qual Moacir
também já treinou em 2017
e 2020. O resultado também
tirou o time goiano da zona
de rebaixamento. O treinador falou sobre o reencontro com a equipe e do primeiro jogo sob o comando
do novo clube.
“Realmente o Botafogo,
por ser uma equipe da cidade onde eu moro, temos
sim um conhecimento a
mais. Mas houve a troca recente de treinador que fez
com que mudasse o estilo
de jogo, além de possuir jogadores de qualidade. Fico
feliz que conseguimos fazer
um jogo bastante organizado e determinado. Fomos
merecedores dos três pontos. Avaliar o desempenho
do time no calor do jogo é
um pouco difícil mas a gente
se sente um pouco aliviado
em sair da zona de desconforto. É só o começo, fizemos
apenas dois treinos mas os
atletas assimilaram muito
bem as ideias. Agora é trabalhar aquelas situações que
precisam ser melhoradas e
sempre buscar evoluir”, co-

bou com o adversário e acabou
cortando a cabeça, mas de toca,
seguiu no jogo normalmente.

mentou o treinador.
Com a vitória, o time da
cidade de Aparecida de
Goiânia subiu para a 12ª
colocação na tabela, com
12 pontos em dez jogos.
Apenas quatro pontos atrás
do São José-RS, primeira
equipe dentro da zona de
classificação, em oitavo lugar. O próximo compromisso do Camaleão será contra
o Paysandu, líder da Série
C, em partida que marcará
a estreia de Moacir no Aníbal Toledo. O treinador também falou sobre o que espera da partida.
“O Paysandu é o líder da
Série C. É uma equipe muito
bem treinada pelo Márcio
Fernandes. Uma equipe experiente e que talvez tenha
um dos maiores investimentos entre todos os clubes
participantes. Mas vamos
em busca de mais um bom
jogo onde teremos que ter
muita determinação. Eles
vêm obtendo bons resultados tanto dentro de casa
como fora, mas iremos sempre buscar um resultado positivo dentro da nossa casa,
para que possamos chegar
em um lugar melhor na tabela”, disse Moacir Júnior.
A Aparecidense volta a
campo agora somente no
próximo sábado (18),
quando recebem o Paysandu, pela Série C. A partida acontece no estádio
Aníbal Batista de Toledo,
às 19 horas, horário de
Brasília. (Victor Pimenta,
especial para O Hoje)

Fora de casa, Atlético tenta
surpreender Palmeiras
Vivendo seu melhor momento na Série A do Campeonato Brasileiro, o Atlético
Goianiense terá pela frente
um desafio difícil nesta quinta-feira (16). Fora de casa, a
equipe comandada pelo técnico Jorginho enfrenta o Palmeiras, que está invicto há
11 jogos no torneio e que iniciou a rodada na liderança
da competição nacional.
Vindo de duas vitórias
consecutivas, o Rubro-Negro
tenta embalar de vez no Brasileirão, para deixar para trás
a zona de rebaixamento do
campeonato, que ainda está
próxima. Para tentar surpreender o Alviverde, Jorginho deve mandar a campo o
mesmo time que derrotou o
Fluminense, no último sábado (11), no Maracanã.

Palmeiras

A principal novidade do
Palmeiras para o confronto
desta quinta-feira (16) é o retorno do zagueiro paraguaio
Gustavo Gómez, que volta ao
time depois de um período
com sua seleção. Ao seu lado,
Luan e Murilo, titulares nos
últimos jogos, disputam a

Bruno Corsino/Atlético-GO

Jorginho deve
repetir, contra o
Palmeiras, o time
que derrotou o
Fluminense

condição de titular. Além de
Raphael Veiga, que se lesionou contra o Atlético-MG, na
nona rodada, Abel Ferreira
não terá a dupla de laterais
Marcos Rocha e Jorge, que
saíram com dores da última
partida. Apesar de não terem
tido lesões detectadas, os dois
serão preservados.

Histórico

A partida desta quinta-feira (16) será a décima nona
da história entre Palmeiras e
Atlético Goianiense. Com 10
vitórias, quem mais venceu
foram os paulistas. Os goianos
levaram a melhor em seis
oportunidades. Além disso, as
equipes empataram em outras
duas partidas. O último jogo
entre os clubes aconteceu em
novembro do ano passado.
Pela 31ª rodada do Brasileirão,
o Alviverde não tomou conhecimento do Dragão e goleou por 4 a 0, no Allianz Parque. (Breno Modesto, especial para O Hoje)

FICHA tÉcnica
Palmeiras x Atlético-GO
Data: 16 de junho de 2022. Horário: 18h. Local: allianz Parque, em São Paulo (SP). Árbitro:
Ramon abatti abel (Sc). Assistentes: Kleber Lucio gil (Fifa/Sc) e henrique neu Ribeiro (Sc). VAR:
emerson de almeida Ferreira (mg)
Palmeiras: Weverton; garcia (mayke), gustavo
gómez, Luan (murilo) e Piquerez; Danilo, zé Rafael
e gustavo Scarpa; gabriel Veron, Rony e Dudu.
Técnico: abel Ferreira

Atlético-GO: Ronaldo; hayner, Édson, Ramon e Jefferson; marlon Freitas, gabriel Baralhas e Jorginho;
Wellington Rato, Diego churín e Luiz Fernando.
Técnico: Jorginho
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Vila Nova FC

Dado Cavalcanti espera que o Colorado tenha uma mudança de postura na partida contra o Fantasma

TeNTANdo reagir
Breno Modesto
Último colocado da Série B
do Campeonato Brasileiro, o
Vila Nova entra em campo nesta quinta-feira (16) tentando
voltar a triunfar e sair da lanterna da competição nacional.
Sem vencer há seis rodadas, o
Colorado ainda não sabe o que
é conquistar os três pontos sob
o comando do técnico Dado
Cavalcanti, que assumiu no
empate sem gols com a Chapecoense, na oitava rodada.
O comandante vilanovense
não deve mexer na escalação
de sua equipe. No entanto,
Dado Cavalcanti cita que mudanças precisam acontecer. No
caso, mudanças em relação ao
comportamento dos atletas,
que, na visão dele, pecaram
em falta de agressividade contra o CRB, na rodada passada.
“A maior mudança que nossa equipe precisa ter é em relação a uma condição específica de comportamentos. Al-

Vila Nova recebe o Operário-PR, no OBA,
e tenta sair da lanterna da Série B
guns comportamentos que nós
precisamos evoluir, precisamos
melhorar. Acho que, no jogo
passado, faltou um pouco mais
de agressividade na marcação
da nossa equipe. E, quando
conseguimos ser agressivos e
roubar a posse de bola, nós
não fomos efetivos ao chegar
à frente. Então, essa foi a ênfase

do nosso trabalho nesses dias.
Quanto às mudanças de peças,
como de costume, não sou de
trocar jogadores assim”, disse
Dado Cavalcanti.

Operário-PR

Para o confronto desta quinta-feira (16), o técnico Claudinei
Oliveira terá sete desfalques.

Por ter recebido o terceiro cartão amarelo na derrota para o
Bahia, na última rodada, o zagueiro Thales terá de cumprir
suspensão automática diante
do Colorado. Por lesão, estão
fora os zagueiros Alemão e
Bonfim, os meias Rafael Chorão
e Leandrinho, o meia-atacante
Rafael Oller e o atacante Kalil.

FICHA tÉcnica
Vila Nova

x

Operário-PR

Data: 16 de junho de 2022. Horário: 20h. Local: estádio onésio Brasileiro alvarenga, em goiânia
(go). Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS). Assistentes: Leirson Peng martins (RS) e tiago augusto
Kappes Diel (RS). VAR: Daiane caroline muniz dos Santos (Fifa/SP)
Vila Nova: tony; alex Silva, Rafael Donato,
Renato e Willian Formiga; Ralf, arthur Rezende e Wagner; matheuzinho, Daniel amorim e
Pablo Dyego.
Técnico: Dado cavalcanti

Operário-PR: Vanderlei; arnaldo, Reniê, Willian
machado e Fabiano; andré Lima (tomas Bastos),
Ricardinho, Fernando neto e giovanni Pavani
(Felipe Saraiva); Silvinho e Paulo Sérgio.
técnico: claudinei oliveira

Assim, a tendência é de que
o Fantasma inicie o duelo com
William Machado fazendo a dupla de zaga ao lado de Reniê.
No meio, Giovanni Pavani e Felipe Saraiva disputam a vaga de
Rafael Chorão. Além disso, André
Lima e Tomas Bastos também
disputam uma das vagas de titular do meio de campo.

Histórico

A partida desta quinta-feira
(16) será a quinta da história
entre Vila Nova e Operário-PR.
Com duas vitórias, quem mais
venceu foi o Colorado. O Fantasma levou a melhor apenas
uma vez. Além disso, os clubes
empataram em um outro jogo.
O último encontro aconteceu
em setembro do ano passado.
Pela 27ª rodada da Série B daquela temporada, o Tigre derrotou o time paranaense por 2
a 1, no OBA. O atacante Clayton
e o zagueiro Rafael Donato marcaram os gols do triunfo. (Especial para O Hoje)
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Número de trabalhadores
autônomos cresceu na pandemia
Rendimento de informais equivalia a 69% em relação aos que começaram antes da pandemia

Pedro Pinheiro

Sabrina Vilela
Desde o início da pandemia, com o fechamento das
empresas devido ao isolamento social, o número de pessoas
desempregadas cresceu. Outra estatística provocada pelo
vírus, foi a de pessoas autônomas. Goiás fechou o ano
de 2021 com uma taxa de desemprego de 11,3%, menor
que a de 2020 (12,7%), primeiro ano da pandemia, porém mais alta do que a 2019
(10,7%), de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por
Amostra Domiciliar Contínua
(PNAD Contínua).
Trabalhar por conta própria
foi uma forma de amenizar
os impactos financeiros atrelados à pandemia. Informações
do Dieese apontam que trabalhadores desta categoria retomaram o patamar pré-pandemia no primeiro trimestre de
2021, já o total de ocupados
cresceu somente do quarto trimestre do mesmo ano.
No final do ano passado,
o número de ocupados alcançou o patamar de 0,2% a
mais que no mesmo período
de 2019. Contudo, os autônomos cresceram cerca de 6,6%
no mesmo período, como é o
caso da boleira Helen Cristina
Araujo,27, que resolveu investir no ramo alimentício e
criou o “Menina Boleira” bem
no auge da pandemia em julho de 2020.
“Antes eu trabalhava com
vendas informais e diante da
pandemia, com tudo parado,
vi que eu precisava de um empreendimento que me trouxesse renda em casa. Sempre
quis trabalhar pra mim mesma, conciliar trabalho com
outras responsabilidades, sabendo que eu poderia ter minha renda sem ter que trabalhar fora, mas ao mesmo tempo ter prazer na minha atividade”, conta a profissional.

O número de ocupados no mercado de trabalho chegou em 2021 ao patamar de 0,2 ponto percentual a mais que no mesmo período de 2019
Para dar os passos iniciais
precisou de esforço e dedicação. “Todo começo é um desafio. Primeiro a incerteza de
Será que vai dar certo? Mas
aprendi a dizer algo que me
motiva até hoje: ‘Tá com
medo, vai com medo mesmo’”. Hellen se arriscou mesmo tendo o medo da maioria
dos autônomos que é a incerteza se vai conseguir trabalhar a fim de garantir o
sustento, mas ela aponta que
os segredos são bom planejamento, foco e esforço.
“Meu rendimento está
bem melhor. Trabalhando
para os outros você sabe que
é aquele valor limitado todo
mês. Trabalhar pra gente é
saber que você pode estabelecer metas infinitas e ver o
resultado dos seus esforços
diariamente. Hoje consigo lidar com as despesas de casa,

fiz investimentos em novos
equipamentos, e estou ajustando meu ambiente de trabalho (delivery) dentro de
casa mesmo”, afirma.
Helen Cristina Araújo já
se preocupou em fazer o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) por se preocupar com a legalidade. “Eu já
possuo CNPJ . Eu tenho uma
empresa então encaro ela
como uma responsabilidade,
sou Mei [Micro Empreendedor Individual]”.
Já a Naiara Miguel Dias
e Paula ,32, resolveu trabalhar com vestuário e começou a empreender por
conta própria em agosto de
2021 por meio da Bela Tropycana Moda Fitness. Ela
teve a ideia após perder o
emprego formal.
“Meu maior desafio foi começar com pouco investi-

mento, por isso comecei com
pré-venda, sem estoque. As
pessoas escolhiam as peças,
daí eu buscava com meu fornecedor e isso se tornou muito desafiador pois na maioria
das vezes as clientes escolhiam as peças que não estavam mais disponíveis. Mesmo
assim a procura foi crescendo, por isso esse mês estou
realizando o meu projeto e
estou começando a fabricar
minhas próprias peças, porque além de eu ter um estoque agora posso vender por
um valor muito mais acessível para minhas clientes”,
conta realizada.
Naiara afirma que passa
ainda por períodos de incertezas no negócio. “Já passei
vários momentos de incertezas, muitas vezes quis desistir,
por que nada na vida é fácil
ainda mais no começo, já fi-

quei semanas sem vender”,
afirma a autônoma que agora
possui faturamento maior do
que quando trabalhava.
Mesmo com as dificuldades enfrentadas na hora de
pesar na balança, trabalhar
por conta própria é melhor.
“Trabalhar em casa tem os
seus desafios pois temos que
considerar como um trabalho
normal, nos policiar para dar
certo. É muito gratificante
ver que seu esforço está valendo a pena e que pouco a
pouco estou alcançando minhas metas. Isso também me
proporcionou trabalhar com
meu marido e a flexibilidade
de poder fazer meu horário
é muito bom”. Naiara ainda
não possui CNPJ, para assuntos referente a empresa de
moda fitness ela usa o próprio
CPF até conseguir se estabilizar no trabalho.
Arquivo pessoal

Jéssica Araújo

Helen se arriscou
mesmo tendo o medo
da maioria dos
autônomos que é a
incerteza se vai
conseguir trabalhar a
fim de garantir o
sustento

Naiara Miguel resolveu
trabalhar com vestuário e
começou a empreender
por conta própria em
agosto de 2021

Autônomos têm menor rendimento e proteção social
Mesmo para a maioria que
está trabalhando por conta
própria, o rendimento médio
dos que começaram o trabalho
nessa posição nos últimos dois
anos equivalia a 69,1% do recebido por aqueles que estavam nessa condição há dois
anos ou mais, segundo dados
do quarto trimestre de 2021
conforme relatório da Dieese.
No caso dos que estavam nessa posição antes da pandemia,
o lucro médio era de R$ 2.074,
já os mais novos recebem em
média R$ 1.434. Os dados mostram ainda o racismo estrutural existente pois quando
se trata de empreendedores

negros, independente de
quando começaram o negócio.
Quando se trata de informalidade, muitos autônomos
não têm como preocupação
inicial tentar legalizar a empresa, prestar contas, mas
sim apenas ter um dinheiro
inicial para investir. Entre os
trabalhadores por conta própria que estão nessa condição
há menos tempo, 74,2% não
tinham CNPJ e não contribuem com a previdência social. Entre os mais antigos, o
percentual era de 58,3%. Entre os mais recentes, apenas
12,7% tinham CNPJ e contribuíam com a previdência, en-

quanto entre os antigos, eram
20,6% nessa situação.
O documento aponta a incerteza do negócio como justificativa para empreendedores não quererem fazer o
CNPJ, pois exige uma certa
estabilidade por causa de contas mensais a pagar e isso
pode acabar gerando um endividamento. O percentual
dos que contribuem com a
previdência - neste caso está
incluso quem é Mei - é de
7,9%, número considerado
baixo se levar em consideração o número existente de
empresas mais recentes. E
14,9% entre os trabalhadores

por conta própria que estão
a mais tempo no mercado.
Fazer essas contribuições
servem de proteção ao empreendedor em sentido social
já que é uma alternativa de
continuar recebendo uma renda em caso de acidente, licença-maternidade, contagem de
tempo para aposentadoria –
caso a contribuição esteja em
dia - entre outros benefícios.
Outro dado importante é
das pessoas que resolvem se
aventurar na autonomia e
procuram por empregos que
não exijam maior qualificação profissional - que não
precisem de ensino superior

ou curso demorado.
Os mais antigos no mundo
do empreendimento são mais
voltados para ciências e intelectuais trabalhadores qualificados da agropecuária, florestais, da caça e da pesca; e
trabalhadores qualificados,
operários e artesãos da construção, das artes mecânicas
e outros ofícios. Os mais recentes tinham proporções
maiores que os antigos entre
os trabalhadores dos serviços,
vendedores dos comércios e
mercados; operadores de instalações e máquinas e montadores ; e ocupações elementares. (Especial para O Hoje)
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Trecho chegou a ser desviado na última terça-feira (14)

Desvio na
Praça Cívica
para obras do
BRT foi adiado
para domingo
Sabrina Vilela
A Praça Cívica terá um novo desvio a partir deste
domingo,19, às 8h por causa das obras do BRT NorteSul. Segundo a prefeitura de Goiânia por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM), será realizado
um remanejamento de uma adutora (tubulação de
água) na principal alça de acesso no local com a Avenida
84, na próxima segunda-feira,20, começará a remoção
do pavimento existente.
A SMM destinará agentes de trânsito à Rua 94 com
Avenida 85, e com Avenida 84. Condutores de veículos
particulares serão orientados a usar o terceiro anel
(Rua 94), criado em julho de 2021 pela secretaria,
devido aos avanços da obra do BRT na Praça Cívica.
Outra medida a ser tomada pela pasta a fim de não
gerar transtorno é o ajuste de tempos semafóricos no
terceiro anel situado na Rua 94. A prefeitura orienta
ainda que os condutores busquem rotas alternativas
ou usem o aplicativo Waze durante o período de obras.
Devido ao avanço das obras do BRT Norte-Sul, o
plano de mobilidade para o centro de Goiânia foi apresentado pela prefeitura de Goiânia no dia 15 de julho
de 2021. O anel interno da Praça Cívica, no centro da
capital, foi interditado no dia 24 de julho, por 75 dias, e
permanece fechado para execução das obras.
Conforme informações da secretaria municipal de
infraestrutura urbana (Seinfra), seriam construídos
1.240 metros lineares de pavimentação de corredor
BRT e de vias para ônibus comum em pavimentos de
concreto na Praça Cívica. Além disso, a secretaria informou que as obras contaram com aval do Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan),
que autorizou a execução da pavimentação, por meio
de acompanhamento arqueológico.
O BRT norte-sul foi dividido em dois trechos, sendo
o primeiro, do terminal isidória até o terminal cruzeiro
do sul, em aparecida de Goiânia, e o segundo trecho,
do Terminal Recanto do Bosque,na região norte do
município, passando pela praça do Trabalhador, Praça
Cívica, praça do Cruzeiro e chegando ao terminal Isidória. no lançamento da obra, em julho de 2021, a
nova estrutura seria entregue aproximadamente três
meses depois, mas agora,a expectativa é que a construção
das quatro estações de embarque e desembarque na
praça cívica sejam entregues em setembro deste ano.

Trecho da Praça Cívica interditado

O desvio da Praça Cívica, posto na terça-feira, dificultou o tráfego de veículos durante a manhã. Entretanto,
a previsão do remanejamento da adutora, segundo a
Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal
de Mobilidade (SMM), é até o dia 10 de julho. O período
do trabalho feito em parceria com a Companhia de Saneamento de Goiás (Saneago), será aproveitado para
finalizar os detalhamentos de pavimento.
A segurança será garantida, segundo a SMM, com
apoio de agentes da pasta na região. Entretanto, mesmo
com a ajuda, durante as obras, é recomendado que os
condutores busquem por rotas alternativas, por meio
de aplicativos, como Waze ou Maps, além de ficarem
atentos à sinalização e placas de desvios que orientam
o motorista. (Especial para O Hoje)

EXPRESSA
Pela terceira vez em 2022, a região do Entorno do
Distrito Federal recebe o Mutirão Governo de Goiás,
iniciativa do programa Goiás Social que oferece, em
um único lugar, mais de uma centena de serviços gratuitos à população.
Na 8ª edição do evento, marcada para os dias 18 e 19
de junho, sábado e domingo, serão atendidos moradores
de Formosa, Planaltina, Água Fria de Goiás, Cabeceiras
e Vila Boa. “Desde que assumi, deixamos claro que o
foco é o cidadão e o Mutirão significa trazer toda
estrutura do nosso governo para mais perto das pessoas”,
afirmou o governador Ronaldo Caiado.
Na saúde, será possível ter acesso a consultas e
exames oftalmológicos, testagem para Covid-19, vacinação,
ecocardiograma, eletrocardiograma, doppler, cadastro
de medula óssea, doação de sangue, mamografia e
exames citopatológicos, entre outros serviços.

| juridica@ohoje.com.br

Sexta Turma do STJ dá salvo-conduto
para cultivo de maconha medicinal
A Sexta Turma do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) concedeu salvo-conduto para
garantir a três pessoas que possam
cultivar Cannabis sativa (maconha) com a
finalidade de extrair óleo medicinal para
uso próprio, sem o risco de sofrerem qualquer
repressão por parte da polícia e do Judiciário.
Ao julgar dois recursos sobre o tema, um de
relatoria do ministro Rogerio Schietti Cruz e
o outro do ministro Sebastião Reis Júnior, o
colegiado concluiu que a produção artesanal
do óleo com fins terapêuticos não representa
risco de lesão à saúde pública ou a qualquer
outro bem jurídico protegido pela legislação
antidrogas. Segundo o ministro Schietti, uma
vez que a produção artesanal do óleo da Cannabis sativa se destina a fins exclusivamente
terapêuticos, com base em receituário e
laudo assinado por médico e chancelado
pela Anvisa ao autorizar a importação, "não

há dúvidas de que deve ser obstada a repressão criminal" sobre a conduta dessas
pessoas. Para o ministro Sebastião Reis Júnior,
as normas penais relativas às drogas procuram tutelar a saúde da coletividade, mas
esse risco não se verifica quando a medicina
prescreve as plantas psicotrópicas para o
tratamento de doenças. Schietti destacou
que, embora a legislação brasileira possibilite,
há mais de 40 anos, que as autoridades competentes autorizem a cultura de Cannabis exclusivamente para fins medicinais ou científicos, a matéria ainda não tem regulamentação específica. Para o magistrado, a omissão
dos órgãos públicos "torna praticamente inviável o tratamento médico prescrito aos
pacientes, haja vista o alto custo da importação, a irregularidade no fornecimento do
óleo nacional e a impossibilidade de produção
artesanal dos medicamentos prescritos".

“Ócio Forçado”
A Segunda TST examinou casos em que trabalhadoras foram colocadas em
situação de ócio forçado. O
primeiro trata de uma vigilante que deixou de ser escalada para prestar serviços
durante a gravidez. O outro
envolve uma bancária que,
após sofrer aborto espontâneo, deixou de receber
metas e de ser cobrada, até

ser dispensada. A relatora
do recurso de revista da
profissional, ministra Maria
Helena Mallmann, destacou
que, apesar de a Prosegur
ter cerca de 280 empregados
só em Belo Horizonte, a vigilante fora privada de exercer suas funções e de receber salário, em vez de ter
sido aproveitada para atuar
em outro cargo ou função.

Direito a amamentação
A Comissão de Defesa
dos Direitos da Mulher da
Câmara dos Deputados
aprovou projeto que garante
que lactantes possam amamentar seus filhos, inclusive
adotivos, durante a realização de provas de concurso
público, desde que a criança
tenha até seis meses de idade (PL 316/22). De acordo
com a proposta, no ato de

inscrição no concurso, a candidata deverá informar a
intenção de amamentar o
filho no decorrer das provas
e apresentar a certidão de
nascimento da criança. No
dia da prova, ela deverá levar um acompanhante adulto responsável pela guarda
da criança e por sua entrega
à candidata no momento da
amamentação.

TJGO deﬁne
escala de
plantonistas
durante feriado
de Corpus Christi
O presidente do TJGO,
desembargador Carlos
França, aprovou a escala
de plantão judicial estadual
de custódia, de 13 a 20 de
junho, com a convocação
de 10 magistradas e o mesmo número de magistrados. Conforme o Decreto
Judiciário nº 1.382/2022,
estão irá atuar no plantão
judicial estadual de custódia a juíza Ana Cláudia
Veloso Magalhães, da comarca de Goiânia.

Ministro Alexandre de Moraes toma
posse como presidente do TSE
O ministro Alexandre de Moraes foi
eleito presidente do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), afirmando que “a Justiça
Eleitoral não tolerará que milícias, pessoais
ou digitais, desrespeitem a vontade soberana do povo e atentem contra a Democracia no Brasil”. Segundo ele, os brasileiros
e as brasileiras merecem em 2022 eleições
eficientes, seguras, transparentes e com
respeito à soberania popular. Após a elei-

ção pelo Plenário do TSE, mediante voto
secreto, Moraes pediu a palavra para agradecer a confiança que lhe foi confiada
pelos votos dos colegas de bancada. Ele
agradeceu especialmente ao ministro Edson Fachin, atual presidente da Corte, que
“aplainou e pavimentou o melhor dos caminhos para o fortalecimento da Justiça
Eleitoral e da democracia brasileira para
as Eleições de 2022”.

RÁPIDAS

t

CNJ – Orientação é para que os tribunais instalem Pontos de Inclusão Digital,
especialmente nos municípios que não sejam sede de unidades judiciárias. Para tanto, recomenda-se que sejam celebrados acordos de cooperação com órgãos do Sistema de
Justiça, como Defensorias, Procuradorias e seccionais da OAB.
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Hospital do Centro-Norte passa
a realizar cirurgias pediátricas
O Governo de Goiás, por
meio da Secretaria de Estado
da Saúde de Goiás (SES-GO),
segue ampliando o atendimento pediátrico na rede estadual e, nesta quarta-feira
(14) deu início as cirurgias
pediátricas no Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), em Uruaçu. As operações vão de baixa a alta
complexidades, dependendo
do caso. Quem procura o hospital será atendido no ambulatório por especialistas
na área, que irão avaliar a
necessidade ou não de uma
intervenção cirúrgica.
O HCN conta com duas médicas especialistas da Faculda-

de de Medicina da Unesp, em
Botucatu (SP), que dão apoio
neste início de atendimentos
na unidade hospitalar. Ambas
realizarão cirurgias com o intuito de diminuir a necessidade
de deslocamento de mais de
280 Km até Goiânia.
A Dra. Ana Onofre destaca
a importância de ter tal procedimento na unidade. “Hoje
a cirurgia pediátrica é uma
especialidade com poucos
profissionais em Goiás e no
Brasil, principalmente em regiões mais distantes das capitais. Na maioria das vezes,
os procedimentos em crianças são realizados por uma
equipe de cirurgia geral, mas

o corpo infantil é diferente,
precisa de um cuidado específico”, explica.
Cerca de 90% dos atendimentos feitos foram encaminhados para cirurgia, com alguns já sendo realizados no
dia seguinte. O intuito é corrigir desconfortos ou outras
situações que proporcionem
riscos à saúde da criança. “Estamos fazendo cirurgias dos
mais variados tipos. Já notamos a necessidade de realizar
retirada de cistos, cirurgia
para hérnia, postectomia e
possivelmente cirurgia de correção no coração devido a
uma má formação”, complementa a Dra. Onofre.
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Operações da prefeitura já
taparam mais de 400 mil buracos
Cerca de 77% do
cronograma inicial
do Projeto 630, de
reconstrução
asfáltica, já foi
concluído
Daniell Alves
A operação
tapa-buracos,
da Prefeitura
de Goiânia, já
tapou mais de
400 mil buracos desde o ano de 2020. Até
maio deste ano, a Secretaria
Municipal de Infraestrutura
(Seinfra) tapou 88.940 buracos, em mais de 220 vias de
117 bairros da Capital. Para
o serviço, foram produzidas
cerca de 6,8 mil toneladas de
massa asfáltica na Usina de
Asfalto da prefeitura.
Já entre janeiro e março
de 2020, antes do início do
Projeto 630, a Seinfra tapou
126.598 mil buracos e, durante todo o ano de 2020,
foram 222.913 no total. Em
2021, foram tapados cerca
de 123 mil buracos. “Certamente, neste ano teremos
menos buracos para tapar.
O Projeto 630, que vai atingir
111 bairros, já está com 76%
das atividades concluídas, o
que representa 5.652.364,86
metros quadrados de asfaltos
novos executados”, detalha
o titular da Seinfra, engenheiro Everton Schmaltz.
Para colocar em prática esses números, a Seinfra destaca
cerca de 100 servidores para
trabalhar, todos os dias, em
14 bairros, durante a semana.
Aos finais de semana, o serviço
é feito com equipes de plantão,
para atender a demandas que
chegam até o órgão via solicitações da população, por meio
dos canais de comunicação
da prefeitura e imprensa.
A operação tapa-buracos
é realizada diariamente em
Goiânia, e os trabalhos são
intensificados no período de
chuvas, que provocam transtornos nas vias, e prejudicam
o bom desenvolvimento e segurança do trânsito. “Com o
avanço do Projeto 630, de
reconstrução asfáltica, muitas vias que antes estavam
em situação crítica, hoje es-

Para colocar em prática esses números, a Seinfra destaca cerca de 100 servidores para trabalhar, todos os dias, em 14 bairros
tão em ótimo estado de tráfego, o que diminui, a cada
dia, a necessidade de novas
operações tapa-buracos”, explica Everton.

Bairros atendidos

No último dia 13, foram
realizados serviços de infraestrutura em mais de 10 bairros da Capital nos setores Central, Moinho dos Ventos, Sudoeste, Novo Mundo, Bueno,
Jardim Santo Antônio, Finsocial, Jardim Clarissa, Residencial Orlando de Morais, Guanabara, Progresso, Parque
Santa Rita e Tropical Verde.
Servidores atuaram na
limpeza de bocas de lobo no
Parque das Laranjeiras, Setor
Sul, Centro, Marista, Campinas, Centro Oeste, Guanabara,
Leste Universitário e Novo
Mundo, e na construção de
boca de lobo na Rua CP-08,
no Setor Carolina Parque. Já
a equipe que cuida da iluminação da capital está presente
no bairro Cidade Jardim e em
setores que necessitam dos
serviços, de acordo com as
solicitações da população.
Entre as atividades destacam-se, ainda, a construção
de calçada na Rua 117, no Leste Universitário, recuperação

Até maio deste ano, a Secretaria Municipal de Infraestrutura
(Seinfra) informou que tapou 88.940 buracos
de calçada no Residencial João
Paulo II e rebaixamento de
calçada e meio-fio para rampa
de acessibilidade nas ruas SB08, SB-09 e SB-10, no Residencial Solar Bougainville.

Iluminação

Os profissionais especializados são designados diariamente para fazer a troca de
lâmpadas e luminárias danificadas, reposição de mate-

rial roubado, manutenção no
comando elétrico, reparo em
fiação rompida, aterramento
de poste e implantação de
novos pontos de iluminação
na cidade.
Com 179.042 pontos luminosos instalados em Goiânia,
a Seinfra recebeu, entre janeiro e maio, 23.412 solicitações
de serviços e atendeu 21.465
pedidos. “Nesse mesmo período, foram instalados 1.485 novos pontos de iluminação na
capital, além de construídos
4.080 metros de rede aérea de
baixa tensão para instalação
de luminárias e 2.912 metros
de rede subterrânea de baixa
tensão para instalação de luminárias”, informa a pasta.
Balanço divulgado pela pasta mostra que 77% do cronograma inicial do projeto 630,
de reconstrução asfáltica, já
foi concluído. As obras de pavimentação já chegaram a 89
bairros, o que se traduz em
526 vias finalizadas e 5 milhões
de metros quadrados de asfalto
novo. Somente nos últimos seis
meses, 274 vias, em 49 bairros,
foram beneficiadas. Também
houve avanços nos serviços
de iluminação pública, tapaburacos, limpeza de bocas de
lobo, drenagem e trânsito.

Comurg também fará limpeza de córregos
A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg),
executa limpeza dos leitos e
margens dos córregos Botafogo, Cascavel e Capim Puba
até sexta-feira (17). De acordo
com a pasta, o objetivo é prevenir alagamentos, melhorar
o fluxo de águas e evitar proliferação de doenças causadas
pelo acúmulo de resíduos.
A programação envolve 30
servidores operacionais, que
retiram entulhos e galhadas
dos leitos e fazem a roçagem
e poda do mato nas margens.
As atividades foram iniciadas
nos córregos Botafogo, no Setor Pedro Ludovico, e Cascavel,
no Jardim América. Na quarta-feira (15), foram direcionados para o Capim Puba, no
Setor dos Funcionários, onde
permanecerão até sexta-feira.
Segundo a Comurg, nos últimos 20 dias, equipes limparam mais de 300 mil metros

As atividades foram iniciadas nos córregos Botafogo, no Setor Pedro Ludovico, e Cascavel, no Jardim América
quadrados de leito dos mananciais. Trechos urbanos dos
córregos Taquaral, Anicuns,
Água Branca e a lagoa do Se-

tor Jaó receberam os serviços
da companhia.
Em Goiânia, há 85 cursos
d’água que, periodicamente,

passam por ações de limpeza.
Os córregos Cascavel, Capim
Puba e Anicuns estão entre
os pontos que demandam

atenção e, por isso, recebem
com frequência as equipes de
limpeza. “Jogar entulhos em
áreas ambientais é proibido,
e o cidadão está sujeito a multas”, ressalta o presidente da
Comurg, Alisson Borges.
A Companhia disponibiliza
quatro ecopontos para o descarte correto de entulhos, recicláveis, óleo de cozinha e
demais resíduos, além do serviço gratuito do Cata-Treco.
“Reforçamos a limpeza nos
mananciais com o objetivo de
eliminar criadouros do mosquito da dengue, preservar o
meio ambiente e garantir mais
qualidade de vida aos moradores das regiões próximas
aos córregos”, afirma Alisson.
Para solicitar o serviço e conferir os endereços, basta acessar o aplicativo Prefeitura 24h,
WhatsApp (62) 98596-8555 e
teleatendimento (62) 35248555. (Especial para O Hoje)
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Ucrânia ignora ultimato russo
por rendição em Severodonetsk
Forças ucranianas
e civis estão
escondidas em
uma fábrica de
produtos químicos
na cidade;
resistência aos
ataques continua
A Ucrânia ignorou um ultimato russo para entregar a cidade de Severodonetsk, no leste, nesta quarta-feira (15), enquanto ministros da Defesa da
Organização do Tratado do
Atlântico Norte (Otan) se reuniam em Bruxelas para discutir
o envio de mais armas pesadas
para reabastecer os estoques
cada vez menores de Kiev.
A Rússia havia dito às forças
ucranianas escondidas em
uma fábrica de produtos químicos na cidade para interromper a “resistência sem sentido e depor armas” a partir
da manhã de quarta-feira, mais
uma pressão na batalha pelo
controle do leste da Ucrânia.
Os planos anunciados por
Moscou para abrir um corredor humanitário para civis
presos na fábrica foram interrompidos por bombardeios ucranianos, disseram
separatistas apoiados pela
Rússia, segundo a agência de
notícias RIA. Os separatistas
planejavam levar os civis
para o território sob seu próprio controle.
A Ucrânia afirmou que
mais de 500 civis estão presos
junto com soldados dentro

Tropas ucranianas
na região de
Donetsk

da fábrica química Azot, onde
suas forças resistem durante
semanas ao bombardeio russo que reduziu grande parte
de Severodonetsk a ruínas.
O prefeito da cidade, Oleksandr Stryuk, pontuou após
o término do prazo da manhã
que as forças russas estavam
tentando invadir o município
por várias direções, mas o

exército ucraniano continua
a defendê-lo.
“Estamos tentando empurrar o inimigo para o centro da
cidade”, afirmou ele na televisão, sem se referir ao ultimato.
“Esta é uma situação em andamento com sucessos parciais
e recuos táticos. As rotas de
fuga são perigosas, mas existem algumas”, complementou.
Serhiy Gaidai, governador
da região de Luhansk, onde
está situada Severodonetsk,
disse que o exército está defendendo a cidade e mantendo as forças russas fora de

Lysychansk, a cidade gêmea
controlada pela Ucrânia na
margem oposta do rio Siversky Donets.
“No entanto, os russos estão próximos e a população
está sofrendo e as casas estão
sendo destruídas”, destacou
Gaidai pouco antes do dim
do prazo dado pela Rússia.
Luhansk é uma das duas
províncias do leste que Moscou
reivindica em nome de representantes separatistas. Juntas,
elas formam Donbass, uma
região industrial ucraniana
onde a Rússia tem concentrado

seu ataque depois de não ter
conquistado a capital da Ucrânia, Kiev, em março.
A inteligência britânica informou que os combatentes
da fábrica química podem sobreviver no subsolo e que as
forças russas provavelmente
permaneceriam focadas neles.
Mas as forças ucranianas
no front oriental estavam
exaustas e em menor número,
disse o ministro da Defesa
britânico, Ben Wallace.
A Reuters não pôde verificar imediatamente os relatos do campo de batalha.

PÓS-BREXIT

UE processa Reino Unido por mudar protocolo

Bandeira da União Europeia na sede da Comissão Europeia em Bruxelas

A União Europeia (UE) lançou, nesta quarta-feira (15),
um novo processo legal contra
o Reino Unido devido a falhas
na implementação de partes
da resolução pós-Brexit que
foi acordada com o bloco.
O governo britânico revelou, no início desta semana,
planos no início para mudar
o Protocolo da Irlanda do Norte, um trecho do acordo destinado a manter aberta a fronteira entre a Irlanda do Norte
e a República da Irlanda, que
visa evitar o retorno da violência sectária.
A Comissão Europeia disse
que iniciou o processo porque
o Reino Unido não implemen-

tou o acordo “apesar de repetidos apelos” para fazê-lo.
O governo do Reino Unido
argumenta que ele precisa
ser “consertado” para evitar
“processos alfandegários pesados, regulamentação inflexível, discrepâncias de impostos e gastos e questões de
governança democrática”.
A UE disse que renegociar
o protocolo era “irrealista” e
que alterá-lo unilateralmente
seria considerado uma violação de um acordo internacional, o que poderia resultar
em punições.
Falando a jornalistas nesta
quarta-feira, Maroš Šefčovič,
vice-presidente da Comissão

Europeia, afirmou que “não
há qualquer justificativa legal
ou política para alterar unilateralmente um acordo internacional. Abrir a porta
para isso é também uma violação do direito internacional.
Então, vamos ser precisos:
isso é ilegal”.
O acordo foi estabelecido
para salvaguardar o Acordo
da Sexta-feira Santa, que ajudou a acabar com anos de
violência sectária e que exige
que não haja fronteiras rígidas entre a República da Irlanda, que faz parte da UE, e
a Irlanda do Norte, que deixou o bloco europeu junto
com o resto do Reino Unido.

IEA

Demanda global de petróleo deve subir 2%
A demanda mundial por
petróleo aumentará mais de
2%, indo para um recorde de
101,6 milhões de barris por
dia (bpd) em 2023, disse hoje
(15) a Agência Internacional
de Energia (IEA), embora os
preços altíssimos do petróleo
e as previsões econômicas enfraquecidas diminuam as
perspectivas. A IEA, com sede
em Paris, também afirmou,
em seu relatório mensal, que
a oferta estava sendo restringida pelas sanções à Rússia
por sua invasão da Ucrânia.
“Os temores econômicos
persistem, já que várias insti-

tuições internacionais divulgaram recentemente perspectivas pessimistas”, explicou a
IEA, prevendo que a demanda
aumentaria 2,2 milhões de bpd,
ou 2,2% em 2023 em comparação com 2022 e excederia os
níveis de antes da pandemia.
“Da mesma forma, o aperto da política monetária, o
impacto de um dólar em alta
e o aumento das taxas de juros sobre o poder de compra
das economias emergentes
significam que os riscos para
nossas perspectivas estão concentrados no lado negativo”,
afirmou a agência.

As economias da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE) seriam responsáveis
pela maior parte do crescimento da demanda em 2022,
enquanto a China lideraria
os ganhos em 2023, à medida
que emerge dos lockdowns
contra a covid-19.

Restrições

As recentes restrições à covid-19 colocam o maior importador de petróleo do mundo no caminho de sua primeira queda na demanda neste
século, informou a IEA. (ABr)

Procura pode atingir 101,6 milhões de barris por dia em 2023
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O filme ‘Central do Brasil’, lançado no ano de 1998, foi a obra que inseriu o Brasil, definitivamente, no circuito mundial, inclusive com indicação à premiação do Oscar

Luz,
câmera
e ação

A memória cinematográfica brasileira é
um retrato da história nacional, as telonas refletem os avanços tecnológicos, o
contexto social e político, o imaginário
popular e a rica e diversa cultura que
abrange a sociedade
Lanna Oliveira
“O cinema é um modo divino de contar a vida”, disse
o cineasta italiano Federico
Fellini. Já Orson Welles, diretor, produtor, roteirista e ator
de cinema norte-americano
disse certa vez que “o cinema
não tem fronteiras nem limites, é um fluxo constante de
sonho”. De modos diferentes,
ambos ressaltaram a transcendência do cinema, como
podemos imaginar e vivenciar
através das telas. Refletindo
sobre a importância da sétima
arte, podemos considerar a
relevância do cinema nacional
e por isso o celebramos oficialmente esta semana.
O Dia Nacional do Cinema
Brasileiro comemorado dia
19 de junho é uma homenagem às primeiras imagens
em movimento registradas
em território nacional: a entrada da Baía de Guanabara
por Afonso Segreto, em 1898.
De volta da Europa no navio
Brésil, onde havia feito um
curso de operação de cinematógrafos, o ítalo-brasileiro
registrou a sua chegada ao
Rio de Janeiro. Há, no entanto,
quem celebre a data em 5 de
novembro, dia no qual a primeira exibição cinematográfica pública foi promovida
no País no ano de 1896.
Independente da disputa,
o cinema brasileiro precisa ser
comemorado e valorizado. Fil-

mes de ficção e não ficção, documentários, longas e curtasmetragens dos mais diferentes
gêneros têm sido realizados
por mais de 120 anos por nomes como os de Nelson Pereira
dos Santos, Luiz Carlos Barreto,
Eduardo Coutinho, Glauber Rocha, Helena Solberg, Héctor
Babenco, Fernando Meirelles,
Walter Salles, Tata Amaral,
Anna Mulayaert e Kleber Mendonça Filho. O cinema compõe
a história cultural do País.
A memória cinematográfica brasileira é um retrato
da história nacional. As telonas refletem os avanços tecnológicos, o contexto social e
político, o imaginário popular
e a rica e diversa cultura que
abrange a sociedade. Seja para
conscientizar, entreter, divertir ou emocionar, o cinema é
um agente transformador.
Embora o País tenha passado
por momentos de estagnação
e atraso no setor, o catálogo
de filmes produzidos por aqui
é rico e valorizado no mundo
inteiro. ‘Central do Brasil’, lançado em 1998, foi a obra que
inseriu a nação, definitivamente, no circuito mundial.
Dirigido por Walter Salles,
‘Central do Brasil’ foi Indicado
ao Oscar em 1999, nas categorias de Melhor Filmes Estrangeiro e Melhor Atriz, o
filme Conquistou os mesmos
prêmios no Globo de Ouro
semanas antes e o Urso de
Ouro em Berlim de Melhor

Filme e o Urso de Prata para ma' (1969), 'Eles Não Usam
Fernanda Montenegro pelo Black-Tie' (1981), 'O Auto da
papel de Dora. Infelizmente Compadecida' (2000), 'O Panão venceu nenhum dos Os- lhaço' (2011), 'O Som ao Redor'
cars, um dos maiores absur- (2013), 'Que Horas ela Volta?'
dos da história da premiação. (2015), entre outros, merecem
Mas o projeto mostrou ao ser lembrados nessa singela
mundo mais uma vez o poder homenagem às obras naciode emocionar do cinema na- nais e aos fazedores de cinema.
cional sendo lembrado por Imergir na cinematografia bratodos fora do Brasil até hoje. sileira é mergulhar na sua pró‘Cidade
pria história,
de
Deus’
é entender
(2002), ‘Capor meio da
randiru’
arte como
(2003)
e
chegamos
‘Tropa de
até aqui. E
Elite’ (2007)
como já diforam alziam Federiguns dos tíco Fellini e
tulos que
Orson Welconquistales, que conram o grantemos a vida
de público e
por meio
Orson Welles,
ganharam
dos sonhos
diretor,
produtor,
roteirista
e
ator
enorme
proporciode cinema norte-americano
prestígio innados pelo
ternacional
cinema.
pela crítica
social e qualidade de produ- Programação das
ção. Mas os tempos de glória comemorações
não ficaram restritos à época
O streaming Star+ apresende lançamento desses filmes. ta seu portfólio de filmes naNos últimos dez anos, diversos cionais para aqueles que
longas ganharam espaço no amam, apoiam e valorizam as
coração dos críticos e do pú- produções brasileiras. Dentre
blico. Um exemplo disso é ‘Ba- as diversas opções, que vão
curau’, de 2019, talvez um dos de comédia ao drama, eles condestaques mais recentes do tam com grandes nomes nacinema nacional, que conquis- cionais, como Glória Pires,
tou o Prêmio do Júri no Festi- Leandra Leal, Bruno Gagliasso,
val de Cannes no mesmo ano. Alice Braga, Reinaldo GianecProduções como 'Macunaí- chini, Wagner Moura, Lázaro

{{ O cinema é
um modo
divino de
contar a vida”

Ramos, entre outros. Títulos
como 'Vale Night', 'Fédro', 'O
Segundo Homem', 'Veneza', 'O
Auto da Boa Mentira', ‘O Homem que Copiava’, e mais, estão disponíveis na plataforma.
Já o Canal Brasil, celebra
a data com uma campanha
nas redes com o mote ‘O Cinema Brasileiro é nosso; o
Canal Brasil é nosso’. Com
veiculação nos perfis oficiais
do canal e nos seus intervalos,
as peças vão trazer cenas de
filmes brasileiros icônicos e
inesquecíveis que geram identificação imediata. A campanha vai se desdobrar ao longo
de todo o ano para enfatizar
que o cinema brasileiro reflete quem somos e nossas
particularidades. O canal lança ainda um estudo sobre o
cenário e o consumo das produções audiovisuais do País.
O Dia do Cinema Brasileiro
será celebrado também pelo
Museu Mazzaropi, espaço dedicado à história do ator, humorista e cineasta Amácio
Mazzaropi. No domingo (19),
às 10h, ocorrerá uma sessão
gratuita do filme ‘O Lamparina’ pelo YouTube. As obras
do artista estão disponibilizadas gratuitamente no youtube.com/MuseumazzaropiOrgBr. Lá é possível assistir
obras como ‘Zé do Periquito’,
‘O Corintiano’, ‘O Puritano da
Rua Augusta’, ‘Jeca Contra o
Capeta’ e ‘O Jeca Macumbeiro’. (Especial para O Hoje)
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Inspiração no clássico
Neste lançamento, o protagonista enfrenta uma
tarefa nada invejável: atravessar os círculos do inferno

A concepção do videoclipe está bem ligada
ao teatro, com poucos objetos em cena

Marcante e
envolvente
Luisa Sonza e Baco Exu do Blues lançam
a música 'Hotel Caro', que veio em
conjunto com um clipe disponibilizado
nos canais dos artistas no YouTube
Elysia Cardoso
Duas das mais importantes vozes da música contemporânea, Baco Exu do
Blues e Luísa Sonza, se
unem em ‘Hotel caro’. Intensa, sensual e cheia de
sagacidade, o single é um
R&B que fala de sentimentos e desejos durante o fim
de um relacionamento bom.
A faixa produzida por Marcelo Delamare tem beats de
JLZ e interpretações impactantes de Baco e Luísa.
Cantando juntos os
mesmos versos praticamente por toda a música,
Luísa e Baco mostraram
sintonia e entrosamento.
A letra sofrida, que retrata
o fim de um relacionamento, onde as duas partes reclamam dos mesmos problemas, achando que foi o
outro quem errou.
A levada R&B dá o tom
dramático que a música
transmite: Duas pessoas
que, talvez até não se
amem mais, mas que ainda
se desejam muito. A direção
é de OG Cruz, que optou
por uma perspectiva mais
minimalista em relação aos
cenários, trazendo as imagens de Baco e Sonza como
focos principais das cenas.

Talento e sintonia

“Estou muito feliz com
este lançamento. Acho que
é um encontro musical e
geracional importante.
Algo que de certa forma
soa inusitado e que funcionou de forma perfeita.
Fiquei muito feliz em ter
a oportunidade de trabalhar em estúdio com Luísa
e conhecer de perto o processo de criação dela”, comemora Baco.

Luísa também está feliz
com o encontro e com o
resultado de ‘Hotel Caro’.
“ É uma música incrível
que eu tenho a honra de
lançar com o Baco e estou
muito grata por ele ter
compartilhado totalmente
esse projeto comigo, e ter
deixado eu escolher a data
de lançamento. Esse era
um ponto muito importante para mim. O single promete! Muito feliz e realizada com esta parceria”,
afirma a cantora.
A concepção do clipe
está bem ligada ao teatro,
com poucos objetos em cena
e os dois artistas esbanjando
talento nas interpretações.
“A atmosfera densa com
pouca luz, reflete bastante
o teor da música, da letra e
do próprio arranjo”, acrescenta o diretor OG Cruz.
Este é o primeiro lançamento de Baco após seu terceiro
álbum ‘Quantas vezes você
já foi amado?’ conquistar o
país e o mundo alcançando
o top 5 global dos mais ouvidos do mundo no Spotify.
‘Hotel Caro’ alcançou o
topo da plataforma musical,
com mais de 650 mil
streams na atualização de
terça-feira (14). Na última
atualização feita nesta última quarta-feira (15), o número aumentou para quase
760 mil streams. Com isso,
a cantora se une à Marília
Mendonça como a segunda
artista brasileira, no geral,
a alcançar o Top 1 da plataforma por mais vezes,
com cinco músicas. A campeã é Anitta, com 19 canções. Esta é a primeira vez
que Baco Exu do Blues alcança o primeiro lugar na
lista brasileira da plataforma. (Especial para O Hoje)

‘David Goffman e a Travessia
Infernal’ é um
moderno retorno
aos clássicos. Neste lançamento, publicado pela Editora Labrador, o
escritor Gabriel
Ract apresenta
uma releitura de
A Divina Comédia,
de Dante Alighieri. Recheada de referências mitológicas, a obra desperta no leitor a
vontade de conhecer grandes títulos
da literatura.
O protagonista
da história, David
Goffman, é um jovem amargurado
em busca de vingança contra a
criatura que assassinou seus pais. Para isso,
ele coloca a própria vida em
risco ao embarcar no desafio
de atravessar todos os círculos
do inferno e convencer sete
príncipes infernais de que é
digno de ascender aos Céus.
Nessa jornada, Goffman
conta com a companhia de
Mari, que foi morta em circunstâncias misteriosas. Juntos, eles enfrentam desafios

em diante.” (David Goffman e a
travessia infernal, p. 22)
‘David Goffman e a Travessia
Infernal’ é um livro sobre o poder
da vingança, mas
também sobre a
importância do
companheirismo
e a capacidade de
evolução humana.
A obra é coroada
com empolgantes
cenas de batalhas
testemunhadas
pelo protagonista
enquanto busca se
tornar o próximo
humano a completar este trajeto
pelo inferno.

Sobre o autor

que fogem à imaginação dos
meros mortais e crescem em
aprendizado, força e coração.
“Ele respirou o mais fundo
que conseguiu antes de rir
de si mesmo. Aquela era a
prova definitiva de que havia
realmente entrado no Inferno. Aproveitou a situação
para deixar anotado que não
poderia ficar impressionado
com qualquer coisa de agora

Natural de São
Paulo, aos 15 anos, Gabriel
Ract descobriu o amor pela
escrita. Como resultado, aos
17 anos, criou TIAC, a Torre
de Babel, um curto monólogo
de sua personalidade lançada
sobre um mundo distópico.
Por alguns anos, dividiu seu
tempo entre a escrita e a faculdade de medicina. Agora
formado, Gabriel dedica seu
tempo livre à ficção.

Gabriel Ract
descobriu o amor
pela escrita aos 15
anos e dedica seu
tempo livre à ficção

RESUMO De noVeLaS
t
Chamas da Vida
Ricardo diz para Vilma que
não vai depor contra ela. Lipe
leva Demorô para o barraco
na favela. Suelen conta para
Vilma que ivonete já transou
com Pedro. arlete conta para
eurico que Ricardo e Verônica
viram Vilma com adeílson.
cazé conta para guilherme
que suspeita que Lipe fez alguma coisa errada com Vivi.
o telefone da sala de Vilma
toca, mas ela está no banheiro. arlete pensa que a fábrica
está vazia. Vilma abre a porta
e dá de cara com arlete e carolina. Ricardo diz para Vilma
que não vai depor.

amanhã é para sempre
“Franco” se oferece para ir
ao encontro de aurora. Fernanda exige que “Franco” lhe
explique porque tanta preocupação em ajudar a sua família. ele responde que faz
tudo isso porque a ama e pede
perdão por ir embora sem lhe
confessar seu segredo. Santiago exige que Bárbara lhe
entregue aurora. Franco diz
que Bárbara desconhece o paradeiro dela. Bárbara diz a
“Franco” que não precisa de
sua ajuda e nada nem ninguém
a impedirá de ir embora com
ela. gonçalo conta a Fernanda
que já encontraram Liliana.

além da ilusão
isadora acredita que iolanda revelou seu segredo em
vingança. Fátima e Benê despistam olívia. isadora confronta Rafael, que pede ajuda a
arminda para investigar como
mariana teve acesso ao segredo dos dois. Davi e arminda
confrontam Joaquim. Úrsula
fica desapontada com eugênio.
olívia procura Dr. elias para
refazer os testes sanguíneos
de sua família. iara não permite que Lucinha jogue futebol. Lucinha se disfarça como
Lúcio e conquista uma vaga
no time da fábrica. isadora é
humilhada por suas amigas.

Poliana Moça
Durval impõe disciplina de
Formiga e fala sobre comportamento de celeste. Vinícius
questiona celeste sobre atitudes estranhas. antônio dá
opinião final para Dona Branca sobre pilotar moto. marcelo
e Luísa conversam sobre Éric
com Poliana. Pinóquio afirma
que quer ser igual Waldisney.
Violeta vai até a casa de antônio espionar o pai. Davi e
eugênia se divertem com os
filhos, assim como gleyce com
os seus. João tenta assistir o
Programa Silvio Santos enquanto Bento e Éric falam alto
sobre meninas.

Pantanal
José Leôncio incentiva Jove
a se casar com Juma. tadeu
diz a Filó que se sente menos
filho de José Leôncio que os
outros dois irmãos. guta conta
para tenório sobre o término.
Renato atiça zuleica a reivindicar seus direitos como esposa de tenório. guta chama
zefa de sonsa e a culpa pelo
término do namoro com tadeu. maria Bruaca seduz alcides. Jove leva Juma para a
fazenda. Juma diz a José Leôncio que o Velho do Rio se parece com José Lucas. trindade
compartilha com José Lucas
seu mau pressentimento.
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Clube Kids – oficinas Juninas
como opção para este
feriado, quinta-feira (16), as
crianças que passarem pelo
Flamboyant Shopping center, poderão participar das
atrações do clube Kids Flamboyant – oficinas Juninas.
o espaço dedicado a receber as crianças com idade
de 03 a 12 anos, está localizado no Piso 3 em frente a
nespresso e oferece instrutores especializados. São
três formatos de oficinas temáticas: pipoca gourmet,
pé de moça e customização
de embalagens. Quando:
até 19 de junho. onde: avenida Dep. Jamel cecílio, nº
3.300, Jardim goiás - goiânia. horário: das 13h às 21h.
samba raiz
o espaço gastronômico
e cultural Quintal do Jajá
abrirá as portas no feriado
de corpus christi, que ocorre
nesta quinta-feira (16). com
uma programação especial
e entrada gratuita para o
público, a casa funcionará
das 18h à meia noite. a partir
das 20 horas, os músicos
alex Formiga, Diogo noleto

anos, o circo Kids tem escorregadores temáticos, torre
elástica, muitos palhaços,
passarelas iluminadas, espaço com bolinhas e até um
elefante super divertido, com
movimentos e sons realistas.
o evento fica no shopping
até o dia 31 de julho. Quando:até 31 de julho. onde:
avenida t-10, n° 1.300, Setor
Bueno - goiânia.
Oficinas Juninas animam o feriado das crianças nesta
quinta-feira (16) no Clube Kids Flamboyant
e Lucas Ribeiro se unirão
para fazer uma roda de samba raiz. Quando: quinta-feira
(16). onde: Rua 15, nº 538 –
Setor central - goiânia. horário: a partir das 18h.

das artistas Junger thai, Larovski e Luiza Portilho. Quando: quinta-feira (16). onde:
Rua 115, quadra F43a, lote
214, nº 1.684, Setor Sul goiânia. horário: 20h30.

Música e arte
Produto interno groove
e DJ Xidan são atrações do
Lowbrow no feriado desta
quinta-feira (16), às 20h30.
o público ainda poderá conferir a mostra coletiva Liberta, que tem como enredo a
liberdade de ser, amar, existir
e resistir. com curadoria de
Roan, proprietário da casa,
a exposição segue até 19 de
junho e apresenta 12 obras

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 quinta-feira (16), a
Praça de eventos do shopping (Piso 1) recebe o evento
circo Kids, com circuito de
atividades temáticas que remetem à magia circense. Voltado para crianças de 0 a 14

Projeto Bibliofuscoteca nas redes traz atrações artísticas para
crianças e adultos, com teatro, musicais e leitura de poemas
com a apresentação da peça
‘Rato de Biblioteca’, da própria cia de arte ‘Poesia que
Gira’, com o show ‘Casquinha’ da banda Cascavelvet,
com a leitura de poemas es-

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.

critos por poetas goianos
com o grupo Corpo de Voz.
Além disso o projeto que
segue até 19 de junho, traz
uma conversa sobre o projeto Bibliofuscoteca e sobre

produção e divulgação de
literatura em Goiás com a
youtuber e apresentadora
do canal Didosseia, Helissa
Soares e a diretora, poeta e
produtora Thaise Monteiro,
idealizadora da cia de arte
poesia que gira e do Bibliofuscoteca. Todos estão convidados a curtir o projeto
que ficará online por tempo
indeterminado.
Com a pandemia, o fusquinha 1970 não ficou parado na garagem, com todos
os cuidados e proteção, o
Bibliofuscoteca realizou lançamentos entregando de
porta em porta exemplares
de livros de escritores goianos e também realizando
eventos online.

CELEBRIDADES
Mumuzinho se pronuncia
após ser acusado de atacar
arthur aguiar e explica comentário polêmico
acusado de fazer um comentário negativo sobre a
voz de arthur aguiar enquanto participava do ‘encontro
com Fátima Bernardes’, mumuzinho negou ter alfinetado
o ator, cuja afinação já foi
questionada pela web. a confusão começou quando mumuzinho avaliou que talento
de verdade não pode ser comprado: "É o seguinte: hoje, as
pessoas querem fazer sucesso
de qualquer jeito e acham
que o dinheiro compra o sucesso. até compra, mas chega
em um programa desse ao
vivo, tem que mostrar, ou canta ou não canta". a fala de
mumuzinho foi associada à
cena em que arthur desafinou
ao cantar a música ‘Fora da
casinha’ no programa. "essa
internet é fogo. eu fiz um comentário lá na Fátima sobre
cantar ao vivo e esse discurso
eu venho falando já há um
tempo. Porque cantar ao vivo,
realmente, em um programa
de manhã, não é fácil. eu já
vivi isso. e aí pegaram o que
eu falei e colocaram o assunto do arthur [aguiar], um
cara que eu tenho maior carinho, respeito, como ator e
cantor", disse. mumuzinho

Taís Araujo e Camila Pitanga: Atrizes
respondem rumores de romance
Taís Araujo
ironizou rumores de namoro
com Camila Pitanga no dia em
que a atriz completou 45 anos.
No ar como Anita
e Clarice na novela ‘Cara e Coragem’, da Globo, a mulher de Lázaro Ramos compartilhou a notícia de um site que insinua que elas estão
vivendo romance e desmentiu boatos que circularam
pela internet sobre as duas. "Camila, eu te amo! Falei
essa frase primeiro porque é verdade e pra alimentar
um site de fofoca mentiroso que insiste em dizer que
estamos namorando [risos]. Mas se a gente estivesse,
meu amor, a gente iria parar o Brasil", disse a mãe de
João Vicente e Maria Antônia, cuja semelhança com
Taís impressiona. (Patrícia Dias, Purepeople)

pediu que os fãs não criem
polêmica onde não existe.
(Patrícia Dias, Purepeople)
anitta divide opiniões ao
protagonizar bate-boca
com fã
anitta se tornou um dos
assuntos mais comentados
do twitter nesta quarta-feira
(15) depois que perdeu a paciência com uma fã na web.
a cantora não gostou de ver
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Projeto Bibliofuscoteca se
inicia nesta quinta-feira (16)
Com apoio do Fundo de
Arte e Cultura de Goiás, a
Cia de arte ‘Poesia que Gira'
transmite a partir desta
quinta-feira (16) o seu projeto ‘Bibliofuscoteca nas redes’, com atrações artísticas
para crianças e adultos.
Ao unir força de vontade
e gasolina, o espaço Cultural
Bibliofuscoteca já visitou várias cidades de Goiás, desde
sua fundação, bem como já
participou de festivais e festas literárias, de teatro e de
música promovendo a distribuição, venda e troca de
livros. Também já foi usado
como palco para apresentações teatrais, musicais e de
leituras de poemas.
A programação conta

n

uma admiradora reclamar
do visual de suas redes sociais. "o instagram de um
artista mais feio que eu já vi
na vida", disse a fã, que trazia
uma foto de anitta no perfil.
o comentário chamou a
atenção da cantora, que se
mostrou irritada com a declaração. "c*ralho, tu é chata
pra c*ralho. Jesus, vou dar
um block. chata à beça", disparou a cantora. a atitude

dividiu opiniões entre os fãs
de anitta. "Rindo do fecho,
mas dessa vez a fã tem razão,
mami", disse um internauta.
"anitta vai ter que dar block
na fanbase inteira porque o
povo só tá dizendo que seu
instagram tá ruim pra te ajudar", argumentou outro admirador. "não sei como anitta aguenta. Que galera chata", defendeu um rapaz. (matheus Queiroz, Purepeople)
Recuperado após fraturas,
Zé neto tem data para voltar aos palcos com Cristiano
zé neto, da dupla com
cristiano, vai voltar aos palcos
nesta sexta-feira (17), após
cancelar os shows nas duas
primeiras semanas de junho.
os sertanejos cancelaram as
apresentações depois de zé
neto ter fraturado as costelas.
Recuperado, o cantor anunciou a retomada da agenda.
"Vocês achavam que eu não
voltava? imparável. Foguete
não tem ré. estamos chegando dia 17 em Bálsamo (SP).
Vamos quebrar tudo, menos
as costelas. Vamos para cima
porque o show vai ser incrível.
conto com vocês. Bora me
ajudar a cantar porque vai
ser uma noite especial", disse
nas redes sociais. (Patrícia
Dias, Purepeople)

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
É um dia em que você vai
pegar mais leve, abrindo caminhos para fazer atividades que
você tem vontade de colocar em
prática. É importante não controlar as coisas, soltar e caminhar
rumo àquilo que você realmente
quer fazer. Se tiver que trabalhar,
faça suas responsabilidades.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
a pacificidade do dia te influencia. a tendência é que você
tenha a iniciativa de chamar as
pessoas para sair. Quanto mais
você conseguir ter um dia em
conexão com a natureza e com
seu lado intuitivo, melhor será.
cuidado para não prometer tudo
e acabar não dando conta.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
não insista em controlar o que
está fora do seu alcance. o dia
traz sorte e situações inesperadas,
mas você conseguirá tirar isso
tudo de letra. o Sol, em seu signo,
te ajuda a ter inteligência para
resolver tudo com rapidez. aproveite o que está chegando, principalmente as oportunidades.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
não é um bom dia de tomar
atitudes. Você está com o ímpeto
de fazer as coisas, mas precisa
ter cuidado com os excessos.
Você tem um dia bem conectado
com as suas relações: família,
amigos e relacionamento afetivo.
Quem te pedir ajuda te encontrará um ser mais solícito.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
hoje você tem que relaxar e
cuidar da saúde. Use sua criatividade e seu poder de liderança
para fazer coisas novas e sair da
rotina. Para quem puder fazer
isso, será um dia cheio de diversão. Quem tiver que trabalhar ou
cumprir outras obrigações pode
ter um dia produtivo também.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
hoje você pode estar com ímpeto de fazer muitas coisas e,
por causa disso, pode não conseguir fazer tudo. É importante
se organizar e criar menos expectativas para este dia. Poupe
energia e relaxe. É um dia potencial para as relações amorosas.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
É importante terminar as coisas que procrastinou. ainda existem situações que precisam ser
resolvidas. no geral, quanto mais
despreocupado você estiver e
quanto mais você se permitir viver
coisas prazerosas, cuidando mais
do seu bem-estar, melhor será.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
hoje você está imaginativo,
místico, intuitivo e querendo ter
um dia leve. Pode surgir agitação,
mas você consegue ter sutileza
nas palavras. Só é preciso colocar
os pés no chão, mantendo o cuidado com o excesso de imaginação. talvez você não consiga
fazer tudo o que gostaria.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
Você pode precisar de privacidade. hoje você consegue ter
um dia prazeroso e cheio de situações positivas ao lado das pessoas que você gosta. apenas tome
cuidado com excesso de gastos e
com seus pertences. talvez você
tenha problemas pelo caminho.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
É um bom dia para relaxar!
temos uma Lua no seu signo,
mas Plutão está chegando para
derrubar as suas defesas. Você
está menos armado, um pouco
mais relaxado e consegue refletir
sobre o que deseja fazer. Quando
você tem tempo, age com mais
calma e amorosidade.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
hoje você está com preguiça,
é um dia muito caótico, mas você
pode se deixar levar pelas suas
vontades e acabar renunciando
às suas responsabilidades. Você
está procrastinando um pouco,
pensando mais no seu bem-estar
e nas coisas que te dão prazer.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
Quanto mais você conseguir
ter uma visão estratégica, melhor
será. Você está tendo a oportunidade, hoje, de organizar os passeios que está planejando. Você
está dando as cartas e a sua capacidade de liderança é enorme,
mas é importante ter paciência.
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Essência

Realizações e desafios
Debate traz, para
a Goiânia Mostra
Curtas, discussão
sobre a
preservação
audiovisual no
Centro-Oeste
Elysia Cardoso
Complementando sua programação, a 21ª Goiânia Mostra Curtas apresenta o debate
‘A Preservação Audiovisual no
Centro-Oeste: realizações e desafios’. A atividade é aberta
ao público e ocorre no dia 8
de julho no canal do Icumam
no Youtube, às 19h, e não é
necessário realizar inscrições.
A 21ª Goiânia Mostra Curtas acontece de 5 a 10 de julho
de 2022, totalmente online e
gratuita. O debate faz parte
das atividades de formação
do festival, que tem em seu
histórico um intenso trabalho
de formação de profissionais
do audiovisual e a abordagem
de discussões que permeiam
o mercado e a arte.
O debate trará um dos temas mais recorrentes nas discussões sobre o patrimônio
audiovisual brasileiro: a urgente necessidade da regionalização das estruturas de preservação audiovisual no Brasil.
Kadidja Oliveira, arquivista do
Distrito Federal, Marinete Pinheiro do Museu de Imagem
e Som de Mato Grosso do Sul
e Tânia Mendonça do Museu
de Imagem e Som de Goiás
participarão do debate que
tem curadoria e mediação da
pesquisadora e preservacio-

nista audiovisual Lila Foster.
Tentando responder perguntas pertinentes ao tema,
o debate é enfático ao propor
que é preciso que as instâncias
governamentais invistam na
descentralização dos recursos,
na manutenção das instituições já existentes e que compreendam a importância da
valorização de culturas locais.
Quais são os desafios enfrentados por instituições dedicadas ao patrimônio audiovisual nos Estados e municípios? Como instituições e preservacionistas audiovisuais
conseguem mobilizar culturas
locais? Como pensar a história
e a preservação da produção

Marinete Pinheiro,
do Museu de
Imagem e Som de
Mato Grosso do Sul,
é uma das
convidadas
para o debate

é uma discussão urgente e
necessária para entendermos
quais os melhores caminhos
para a preservação de toda
uma história e cultura que
vem sendo registrada, seja
em documentários, ficções ou
animações, há décadas, desde
a chegada do cinema no centro-oeste”, reflete.

Programação de 2022

audiovisual e do curta-metragem do Centro-Oeste? São algumas perguntas que serão
levantadas durante o debate.
Segundo a diretora geral
e artística da Goiânia Mostra
Curtas, Maria Abdalla, “essa

Este ano, a GMC terá três
mostras competitivas: Curta
Mostra Brasil, Curta Mostra
Goiás e Curta Mostra Animação. Além dessas, terá outras
duas sem caráter competitivo:
a 20ª Mostrinha, com curtas
voltados ao público infanto-

juvenil; e a Curta Mostra Especial – Rasteiras Imaginárias,
que a cada edição aborda temáticas relevantes do cotidiano
para promover a reflexão, a
representatividade e a discussão sobre o assunto escolhido.
As mostras ficarão disponíveis
na plataforma InnSaei.TV.
Além dos curtas-metragens
exibidos ao longo dos seis dias
de evento, a programação da
21ª Goiânia Mostra Curtas envolve também diversas atividades formativas como: batepapo, pocket show, Laboratório de Roteiros Audiovisuais,
oficina, masterclass, debates,
homenagem e outras atrações.
(Especial para O Hoje)

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

Até a Morte - Sobreviver é a
melhor vingança (till Death,
2022, eUa). Duração: 1h30min.
Direção: Scott Dale. elenco:
megan Fox, eoin macken, callan mulvey. gênero: terror,
suspense. emma está infeliz
no casamento com seu marido
frio e controlador, mark, um
advogado criminal. Depois de
terminar seu caso com tom,
sócio da empresa do marido,
emma sai com mark para comemorar o aniversário de casamento e a leva para uma
casa isolada no lago que eles
costumavam visitar no início
de seu relacionamento. na
manhã seguinte, emma acorda e se encontra algemada a
mark, morto. cinemark Passeio das Águas: 14h15, 19h50.
Kinoplex goiânia: 19h30. cineflix aparecida: 15h, 19h30.
cineflix Butiti: 15h20, 21h55.
EM CaRTaZ
Jurassic World: Domínio (Jurassic World Domínio, 2022,
eUa). Duração: 2h26min. Dire-

'Top Gun: Maverick'
é um ﬁlme
estadunidense de
2022 dos gêneros
ação, aventura e
drama, dirigido por
Joseph Kosinski

ção: colin trevorrow. elenco:
chris Pratt, Bryce Dallas howard, Jeff goldblum. gênero:
ação, aventura, ficção científica.
Quatro anos após a destruição
da ilha nublar, os dinossauros
agora vivem - e caçam - ao
lado de humanos em todo o
mundo. contudo, nem todos
répteis consegue viver em har-

monia 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.
Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doctor
Strange in the multiverse of
madness, 2022, eUa). Duração:
2h06min. Direção: Sam Raimi.
eLenco: Benedict cumberbatch, elizabeth olsen, Rachel
mcadams. gênero: Fantasia,
ação, aventura. após derrotar
Dormammu e enfrentar thanos, o mago Supremo, Stephen
Strange, e seu parceiro Wong,
continuam suas pesquisas sobre a Joia do tempo. mas um
velho amigo que virou inimigo
coloca um ponto final nos seus
planos e faz com que Strange
desencadeie um mal indescritível, o obrigando a enfrentar
uma nova e poderosa ameaça.
cinemark Flamboyant: 13h50,
19h40. cinemark Passeio das
Águas: 14h10, 19h10. Kinoplex
goiânia: 16h50. cineflix aparecida: 16h55, 21h20. cineflix
Butiti: 16h35, 18h40.

ohoje.com
GOIÂNIA, QUINTA-FEIRA, 16 DE JUNHO DE 2022

AnO 18 - nº 5.694 n

17

Negócios
Cerca de 92% dos
brasileiros optam
por aplicativos de
entrega de comida

No Brasil, 79% dos internautas fazem
compras por aplicativos de empresas
Consumidores afirmam que preferem a agilidade e
comodidade nas
negociações
Luan Monteiro
O uso de aplicativos e de
redes sociais pelos consumidores para a realização de
suas compras cresceu significativamente nos últimos
anos, segundo pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas
(CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil),
em parceria com o Sebrae.
Nos 12 meses anteriores à
pesquisa, oito em cada dez
(79%) internautas fizeram alguma compra usando aplicativos de lojas, um aumento
de 18 pontos percentuais em
comparação ao estudo realizado no período anterior.
Para os entrevistados, a
praticidade e agilidade (54%)
é o que mais estimula este
tipo de compras. Outras razões
apontadas são a ideia de não
precisar sair de casa (49%) e
a facilidade de acesso do celular de qualquer lugar (47%).

Produtos mais
comprados

Quanto aos produtos mais
comprados pelos internautas
via aplicativos de loja nesse
período, comidas e bebidas
por delivery (65%) lideram o
ranking, um aumento de 38
pontos percentuais em comparação a 2019. Em seguida,
aparecem os serviços de
transporte (48%) e moda e
vestuário (35%).
“O consumo por meio de
aplicativos cresceu de forma
exponencial nos últimos anos
e o varejo investiu nessa tendência, que foi também impulsionada pelo cenário de
pandemia. As grandes marcas
construíram aplicativos mais
ágeis e práticos e investiram
no relacionamento com os
clientes, buscando entender
melhor sobre seus hábitos de
consumo, suas necessidades
e preferências. O uso de aplicativos de transporte, por
exemplo, tem sido muito utilizado por idosos, que até en-

tão tinham uma certa resistência a esse tipo de consumo”, analisa o presidente da
CNDL, José César da Costa.

Inovação de empresas
atrai clientes

Outra tendência que vem
sendo percebida é o peso das
redes sociais na decisão de
compra dos brasileiros. Impactados pelos anúncios de
grandes varejistas e até mesmo pequenas lojas, e procurando por mais praticidade,
40% dos entrevistados disseram ter adquirido produtos e
serviços pelas redes sociais
nos últimos 12 meses anteriores à realização da pesquisa.

“O consumidor quer ter
acesso a canais de compra
que permitam escolher o que
for mais conveniente. Isso
significa que o varejo precisa
continuar desenvolvendo experiências que atraiam os
consumidores e promovam
o engajamento. Ou seja, é fundamental reduzir cada vez
mais a distância entre o varejo físico e comércio online,
além de direcionar esforços
para oferecer uma excelente
experiência de compra ao
consumidor”, afirma Costa.

WhatsApp em evidência

Aplicativo com maior número de usuários no País, o

WhatsApp extrapola a comunicação pessoal e em grupo.
Dados do levantamento revelam que metade dos consumidores entrevistados
(46%) realizou alguma compra pelo aplicativo nos 12 meses anteriores à pesquisa, um
crescimento de 28 pontos percentuais em relação ao estudo
realizado em 2019.
Entre os motivos pelos
quais utilizaram o WhatsApp
para consumo, 41% destacaram a maior facilidade e rapidez do que pessoalmente
ou por ligações, poder comprar sem sair de casa (37%,
aumento de 14 pontos em
comparação a 2019), possibilidade de receber imagem e
vídeos dos produtos/serviços
(37%) e possibilidade de acessar as informações armazenadas nas conversas (35%).
Para 88% dos entrevistados,
o WhatsApp é uma boa forma
de comunicação entre eles e
as empresas, especialmente
para tirar dúvidas ou receber
suporte técnico (65%), agendar
horários de atendimento (47%)
e receber promoções (41%).
“O WhatsApp tem sido
cada vez mais utilizado pelas
empresas como canal de ven-

das, principalmente os pequenos varejistas, que na maioria
das vezes não possuem aplicativos próprios ou um site
com e-commerce. A versão
business da plataforma permite que o lojista crie catálogos de produtos e serviços, e
use ferramentas especiais de
automação, organização e de
resposta rápida aos clientes”,
destaca o presidente da CNDL.

Aplicativos de entrega

Os serviços de entrega por
aplicativos também aparecem
como uma importante ferramenta para os consumidores.
De acordo com o levantamento, 92% dos entrevistados já
utilizaram ou utilizam os serviços de algumas das empresas
de entrega sob demanda por
aplicativos, um crescimento
de 26 pontos percentuais em
comparação a 2019, principalmente o Ifood (80%), o Uber
Eats (58%) e o Rappi (39%).
O principal motivo para o
uso dos serviços é a compra
de comida por delivery (83%),
seguido da compra de itens
de supermercado (34%) e
para a coleta ou entrega de
produtos em geral (26%). (Especial para O Hoje)

