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Base de
Caiado tem
maior fatia
do fundo
O União Brasil será o
maior beneficiado do
fundo eleitoral. Dos
R$ 4,9 bilhões, a sigla
abocanhou 15,77%.
Depois do PT, com
10,15%, os outros
três - MDB, PSD e
Progressistas - estão
na base caiadista.

Pedro Pinheiro

Política 2

Aumento foi autorizado pelo Conselho da Petrobras

Crise no Paço
gera disputas
entre aliados

Reajuste no combustível já
consumiu redução do ICMS

Política 5

A gasolina vai subir de R$3,86 para R$4,06 nas refinarias. E o diesel chegará a R$5,61. Economia 4

OHOJE.COM

Pão ﬁca mais
caro com valor
elevado do gás
e da energia
Com uma variação de 265% em 2019, a energia elétrica e o gás foram os
principais vilões para o tradicional pãozinho francês. Embutida nos bens
e serviços consumidos, os dois itens têm um peso maior no preço do pão
do que o trigo, segundo pesquisa da Associação dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres (Abrace). Cidades 11

Pedro Pinheiro

Bancas de jornal buscam formas
de sobreviver à digitalização

Com a pandemia, que teve início em 2020, bancas de revistas e jornais têm se tornado
cada vez mais incomuns. Para fazer a leitura favorita basta ter um aparelho na palma
da mão. Em 2021, jornais e revistas impressos caíram 28% em circulação. Cidades 9

Mendanha perde
apoio na Câmara
de Aparecida

Governo não
Renda dos mais pobres cai e
estaciona em R$ 240 por pessoa revela objetivo ao

O MDB está fortalecendo as articulações em Aparecida de Goiânia. Os vereadores Gilsão Meu
Povo e Élio Bom Sucesso decidiram apoiar Caiado. Política 6

A ninguém interessa tratar a petroleira como “inimiga da pátria”
pelo aumento nos combustíveis.
As reais soluções foram deixadas
em segundo plano. Econômica 4

O Boletim da Desigualdade nas Metrópoles aponta que a recuperação da
renda dos mais pobres perdeu força no Brasil no primeiro trimestre de
2022, após cinco trimestres consecutivos de crescimento. Havia um lento
processo de recuperação, com R$ 245,55 no nos três meses finais de 2021.
Mas a média da renda do trabalho dos 40% mais pobres no conjunto das
metrópoles do País declinou a R$ 240,79 per capita neste ano. Cidades 10

Senac

Essência

atacar Petrobras

atlético-Go
volta a campo
pelo Brasileirão
Depois de dois jogos como visitante, o Dragão volta ao Estádio Antônio Accioly, onde enfrenta o Juventude. Esportes 7

Vinícius Pinheiro

Transformação
digital: pilares
para aceleração

Festival de hambúrguer traz explosão de sabores

Quem ama um bom lanche vai gostar de saber que a 2ª edição do Festival
Burger Time, que começou na sexta (17), vai até o dia 3 de julho. Essência 13

Opinião 3
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Goiás enfrenta
Corinthians
fora de casa

Com muitos desfalques, Jair Ventura terá a missão de arrumar
time esmeraldino para enfrentar
vice-líder da Série A. Esportes 8
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POLÍTICA

Xadrez

Yago Sales |

(062) 99314-0518

Aumentam ataques a
Caiado nas redes sociais
Montante é resultado de economias dos últimos seis meses

Policarpo destaca

devolução de
R$ 27 milhões
à prefeitura

O presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Romário Policarpo (Patriota) apresentou à população goianiense um balanço
dos últimos meses. O vereador rememorou, durante passagem
do prefeito Rogério Cruz (Republicanos) pela Casa Legislativa, o
repasse de R$ 27 milhões aos cofres públicos. O montante é resultado de uma economia realizada nos últimos seis meses.
O montante devolvido à prefeitura é destinado a investimentos em setores específicos da sociedade como saúde, infraestrutura e desenvolvimento. Na visão de Policarpo, uma
sequência de projetos de lei e requerimentos apresentados
ao longo desta primeira etapa do ano foram fundamentais
para garantir melhorias à realidade da população goianiense.
Dentre as iniciativas, o gestor destaca a operação tapaburacos em diversas regiões da Capital, além do recapeamento da avenida Bernardo Sayão, iluminação e a manutenção de praças na região do Crimeia Leste e Oeste.
“Prestar contas de nosso trabalho é uma obrigação de
quem preza pela transparência e a boa gestão de nossa
cidade e Estado. Sabemos que os anseios da população são
de trabalho e resultado, e é isso que entregamos aos goianienses”, considerou o presidente ao comentar o assunto.
E completou: “além desses feitos, vale ressaltar o nosso
trabalho parlamentar na produção de projetos de lei em
nosso município. Temos a consciência tranquila de que
estamos trabalhando muito por Goiânia, mas também estamos cientes que temos muito o que fazer pela nossa capital”. (Felipe Cardoso, especial para O Hoje)

Final de governo, mesmo para quem vai disputar
a reeleição, é visível a diminuição do alarido de lideranças políticas em busca do beija-mão reivindicando
favores do mandatário de plantão, sem contar que
“até o cafezinho é servido frio”. Folclore ou não, a
frase sobre a temperatura da bebida tem como uma
de suas origens o folclore político mineiro. Não é o
caso do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB),
que busca manter-se por mais quatro anos no poder,
mas a partir do dia 30 deste mês suas aparições em
eventos oficiais como inaugurações ou ações administrativas vão ser reduzidas por conta da legislação
eleitoral. Sem o impulso de verbas publicitárias nos
portais noticiosos e blogues, a tendência é os adversários aumentarem o teor crítico, notadamente em
vídeos. Por mais esforço que a comunicação oficial
faça no contraponto, os quatro principais adversários
de Caiado — Marconi Perillo (PSDB), Gustavo Mendanha (Patriota), Vitor Hugo (PL) e Wolmir Amado
(PT) — tendem a ser mais contundentes na desconstrução da imagem de “bom gestor”. Erros na comunicação durante seus três anos e meio de mandato,
entre eles ter investido mais em redes sociais em detrimento dos formadores de opinião, vão refletir
agora. Sem a mídia oficial para irrigar esse segmento,
as televisões e rádios
vão apenas noticiar a
campanha eleitoral.

xadrez@ohoje.com.br

E mais

No início da tarde, Caiado viaja
para Fazenda Nova, onde assina
ordem de serviço para construção
de 30 casas a custo zero do programa Pra Ter Onde Morar - Construção, executado pela Agência
Goiana de Habitação (Agehab).
Em Santa Fé de Goiás, Caiado
inaugura um colégio. De volta a
Goiânia, participa da feira de tecnologia em um shopping e, à noite,
vai ao Congresso de Mulheres das
Assembleias de Deus Missão, no
Jardim América.

Decreto

O prefeito Rogério Cruz institui,
em decreto, o Dia Marielle Franco
de Enfrentamento à Violência Política de Gênero a ser lembrado
no calendário municipal aos 13 de
março. A proposta foi apresentada
e aprovada na Câmara pela vereadora Aava Santiago (PSDB).

Espera

O senador Luiz do Carmo
(PSC) disse à Xadrez que não
tem articulado para compor possível chapa do ex-governador
Marconi Perillo (PSDB), caso tente voltar ao Palácio das Esmeraldas no pleito de outubro. “Estou confiante na decisão do governador [Ronaldo Caiado].”

Dados

O IBGE divulgará na próxima
segunda-feira (20), às 10 horas, o
início da coleta da Pesquisa Urbanística do Entorno dos Domicílios
do Censo Demográfico 2022.

Agenda

Na agenda do final de semana do governador Ronaldo
Caiado, o sábado vai ser extenso. De manhã, ele entrega
viaturas para o Batalhão Maria da Penha, além de
veículos para os Conselhos Tutelares do Estado e para o
Conselho Nacional de Igualdade Racial.
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Líderes de caminhoneiros
culpam o presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo novo aumento
dos combustíveis.

4 dos 5 partidos com maior fundo
eleitoral são da base de Caiado

Reprodução

União Brasil receberá a maior quantia:
R$ 782.549.751,69, ou seja, 15,77% dos
R$ 4,9 bi destinados ao pleito 2022
Francisco Costa
O partido do governador
Ronaldo Caiado (União Brasil) será o maior beneficiado
pelo fundo eleitoral neste
ano. Dos R$ 4,9 bilhões destinados ao pleito 2021, a sigla
abocanhou 15,77%, ou seja
R$ 782.549.751,69. A sigla é
a fusão de PSL e DEM.
Vale citar, o Tribunal de
Justiça Eleitoral (TSE) divulgou
quanto cada partido político
receberá de fundo eleitoral
neste ano, na quarta-feira (15).
Ao todo, são R$ 4.961.519.777
para as eleições 2021. Os cinco
primeiros receberão 47,24%
dos recursos.
Em segundo lugar, aparece
o PT de Lula e do pré-candidato
ao governo de Goiás, Wolmir
Amado. O fundo destinado ao
partido será de R$ 503.362.324,
10,15% do total. Depois aparecem MDB (R$ 363.284.702,40),
7,32%; PSD (R$ 349.916.884,56),
7,05%; e Progressistas (R$
344.793.369,45), 6,95%.
O terceiro, quarto e quinto
maiores beneficiados fazem
parte da base Caiado. O MDB
de Daniel Vilela, que é précandidato a vice na chapa do
governador; o PSD do presidente da Assembleia Legisla-

tiva de Goiás (Alego), Lissauer
Vieira, que é pré-candidato ao
Senado pela base caiadista; assim como Alexandre Baldy,
presidente estadual do Progressistas (PP).

Mendanha

O pré-candidato ao governo
Gustavo Mendanha (Patriota)
conseguiu uma aliança de peso
na última segunda-feira (13).
Mesmo com dissidentes, a coligação se beneficia com a entrada do Republicanos de João
Campos, que também lançou
a pré-candidatura ao Senado
na chapa “gustavista”.
Segundo a divisão do Tribunal Superior Eleitoral, o
Republicanos terá acesso a
4,88% dos R$ 4,9 bi do fundo
eleitoral. Em números absolutos, são R$ 242.245.577,52,
aproximadamente três vezes
que o Patriota irá receber.
A sigla de Mendanha vai pegar 1,74% do total, ou seja,
R$ 86.488.932,80.
Além do Patriota e Republicanos, também estão na
aliança: Agir (antigo PTC), Mobiliza (PMN), Democracia Cristã
(DC) e Mais Brasil 35 (PMB).
Eles somam 12.403.799,4 (cado
um receberá a cota mínima
de R$ 3.100.949,86).

Partidos da base do governador Ronaldo Caiado (UB) garantem maior fatia do fundo nas eleições
Pontua-se, o PSDB do exgovernador Marconi Perillo –
que ainda não definiu se disputará o governo ou o Senado
– garantiu 6,45% do montante.
Ou seja: R$ 320.011.672,85.

Aplicação

De acordo com o TSE, os
recursos só podem ser utilizados após as legendas definirem como aplicá-las. “Esses critérios devem ser aprovados pela maioria absoluta
dos membros do órgão de
direção executiva nacional
e precisam ser divulgados
publicamente.”

Em relação a divisão, esta
leva em conta os eleitos em
2018. Além disso, 2% do montante são divididos igualmente
entre todas as siglas.
Neste último caso, são destinados 35% às legendas que elegeram ao menos um deputado
federal, conforme proporção de
votos; 48% de forma proporcional à representação na Câmara;
e 15% proporcionalmente à representação no Senado.
Todo o dinheiro deve passar
por prestação de contas. Além
disso, claro, o recurso é de uso
exclusivo para o financiamento
de campanha. O que não é

usado, se devolve ao Tesouro.

Outros casos

Vale destacar, o partido
Novo teria direito a R$
90.108.682,88, mas abriu mão
do recurso. O Unidade Popular (UP), partido mais novo
do País, recebeu apenas a
cota de 2% de partidos registrados, uma vez que não tem
deputados federais, e terá R$
3.100.949,86, 0,06% do fundo
– a sigla não participou das
eleições de 2018, pois teve o
registro deferido no TSE em
dezembro de 2019. (Especial
para O Hoje)
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Transformação digital:
pilares para aceleração
Vinícius Pinheiro
Embora o termo transformação digital não
seja novo, inicialmente utilizado pelo MIT e pela
Capgemini em 2011, ganhou maior visibilidade
com o início da pandemia da Covid-19. Na última
década, empresas criaram diversas iniciativas
com o objetivo de melhorar o ambiente competitivo através de tecnologia, chamando-as de plano
de transformação digital. Quando a pandemia
chegou, a qualidade dessas iniciativas, ou a falta
das mesmas, foi testada.
Warren Buffet tem uma frase que pode ser
aplicada ao contexto: “Quando a maré baixa é
que se vê quem está nadando pelado”. Que as
empresas foram duramente impactadas em seus
planos de transformação digital com a chegada
do coronavírus, todos concordamos. Que as organizações precisaram promover a aceleração
digital de seus negócios da noite para o dia, também não é novidade. Mas qual a maior dificuldade
de executar um processo de aceleração digital? O
que é necessário para se obter sucesso?
Penso que alguns executivos ainda relacionem
a transformação digital puramente com aplicativos
e soluções digitais. Tecnologia é um elemento importante, mas não é o único. E precisamos compreender o contexto mais amplo de mudanças
percebidas nos últimos anos. As expectativas de
clientes não param de crescer, intensificando a
competição por experiências positivas. Consumidores têm mais opções e maior facilidade de comparação de preço e avaliação de produtos. Uma
nova geração de clientes que faz um PIX com dois
cliques, em uma transação instantânea, compara
essa experiência com outros serviços digitais, mesmo que em contextos diferentes.
Em vários setores, startups possuem mais condições de competir com os gigantes, fazendo o que
Thales Teixeira, brasileiro que lecionou na Harvard
Business School, chama de “desacoplamento da
cadeia de valor do cliente”. Um bom exemplo seria a
competição dos grandes bancos. Antes era uma briga
de “rinocerontes” batendo de cabeça com iguais.
Embora ainda acredite que os grandes bancos possuam uma posição de competição favorável, é inegável
que estão sendo atacados por “abelhas”. Para cada
item do menu do seu home banking, há centenas de
startups tentando ganhar algum espaço e, como sabemos, várias estão conseguindo sucesso.
Tecnologias emergentes surgem e ficam cada
vez mais maduras podendo afetar fortemente a
competição. Não tenho dúvidas que uma organização que utiliza recursos tecnológicos na nuvem,
que consegue criar inteligência a partir de dados
e automatizar processos com inteligência artificial
terá vantagem competitiva sobre a competição.
Adicionalmente, vivemos em um mundo cada
vez mais “VUCA”, acrônimo em inglês para “Volatilidade, Incerteza, Complexidade e Ambiguidade”. Esse cenário dificulta a capacidade de
planejamento de longo prazo e força uma maior

habilidade de reação e adaptação.
Com base no contexto anteriormente apresentado, é fundamental que iniciativas de transformação digital contemplem mudança cultural,
atualização das práticas de estratégia e gestão e
evolução tecnológica.
A mudança cultural é elemento fundamental
para fomentar maior capacidade de inovação por
meio de ciclos mais rápidos de experimentação e
foco no aprendizado constante. A capacidade de entendimento do ambiente e adaptação são imperativos
para navegar em mares incertos. Adicionalmente, é
imprescindível ser ágil, buscar soluções simples para
problemas complexos, ter capacidade para entender
o ambiente, experimentar e aprender rápido.
Com mudanças frequentes, o cenário atual oferece
vantagens para quem aprende o “jogo”, que muda
constantemente, e “move as peças” primeiro. Profissionais devem ser protagonistas e contar com autonomia para tomar decisões e fazer a diferença, ao
invés de terem como foco apenas tarefas operacionais.
O cliente deve estar no centro de qualquer decisão,
sempre com um olhar especial para a experiência
gerada ponta a ponta, ou seja, ao longo de toda a
jornada de interação com a empresa ou produto.
Em resumo, a transformação digital somente
será efetiva se a cultura privilegiar velocidade versus
risco, simplicidade versus perfeição e empoderamento
versus controle, sempre tendo o cliente como o ator
principal e alcançando, assim, a aceleração digital.
Em um contexto de rápidas mudanças, a estrutura,
a estratégia, o planejamento e as políticas não apenas
diminuem a sua eficácia, mas podem se tornar um
obstáculo. O grande desafio é definir um modelo de
gestão ágil que conecte a operação com a estratégia.
Embora o componente tecnológico não seja o
único, acaba sendo fundamental para o processo
evolutivo. Desse modo, todo executivo deveria estar
atento em como tecnologias-chaves podem afetar a
organização nos próximos anos, se é que já não
estão afetando agora. Apontaria as seguintes como
as que olharia com mais atenção: análise e ciência
de dados, Inteligência Artificial (IA), blockchain, Metaverso e computação em nuvem.
Nessa direção, ao alcançar a aceleração digital,
as empresas a utilizarão como uma ferramenta de
proteção frente à concorrência, como uma forma
de explorar caminhos para melhorar a experiência
de clientes e para criação de novas fontes de receita,
através de produtos e serviços digitais. É uma jornada
que pode ser complexa, mas acredito ser inevitável
e que oferece inúmeras
Fotos: Divulgação
oportunidades. A pandemia aumentou a percepção de necessidade e acelerou o processo de transformação, mas ainda
existe espaço para elevar
a efetividade das iniciativas oferecendo uma
Vinícius Pinheiro é cofunevolução verdadeira para
dador de multinacional
as empresas.

Economia Verde
André Naves
Um dos termos da moda, a “resiliência”, é uma
nomenclatura emprestada metaforicamente da
física, significando as alterações que certos corpos
adquirem a partir de pressões e forças exteriores.
Pode-se resumi-la como sendo a capacidade de
adaptação a novas situações e desafios. O mundo
atravessa uma mudança geopolítica a exigir alterações nas relações de poder, enraizada nos conflitos e oportunidades que surgiram a partir de
inovações, paradigmas tecnológicos e necessidades
emergentes de subsistência da vida humana.
Em outras palavras, é lícito dizer que o modo
de vida humano deve se adequar às balizas impostas pela natureza, operando, com criatividade
e trabalho, para a transformação das dificuldades
e restrições, no nascedouro de alternativas que
elevem a dignidade individual e coletiva.
É nesse contexto que o Brasil aparece como
liderança potencial e celeiro de oportunidades
na nova ordem mundial. Essa nova conformação
de forças geopolíticas, também caracterizada
como "Geopolítica ESG" (Environmental, Social
e Governance), possui no Brasil o natural protagonista, seja por sua enorme biodiversidade
e pluralidade de biomas - que vão dos sistemas
semi-áridos da Caatinga, passando pelo Cerrado,
as áreas alagadas do Pantanal, as florestas tropicais, até os campos e pradarias -, seja pelas
oportunidades energéticas.
É interessante frisar que essa imensa miríade
de biodiversidade pode se traduzir em ganhos
bioeconômicos, inovativos e sociais, mediante a
valorização do indivíduo, bem como de suas re-
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Bancas:

lações com o mundo que o circunda. Paralelamente, a matriz energética brasileira, atualmente
uma das mais limpas do mundo, possui potencialidades para produções eólicas, fotovoltaicas,
bioenergéticas (biogases e biometano, por exemplo), que podem constituir impulso à produção
de baterias e hidrogênio verde.
É relevante destacar que o agronegócio brasileiro, um dos atores econômicos mais produtivos
e sustentáveis do planeta, é vetor de preservação
e regeneração natural; além de inovação tecnológica, inclusiva e sustentável, devendo tomar assento
principal nos debates acerca dos novos padrões
para o desenvolvimento econômico e social.
Entretanto, para que a falsa, diga-se, imagem
negativa que a iniciativa pública e privada
brasileira possuem seja revertida, é necessária
a construção de toda uma estrutura de aferição
da veracidade dos critérios "ESG", uma contabilidade de carbono que demonstre, em critérios quantitativos, o montante total do carbono
sequestrado; agências de “rating” que certifiquem a sustentabilidade ambiental e social; e
mecanismos de transparência que coíbam
as práticas típicas de
greenwashing.
Resumindo, a chamada emergência climática é uma oportunidade de ouro para que
o Brasil evolua para noAndré Naves é defensor
vos paradigmas de depúblico federal, especialista em direitos humasenvolvimento justo, innos e sociais
clusivo e sustentável.
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CARTA DO LEITOR

Desemprego
Um dos fatores que agrava a questão do desemprego no Brasil é o fim do auxílio emergencial.
A última parcela foi paga neste mês. Em janeiro,
parte deles não terão meios sequer para comprar
alimentos. Além disso, a inflação em ascendência
tem forte impacto na camada mais pobre da sociedade, ao corroer o poder de compra de quem
pouco ou nada tem. Inflação em alta e desemprego
é uma combinação perversa. Hoje, esse quadro é
agravado pela epidemia do novo coronavírus. A
imunização em massa da população é medida
que se impõe com a maior celeridade possível.
Retirar o país desse quadro de adversidades não é
atribuição exclusiva do governo federal. A tarefa
exige igual esforço do Legislativo.
Gabriela Gomes
Trindade

Feminicídio
Eu tenho observado nos últimos anos a quantidade
de mulheres mortas simplesmente por serem mulheres
e me policiado para conter meus sentimentos machistas
em relação a minha esposa. Não quero virar estatística.
Essas mortes completamente evitáveis se tornam
uma lição para mim, que é a de que minha mulher
não é minha propriedade. Ficaria muito triste se nos
separássemos, mas matá-la por não querer que ninguém mais a tenha, seria um absurdo. Uma pena
que esses assassinos não pensam assim.
Fabiano Alencar
Goianira

CONTA PONTO

{

“A Petrobras reitera
seu compromisso com
a prática de preços
competitivos e em
equilíbrio com o mercado,
ao mesmo tempo em que
evita o repasse imediato
para os preços internos
da volatilidade das
cotações internacionais
e de taxa de câmbio”
Petrobras, em nota na sexta-feira
(17), ao justificar o aumento autorizado de 5,2% no preço da gasolina e
de 14,2% no óleo diesel. O valor da
gasolina nas refinarias irá subir de
R$ 3,86 para R$ 4,06 o litro. E o diesel
terá reajuste 4,91 para R$ 5,61.

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
com a expectativa do anúncio de um
novo reajuste nos preços da gasolina e do
diesel, o presidente Jair Bolsonaro (PL)
disse, nesta sexta-feira (17), que a Petrobras pode “mergulhar o Brasil num caos”.
e utilizou a greve dos caminhoneiros em
2018, que provocou aumento nos preços
e desabastecimento, como exemplo.
“Pega de volta e pronto”, sugeriu o leitor.
Silvio Júnior Alves

M

@ohoje
na madrugada desta sexta-feira (17), a cantora simone Mendes, da dupla sertaneja simone e simaria, pela primeira vez
apresentou-se sozinha após sua irmã e
companheira musical, simaria ter anunciado que irá ficar afastada dos palcos por
motivos médicos. o show aconteceu em
Paty dos Alferes, no rio de Janeiro. “Vixeee”, comentou a leitora.
Joana D'arc Martins (@jo_maartins)

N

@jornalohoje
Após a Petrobras anunciar novos ajustes
nos preços da gasolina e do diesel nesta
sexta-feira (17), o ministro do supremo Tribunal Federal (sTF) André Mendonça deu
cinco dias para que a estatal preste “minuciosas informações” sobre os critérios adotados para a política de preços estabelecida
nos últimos 60 meses.
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Congelar o ICMS não surtirá efeito para abaixar combustíveis

Aumento dos
combustíveis
já consumiu
tentativa de

redução pelo ICMS
Ítallo Antkiewicz
O reajuste no preço do combustível acertado pela Petrobras já consumiu, quase na íntegra, a possível redução
proposta no projeto do governo federal para congelar o
ICMS. De acordo com estimativas da matéria que foi
aprovada pelo Congresso Nacional, a redução seria em
torno de R$ 0,70. Contudo, o preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras será de R$3,86 para R$4,06
por litro, um aumento de 5,18%. á o diesel, que não tinha
reajuste desde 10 de maio, passará de R$4,91 para R$5,61,
com alta de 14,26%.
Conforme a Petrobras, considerando a mistura obrigatória, para a composição da gasolina comercializada
nos postos, a parcela da empresa no preço ao consumidor
passará de R$2,81, em média, para R$2,96 a cada litro
vendido na bomba. Uma variação de R$0,15 por litro.
Com relação ao diesel, a parcela da empresa no preço ao
consumidor passará de R$4,42, em média, para R$5,05 a
cada litro vendido na bomba, com variação de R$0,63.
Em nota, a Petrobras afirmou que é sensível ao momento em que o Brasil e o mundo estão enfrentando e
compreende os reflexos que os preços dos combustíveis
têm na vida dos cidadãos. Contudo, conforme a empresa,
quando há uma mudança estrutural no patamar de
preços globais, é necessário que a Petrobras busque a
convergência com os preços de mercado.

Redução do ICMS não
garante baixa dos combustíveis

Na segunda-feira (13) foi aprovado o Projeto de Lei
Complementar (PLP) 18/2022, que limita a aplicação de
alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) sobre combustíveis, gás natural, energia
elétrica, comunicações e transporte coletivo. Segundo a
proposta, esses produtos estariam classificados como essenciais e indispensáveis, levando à fixação da alíquota
do ICMS em um patamar máximo de 17%, inferior à praticada pelos estados atualmente.
Para o economista Everaldo Leite, a medida não
garante ao consumidor a redução do combustível, especialmente no longo prazo. Isso acontece porque a política
de preços seguirá atrelada ao preço do dólar. “Não se
pode garantir com certeza o quanto haverá de redução,
nem até quando essa redução será percebida nos postos.
Não é improvável que os donos de postos se apropriem
de uma parcela dessa diferença em forma de lucro”,
conta o especialista.
Leite 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”.
A proposta aprovada parte de três vertentes: com
relação aos estados o objetivo é zerar o ICMS sobre
o diesel e o gás de cozinha; no caso dos impostos federais é reduzir o ICMS e zerar os impostos sobre
gasolina e etanol e os estados junto com o Distrito
Federal por parte da perda de arrecadação devem
receber compensação.
Para Leite, a notícia não é tão boa assim, já que a
medida vai surtir efeito e pode impactar diretamente
em políticas públicas, como por exemplo a educação,
que na verdade pode até gerar efeitos negativos. “Os
Estados contavam com a arrecadação atual. Uma
queda significativa no ICMS reduz automaticamente
o que é destinado às várias políticas públicas sociais,
como, por exemplo, ao Fundeb (Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), e à manutenção
da infraestrutura”, pontua.
O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de
Derivados de Petróleo no Estado de Goiás (Sindiposto),
Márcio Andrade, pontua que zerar o imposto estadual
no diesel é uma ideia que é bem-vinda. “É um produto
que influencia no transporte de todos os demais produtos
no nosso País que é extremamente rodoviário e estamos
vivendo em um momento sensível ainda na pandemia e
também tem a questão da guerra que ocorreu nos últimos
dias na Ucrânia que têm influenciado este aumento no
preço dos combustíveis”, afirma. (Especial para O Hoje)

Objetivos não revelados e nebulosos
na ofensiva atual contra a Petrobras
A marcha da estupidez segue inabalável
nos debates sobre os preços dos combustíveis,
acirrada agora pelo anúncio de mais um
reajuste pela Petrobras para os preços da
gasolina e do diesel, a vigorar a partir deste
sábado. Alvo da atoarda promovida premeditadamente pelo desgoverno e seus acólitos,
com objetivos escancaradamente eleitoreiros,
as hordas pretendem transformar a petroleira em “inimiga da pátria” por conta dos
aumentos de preços, equivocada, sim, mas
que demanda soluções propositadamente
relegadas a plano secundário até aqui.
Os nomes à frente da ofensiva contra a
Petrobras já colocam os ataques sob enorme
suspeita, sugerindo objetivos não revelados,
mas pressentidos, que parecem ir além da
simples correção de rumos de uma política
de preços que nasceu incorreta ao desconsiderar a composição de custos da estatal e
a mudança de sinais na balança comercial
do setor de petróleo, tornando o País exportador líquido nesta área (ou seja, com vendas
externas superiores às importações).
Afinal, a quem poderia interessar a desmoralização da principal empresa do País?
Basta lembrar que o entreguismo já colocou
sobre a mesa a privatização da petroleira,
como se isso fosse representar de fato uma
solução para quebrar o monopólio supostamente exercido pela empresa. Os casos de
venda de refinarias, construídas ao longo
de décadas para suprir as necessidades de

BALANÇO
t

2 Nos últimos 30 dias finalizados na sexta-feira, 17, os
preços do petróleo tipo Brent
no mercado futuro indicaram
variação modesta de 1,38%,
com tendência a certa estabilização. O comportamento das
cotações internacionais ainda
poderá sofrer reversões, com
altas de preços mais adiante,
mas, por enquanto, registrase alguma calmaria em plena
guerra. Na comparação com
11 de março, quando os preços da gasolina haviam registrado seu mais recente aumento (antes do reajuste de
ontem), a variação foi de apenas 0,71%. Em 12 meses, o
barril de petróleo ficou 55,27%
mais caro.
2 Embora tenha assumido
mais recentemente uma tendência de elevação, a cotação
do dólar em reais experimentou variação de 2,10% entre
os dias 11 de março e 17 de
junho, segundo dados do Banco Central (BC). O intervalo
coincide com o período em
que os preços da gasolina
permaneceram estabilizados.
2 O economista Sérgio
Wulff Gobetti, pesquisador
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), assim como outros pesquisadores e analistas, sugere a
criação de um imposto extraordinário a ser cobrado

consumo do País e reduzir a dependência
de importações de derivados, comprovam
que a estratégia privatista ajudou a criar
monopólios privados nas regiões atendidas
pelas plantas privatizadas.

Queda (quase) compensada

A partir de hoje, 18, entra em vigor os
aumentos de 14,26% e de 5,18% para os
preços do diesel e da gasolina, respectivamente. Nas estimativas veiculadas pela imprensa, os preços nas refinarias tendem a
subir de R$ 4,91 para R$ 5,61 por litro no
caso do diesel e de R$ 3,86 para R$ 4,06
para a gasolina. Ou seja, altas de R$ 0,70 e
R$ 0,20 naquela mesma ordem. Como já esperado, os aumentos dos preços, mantida a
política atual da Petrobrás, tendem a anular
e mesmo suplantar a queda esperada com
a redução do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS), especialmente
quando se considera a fase mais recente de
desvalorização do real em relação ao dólar,
o que encarece as importações e gera pressões adicionais sobre os preços domésticos.
As estimativas no Senado sugerem que a
redução da alíquota do ICMS sobre combustíveis traria redução de R$ 1,65 no preço
do litro da gasolina e de R$ 0,76 para o
diesel. O reajuste atual praticamente anula
o suposto “ganho” no caso do diesel e reduz
o alcance da medida para a gasolina. A conferir os próximos movimentos da estatal.

sobre os lucros das petroleiras em operação no País,
como solução para financiar
uma política de estabilização
dos preços dos combustíveis.
2 A tributação não afetaria
a capacidade de investimento
da Petrobrás, responsável por
mais de 70% do petróleo produzido pelo País, e nem mesmo
a rentabilidade da companhia
e de seus acionistas, preservando ganhos ainda remuneradores diante da alta expressiva dos preços do petróleo
nos últimos anos. Gobetti lembra que a Petrobras acumulou
lucros de praticamente R$ 150,0
bilhões entre janeiro de 2021
e março deste ano, “valores
estes que foram (e ainda estão
sendo) distribuídos aos acionistas ou engordaram as reservas da empresa”.
2 Ao mesmo tempo, a estatal recolheu em torno de
R$ 20,0 bilhões naquele mesmo período a título de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL). Nos últimos anos, a
alíquota efetiva paga pela
empresa girou em torno de
17%, diante de uma alíquota
de 34% nominalmente exigida das empresas na soma
de IRPJ e CSLL. “A eventual
imposição de uma tributação
adicional, seja sob meio da

contribuição social ou do
imposto de exportação, não
deve afetar significativamente o lucro líquido do setor
em geral e da Petrobrás em
particular”, afirma Gobetti,
estimando um resultado líquido para a petroleira entre
R$ 150,0 bilhões e R$ 200,0
bilhões apenas neste ano.
2 Estudos recentes, menciona o pesquisador, indicam
que o “lucro líquido disponível para ser distribuído aos
acionistas varia de US$ 35 a
US$ 42 por barril, sendo que
um valor de US$ 12 ou US$
13 já proporcionaria uma
taxa de retorno de 10% sobre
os investimentos”.
2 Assim, sustenta Gobetti,
não apenas é possível, mas
também necessário “adotar
um modelo de tributação flexível e mais ajustado à forte
volatilidade do preço internacional, sendo a alíquota
adicional de CSLL um instrumento que pode cumprir
com esse objetivo”, estimando
uma alíquota de 30% para a
contribuição. A cobrança
pode e deve ser revertida em
caso de queda muito forte
dos preços do petróleo, mas
“não fazer isso é um grave
erro de política econômica e
fiscal, porque implica renunciar a uma renda originária
de recursos naturais finitos”.

Ibovespa cai 2,83% puxada
por forte queda da Petrobras
O Ibovespa fechou em forte
queda nesta sexta-feira (17),
voltando aos níveis de novembro de 2020, com os temores
de recessão global derrubando
commodities, enquanto a Petrobras desabou cerca de 6%
também refletindo risco político após anunciar reajuste nos
preços de combustíveis.
Os papéis da Petrobras chegaram a cair mais de 10% ao
longo do dia, mas encerraram
o pregão com queda de 6,00%.
O Ibovespa caiu 2,90%, a
99.824,94 pontos, menor pata-

mar desde o começo de novembro de 2020. No pior momento, chegou a 98.401,73 pontos (-4,28%). Com tal desempenho, o Ibovespa acumulou
declínio de 5,3% na semana.
Já o dólar avançou mais de
2% frente ao real, a terceira
valorização semanal consecutiva com impulso da recente
decisão do Federal Reserve –
Fed (Banco Central norte americano) de subir os juros dos
Estados Unidos em um ritmo
mais intenso desde 1994. Essa
decisão do Fed torna a moeda

norte-americana globalmente
mais atraente e eleva os temores de uma recessão na
maior economia do mundo,
minando o apetite de investidores por risco.
A moeda norte-americana
à vista subiu 2,35%, a R$ 5,1460
, máxima para encerramento
desde 9 de maio (R$ 5,1554 ),
o que configurou seu oitavo
ganho diário em nove pregões.
Na semana, encurtada pelo feriado de Corpus Christi na
quinta-feira (16), o dólar avançou 3,14%. (ABr)
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Crise na ‘cúpula’ do Paço causa
nebulosidade entre aliados

Divulgação

Fontes ouvidas
pelo jornal O Hoje
revelam clima de
preocupação com
apoio do
Republicanos, ao
contrário do que
queria Rogério
Cruz, com Gustavo
Mendanha
Yago Sales
Desde o momento em que
foi bafejado pela circunstância
e sorte assumindo a Prefeitura
de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos) ganhou as bênçãos
da Igreja Universal para cuidar
dos interesses do “povo de
Deus”. No entanto, no caminho
tem o Republicanos - que não
é a Universal - que tem planos
políticos ambiciosos.
Ao ser atropelado pelo deputado federal João Campos,
manda chuva da legenda em
Goiás e com aliados robustos
na cúpula nacional do partido,
levou a melhor. O gesto mostrou à Universal que a legitimidade de Rogério no controle
político dos cargos na prefeitura é temporal, sem identidade com o diretório do partido e indisposto com os mandatários da legenda.
De acordo com fontes ouvidas pelo jornal O Hoje, Rogério ficou irritado até com
Wanderley Tavares, homem
forte de Brasília - presidente
do partido por lá - que exerce
influência na gestão. Wanderley teria ligado para Ronaldo Caiado avisando que
o Republicanos iria marchar
com o adversário Gustavo
Mendanha (Patriota).
Antes, porém, a situação de
tenra paz se deteriorou desde
a saída de Arthur Bernardes

Além de Rogério
Cruz, o presidente
do Republicanos no
Distrito Federal,
Wanderley Tavares,
gostaria que a sigla
andasse - por
completo - com o
governador
Ronaldo Caiado
(UB). Não deu

da Segov e atual titular da Secretário Municipal do Escritório de Prioridades Estratégicas
Goiânia. Ele, segundo fontes
ouvidas pelo jornal, anda desaparecido. É que ele era praticamente o prefeito até provocar transtornos à gestão de

Cruz, principalmente sobre a
relação com a Câmara. E, ainda, a aprovação atropelada do
Código Tributário - votado sem
nem leitura por alguns vereadores sob pressão - e do novo
Plano Diretor.
Rei Arthur, como era conhecido nos corredores da
maioria das secretarias, Bernardes perdeu espaço como
representante de Wanderley
Tavares em decisões importantes, principalmente a troca de auxiliares de Cruz. Fontes dão conta que essa enfraquecida, com a ida de
Campos à chapa de Mendanha, coloca em xeque o poderio que se estabeleceu com
a ruptura do grupo emedebista ligado a Daniel Vilela
no ano passado na gestão.
Publicamente, o Paço tenta
transmitir a sensação de normalidade depois que o deputado federal João Campos, pre-

sidente do Republicanos - partido do prefeito Rogério Cruz foi para a chapa de Gustavo
Mendanha como pré-candidato
ao Senado Federal.
Além de Rogério Cruz, o presidente do Republicanos no Distrito Federal, Wanderley Tavares, gostaria que a sigla andasse
- por completo - com o governador Ronaldo Caiado (UB).
Não deu. O presidente nacional,
Marcos Pereira, de olho na viabilidade de Campos, optou pela
aliança com Mendanha.
Do ponto de vista administrativo é normal que o chefe
do Executivo da capital - desde
que não seja historicamente
um desafeto político - queira
manter-se, no mínimo, neutro
em uma disputa eleitoral. Cruz
queria que o seu partido fosse
em peso à base de Caiado, embora nomes importantes estejam com o governo: um deles
é o deputado estadual e pré-

candidato a deputado federal,
Jefferson Rodrigues. O parlamentar, que também acumula
a função de repórter-fiscal da
Record TV no programa Balanço Geral, é um dos que tentaram frear Campos na ida à
base do ex-prefeito de Aparecida de Goiânia.
E, ainda, tem a primeiradama, Thelma Cruz, em plena
pré-campanha para uma das
41 vagas da Assembleia Legislativa de Goiás, com tudo em
cima para levar o nome de
Caiado à IURD.
Nos bastidores, fontes próximas de secretários mais ligados à Mendanha e até ao
ex-governador Marconi Perillo
interpretam que o apoio do
Republicanos, inclusive com
João Campos no jogo, causa
preocupação. “Afinal, Caiado
tem muito poder”, diz uma
fonte, ao citar a Polícia Civil.
(Especial para O Hoje)

ALTA DOS COMBUSTÍVEIS

Bolsonaro quer CPI da Petrobras e renúncia do presidente
O presidente Jair Bolsonaro (PL) propôs nesta sextafeira (17) uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)
no Congresso Nacional para
investigar o presidente, os diretores, o conselho administrativo e fiscal da Petrobras.
A declaração foi dada após a
estatal anunciar novos aumentos nos preços dos combustíveis. O preço do litro da
gasolina vendido às distribuidoras passou de R$ 3,86 para
R$ 4,06. No caso do diesel, de
R$ 4,91 para R$ 5,61. O aumento passa a valer a partir
deste sábado (18).
“É traição para com o
povo brasileiro. O presidente, seus diretores e seu conselho traíram o povo. O lucro da Petrobras é algo estúpido. Ela lucra seis vezes
mais que a média das petroleiras de todo o mundo.
Petroleiras fora do Brasil reduziram margem de lucro
para atender aos anseios da
sua população num momento de crise”, disse Bolsonaro
em entrevista à rádio Meio
Dia Rio Grande do Norte.
Bolsonaro alegou já ter
conversado sobre a possível
CPI da Petrobras com o presidente da Câmara, Arthur
Lira (PP-AL), e chegou a pedir

Marcelo Camargo / ABr

Segundo Bolsonaro, conselho da Petrobras está “boicotando” novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida

a renúncia do atual presidente
da Petrobras, José Mauro Ferreira Coelho, empossado a
cerca de dois meses.
“Arthur Lira está neste
momento reunido com líderes partidários. A ideia nossa
é propor uma CPI para investigar o presidente da Petrobras, os seus diretores e
também o conselho administrativo e fiscal. Nós queremos
saber se tem algo errado nessa conduta deles, porque é
inconcebível se conceder um
reajuste com o valor dos com-

bustíveis lá em cima e com
os lucros exorbitantes que a
Petrobras está tendo”, continuou o presidente.
O titular do Palácio do Planalto afirmou que o novo reajuste destrói a economia brasileira, leva à inflação e à perda do poder aquisitivo e é “irracional”. Segundo Bolsonaro,
o conselho da Petrobras está
“boicotando” o novo ministro
de Minas e Energia, Adolfo
Sachsida, ao não se reunir
para votar as novas indicações
feitas pelo governo para o co-

mando da empresa.
“A coisa mais importante
é trocar o presidente e os
diretores da Petrobras. Esperamos poder conseguir fazer isso nos próximos dias,
porque não depende de uma
canetada do ministro, tem
que negociar com o conselho”, afirmou.
O chefe do Executivo nacional escreveu em sua conta
no Twitter que a Petrobras
pode “mergulhar o Brasil num
caos” caso promova um reajuste dos combustíveis.

Reajuste da Petrobras

O último ajuste no preço
gasolina ocorreu em 11 de
março, há 99 dias. Para o diesel,
o reajuste ocorre 39 dias depois
do aumento anterior. Segundo
a Associação Brasileira dos Importadores e Combustíveis
(Abicom), a defasagem em relação ao combustível no mercado externo é de até 18% no
diesel e de 14% na gasolina.
O Conselho de Administração da Petrobras aprovou, em
reunião extraordinária realizada na quinta-feira (16/6), aumento do preço da gasolina e
do diesel. Entre as demandas
do governo e do Congresso que
querem os preços mais baixos,
e do mercado que insiste na
política de preço de paridade
de importação (PPI), o conselho
apostou no aumento.
Geralmente, valores de
combustíveis passam por um
comitê que tem como integrantes o presidente da estatal
José Mauro Coelho, e os diretores de Finanças e Comercialização e Logística, Rodrigo
Araújo e Cláudio Mastella. A
maioria dos participantes afirmou que é da competência
do conselho tomar esse tipo
de decisão e que isso estaria
no estatuto. (Rodrigo Melo,
especial para O Hoje)
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Nos últimos dias, os vereadores do MDB de Aparecida, Gilsão Meu Povo e Élio Bom Sucesso, bateram o martelo e decidiram apoiar a reeleição do governador Ronaldo Caiado (UB)

Vereadores de Aparecida
abandonam Mendanha

Thauany Melo
Partido do pré-candidato
a vice-goveradoria na chapa
de Ronaldo Caiado (UB), Daniel Vilela, o MDB está fortalecendo as articulações em
Aparecida de Goiânia. Nos últimos dias, os vereadores da
mesma legenda, Gilsão Meu
Povo e Élio Bom Sucesso, bateram o martelo e decidiram
apoiar a reeleição do atual
governador de Goiás. Os dois
faziam parte da base de Gustavo Mendanha (Patriota) na
Câmara Municipal.
Ao anunciar o apoio ao governador, o vereador Elio Bom
Sucesso revelou que entre 2 e
4 colegas da Câmara Municipal
aparecidense seguirão, em breve, os seus passos. Apesar de
não ter dado nomes, especula-se que o presidente da Casa,

Ao anunciar apoio ao governador, vereador Elio Bom
Sucesso revelou que entre 2 e 4 colegas da Câmara
Municipal aparecidense seguirão, em breve, os seus passos
André Fortaleza (MDB) deverá
seguir esse caminho.
Caso Fortaleza decida por
declarar apoio a Caiado, ele
deve levar um número considerável de apoiadores, haja vista sua força na Casa. Vale ressaltar que a bancada do MDB
tem 6 membros. Além de Fortaleza, Gilsão Meu Povo e Élio
Bom Sucesso, também fazem
parte: Aldivo Araújo, Arnaldo
Leite e Gleison Flávio.
Ex-deputado e um dos aliados de Daniel em Aparecida,
Euler Morais afirmou que a
conversa com os parlamentares segue tranquila, “sem afo-

bação”. “Está em processo de
conversação, esperamos alguns
outros [apoios]”, declarou.
A força de Mendanha na
Câmara municipal era amparada por vínculos empregatícios de indicados de vereadores, fato esse sustentado por
seu sucessor, Vilmar Mariano
(Patriota). “É claro que muitos
relutam um pouquinho em
função das pressões que sofrem, de demissões de alguns
cargos. Por outro lado, também
tem alguns que estão dispostos
a aderir, na expectativa de ter
espaço no governo, que, em
geral, é mais atrativo. Mas essa

não é uma questão apenas de
cargo, é, também, de convicção”, afirmou Euler Morais.
Euler ressalta que Daniel
Vilela é o sucessor de Maguito,
que deixou um legado no município ao chefiá-lo por dois
mandatos. “A gente deve resgatar a memória de quem, de
fato, fez transformações em
Aparecida”, reforçou. Sobre os
adversários além de Mendanha,
Euler declarou que, a respeito
do voto da população, enxerga
grandes possibilidades para o
atual governador de Goiás.
“O que nós estamos percebendo é que, realmente, uma

parcela da população, por uma
questão até emocional e talvez
provinciana, pois o Gustavo é
de Aparecida, consideram votar nele. Mas uma outra parcela significativa pensa em votar no Caiado”, disse.

Aparecida de Goiânia

A força de Aparecida nas
eleições pode ser demonstrada
com o pleito de 2018, quando o
município elegeu dois deputados
federais, o professor Alcides (PL)
e o Glaustin da Fokus (PSC). Ambos vão disputar reeleição.
A participação do município
no processo eleitoral é exponencial, já que se trata do segundo maior colégio do Estado,
com conta exatos 280.849 eleitores na contagem da Justiça
Eleitoral – atrás apenas de
Goiânia, com 957.161 votantes.
(Especial para O Hoje)

MORTES NO VALE DO JAVARI

PF conﬁrma que restos mortais são de Dom Phillips
Na tarde de sexta-feira
(17), a Polícia Federal (PF)
confirmou que os restos mortais encontrados na Amazônia são do jornalista inglês,
Dom Phillips. Peritos do Instituto Nacional de Criminalística, em Brasília, identificaram o material por meio
de exame da arcada dentária.
Segundo a PF, o trabalho
de perícia continua para a
identificação dos remanescentes humanos que pertenceriam ao indigenista Bruno
Araújo Pereira.
“A confirmação foi feita
com base no exame de
odontologia legal combinado com a antropologia forense. Encontram-se em curso os trabalhos para completa identificação dos remanescentes, para a compreensão das causas das
mortes, assim como para indicação da dinâmica do crime e ocultação dos corpos”,
informou a PF na nota.

Reprodução

Nesta quinta-feira (16), os
restos mortais de Bruno
Araújo e Dom Phillips chegaram ao Instituto Nacional
de Criminalística da Polícia
Federal, em Brasília, onde
estão sendo periciados para

confirmação da identidade.
O jornalista e indigenista
estavam desaparecidos desde
o dia 5 de junho, na região do
Vale do Javari, no oeste do
Amazonas. Os corpos foram
encontrados após o pescador

Amarildo da Costa Oliveira,
conhecido como “Pelado”, ter
confessado a participação no
desaparecimento. Além de ter
indicado o local onde os corpos
foram enterrados.
Ao menos cinco pessoas es-

Polícia Federal diz que
trabalho de perícia
continua para a
identiﬁcação dos
remanescentes
humanos que
pertenceriam ao
indigenista Bruno
Araújo Pereira
tão sendo investigadas pela
Polícia Federal (PF) pelo envolvimento nas mortes. Até
agora, as informações da PF
indicam que três suspeitos tenham envolvimento direto na
morte de Bruno e Phillips.
Também há um suposto envolvido na tentativa de ocultar
os restos mortais, já recolhidos
pela PF. Duas pessoas já foram
presas por suposto envolvimento no crime. Uma delas
sendo o pescador “Pelado”, e
seu irmão, Oseney da Costa de
Oliveira, conhecido como Dos
Santos. (Ana Bárbara Quêtto,
especial para O Hoje)
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Querendo subir
Em confronto
direto, Atlético
Goianiense recebe
o Juventude, no
Antônio Accioly

Bruno Corsino/Atlético-GO

Breno Modesto
Depois de dois jogos como
visitante, o Atlético Goianiense
volta a atuar como mandante.
Neste domingo (19), o time comandado pelo técnico Jorginho
recebe o Juventude, às 18h, no
Estádio Antônio Accioly, pela
décima terceira rodada da Série
A do Campeonato Brasileiro.
Separadas por apenas três
pontos (13 a 10), as equipes
aparecem na zona de rebaixamento da competição nacional. Por conta da proximidade, a partida é vista pelo
meia Jorginho como um “jogo
de seis pontos”. Por conta disso,
o camisa 10 atleticano entende
que o Rubro-Negro terá um
desafio duro pela frente.
“Sabemos que é um “jogo
de seis pontos”. Eu acho que,
jogando em nossa casa, não só
contra o Juventude, mas contra
qualquer outra equipe, sempre
vamos jogar para vencer. Mas
esse jogo é muito importante.
Se vencermos, deixaremos um
adversário direto (na luta contra o rebaixamento) para trás
e vamos ficar na metade da tabela. Estamos jogando bem. Infelizmente, tivemos aquele apagão de 10 minutos (contra o
Palmeiras). Não é normal. Ficamos tristes. Mas nós conversamos no vestiário e sabemos
o que temos de fazer no domingo (19). Precisamos dar a

Para o meia Jorginho, o confronto contra os gaúchos será um “jogo de seis pontos” para o Atlético
resposta para o nosso torcedor.
Vai ser um jogo difícil, pois
essas equipes jogam retrancadas. Precisamos fazer um bom
jogo e sair com o resultado positivo”, disse Jorginho.

Juventude

A grande novidade do Juventude para o encarar o Atlético Goianiense no Estádio Antônio Accioly é o garoto Weliton, de 17 anos. Artilheiro das
categorias base do time gaúcho,
o atacante foi relacionado por
Eduardo Baptista pela primeira
vez e pode fazer sua estreia
entre os profissionais.
Natural da cidade de Soledade, no interior do Rio Grande
do Sul, o jovem jogador é o artilheiro do Jaconero no Campeonato Gaúcho Sub-20. Até

aqui, são 10 gols marcados em
nove partidas disputadas. Quem
também deve estar entre os relacionados é o volante Jean Irmer, que estava suspenso.
Em contrapartida, Eduardo
Baptista terá dois desfalques
certos para escalar sua equipe.
Com uma lesão muscular na
coxa, o zagueiro Vitor Mendes
está fora de combate. Já o volante Yuri, que foi expulso na
derrota contra o Santos, na última rodada, terá de cumprir
suspensão automática pelo cartão vermelho.

Histórico

A partida deste domingo
(19) será a sétima da história
entre Atlético Goianiense e
Juventude. No histórico do
confronto, há bastante equi-

líbrio. Com duas vitórias,
quem mais venceu foi o Dragão. O Jaconero triunfou uma
vez a menos. Além disso, as
equipes empataram em outros
três jogos, incluindo o último
entre os clubes. Pela 30ª ro-

dada da Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado, os times empataram em 1
a 1, no Estádio Antônio Accioly. Pelo lado goiano, marcou o atacante Zé Roberto.
(Especial para O Hoje)

FICHA TÉcnicA
Atlético-GO x Juventude
Data: 19 de junho de 2022. Horário: 18h. Local: estádio Antônio
Accioly, em Goiânia (Go). Árbitro: Marcelo de Lima henrique
(ce). Assistentes: Marcelo de Lima henrique (ce) e Luanderson
Lima dos santos (BA). VAR: José cláudio rocha Filho (Fifa/sP)
Atlético-GO: ronaldo; hayner,
ramon Menezes, Édson e Jefferson; Baralhas, Marlon Freitas
e Jorginho; Airton, Diego churín
e Luiz Fernando.
Técnico: Jorginho

Juventude: césar; rodrigo soares, Thalisson Kelven, rafael
Forster e William Matheus; Jean
irmer, Jadson e chico; Pitta, ricardo Bueno e capixaba.
Técnico: eduardo Baptista
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Duelo contra o Vice-lÍder

Rosiron Rodrigues / Goiás EC

Com seis
desfalques,
Goiás visita o
Corinthians pela
Série A podendo
ter várias
novidades,
principalmente
em sua defesa
Victor Pimenta

O Goiás volta a campo neste
domingo (19), para mais um
confronto difícil pela Série A.
Dessa vez a equipe esmeraldina encara o Corinthians, vicelíder da competição, às 16 horas, na Neo Química Arena.
Os goianos estão ainda mais
próximos do Z-4 e vão para o
confronto com muitos desfalques, assim como os paulistas.

Goiás

Em décimo sexto lugar, somente um acima da zona de
rebaixamento, o Goiás enfrenta o vice-líder Corinthians que
vem com desfalques, assim
como a própria equipe esmeraldina. O confronto difícil pela
Série A antecede o confronto
da Copa do Brasil, diante do
Atlético Goianiense, mas o lateral Maguinho falou sobre.
“O Corinthians por si só é
um grande adversário, está
entre os primeiros, postulante
a título, um jogo muito difícil.
Na minha opinião, acredito
que eles não irão mesclar muito a equipe lá porque fizeram
isso nas rodadas anteriores e
acabaram não pontuando. Então, acredito que irão com força
total para surpreender a gente,
mas estamos preparados mesmo com os desfalques, sempre
temos suprido nas necessidades, fazendo bons jogos fora,
acredito que faremos uma
grande partida lá. Pensar primeiro no Corinthians e quando
acabar a gente foca na Copa
do Brasil”, ressaltou o lateral-

Jair Ventura (foto) terá até seis ausências na partida e para isso deve reforçar sistema defensivo antes de jogo da Copa do Brasil
direito.
Para o confronto diante do
Corinthians, o treinador Jair
Ventura tem cada vez mais
desfalques. Além dos lesionados, ele ainda tem suspensos,
zagueiro que não pode atuar,
mas a volta de jogador no
meio-campo. Confira a lista de
desfalques.
O atacante Apodi (contusão
muscular na posterior da coxa
direita) e o zagueiro Sidimar
(contusão na panturrilha esquerda são os mais recentes
dos lesionados. Além de outros
atletas que estão no departamento médico a mais tempo,
como os goleiros Luis Felype
e Marcelo Rangel, o lateral-esquerdo Hugo e o atacante Matheusinho. Nicolas que sentiu
um desconforto muscular no
adutor da coxa esquerda treinou hoje e deve estar à disposição do treinador no banco
de reservas.
Além disso, outros três desfalcam o Goiás diante do Corinthians. O zagueiro Reynaldo
e o volante Matheus Sales receberam o terceiro amarelo e
cumprem suspensão na rodada
e ainda o zagueiro Caetano
pertence ao Corinthians e não

pode enfrentar o clube. O volante Fellipe Bastos volta de
suspensão.
Pendurados estão: o lateral-direito Maguinho, o zagueiro Da Silva, o meia Luan Dias
e o atacante Renato Júnior.

Corinthians

Com uma decisão na próxima quarta-feira (22), pela
Copa do Brasil, o Corinthians
vem de um empate diante do
Athletico Paranaense fora de
casa e já iniciou sua preparação
para o confronto diante do
Goiás, na Neo Química Arena.
Assim como no Goiás, o
time alvinegro vive com o departamento médico cheio e segue muito desfalcado nas últimas rodadas. Ausente após
quase um mês e meio, o lateral-direito Fagner treinou em
campo normalmente e pode
voltar a ser relacionado. Devido a uma entorse no tornozelo
direito, ele não joga desde 4
de maio, no empate com o Deportivo Cali.
Ao contrário de Fagner, o
zagueiro João Victor, que teve
a mesma lesão, deve seguir
fora de jogo. Segundo o Vitor
Pereira, o zagueiro "anda com

dores e ainda não conseguiu
voltar". Mas sua presença não
está descartada.
O treinador português ainda terá outros desfalques, como
Maycon, com uma lesão de
grau três no músculo adutor
da coxa direita, Paulinho se
recuperando de lesão no ligamento cruzado anterior e Júnior Moraes, que vem sofrendo
com problemas alérgicos, mas
pode voltar a ser relacionado
no domingo. O lateral-direito
João Pedro e o atacante Gustavo Mosquito estão afastados
do grupo enquanto se recupe-

ram de Covid-19. O Corinthians
ainda não poderá ter Roni, suspenso, na próxima rodada.

Último jogo

A última partida aconteceu
na temporada de 2020, jogando
justamente na Neo Química
Arena e o Corinthians venceu
o Goiás por 2 a 1, com gols de
Gustavo Silva e Jô. Fernandão
fez para o equipe esmeraldino.
Os goianos não vencem os paulistas há oito jogos, sendo seis
derrotas e dois empates nos
últimos confrontos. (Especial
para O Hoje)

FICHA TÉcnicA
Corinthians x Goiás
Data: 19 de junho de 2022. Horário e local: 16 horas, neo Química
Arena (são Paulo). Arbitragem: Braulio da silva Machado (sc/FiFA);
assistentes: Alex dos santos (sc) e henrique neu ribeiro (sc);
quarto árbitro: João Vitor Gobi (sP); VAR: Wagner reway (PB)
Corinthians: cássio, Fagner
(rafael ramos), Gil (robson
Bambu), raúl Gustavo e Fábio
santos; cantillo, Du Queiroz e
renato Augusto; Mantuan (Adson), róger Guedes e Júnior
Moraes (Willian).
Técnico: Vitor Pereira.

Goiás: Tadeu; Da silva, Yan,
sidnei; Dieguinho, caio Vinicius, Auremir, Élvis, Dadá Belmonte; Vinicius e Pedro raúl.

Técnico: Jair Ventura.
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Cultura ainda segue viva graças a clientes que acham o impresso mais prazerozo. As bancas, no entanto, já não têm a venda de jornais e revistas como principal fonte de renda

Banquinhas de jornais tentam
sobreviver em meio a digitalização
Jornais e revistas tiveram no ano passado queda de 13%, mas houve
um crescimento nos que conseguiram fazer as suas versões online
Fotos: Pedro Pinheiro

Sabrina Vilela
A banca de jornais e revistas da Tamandaré existe há 30 anos. O proprietário, João Ribamar de Sousa, possuía
várias outras banquinhas, mas ao longo
do tempo teve que vender para conseguir manter apenas uma. O seu João
se preocupa em preservar os costumes
tradicionais. Mesmo com a baixa procura nos últimos anos ele se desdobra
para manter a banca que a cada dia
que se passa recebe menos leitores.
“Aqui vendemos cigarros, balas, chocolates e refrigerantes apenas para ser
mais atrativo, porque não ajuda muito
no lucro que caiu muito nos últimos
tempos”, relata Glenda Rúbia Tavares,
funcionária da banca há 13 anos. A
maior procura da banca é colocar créditos na carteirinha para andar de ônibus. “Eu e a filha do seu João temos
que ficar convencendo ele de modernizar algumas coisas aqui já que ele
ainda é apego com as coisas mais antigas. No entanto, a banca é mantida
ainda por amor”, relata a vendedora
que destaca que não tem como contar
só com o lucro do local.
Para Glenda manter as bancas apesar das dificuldades é uma forma de
manter a cultura já que atualmente os
jovens não gostam muito de ler e a
procura por esses locais são por pessoas
idosas. Segundo Glenda a diminuição
pela procura é por causa da modernidade, mas com a pandemia piorou
mais ainda. “Antes vendíamos só de
jornal 12 agora nem 6 chega aqui para
a gente”. Ela destaca ainda que o valor
das revistas subiu muito visto que a
demanda diminuiu e os preços estão
praticamente o dobro em relação ao
início da banca.
A tradicionalidade que permanece
até hoje é a venda de revistas para colagem de figurinhas da Copa do Mundo.
“Só nesta sexta quatro pessoas passaram aqui perguntando se tinha chegado. Quando é na época da Copa as pessoas ficam aqui nas esquinas trocando
as figurinhas, se reúne muita gente
para fazer as trocas”.
Existem clientes que vão até a banca
desde que ela foi criada e que às vezes
têm dificuldade de aceitar algumas
mudanças. “Um senhorzinho ficou bravo comigo essa semana porque pulamos
três edições da revista que ele gosta.
Mas, o cliente não entende que é tudo
consignado. A distribuidora define para
quem manda conforme as saídas”, conta a funcionária.
O dia que a banca mais vende, de
acordo com a funcionária, é no domingo porque ainda sai muitas revistas
semanais. “Durante a pandemia ficamos 28 dias fechados, ainda estamos
nos recuperando”, conta Glenda. A revistaria da Tamandaré, por ser a mais

com mais frequência para comprar
jornal, gibi e revista de aviação e quatro
rodas. Agora não faço tanto porque
tem muita coisa no celular e com a
pandemia eu deixei de frequentar mais
esses lugares”, esclarece.

História e declínio

Canrobert Tormin, 64, é apaixonado por quadrinhos, revistas de aviação e quatro rodas

Nem todas as banquinhas sobreviveram ao tempo e baixaram as portas

Mas há quem ainda resista em meio ao crescimento da tecnologia
antiga, consegue receber as revistas e
gibis que são mais difíceis de encontrar
em outros lugares.
Já o aposentado Canrobert Tormin,

64, passa de vez em quando em revistarias porque ele ainda acha ser muito
prazeroso o impresso. “Há cerca de
cinco anos eu costumava ir a bancas

As bancas de jornais e revistas existem no Brasil desde 1860, mas não
com o nome que conhecemos agora.
Antes as pessoas que ficavam responsáveis pelas vendas desses artigos eram
chamados de jornaleiros ou gazeteiros
e recebiam por comissão percentual.
O termo “banca” surgiu primeiro
no Rio de Janeiro. Em 1910 as primeiras bancas de madeira ou metal
começaram a aparecer nas ruas das
cidades brasileiras. Ao longo dos anos
passou por mudanças como passar
a ser um lugar regulamentado em
1954 e a concorrência com as lojas
de conveniências em 1998.
No início da década de 2000 foi
permitida a venda de outros artigos
como Cds, alimentos e canetas. Já a
partir de 2013 as revistarias passaram
a vender diversos artigos como salgadinhos e refrigerantes.
Com a pandemia que teve início
em 2020 com o passar dos anos, bancas de revistas e jornais têm se tornado cada vez mais incomuns já que
para fazer a sua leitura favorita basta
ter um aparelho que cabe na palma
da mão. Segundo o Instituto Verificador de Comunicação, em 2021 jornais e revistas tiveram a circulação
impressa com queda de 28%, as versões em digital retraíram 21% e a
total diminuiu 25%.
Jornais e revistas tiveram no ano
passado queda de 13%, mas houve um
crescimento nos que conseguiram fazer
as suas versões online. No entanto, a
pesquisa aponta ainda que no que se
trata de revistas, elas não conseguiram
se manter tão presentes no universo
online. Os dados apontam que houve
queda desses veículos semanais no meio
digital, cerca de menos 21% que acompanhou os resultados das versões impressas, que representam menos 28%.Os dados apontam ainda que os
10 jornais impressos considerados os
principais - Folha de S.Paulo (SP), O
Globo (RJ), O Estado de S. Paulo (SP),
Super Notícia (MG), Zero Hora (RS),
Valor Econômico (SP), Correio Braziliense (DF), Estado de Minas (MG), A
Tarde (BA) e O Povo (CE) – diminuíram
cerca de 12,8% se comparar 2020 e 2021
nas vendas físicas. Consequentemente,
o número de tiragens de outros jornais
foi diminuindo também e o preço passou
por acréscimos a cada ano, o que torna
as assinaturas online mais atrativas que
ir em busca do material impresso. (Especial para O Hoje)
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Renda dos mais pobres cai e
estaciona em R$ 240 per capita
Conforme Boletim
da Desigualdade
nas Metrópoles, a
recuperação de
rendimento perdeu
força no Brasil no
primeiro trimestre
de 2022
Maria Paula Borges
O Boletim da Desigualdade
nas Metrópoles aponta que a
recuperação da renda dos mais
pobres perdeu força no Brasil
no primeiro trimestre de 2022,
após cinco trimestres consecutivos de crescimento. Conforme os dados apontados, a
média da renda do trabalho
dos 40% mais pobres no conjunto das metrópoles do país
chegou a R$ 240,79 per capita.
No levantamento, Goiânia foi
uma das Regiões Metropolitanas analisadas.
No primeiro e no terceiro
trimestre de 2020, a renda do
estrato mais pobre das metrópoles decaiu em 31,9%, chegando a R$ 183,61. Havia um
lento processo de recuperação,
fazendo a renda média da parcela da população alcançar o
valor de R$ 245,55 no último
trimestre de 2021, apresentando cifra 8,9% menor que a encontrada no período anterior
a pandemia, mas no início de
2022, a recuperação foi interrompida e a renda caiu, chegando a R$ 240,79.
A média geral de rendimentos também caiu, alcançando pelo segundo trimestre
seguido o pior nível de toda a
série histórica iniciada em
2012, atingindo R$ 1.405,73,
no primeiro trimestre de 2022,
sendo que no quarto trimestre
de 2021 a média era de R$
1.414,07. Desde 2020, foram
totalizados oito trimestres de
renda média atingindo os menores valores.
Entretanto, o percentual

As regiões do
Vale do Rio
Cuiabá e
de Goiânia
apresentaram
índices mais
baixos de
desigualdade
de renda

de moradores do conjunto
das metrópoles que vivem
em domicílios cuja renda média per capita do trabalho
era de até um quarto do salário-mínimo, após cinco tri-

mestres de queda. Portanto,
no primeiro trimestre de 2022
foram registradas 21,1 milhões de pessoas que sofrem
com a situação. Em Goiânia,
foi registrado uma das menores taxas, com 17,7%.
O crescimento foi notado
ainda para a taxa de crianças
de até cinco anos de idade
que vivem em lares com rendimentos do trabalho inferiores a um quarto do salário-mínimo per capita nas
metrópoles brasileiras. A taxa
em questão chegou a 29,2%
da população de crianças, valor próximo ao registrado na
pandemia, de 32,2%. Então,
no primeiro trimestre de
2022, havia 1,8 milhões de
crianças nessa situação.
Segundo os resultados da
desigualdade de renda mensurada pelo coeficiente de
Gini, apresentam que no primeiro trimestre de 2022, o
coeficiente do conjunto das
metrópoles brasileiras foi de
0,595, sofrendo redução des-

de o quarto trimestre de 2020.
A desigualdade apresentou
aumento de 4,6% entre os
primeiros trimestres de 2020
e 2021, seguida de diminuição
de 3,6% em 2022, indicando
que uma retomada aos valores registrados no período
que antecede a pandemia.
Em quase todas as metrópoles foi observado crescimento
elevado do coeficiente, sendo
que em 14 das 22 analisadas,
os valores registrados no primeiro trimestre de 2022 é
superior ao registrado no
mesmo período de 2020. A
capital goiana está entre as
cinco metrópoles menos desiguais, sendo registrado o
valor de 0,555.
Além disso, em relação a
disparidade interna entre as
regiões metropolitanas, o centro-oeste apresentou o maior
número, devido a desigualdade encontrada no Distrito
Federal em relação às outras
regiões. Entretanto, as regiões
do Vale do Rio Cuiabá e de

Goiânia apresentaram índices
mais baixos de desigualdade
de renda, sobretudo até 2016.
Em 2020, a capital goiana teve
crescimento na desigualdade,
com índice de 0,555 no coeficiente de Gini.
As diferenças macrorregionais brasileiras também
apresentaram diferenças, em
que foi observado que todas
as metrópoles das regiões
Norte e Nordeste estão abaixo da média do Conjunto das
Regiões Metropolitanas. Entre as regiões que apresentaram rendimento médio acima do conjunto está Goiânia,
com R$ 324.
Em relação à razão de rendimentos entre os primeiros
trimestres de 2020 e 2021, as
regiões metropolitanas registraram aumento, com exceção
das regiões de Natal e do Vale
do Rio Cuiabá. Entre 2021 e
2022, a tendência foi de queda, incluindo Goiânia, que
apresentou nível de 18,8. (Especial para O Hoje)

SAÚDE

Santa Casa suspende cirurgia de marca-passo

Nesta sexta-feira (17) a
Santa Casa de Misericórdia
de Goiânia suspendeu cirurgias de marca-passo e outros
procedimentos cardíacos. O
motivo é que desde 1° de junho houve uma redução da
verba que o Ministério da
Saúde repassa para cirurgias
do hospital. De acordo com
o superintendente Técnico
do Hospital, Cláudio Tavares,
a portaria do ministério reduziu os valores dispensados
para produtos cardiovasculares vitais, como marca-passos. Para este tipo de equipamento, o valor foi reduzido
em até 64%.
“Em um tipo de marcapasso, essa alteração foi em
torno de 64%. Já no outro
tipo, foi de 46%. Com essa
redução, o fornecedor alegou
inviabilidade de entrega do
material. Em relação às cirurgias de marca-passo, infelizmente, estão suspensas
devido a essa redução”, disse
Cláudio Tavares.
O superintendente também
explicou que esses equipamentos são difíceis de serem localizados porque, em geral, os

Reprodução

O motivo é que desde 1° de junho houve uma redução da verba que é repassada pelo Ministério da Saúde, dificultando a compra dos equipamentos
fabricantes são multinacionais.
“São poucos fornecedores a nível nacional. Geralmente, são
indústrias multinacionais e,
nesse momento, o que temos
de informação é que há uma

negociação a nível federal”,
explicou.
De acordo com o hospital
até o momento não foram
identificados no mercado outros fornecedores que aten-

dam a nova tabela do Ministério da Saúde. “Infelizmente,
a gente fica esperando alguma solução a nível federal”,
concluiu. Ao Mais Goiás, a
Santa Casa não respondeu

qual o número de pacientes
na espera. Devido a isso não
há previsões do retorno dessas cirurgias no hospital de
Goiânia. (Alexandre Paes,
especial para O Hoje)
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Pão fica mais caro, mas gás e
energia pesam mais que trigo
Consumidores
podem optar por
outros tipos de
alimentos com
preços mais
acessíveis
Daniell Alves
A dona de casa Da guia Nunes, 51 anos, conta que percebeu um aumento no valor, já
que na casa dela há bastante
consumo de pães francês, principalmente na parte da manhã.
“Temos comprado a mesma
quantidade, mas eu aproveito
para fazer torradas, fazemos
cachorro quente para não desperdiçar”, aponta. Com uma
variação de 265% em 2019, a
energia elétrica e o gás foram
os principais vilões para o tradicional pãozinho francês. Embutida nos bens e serviços consumidos, esses dois itens têm
um peso maior no preço do
pão do que o próprio trigo, segundo pesquisa da Associação
dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres (Abrace).
Nunes afirma que tem intercalado com outros tipos de
alimentos, como bolos e saladas de frutas para substituir o
pão nesse momento de alta.
“O pão francês é insubstituível,
porém sempre estamos tentando comer outros tipos de

O paõzinho é um dos
itens que mais sente
o peso do aumento
das contas de
energia, que ﬁca
responsável por 31%
do preço ﬁnal

alimentos até por uma questão
de saúde também”, avalia.
De acordo com a pesquisa,
o pãozinho de cada dia é um
dos itens que mais sentem o
peso do aumento das contas de
energia – assim que sai do forno,
31% do preço final do pão é a
energia e o gás usados em todo
o processo de produção. Também aponta que 14,24% do preço final do produto vem do trigo,
mesmo com as altas do grão
ainda mais tensionado com a

guerra na Ucrânia, um dos principais exportadores.
Já a energia e o gás são responsáveis por 31% do custo
nos últimos 2 meses. O pãozinho de cada dia é um dos itens
que mais sentem o peso do
aumento das contas de energia
– assim que sai do forno, 31%
do preço final do pão é a energia e o gás usados em todo o
processo de produção. Um repasse inevitável a cada alta do
insumo. O leite sente um im-

pacto ainda maior – 31,3% do
preço final é energia. Manteiga,
queijo e iogurte, 26,2%.
Assim como Daguia, a vendedora Eduarda Soares, 21
anos, também tem evitado comer pão todos os dias. Ela comprava no trabalho, mas com o
preço elevado tem preferido
fazer o café da manhã em casa.
“Um pão só passado com manteiga na chapa está R$ 3. Se
comprar todos os dias não sobra nada”, aponta.

Consumidor pode optar por biscoitos ou tapioca
A variação no preço do
alimento é um acúmulo de
muitas questões. Aumento do
custo de mão de obra, da
energia elétrica, transporte
e gás. É o que aponta o mestre
em Economia, Luiz Carlos
Ongaratto. “Envolve o curso
sistêmico de toda a economia.
Tudo vai ajustando e tem um
efeito cascata em cima do
produto, com um agravante
da escassez de trigo no mercado ou o fim de algumas
parcerias, como a Rússia não
ter negociado”, aponta.
Com isso, os preços internacionais mudam e tem ofertas
menores. “Como alternativa

as pessoas podem consumir
outros produtos. Temos o polvilho, biscoitos, tapioca. Alimentos que possam substituir
o café da manhã, observando
outras formas de preparo”,
orienta.

Energia e gás

A pesquisa feita pela Abrace
revela como mudanças nos
preços da energia elétrica, ou
do gás natural interferem na
produção. “Como toda atividade econômica requer energia, e em alguns setores o uso
de energia é bastante intenso,
o nível de preços da energia é
crítico na determinação de cus-

tos e de preços das mercadorias”, explica.
Por isso, quando há um aumento do custo unitário de
uma fonte energética qualquer,
esperam-se duas reações possíveis das empresas: o repasse
dos aumentos de custo para
os preços ou a substituição da
fonte de energia.
Todo esse cenário tem impactado no bolso do consumidor. “Hoje, mais da metade
da conta [de luz] que o consumidor paga é composta por
subsídios, encargos, taxas,
impostos. Há muito espaço
para melhorar e trazer mais
competição para o setor”,

pontua Paulo Pedrosa, presidente da Abrace.

Fontes alternativas

O estudo aponta que, quando a fonte de energia pode ser
substituída, é possível a busca
de fontes alternativas e mais
econômicas de energia. “Se for
possível a substituição e se
houver disponibilidade de uma
fonte de energia mais barata,
um produtor pode optar por
substituir a fonte que ficou relativamente mais cara, evitando assim o aumento de custo
da empresa”.
Entre 2000 e 2019, a tarifa
residencial de energia elétrica

acumulou variação de 276,7%
e o custo do gás de botijão
cresceu 260,7%, enquanto que
a massa de rendimentos das
famílias brasileiras elevou-se
em 534,1%. “Essa evolução
das contas de luz e de gás
abaixo do aumento da renda
parece indicar que houve redução do peso da energia nas
despesas dos brasileiros, com
consequentes ganhos de bemestar. Mas, na verdade, as
elevações dos custos com
energia elétrica e gás natural
em todos os segmentos de
mercado acarretam perda de
bem-estar para as famílias
brasileiras”.

País não é autossuﬁciente na produção de trigo, aponta especialista
O país não é autossuficiente
no trigo e depende do produto
importado para atender a demanda, de acordo com o coordenador institucional do Instituto para o Fortalecimento
da Agropecuária de Goiás
(Ifag), Leonardo Machado.
“Principalmente importações vindas do Mercosul, na
Argentina, que fornece trigo
para o Brasil. Mesmo assim,
esse trigo importado vem no
preço de uma commodity precificada internacionalmente.
Qualquer problema de fornecimento causa elevação dos
preços. Chamo atenção para
Rússia e Ucrânia, principais
exportadores de trigo. Como
estão em conflito, o valor subiu
bastante”, avalia.
Além disso, ele cita a alta
cambial do dólar que encarece o produto importado.
Isto faz com que o preço do
trigo aumente. “Não há previsão de mudança porque o
conflito ainda está ocorrendo
na Ucrânia e os países não

Guerra na Ucrânia prejudica exportação de grãos e deixa o produto ainda mais caro
têm conseguido fazer as exportações, tudo isso tem dificultado”, finaliza.
Dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Co-

nab) apontam que a produção
goiana de trigo deve crescer
35,7% em 2022 e chegar a 175,5
mil toneladas. As informações
constam na edição de junho

do Agro em Dados, boletim
mensal da Secretaria de Estado
de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Seapa).
O documento deste mês

apresenta também análises e
números sobre bovinos, suínos, frangos, lácteos, soja e
milho. O milho, por exemplo,
teve, de janeiro a abril, aumento de 74,1% (em valor)
nas exportações goianas em
comparação com o mesmo
período do ano passado.
“Com estimativa de bater
recorde na produção de grãos
e de alcançar o terceiro melhor
resultado nacional em produtividade, o agronegócio goiano
se mostra cada vez mais forte”,
avalia o secretário estadual de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tiago Mendonça.
Além disso, o levantamento
traz um capítulo especial sobre
as Centrais de Abastecimento
de Goiás (Ceasa). O entreposto
registrou R$ 1,1 bilhão em negócios no primeiro quadrimestre de 2022, alta de 26,7% em
relação aos quatro primeiros
meses de 2021. Os principais
produtos comercializados foram aves e ovos, hortaliças e
frutas. (Especial para O Hoje).
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Mais de 350 ucranianos estão em
centros de detenção na Rússia
Guerra não
permite o retorno
de cidadãos antes
do julgamento em
Moscou ou em
Sakharovo, dizem
representantes de
direitos humanos
Há pelo menos 358 cidadãos da Ucrânia em centros
de detenção preventiva (SIZO)
e centros de detenção especial
em Moscou. A publicação Kommersant escreve sobre isso na
sexta-feira, 17 de junho, com
referência a um membro do
Conselho de Direitos Humanos
(CDH) Eva Merkacheva e a um
representante da Comissão de
Monitoramento Público de
Moscou, Georgy Ivanov.
Assim, pelo menos 245 ucranianos estão detidos em um
centro de detenção preventiva,
e cerca de 60 deles foram detidos a pedido do lado ucraniano, já que são procurados em
sua terra natal por cometerem
crimes, disse Merkacheva. Segundo ela, após a invasão militar da Federação Russa em
um país vizinho, foi suspenso
um acordo entre os dois estados sobre a expulsão de pes-

Pelo menos 245
ucranianos estão
detidos em um
centro de detenção
preventiva e cerca de
60 deles foram
presos a pedido do
lado ucraniano, já
que são procurados
em sua terra natal

soas procuradas para sua terra
natal. “O que fazer a seguir
não está claro. Mas em comparação com os refugiados,
dos quais temos centenas de
milhares, não há tantos ucranianos presos. Até agora, é
mais fácil alimentá-los e deixá-los no território da Federação Russa”, observou o ativista
de direitos humanos.
Outros 113 ucranianos estão no Centro de Detenção
Temporária para Cidadãos Estrangeiros (TsVSIG) na vila de
Sakharovo, em Nova Moscou ,

disse Ivanov, membro do PMC.
Antes do início da guerra, não
mais de 40 pessoas eram mantidas lá de cada vez, já que a
deportação ocorreu “muito rapidamente”, acrescentou.
Algumas pessoas não querem sair por causa de suas
famílias na Rússia.
Alguns dos ucranianos em
centros de detenção pré-julgamento russos e centros de
detenção especial “não querem deixar a Rússia” porque
suas famílias moram aqui,
disse Ivanov. Segundo o ati-

vista de direitos humanos,
“alguns deles tentaram obter
asilo, mas foram recusados”.
Os ucranianos também podem estar no TsVSIG regional,
escreve o jornal. Assim, o Provedor de Justiça da região de
Sverdlovsk, Tatyana Merzlyakova, disse que entre as 201
pessoas detidas no TsVSIG regional, há cidadãos da Ucrânia. Ela não deu um número
exato. E há dois ucranianos
no TsVSIG na região de Ulyanovsk, disse o ombudsman
regional Serhiy Lyulkov.

REGRAS COMERCIAIS

OMC fecha acordos globais após discussões difíceis
A Organização Mundial do
Comércio chegou a um acordo
sobre a primeira mudança
nas regras comerciais globais
em anos nesta sexta-feira,
bem como um acordo para
aumentar o fornecimento de
vacinas contra a covid-19 em
uma série de promessas que
foram muito comprometidas.
Os acordos foram fechados
nas primeiras horas do sexto
dia de uma conferência de

mais de 100 ministros do Comércio que foi vista como um
teste à capacidade dos países
de realizarem acordos comerciais multilaterais em meio a
tensões geopolíticas exacerbadas pela guerra da Ucrânia.
Os delegados, que esperavam uma conferência de quatro dias, comemoraram depois
de terem aprovado sete acordos e declarações pouco antes
do amanhecer da sexta-feira.

A diretora-geral Ngozi
Okonjo-Iweala disse a eles: “O
pacote de acordos a que vocês
chegaram fará a diferença na
vida das pessoas em todo o
mundo. Os resultados demonstram que a OMC é de fato capaz de responder às emergências do nosso tempo.” Mais
cedo, ela havia apelado aos
membros da OMC para que
considerassem o “equilíbrio
delicado” necessário após con-

EUA

versações quase ininterruptas
que, por vezes, foram marcadas por raiva e acusações.
O pacote, que a chefe da
OMC chamou de “sem precedentes”, inclui os dois acordos
mais importantes em consideração - sobre pesca e sobre
uma renúncia parcial aos direitos de propriedade intelectual de vacinas contra a
covid-19.
O acordo para reduzir os

subsídios à pesca é apenas o
segundo acordo multilateral
que estabelece novas regras
comerciais globais nos 27
anos de história da OMC e é
muito mais ambicioso do que
o primeiro, que foi concebido
para reduzir a burocracia.
As regras da OMC ditam
que todas as decisões sejam
tomadas por consenso, com
qualquer um dos membros
podendo exercer o veto. (ABr)

DÍVIDAS

Subsidiária russa do
Google pede falência

Um suspeito foi preso, segundo informações da polícia local, através de uma mensagem nas redes sociais

Tiroteio em igreja deixa
dois mortos no Alabama
Três pessoas foram baleadas, duas fatalmente, dentro
de uma igreja no Estado norte-americano do Alabama na
noite de quinta-feira (16), antes de um suspeito ser preso,
informou a polícia.
O tiroteio aconteceu na Igreja Episcopal de Santo Estêvão
em Vestavia Hills, disse o capitão Shane Ware, do Departamento de Polícia de Vestavia
Hills, em entrevista coletiva.
“Um único suspeito entrou
em uma reunião de um pe-

queno grupo da igreja e começou a atirar”, afirmou ele.
Vestavia Hills é uma cidade de cerca de 40 mil pessoas
a cerca de 11 quilômetros a
sudeste de Birmingham.

Sob custódia

Ware disse que um suspeito, que não foi identificado,
estava sob custódia após o
ataque. A polícia não falou
sobre o motivo do ataque.
“Isso é uma coisa traumática
que aconteceu em nossa co-

munidade, não apenas na igreja”, disse o reverendo Kelley
Hudlow à WVTM-TV em uma
entrevista. Segundo ele, nenhum membro da equipe da
igreja ficou ferido no tiroteio.
O site da igreja enfatiza
sua inclusão, afirmando: “Independentemente de sua história, situação econômica,
raça, gênero ou orientação,
você está convidado a participar de todos os sacramentos
da igreja e da vida em nossa
comunidade”. (ABr)

A Google Limited
Liability
Company,
uma entidade legal russa da empresa americana Google LLC, entrou com uma petição
de falência no Tribunal
Arbitral de Moscou.
Em meados de maio,
a subsidiária do Google
na Rússia anunciou que
“antecipa sua própria falência a partir de 22 de
março de 2022”, a im-

possibilidade de cumprir
obrigações financeiras.
Em março, o serviço
de hospedagem de vídeos YouTube, de propriedade do gigante da
Internet Google, anunciou que, em conexão
com a guerra desencadeada por Moscou na
Ucrânia, bloquearia canais de mídia russa financiada pelo Estado
em todo o mundo.
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Explosão de sabor no
Festival Burger Time
Ao todo 50 estabelecimentos, entre pit dogs, hamburguerias,
bares e restaurantes, preparam receitas exclusivas para o evento
Isabella Lima
Quem ama um bom lanche
vai gostar de saber que a 2ª
edição do Festival Burger Time
começou na última sexta-feira
(17) e deve seguir até o dia 3
de julho. O evento reúne sanduíches de mais de 50 estabelecimentos entre pit dogs, hamburguerias, bares e restaurantes de Goiânia e Aparecida de
Goiânia, com o intuito de escolher o melhor sanduíche e
hambúrguer do Estado, além
de fomentar e apoiar, por meio
da promoção, capacitação e
valorização, os estabelecimentos participantes.
A expectativa dos organizadores é ter mais de 30 mil
hambúrgueres e sanduíches
vendidos nos 17 dias do evento. Para isso, o público e um
corpo de jurados devem visitar os estabelecimentos, experimentar o lanche e votar
em duas categorias: hamburgueria e pit dogs.
Para poder participar, cada
estabelecimento teve que criar
uma receita inédita de sanduíche, no caso dos pit dogs, ou
de hambúrguer, para as hamburguerias, bares e restaurantes, e incluir no cardápio da

Até dia 3 de julho, os goianos poderão saborear e votar no melhor sanduíche e hambúrguer da capital
casa. Os valores variam de R$
18 a R$ 46,90.
Se você passou por algum
dos locais que estão participando e quer avaliar o sanduíche inédito, basta acessar
o QR Code que será disponibilizado em um display na mesa
do estabelecimento ou entrar
no site: www.festivalburguertime.com.br. A premiação e
reconhecimento serão para os

três primeiros colocados de
cada categoria, resultando na
eleição do melhor hambúrguer
e sanduíche de Goiás. A premiação será em uma solenidade que está prevista para o
mês de julho.

Realização

Idealizado por Cynnara
Bretas, Mateus Suassuna e
Patricia Garcia, o festival per-

mite o intercâmbio entre a
tradição dos pit dogs com os
hambúrgueres gourmets,
além de fortalecer as empresas que serão atendidas pelo
evento, principalmente as
microempresas.
Na 1ª edição, em 2019, o
festival envolveu, durante três
semanas, mais de 40 estabelecimentos, desde os mais antigos da capital até locais mais

novos na cidade. Foram comercializados mais de 20 mil
hambúrgueres.
Entre os principais resultados alcançados, a organização do festival lista a valorização dos pequenos negócios de alimentação fora do
lar, o aumento do faturamento dos estabelecimentos, a visibilidade aos negócios e a
integração com a cadeia de
valor do segmento. Também
são pontos positivos do projeto a valorização da cultura,
dos ingredientes e das potencialidades locais, a promoção
do turismo gastronômico, a
identificação de talentos locais e regionais, a inserção
da ação no calendário de
eventos da capital e de Goiás,
além da conquista de novos
clientes e aprendizado de trabalho em grupo.
Serviço
2ª edição do Festival Burger
Time
Período: 17 de junho a 3 de
julho de 2022
Local: 50 estabelecimentos entre pit dogs, hamburguerias,
bares e restaurantes
Mais informações: www.festivalburgertime.com.br.

Conﬁra a relação de estabelecimentos participantes deste ano
As sanduicherias estão divididas por diversos setores
de Goiânia e Aparecida de
Goiânia. Os participantes são:
Life Burger, Bueno Burger,
Waltinhos Lanches, Eldorado
Burg, Sanduuai Sanduicheria
, Sanduicheira Mad-Mex, Max

Burguer Sanduicheria, Rooma
Sanduicheria LTDA, Esquilo
Sanduíches, Pimentinhas Sanduicheria, Sanduicheria do Chicão, Abelha.com, Pit Dog Kid
Abelha Lanches, Pequizeiro
Burger, Plutus Alto da Glória,
Pimentinha Sanduicheria, Ava-

lanche Burger, Lado Leste, Kid
Abelha, Smiley Sanduicheria
e a X-Massa. Já as 29 hamburguerias participantes são elas:
Blends Burger Artesanal, Drukke, Mafuá, Fogata – BBQ Steak
Burger, Texan Bull Burguer
and Beer, Ailha Café e Acon-

chego, Colombina Gastropub,
La Brasa Burguer, Roça Brew
Pub, Brago Bar e Restaurante,
Villa Burger & Beer, Bendita
Tapioca, Família In Box Burger,
Me Gusta Smashburger, Gojira
Burger, Dom Rapha, Yes Burger, Chapz Burger e Behest

Burger, Lipes Burger, Tribos
do Espeto Alto da Glória, Simple Burger, Tribos do Espeto
Jardim Novo Mundo, La Bottega De'll Arte, Pitéu Café Bar,
Turco Hamburgueria, Glut Burger, Alhodito e a Burger for a
Day. (Especial para O Hoje)
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Para os fãs de Stranger Things
Romance de estreia de Tadeu Fernandes mostra como o poder
da amizade e da aceitação pode mudar vidas para sempre
Carlinhos Brown, Marisa Monte e Arnaldo Antunes formam o
Tribalistas, um trio de MPB que marcou a música brasileira

Quando juntos,
somos um só
Para coroar o sucesso dos Tribalistas,
Carlinhos Brown e o DJ e produtor Fernando
Deeplick lançam o projeto ‘EletroTribalistas’
Lanna Oliveira
Tribalistas é formado
por três dos maiores artistas
de todos os tempos, não teria a possibilidade de não
ser um marco na história
da música nacional. O grupo
conquistou o Brasil e o mundo com dois álbuns lançados e centenas de milhões
de execuções via serviços
de streaming. Para coroar
o sucesso, Carlinhos Brown
e o DJ e produtor Fernando
Deeplick lançam o projeto
‘EletroTribalistas’. O EP, com
versões eletrônicas de grandes sucessos do grupo, já
está disponível em todas as
plataformas de áudio.
Formado pelo trio Arnaldo Antunes, Carlinhos
Brown, e Marisa Monte, Tribalistas é um trio de MPB
que surgiu a partir da união
dos três cantores renomeados na música brasileira.
Tudo iniciou quando Marisa Monte gravou uma participação no álbum de Arnaldo Antunes, produzido
por Carlinhos Brown. Os
cantores ficaram juntos por
uma semana, compondo algumas canções juntos. A
intenção do trio não era de
fazer um trabalho paralelo,
mas sempre se encontravam para terminar alguma
música. Para eles, Tribalistas não era um projeto e
sim um sonho.
Para Carlinhos Brown,
o EP é mais um elemento
que celebra essa amizade e
parceria ‘tribalística’. "Todo
projeto Tribalista nasce pelo
amor, são adaptações de
químicas que já estavam
escolhidas para acontecer,
como o próprio encontro
entre Arnaldo, Marisa e eu.
Estivemos nos últimos anos
buscando adaptações para
os novos momentos dentro
de um teor também novo
de disciplinas. Nós estamos
sempre compondo juntos e
separadamente, ou aparentemente separados, mas em
verdade sempre juntos”, revela o cantor.
Ele diz ainda que esse

álbum é uma nova nota
dada em tom comemorativo por essa amizade,
união, parceria tribalística
que tem marcados 20 anos
nos calendários físicos,
mas que de acordo com
ele, vão muito além do
tempo regulamentar. O
projeto é usado como uma
oportunidade de adaptar
por meio das ressonâncias
eletrônicas. “Faz parte de
uma busca nossa constante
por reestruturações das visões de mundo através de
ações concisas, agregando
novos conhecimentos que
engrossem esse caldo de
misturas e faça nascer novas sinergias criativas".
Eletrotribalistas traz seis
versões das canções ‘Baião
do Mundo’, ‘Passe em Casa’,
‘Carnavália’, ‘Velha Infância’, ‘Tribalivre’, ‘Diáspora’,
além da faixa inédita que
dá título ao EP, de autoria
Deeplick, Brown e Marisa
Monte, que conta com a
participação especial Future OHM, um dos projetos
de Deeplick. A escolha das
músicas, segundo Deelick,
foi feita em conjunto com
os integrantes dos Tribalistas. "Essa parceria começou há muito tempo. Sempre tive vontade de fazer
coisas com os Tribalistas e
falei para o Brown sobre
essa vontade”, diz Deeplick.
Reforçando a versatilidade dos Tribalistas, neste
trabalho, as músicas ganham uma nova roupagem
que mescla elementos da
música eletrônica com orgânicos, ressaltando células
percussivas, violão e synths,
que trazem uma sonoridade tipicamente brasileira
com nuances do trap, house, samba, entre outros gêneros. Toda a sonoridade
típica do Brasil alcançada
no álbum foi pensada em
conjunto. “Mandamos para
os demais integrantes e o
resultado é que eu acabei
fazendo muito mais músicas para esse projeto de remix”, finaliza o produtor.
(Especial para O Hoje)

‘Stranger Things’ está na
quarta temporada e os fãs da
série não se cansam de consumir tudo que esteja relacionado
à história dos personagens. ‘Projeto AXO: O Destino de Helena’,
romance LGBTQIA+ de estreia
do jovem escritor Tadeu Fernandes, tem tudo o que os apaixonados pela produção mais
gostam, como mistério, conspiração, uma menina com poderes – ao estilo Eleven. Soma-se
a isto o fato de que a trama envolve um romance homoafetivo
entre Thiago e Eduardo, a obra
também aborda temas universais como: amizade, aceitação,
confiança e a importância de
ter esses aspectos constituídos
para enfrentar as dificuldades.
Thiago recebe uma mensagem telepática e encontra-se
com Helena e Gustavo, dois irmãos que precisam ser salvos
da Neph Tec., uma empresa
que usa as crianças como cobaias. A partir daí, uma série
de obstáculos surge no destino
dos protagonistas e a empresa
precisará a todo custo dos irmãos para resolver um problema do passado, o que colocará
muitas vidas em risco. Será que
Thiago conseguirá desvendar
os fios deste mistério?
“Eu sei que o instinto de
aventura às vezes fala mais
alto e eu admiro muito, muito
mesmo tudo que eu estou vendo que vocês estão dispostos
a fazer por esses dois. Mas,
por favor, tenham cuidado.”
(Projeto AXO, p. 3)
Diferente da maioria dos romances do gênero em que um
ou mais personagens empreitam uma jornada de autodescoberta, o autor que também é
ator, cantor e roteirista, optou
por abordar a representatividade de uma maneira natural. Originalmente pensado como o roteiro de uma
série, ‘Projeto
Axo: O Destino
de Helena’ encontrou seu caminho nas páginas
do livro, com uma
mensagem de esperança para jovens
leitores que buscam
encontrar seu lugar
no mundo.

O autor

Tadeu Fernandes é
ator, cantor, escritor e
roteirista. Ele já integrou
o elenco de mais de 50 peças teatrais, uma web série
e um filme de curta-metragem. Atualmente, está cursando Bacharelado em Teatro
na Faculdade Cesgranrio, no
Rio de Janeiro. Tadeu divide
seu tempo entre atuação, escrita e cuidar dos seus doze
gatos e duas cachorras.

CELEBRIDADES
Cantora de forró expõe polêmicas
em trabalho com Wesley Safadão
Ex-vocalista dos grupos Forró Real e Garota Safada, Gil Mendes citou algumas polêmicas que passou enquanto trabalhava com
Wesley Safadão, um dos famosos a fazer
doação para famílias vítimas das fortes chuvas em Pernambuco. Apesar de ter uma
forte sintonia com Wesley no palco, Gil apontou atitudes machistas que viveu na mão do
artista e dos outros homens da equipe. A
cantora contou que nenhuma das meninas
era autorizada a usar o banheiro do ônibus.
"As dançarinas não podiam ir no banheiro
da banda, elas tinham que pedir para parar

para fazer xixi. E eu não acreditava nisso",
disse ela, referindo-se ao Forró Real, em entrevista ao IELCAST. Gil Mendes comentou
que quando chegou na banda Garota Safada,
ela decidiu negociar suas funções. "Quando
eu fui para 'Garota [Safada]' era a mesma
coisa, só o Wesley usava o banheiro", disse.
Além do uso do banheiro, o valor financeiro
também foi acertado entre eles. O número
de músicas que a artista ia poder cantar foi
pautado, tudo em prol de ganhar espaço
dentro do grupo, fazendo performances
solos. (Patrícia Dias, Purepeople)

Romance LGBTQIA+ de estreia do jovem escritor
Tadeu Fernandes tem mistério, conspiração e
uma menina com poderes
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ÁRIES
(21/3 - 20/4)
esse dia traz poder pessoal
e proteção espiritual. Algumas
coisas podem não se realizar
hoje, mas isso é uma bênção. É
como se o universo estivesse te
protegendo. não se esqueça de
dar voz à sua intuição, fazendo
tudo com mais calma.

Dia de música
sábado (18) é dia de reggae, rock, soul, funk, MPB e
pop music no Lowbrow Lab
Arte & Boteco e quem comanda o som é a banda
Groove Quintal. o grupo se
apresenta a partir das 22h30
e leva para o boteco de quintal canções de nomes como
Bon Jovi, Ac/Dc, charlie
Brown Jr, Kings of Leon, Lenny Kravitz, Bob Marley, sublime, The Killers, Franz Ferdinand e muito mais. Quando: sábado (18). onde: rua
115, nº 1684, setor sul –
Goiânia. horário: 22h30.
Festa junina
Ainda em clima de festa
junina, neste sábado (18), o
cantor israel novaes é o responsável por animar a galera
com sucessos como ‘Vó Tô
estourado’, ‘Você Merece cachê’, com participação especial de Wesley safadão e
‘Vem ni mim Dodge ram’ e
outros hits. Durante a noite,
o cantor Pedro Lukas anima
o público. Ainda no mesmo
dia, os Djs André Melo e Low
são os responsáveis por finalizar o feriado dos goianos.
Quando: sábado (18). onde:
Av. 136, nº 222, setor Marista
– Goiânia. horário: 22h.
Música e esporte
o Maioir inter, festival de
música e esporte, apresenta
neste sábado Luisa sonza,
Gloria Groove, DJ Guuga, entre outros artistas. A programação começa de manhã
com as disputas de diversos
esportes e segue pela tarde.
os shows da Festa do Pijama
começam às 20h no infinity
Garden eventos. Quando:
sábado (18). onde: estr. Pe-

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
hoje nem tudo vai acontecer
conforme você quer. Além disso,
você pode ter problemas para
seguir com seus planos. Tome
cuidado com a dificuldade de
tomar decisões e com posturas
muito rígidas. É importante se
cuidar, em relação à saúde.

3

Em momento especial da carreira, a cantora Luisa Sonza se apresenta no Maior Inter neste sábado (18)
dreira Taquari - Aparecida
de Goiânia.
Passeio pelo futuro
o Passeio das Águas
shopping preparou uma programação especial durante
a realização da campus Party
Goiás, que prossegue até
domingo no centro de compras. no sábado (18), das
16h às 17h30, ocorre a apresentação da orquestra sinfônica Jovem de Goiás. e no
domingo (19), das 13h às
20h tem o Jogo de Dança
eletrônica. Quando: sábado
(18) e domingo (19). onde:
Av. Perimetral norte, nº
8303, setor Fazenda caveiras
– Goiânia. horário: 16h e
13h.
Festival de bonecos
A programação da sexta
edição do Festival do Boneco
oferece, em duas semanas,

circulação de peças, formação de público e profissionalização de novos bonequeiros. neste sábado (18)
é a vez do terceiro episódio
do espetáculo ‘Barbas’ da cia
de Teatro nu escuro/Go, às
19h, às 20h o Pigmalião escultura que Mexe/MG e após
o espetáculo, live com eles.
no domingo (19), às 17h ‘Ladainha’, do núcleo coletivo
22/Go com live e às 19h, o
quarto episódio do espetáculo ‘Barbas’. A programação
é gratuita. Quando: sábado
(18) e domingo (19). onde:
youtube.com/festivaldoboneco. horário: 19h e 20h.
Solo circense
Trazendo a negritude das
margens para o centro das
discussões culturais, o espaço de resistência orum
Aiyê Quilombo cultural apresenta ‘conto de cativeiros’
neste sábado (18) e domingo

(19), às 20h. Trata-se de um
solo circense encenado pelo
artista Marcelo Marques e
dirigido por renata caetano.
A entrada custa r$10 inteira
e r$5 meia para estudantes
e pessoas negras. Quando:
sábado (18) e domingo (19).
onde: rua 10, qd. L, lote 10,
residencial nossa Morada –
Goiânia. horário: 20h.
Homenagem
charles Gounod, compositor conhecido sobretudo
por suas óperas e música
religiosa, tem um pouco da
sua vida e obra contadas
pela orquestra espelho das
Águas neste domingo (19),
em apresentação realizada
na Associação Pestalozzi de
caldas novas, a partir das
15h. Quando: Domingo (19).
onde: rua T, nº 790/858, setor nova Vila - caldas novas.
horário: 15h.

Casa de Cultura do Parque recebe
obras inéditas na mostra “Feltragens”
A artista Teresa Viana, conhecida por suas pinturas
em grandes dimensões na
técnica de encáustica fria,
que se caracterizam por sua
tridimensionalidade escultórica em cores fortes e vibrantes, irá apresentar em
‘Feltragens’, na Casa de Cultura do Parque, uma seleção
de obras em feltro de lã de
carneiro tingida, com dimensões variadas. As peças foram
produzidas entre 2017 e
2020, sendo exibido um recorte desta produção da artista, inédita em São Paulo.
A exposição integra o
Projeto 280 X 1020, que propõe ao artista convidado a
ocupar uma parede localizada entre espaço interno e
externo da Casa de Cultura
do Parque. A mostra ‘Feltragens’ faz parte do II Ciclo
Expositivo 2022 da Casa, que
tem direção artística de Claudio Cretti, e estará em cartaz
a partir de 2 de julho.
Desde 2017, a artista integrou a feltragem com lã
de carneiro em seu trabalho,
uma técnica que tem sido
usada pelos povos nômades
da Ásia desde os primórdios
dos tempos. Assim, ela resgata um modus operandi
ancestral ligado a outro espaço-tempo para questionar
os processos perceptuais na
contemporaneidade.
As obras foram apresentadas pela primeira vez no
Brasil no Museu de Arte de
Ribeirão Preto (MARP), na exposição Pensamentos Pictóricos, em 2020, pelo Prêmio
de Artes Plásticas Marcantonio Vilaça, 9ª edição, da Fu-

Eduardo Delfim

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
este sábado pode trazer uma
reflexão profunda sobre em qual
área você está estagnado e com
a energia bloqueada. É como
uma intuição muito grande do
que precisa ser resolvido. no
sentido geral, é um dia positivo,
que te permite aproveitar.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
há muita energia no ar, mas
também muitas oposições. Tome
cuidado com radicalismos, dramas, infantilidades e discussões
nas relações afetivas, porque
podem levar a brigas mais sérias.
Tenha diplomacia. Você precisa
entrar em trocas positivas.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
Dia de realizar o que você já
vem planejando. o trabalho está
muito presente. Ainda que você
não esteja trabalhando mesmo,
há um senso de urgência e você
consegue fazer com que tudo
funcione. Você está centrado e
resolvendo tudo com dinamismo.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
Tem muita energia, motivação, alegria, conversas e diversão
no seu dia. Você pode e deve
abandonar um pouco a rigidez
e os extremismos, vivendo com
mais tranquilidade. saia para se
divertir, aproveite a vida e deixe
sua criança interior ativada.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
Aproveite as oportunidades
que surgem, mas tenha consciência que, se você não se organizou financeiramente ou não
fez contatos que deveria ter feito,
pode não conseguir aproveitar
algumas delas. Apesar disso,
você está muito motivado.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
Toda atitude que você tiver
hoje será bem-vinda. há uma liderança da sua parte que faz
com que você consiga avançar
em seus planos e objetivos tranquilamente. sua família também
está potencializada e você tende
a abrir caminhos.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
hoje é dia de pegar mais leve.
Faça algo de que gosta, leia e
tenha conversas profundas. Você
consegue ter muita mobilidade
e faz muitas coisas ao mesmo
tempo, deixando tudo organizado. É como se todas as suas
ações tivessem um propósito.

:

Teresa Viana,
detalhe do conjunto
‘Feltragens’, 20172020, lã de carneiro
tingida, dimensões
variáveis

narte, que viabilizou a exposição e a doação de uma pintura e uma feltragem para o
acervo do museu. Em 2017,
elas foram exibidas em duas
coletivas nos EUA: Another
Gesture, na A.I.R. Gallery, NY;
e uma série delas que se configuram como um livro, na
Library of Love, no Cincinnati
Contemporary Art Center e
faz parte do acervo desta instituição. Em 2019 foram mostradas no Spring Open Studio
do International Studio & Curatorial Program (ISCP), NY.
Teresa Viana investiga
uma linguagem através da
qual é possível expandir a
experiência do pensamento,
tendo como objeto de pesquisa uma profusão de intensas sensações sinestésicas (físicas e visuais) que se

organizam como “pensamento tátil”. Embora o seu
meio principal seja a pintura, sua prática pede outras
mídias, como desenhos sobre papel e digital, colagens
e site specific, instalações
em diversos materiais, como
as feltragens que compõem
a nova exposição. Suas pinturas e instalações caracterizam-se por um relevo em
cores fortes e vibrantes que
extrapolam a superfície pictórica, estimulando um
olhar tátil e lateral.
O II Ciclo Expositivo de
2022 da Casa de Cultura do
Parque também é composto
por MAHKU - Cantos de imagens, exposição do Movimento dos Artistas Huni
Kuin, e por Breve, individual
de Rodrigo Bivar.

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
hoje, você precisa ter senso
de urgência e entender o que
realmente deve ser feito. só assim você não entrará em um estado de estafa. Para ser um dia
tranquilo, é necessário soltar o
controle das coisas e ouvir mais
a sua intuição.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
É um dia em que você consegue ter paz, colocando tudo
na balança. Você está em um
estado de proteção com as pessoas ao seu redor e quem convive com você sente a sua tranquilidade. Tome cuidado somente com o tédio, a estagnação.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
o dia está bem caótico e pode
ser difícil conter as emoções e
reações. Para ter o controle de
tudo, você pode ficar em um
jogo de manipulação emocional,
controlando as pessoas e se fazendo de vítima. Tome cuidado
com essa postura.
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ESTREIAS
Lightyear (Lightyear, 2022,
euA). Duração: 1h49min. Direção: Angus MacLane. elenco:
Marcos Mion, chris evans, cesar Marchetti. Gênero: Animação, aventura, comédia, família,
ficção científica. uma aventura
de ação de ficção científica e a
história de origem definitiva
de Buzz Lightyear, o herói que
inspirou o brinquedo em Toy
story (1995). Lightyear segue
o lendário Patrulheiro espacial
depois que em um teste de
voo da nave espacial faz com
que ele vá para um planeta
hostil e fique abandonado a
4,2 milhões de anos-luz da Terra
ao lado de seu comandante e
sua tripulação. cinemark Flamboyant: 12h30, 13h30, 13h50,
14h30, 15h, 15h50, 16h10,
16h50, 17h30, 18h10, 18h40,
19h10, 20h30, 21h30. cinemark
Passeio das Águas: 12h30,
13h30, 13h50, 14h30, 15h,
15h50, 16h10, 16h50, 17h30,
18h10, 18h30, 19h10, 20h,
20h30. Kinoplex Goiânia: 13h,
14h, 14h15, 15h20, 16h10,
16h30, 17h40, 18h20, 18h50,
20h, 20h30. cineflix Aparecida:
14h15, 14h30, 15h20, 16h,
16h30, 16h45, 18h15, 18h45,
19h, 20h30. cineflix Butiti:
15h15, 16h15, 17h15, 18h15,
19h15, 20h15, 21h15.
A Suspeita (A suspeita, 2022,
Brasil). Duração: 2h. Direção:
Pedro Peregrino. elenco: Glória
Pires, charles Fricks, Gustavo
Machado. Gênero: Ação. Depois
de ser diagnosticada com Alzheimer, a comissária da inteligência da Polícia civil, Lúcia decide se aposentar para cuidar
de si e ficar mais perto de sua
família. entretanto, durante seu
último caso, ela descobre um
grande esquema criminoso e
vira uma das principais suspeitas
na própria investigação. cinemark Flamboyant: 20h, 22h20.

CINEMA
t

21h10. cineflix Aparecida:
15h30, 18h50, 21h15, 21h50.
cineflix Butiti: 15h50, 17h20,
19h20, 20h20, 21h10.

O filme brasileiro ‘A Suspeita’ conta com Glória Pires, Charles Fricks e Gustavo Machado no elenco principal
EM CARTAZ
Medida Provisória (Medida
Provisória, 2020, Brasil). Duração: 1h34min. Direção: Lázaro
ramos. elenco: Taís Araújo, Alfred enoch, seu Jorge. Gênero:
Drama. em um futuro distópico,
o governo brasileiro decreta
uma medida provisória, em
uma iniciativa de reparação
pelo passado escravocrata, provocando uma reação no congresso nacional. o congresso
então aprova uma medida que
obriga os cidadãos negros a
migrarem para a África na intenção de retornar a suas origens. sua aprovação afeta diretamente a vida do casal formado pela médica capitú e
pelo advogado Antonio, bem
como a de seu primo, o jornalista André, que mora com eles
no mesmo apartamento. cinemark Flamboyant: 19h55.
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: 21h20. Kinoplex Goiânia: 13h.
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 deses-

peradamente contra o tempo
para salvar seu filho. cinemark
Passeio das Águas: 22h20.
Jurassic World: Domínio (Jurassic World Domínio, 2022,
euA). Duração: 2h26min. Direção: colin Trevorrow. elenco:
chris Pratt, Bryce Dallas howard, Jeff Goldblum. Gênero:
Ação, aventura, ficção científica.
Quatro anos após a destruição
da ilha nublar, os dinossauros
agora vivem - e caçam - ao
lado de humanos em todo o
mundo. contudo, nem todos
répteis consegue viver em harmonia com a espécie humana,
trazendo problemas graves.
esse frágil equilíbrio remodelará o futuro e determinará,
de uma vez por todas, se os
seres humanos continuarão
sendo os principais predadores
em um planeta que agora compartilham com as criaturas
mais temíveis da história em
uma nova era. cinemark Flamboyant: 12h25, 14h15, 15h40,
17h40, 20h50, 22h. cinemark
Passeio das Águas: 12h20, 14h,
15h30, 17h20, 18h40, 20h40,
21h10, 21h50. Kinoplex Goiânia: 14h10, 17h10, 20h10,

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: 12h20, 14h, 15h30,
17h20, 18h30, 19h, 20h20,
21h40. cinemark Passeio das
Águas: 21h30. Kinoplex Goiânia:
13h20, 15h15, 16h, 18h, 18h40,
20h40, 21h20. cineflix Aparecida: 14h, 16h40, 19h20, 22h. cineflix Butiti: 16h, 18h50, 21h30.
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. cineflix
Aparecida: 21h20. cineflix Butiti:
16h40, 18h40.
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Negócios
Tânia Rêgo/ ABr

“O varejo é um
mercado que tudo
acontece de
maneira muito
rápida”

Comércio varejista cresce
0,9% nos últimos dois meses

Adão de Souza - PBH

Estudo aponta
que 94% dos empresários do setor
possuem pelo menos um canal de
vendas digital,
mostrando que lojistas investem no
ambiente virtual
Victória Vieira
O comércio varejista do País
está cada vez mais em alta.
Segundo dados divulgados em
abril pela Pesquisa Mensal do
Comércio (PMC) conjuntamente com o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE), o negócio cresceu 0,9%
nos últimos meses, alcançando
pela quarta vez consecutiva.
“São notícias positivas que
o empresário leva em conta
para formar sua avaliação
atual. A taxa de desemprego é
a menor desde 2016 e isso faz
com que as expectativas do
setor melhorem de forma geral, uma vez que o emprego
reflete diretamente na intenção
de consumo da população.
Além disso, o volume de vendas no varejo ampliado cresceu
4,2% frente a abril do ano passado. O crescimento acumulado do ano é 2% e o dos últimos
12 meses é de 2,4%”, explicou
o economista-chefe da Fecomércio de Minas Gerais, Guilherme Almeida.
Na média móvel trimestral

foi registrado 1,2% em comparação a abril do ano passado, que acumulou 4,5%.
Entretanto, de acordo com o
economista, apesar dos valores terem sido positivos,
não exclui o fato dos varejistas enfrentarem cenários desafiadores a cada dia. “Eles
estão conscientes de que indicadores como os de emprego e renda podem afetar seu
volume de vendas nos próximos meses’’, relata.

Sucesso nos números

Quatro das oito atividades
pesquisadas tiveram alta, sendo eles: móveis e eletrodomésticos (2,3%), tecidos, vestuário e calçados (1,7%), artigos farmacêuticos, médicos,
ortopédicos e de perfumaria
(0,4%) e outros objetos de uso
pessoal e doméstico (0,1%).
Os varejistas relatam que
o crescimento está atrelado
aos cuidados do cliente em
lojas da rede e estar atento

às mudanças. O mais importante é se colocar no lugar
do cliente e ouvir o que eles
têm a dizer sobre o ambiente
e atendimento.
“O varejo é um mercado
que tudo acontece de maneira
muito rápida. É preciso ficar
atento a isso pois são esses
movimentos dentro do mercado que orientam e movimentam decisões importantes
dentro da empresa. Essa é a
maneira que conseguimos
crescer”, comenta Ricardo
Zonta, vice-presidente de uma
empresa atacadista.

“O custo de adoção da tecnologia é muito mais barato
do lado do cliente. Sempre
vai ter consumidor como força motriz empurrando as mudanças nas empresas. A narrativa que aconteceu na pandemia é que a força continua
vindo do consumidor, porém
mais intensa. Já faz tempo
que o varejo falava do digital.
As receitas sempre cresceram
bem no digital, chegando a
10%. Em dois anos subiram
50%”, afirma Elói Assis, diretor de varejo e distribuição
de empresa do setor.

Era digital

Investimento

Outro fator importante
está presente na evolução
dos varejos. É a adição de
novos meios tecnológicos
para obter-se um crescimento
nas vendas e entregas, já que
atualmente as pessoas utilizam as plataformas para fazer pedidos sem sair de casa,
economizando o combustível
e a flexibilidade.
O estudo realizado pela
TOTVS junto com a H2R Pesquisas Avançadas aponta que
94% dos varejistas possuem
pelo menos um canal de vendas digital, mostrando que
os lojistas brasileiros investem no ambiente virtual para
garantir melhor proximidade e atendimento, o que atrai
os clientes.

A Fecomércio relata que o
Índice de Investimento do Empresário do Comércio (liec) registrou o maior aumento em
maio. A demonstração é que,
ao todo, 62,7% são de comerciantes interessados em investimento de negócios. Em ressalva, aparecem empresas de
maior porte, trazendo investimento para nível 5,3 pontos.
Algo positivo é que 74,3%
dos empresários alegam que
estão mais felizes, confiantes
e otimistas em relação ao cenário econômico, acreditando que as vendas irão melhorar. Diante desse fator, o
cenário abre as portas do futuro para contratações e expansão de grandes lucros.
(Especial para O Hoje)

