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TCE suspende
aluguel de
ônibus elétricos
do Eixão

A licitação para a contratação de 114 ônibus elétricos para
substituir parte da frota já sucateada do Eixo Anhanguera
foi suspensa pelo TTCE-GO após o corpo técnico do órgão
encontrar diversas irregularidades no processo. Cidades 9
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Versões de
reunião na
Câmara são
diferentes
O presidente do Legislativo de Goiânia convocou uma reunião a
portas fechadas. A sessão plenária foi interrompida. Mas as
possíveis justificativas
para o encontro são
muitas: GCM, votações
e assunto interno.

Líderes nas pesquisas tendem a evitar desgaste

Política 2

Sem Bolsonaro, Lula só deve ir a
debates no 2º turno das eleições
Se o presidente se ausentar no primeiro turno, petista pode adotar mesma tática. Política 5

Secretário
deixa cargo
em Luziânia
Política 6

Pedro Pinheiro

Preço do hortifrúti sobe
e preocupa consumidor
Marconi Perillo
pode ir à Câmara
de Goiânia hoje
O tucano pretende visitar os veradores da capital na manhã desta quinta-feira para fazer aceno
aos parlamentares em tom de
“candidato ao governo”. Política 2

Junto com o preço dos combustíveis, os alimentos tomaram conta do aumento
de valores, em destaque, frutas e verduras. O Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) informou que os tomates subiram quase 117%. Negócios 17

Bicicletas elétricas se tornam Usuário vai
alternativa à alta da gasolina pagar mais por
As vendas de bicicletas elétricas, também chamadas de e-bikes, bateram
recorde em 2022, com crescimento de 27,3%. Foram 40.891 unidades
vendidas, segundo a Associação Brasileira do Setor de Bicicletas (Aliança
Bike). Quanto ao faturamento, foram R$289,3 milhões obtidos com as
vendas, número 52,2% maior do que em 2021. Além da alta nas vendas,
os preços de venda de cada bicicleta aumentaram 20%. Cidades 11

Letícia Coqueiro

viagem via app

Para contornar o tempo de espera,
a principal plataforma de transporte lançou forma de priorizar
o usuário, desde que a pessoa
aceite pague a mais. Cidades 10

Pela Série B,
Colorado encara
o Guarani, fora
Pela décima rodada da Segundona, o Vila Nova, penúltimo colocado, vai até a cidade de Campinas, em São Paulo, para enfrentar o Bugre, que é o lanterna,
e tentar conquistar sua primeira
vitória sob o comando do técnico
Dado Cavalcanti.
Esportes 8

Essência
patricia peck

LGpD X Lai: transparência
deve prevalecer
Opinião 3

DVD ‘Resenha 3’ movimenta tarde em Goiânia

Continuação do projeto que já é sucesso ganha novo registro com participações
de Israel & Rodolffo, Clayton & Romário, Max & Luan e Tayrone. Essência 13
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Jair Ventura enaltece
trabalho de equipe
em classificação

Esportes 7
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Tempo em Goiânia
s 31º C
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Sol com algumas nuvens.
Não chove.
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Movimento de bastidores quer
Mendanha e Vitor Hugo juntos
Encontro vem na esteira da passagem de Mendanha e almoço com Caiado

Em aceno aos
vereadores,
Marconi visitará

Câmara de Goiânia
O ex-governador Marconi Perillo (PSDB) pode aparecer, de surpresa, na Câmara Municipal de Goiânia na
manhã de hoje (2). Conforme apurado pela reportagem,
o tucano pretende conversar, durante sua passagem
pelo Legislativo municipal, com os vereadores. A conversa deve ser em tom de “candidato ao Governo”,
como revelou uma fonte do O Hoje.
O encontro vem na esteira da passagem do ex-prefeito
de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (Patriota),
pelo Legislativo. Mendanha esteve no Parlamento na
última terça-feira (31) onde afirmou que vai abrir as
portas do Palácio das Esmeraldas para todos os líderes
goianos, caso seja eleito governador.
“Precisamos dar voz a quem convive, de fato, com os
problemas do povo. Existe uma ausência de diálogo
com os municípios. Nós vamos abrir o Palácio para
todos os líderes”, afirmou em plenário.
Antes, o governador e candidato à reeleição, Ronaldo
Caiado (UB), também apostou na mesma investida. O
gestor convidou, em 10 de maio, os vereadores de Goiânia
para um almoço no Palácio das Esmeraldas. O gesto foi interpretado como um sinal de aproximação com a Câmara,
a fim de ampliar o diálogo neste ano eleitoral.
Diferentemente dos demais, Marconi ainda não firmou
candidatura ao governo. Contudo, sua agenda tem demonstrado que o tucano não pode ou deve ser ignorado pelo alto
escalão da política goiana. A expectativa, conforme lideranças
ligadas ao ex-governador, é que ele use a tribuna logo após
um encontro reservado com o presidente da Casa, Romário
Policarpo (Patriota). (Felipe Cardoso, especial para O Hoje)

A visita do presidente Jair Bolsonaro na festa dos
127 anos de Jataí, no sudoeste goiano, além do reforço
eleitoral à pré-candidatura ao governo de Goiás do afilhado Vitor Hugo, tem um simbolismo político que não
pode ser descartado. Na mesma semana, dias antes de
Bolsonaro, outro aliado do presidente, Gustavo Mendanha
(Patriota), também sassaricou por lá. A coincidência ou
não foi o bastante para aguçar a imaginação dos apoiadores de ambos de que o presidente gostaria de ter os
dois na mesma chapa. A Xadrez ouviu gente próxima a
Bolsonaro que vê a possível união com musculatura suficiente para chegar ao segundo turno. De fato, o agro e
os evangélicos representam a maioria dos votos do presidente. O problema é a fogueira de vaidades que impede
a negociação. Outro entrave: o que fazer com o compromisso de Vitor Hugo com Wilder Morais que abriu a
vaga na chapa para ele disputar o
Senado? Outra avaliação é que os apoios a
Vitor Hugo são “bolhas” localizadas e
não têm como Bolsonaro ampliálas em aparições
relâmpagos.

xadrez@ohoje.com.br

Bairrista

O vereador Mauro Rubem
(PT) promoveu Audiência Pública com moradores do setor
Jaó, a convite da presidente
da associação de moradores,
Adriana Dourado.

Preocupação

Os moradores do Jaó estão
preocupados com a especulação
imobiliária e, ainda, defendem
cuidado com o Meio Ambiente.

Que nada...

Grupo ligado ao deputado
Professor Alcides (PP) não parece nada preocupado com a
ascenção de Magda Mofatto (PL)
na Câmara de Vereadores de
Aparecida e, consequentemente,
no eleitorado. Brinca-se: são
mais de 300 mil votos...

Espaço

O deputado Dr. Zacharias
Calil (UBl) foi conduzido à presidência da Subcomissão Especial do Sistema Único de Saúde
(SUS) nesta quarta-feira (1º).

Treta

Técnico-político

O titular da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio
e Serviços (SIC), Joel Santana tem desempenhado um papel
político de interlocução entre o governo de Ronaldo Caiado
e lideranças, empresarial ou do setor público, principalmente
prefeitos e vereadores. “Sou um homem do diálogo que
procura somar forças em prol da boa governança”.

ICMS resistente

Comissão que estuda a Reforma Tributária no Senado
foi adiada mais uma vez. Diante do passo de tartaruga de
Suas Excelências, o resistente ICMS segue firme e forte e o
projeto que limita cobranças do tributo sobre combustíveis
e energia caminha apressado.

Na queda de braço entre o
deputado Humberto Teófilo
(Patriota) e o prefeito de Luziânia, Diego Sorgatto (UB),
venceu o parlamentar da Alego. Secretário de Saúde de Sorgatto pediu demissão ao ser
acusado de esquema com vagas em hospitais da cidade.
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2

t

A Prefeitura de Luziânia
emitiu nota em que afirma que
instaurou "sindicância para
apurar a existência de alguma
irregularidade, e tomar assim
as providências cabíveis".

Diferentes versões marcam encontros
a portas fechadas na Câmara
Justificativa para reunião convocada às
pressas na manhã da última quarta-feira no
Legislativo municipal vai de exonerações
à derrubada de veto e duodécimo
Felipe Cardoso
Os vereadores da Câmara
Municipal de Goiânia foram
convocados pela presidência
da Casa, na manhã de ontem
(1º), para uma reunião a portas
fechadas. Dada a importância
do assunto, a sessão precisou
ser interrompida para que os
parlamentares não se dividissem entre o encontro repentino
e o Plenário.
Ao justificar a intervenção
para os colegas que estavam
reunidos na sessão, o presidente
da Casa, Romário Policarpo (Patriota), disse resumidamente
que o encontro seria para tratar
de um assunto “interno” da Câmara, sem revelar detalhes. Ele
acrescentou também que a suspensão da sessão duraria “no
máximo” 20 minutos -- foram,
na verdade, mais de 1h.
O que se viu minutos depois
foi um plenário vazio. Um andar
acima, por sua vez, o cenário se
resumia a um corredor tomado
por assessores que aguardavam
ansiosamente pela saída dos vereadores que se encontravam
reunidos com o presidente.
A Casa, ao ser questionada,
informou através de seu departamento de comunicação
que a agenda precisou ser interrompida para tratar sobre

as “votações” deste ano. A informação oficial é de que a
Câmara quer se programar
para votar o que está na pauta,
sendo, “prioritário” conferir
junto ao Paço como está a programação de envio de matérias. Não havia, contudo, nenhum representante do Paço
com os vereadores.
Em outro trecho da resposta
conferida à reportagem, a Diretoria de Comunicação acrescentou que as comissões vão fazer
um levantamento dos projetos
prioritários e a Mesa vai se reunir
com o prefeito, e equipe política,
para se inteirar do que está programado para envio. E finalizou
garantindo que devem agendar
uma data para isso.

Será?

Nos bastidores, porém, a informação é outra. Segundo alguns vereadores consultados
pela reportagem, a intenção
por traz do encontro foi angariar apoio para a derrubada
do possível veto ao projeto de
lei que amplia os limites de
atuação da Guarda Civil Metropolitana (GCM). Vale lembrar
que o vereador Romário Policarpo, que não apenas comanda a Casa como também convocou o encontro, é agente licenciado da Guarda.

Vereadores foram convocados pelo presidente da Casa ontem para uma reunião a portas fechadas
“Ele queria nosso apoio, claro”, disse um dos participantes.
“Não sei se ele vai conseguir
convencer todo mundo, tem
uns mais inclinados do que
outros. Mas é difícil empurrar
essa bomba para o nosso colo.
O prefeito vai vetar umas partes, a intenção é de que a Casa
derrube o que não passar lá
[na prefeitura]”, acrescentou
o vereador.
Outro mandatário consultado, confirmou que o assunto
foi, de fato, colocado na mesa
e, sem dar muitos detalhes, escorregou: “Falamos [do projeto],
mas o intuito foi mais o de
tratar de assuntos relacionados
ao Executivo e Legislativo”.
Questionado sobre quais assuntos especificamente, piorou:
“sobre algumas exonerações
de pessoas indicadas por vereadores, essas coisas”.

A matéria aprovada pelos
vereadores no último dia 18
tem sido alvo de polêmica. Primeiro por ser associada a um
jabuti, uma vez que o projeto
original não tratava sobre mudanças nas competências da
Guarda, mas o assunto terminou inserido nas entrelinhas
da proposta inicial.
A preocupação em relação
à matéria diz respeito ao suposto
comprometimento do prefeito
de Goiânia, Rogério Cruz, em
vetar partes específicas do projeto. A matéria autoriza os guardas a realizarem inspeções em
áreas ligadas ao Meio Ambiente,
Saúde Pública e edificações.
Competências que, na verdade,
cabem aos técnicos que ocupam
essas funções em cada uma das
pastas citadas.
As reações contrárias ao texto envolvem o Sindicato dos

Funcionários da Fiscalização
Municipal de Goiânia (Sindiffisc) e o Fórum de Entidades
Empresariais (FEE). Após reunião das lideranças com o prefeito, foi atestado à imprensa
local que Cruz teria concordado
com as críticas e se comprometido a vetá-las. Policarpo
aparentemente busca o contrário. O presidente foi procurado, mas não se manifestou
até a publicação da matéria.
Há, ainda, quem associe o
“encontro secreto” ao imbróglio
entre a Câmara e o secretário
municipal de Finanças, Vinícius
Henrique Pires, no que diz respeito à devolução das sobras
do duodécimo. O clima tenso
prevalece e, conforme alguns
nomes consultados pelo O
HOJE, esse teria sido um dos
motivos para o encontro. (Especial para O Hoje)

ohoje.com
GOIÂNIA, QUINTA-FEIRA, 2 DE JUNHO DE 2022

LGPD X LAI: transparência
deve prevalecer
Patricia Peck
Apesar da Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais (LGPD) já ter quatro anos de existência
desde sua promulgação em 2018, e que só começou a vigorar a partir de setembro de 2020,
ainda há muitas dúvidas quando o assunto envolve harmonização com demais leis, especialmente no tocante à Lei de Acesso à Informação
(LAI). É natural que haja dificuldades na interpretação e aplicação da nova regulamentação,
pois, além de serem normas complexas, envolvem
um procedimento extremamente abrangente e
importante - o tratamento de dados pessoais.
Mesmo que por convenção a orientação seja
buscar uma interpretação mais holística e integral
da legislação, adotando princípios de transparência
e minimização de dados como forma de acomodar
o interesse público e a proteção da privacidade
do indivíduo, alguns órgãos governamentais têm
usado a LGPD como justificativa para não ceder
informações. Porém, ao negar o fornecimento
desses dados, acabam indeferindo os pedidos que
têm como base a LAI, regulamentação que estabelece o acesso à informação pública como regra
e o sigilo somente em casos de exceção.
Diante desses equívocos, a Controladoria-Geral
da União (CGU) publicou um enunciado informando que os artigos 3º e 31º da LAI são claros
quanto ao acesso nos quais deve prevalecer a privacidade das informações de pessoas. No texto, a
CGU reforça que a LAI e a LGPD são “sistematicamente compatíveis entre si e harmonizam os direitos fundamentais do acesso à informação, da
intimidade e da proteção aos dados pessoais, não
havendo antinomia entre seus dispositivos”. Na
declaração da CGU resta orientado que a LGPD
não tem o condão de restringir o acesso à informação, é uma lei de proteção de dados pessoais e
não de proibição de acesso a dados pessoais.
Para evitar que haja outras interpretações
em desacordo com as normas, responsáveis do
CGU que integram a Secretaria de Transparência
e Prevenção da Corrupção (STPC) têm participado
de reuniões com Agência Nacional de Proteção
de Dados (ANPD) para o estabelecimento de
agenda conjunta de fortalecimento de ações de
transparência e acesso à informação, bem como
de proteção de dados pessoais.
A expectativa é que o estreitamento da atuação
de ambas as instituições contribua para a harmonização da aplicação da LAI e LGPD, numa
parceria que contribua para a garantia dos direitos constitucionais regulados por essas leis.
No momento, está sendo estudado o estabelecimento de um acordo de cooperação técnica que
envolve temas como: políticas de transparência e
acesso à informação e de proteção de dados pessoais e da privacidade; atuação conjunta em casos
de violação dos direitos fundamentais protegidos
pela LAI e pela LGPD; tratamento dos dados pessoais segundo a LAI e a LGPD e orientação ade-

quada aos órgãos públicos; e procedimentos de
responsabilização previstos na LAI e na LGPD em
casos de descumprimento dessas leis.
Assim, vale destacar que deve prevalecer o
Princípio da Transparência relacionado à aplicação
da LGPD no setor público e tomar como exemplo
o governo europeu, que publica relatórios sobre
tratamento de dados. Também faz parte das obrigações dos servidores públicos a criação de medidas
técnicas e administrativas para a proteção de
dados como senhas seguras e utilização de antivírus, além da própria disseminação de conhecimento sobre o assunto entre os colaboradores.
A regulamentação traz os mecanismos necessários para viabilizar o cumprimento do dever
de transparência pública ao requisitar a elaboração de Relatório de Impacto, conforme previsão
do artigo 32 da LGPD, bem como a adoção de
técnicas de anonimização e pseudoanonimização,
previstas nos artigos 12 e 13, quando possível.
Isso quer dizer que a simples negativa é uma
resposta simplista que não atende a nenhuma
das duas leis tampouco ao interesse público.
A nota técnica nº 46/2022/CGF/ANPD sobre a
divulgação dos microdados do censo escolar e
do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e a posterior
publicação da Nota de Esclarecimento INEP (SEI
nº 3289150) no sítio eletrônico do instituto são
exemplos da importância do alinhamento desta
questão e o seu impacto para toda a sociedade.
Com certeza a LGPD traz necessidade de ajustes
e melhorias em todos os setores econômicos e em
especial no âmbito da administração pública. Por
isso, a própria ANPD publicou o Guia Orientativo
sobre Tratamento de Dados pelo Setor Público.
O uso dos microdados é essencial para fins de
pesquisa e para melhoria das políticas públicas
no âmbito de todo ecossistema educacional. Não
se pode simplesmente remover ou excluir o acesso
aos mesmos. Neste caso, devem ser compreendidos
e aplicados os artigos 5º. 6º, 7, 11, 12, 13, 14, 23, 25,
29 e 30, onde o fio condutor envolve atender o
princípio da minimização e a persecução do interesse público. Quanto mais se puder priorizar a
orientação para correta adequação à LGPD em
harmonia com demais legislações e utilizar, inclusive, o papel administrativo da ANPD, mais
fortalecemos o eixo da mediação e da solução
para atingir a conformiFotos: Divulgação
dade da lei, inclusive
nos órgãos públicos,
lembrando que sem
acesso aos dados é impossível realizar desenvolvimento econômico
e social, motivo pelo
qual esta garantia tamPatricia Peck é professora
bém está inserida nas
e conselheira titular do
premissas da LGPD, arConselho Nacional de Protigo 2º, incisos V e VI.
teção de Dados (CNPD)

Cashback como benefício
corporativo? É possível!
Felipe Rodrigues
Uma parcela considerável dos consumidores
brasileiros já se acostumou e vem fazendo uso
corriqueiro do cashback em suas compras, sejam
elas realizadas em lojas online ou físicas. Receber
um percentual do dinheiro de volta em todas,
ou na maior parte das compras realizadas, é
um benefício interessante, que atrai clientes.
No entanto, o cashback tem potencial para que
seu uso possa expandir.
Uma proposta é utilizá-lo como benefício
corporativo. Imagine, por exemplo, aplicar o
cashback na mobilidade dos funcionários de
uma empresa? Parece algo muito diferente e
distante da nossa realidade? Acredite, não é!
Imagine que a sua empresa possa comprar
créditos no transporte público ou em aplicativos
de economia compartilhada. Muitas dessas empresas que vendem créditos de transportes fazem
parcerias com marcas para oferecer benefícios
aos usuários. Um desses parceiros pode ser, por
exemplo, uma plataforma de cashback. Ao estabelecer esse vínculo, a empresa passa a poder
oferecer aos seus colaboradores uma espécie de
“vale mobilidade” com custo atraente e cashback
aos funcionários que usarem o benefício.
É interessante notar que os colaboradores
recebem, além do vale-transporte - que pode
ser utilizado em meios de transporte alternativos
ou não convencionais, como apps de carona,
aluguel de bikes e outros -, o cashback, que
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pode ser utilizado em iniciativas diversas que
melhorem sua qualidade de vida, o que funciona
como um fator motivador importante. No caso
das empresas, além de profissionais mais satisfeitos, também é possível ter acesso a informações extremamente importantes.
Por exemplo: será que não seria possível verificar quais os meios de transporte mais utilizados
pelos colaboradores da companhia e promover
melhorias nas instalações da própria empresa
para acomodar as bicicletas daqueles que optam
por esse tipo de veículo? Ou mesmo entender
quais são os costumes dos profissionais e promover
ações de incentivo na companhia para que eles
ampliem o uso de meios de transporte alternativos?
É claro que o vale-transporte foi apenas um
exemplo de aplicação. O uso do cashback como
benefício corporativo pode ser atrelado a uma
série de outros mecanismos na empresa, caso do
vale-refeição, por exemplo, ligando-o a uma série
de ações de promoção
de saúde e bem-estar dos
profissionais, de forma
que as pessoas sejam incentivadas a manter hábitos alimentares mais
saudáveis no dia a dia.
As possibilidades são
infinitas e o cashback
Felipe Rodrigues é espepode ajudar a tornar os
cialista em e-commerce e
benefícios corporativos
fundador de plataforma
ainda mais atrativos!
de cashback

R$ 2,50
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Juntos contra o suicídio
Hoje irei abordar um tema de extrema importância e que preocupa muito: o suicídio. São registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos
no Brasil e mais de 16 milhões no mundo. Tratase de uma triste realidade, que registra cada vez
mais casos, principalmente entre os jovens. Cerca
de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados
a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a
depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso
de substâncias. Por isso, se você conhecer alguém
que já tentou ou pensa em cometer, ajude esta
pessoa e se possível leve ela até um profissional.
Rogério Silva
Goiânia

Escravidão doméstica
Triste a realidade de trabalho escravo de pessoas
dentro das casas e apartamentos das cidades brasileiras. Mais trágico saber que esses trabalhadores
estão próximos de nós, o que se torna mais difícil
de se acredita que tal pessoa está sendo vítima de
um trabalho análogo à escravidão. São no geral
mulheres, que chegam nas casas de famílias “acolhidas” ainda crianças vindas de ambientes carentes
de tudo, na esperança de terem teto, comida e frequentar a escola. Porém, o que seria um sonho é
na verdade um pesadelo. Denuncie!
Maria Beatriz
Goiânia

CONTA PONTO

{

Planejamento deﬁciente,
com erro metodológico na
comparação dos custos de
veículos a combustão e
veículos elétricos,
ausência de detalhamento
mínimo dos serviços
envolvidos e seus custos”
Helder Valin, conselheiro do Tribunal
de Contas do Estado (TCE-GO), em um
dos argumentos que embasaram a
medida cautelar que suspendeu a licitação da Metrobus S/A para alugar
114 ônibus elétricos para utilização
no Eixo Anhanguera com preço previsto superior a R$ 1,4 bilhão durante
16 anos por “inúmeras fragilidades”.

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
O humorista Danilo Gentili expôs na terçafeira (31) sua opinião sobre a polêmica envolvendo os cachês milionários de Gusttavo Lima
em contratos entre o cantor e prefeituras do
país. Danilo colocou em questão que, se o sertanejo fosse um apoiador do ex-presidente
Lula, a repercussão do caso seria diferente.
“Só aumenta o número de shows sertanejos
cancelados no país inteiro”, comentou o leitor.
Abraão Silva

M

@ohoje
O artista estadunidense trey Ganem produziu caixões customizados para 19
crianças e 2 professores que foram vítimas do massacre em uma escola do
texas, nos estados Unidos. trey desenha
caixões profissionalmente e tomou a decisão de doar o material após receber
contato da associação de Diretores Funerários do texas. “tristeza! Quanta dor”, se
emocionou a internauta.
Zilma Alves (@zilma.alves.9674227)

N

@jornalohoje
após seis semanas de depoimento no tribunal de Fairfax, na Virgínia, nos estados
Unidos, o júri composto por cinco homens e duas mulheres chegou a uma deliberação: Johnny Depp foi absolvido por
unanimidade das acusações de agressão
à ex-mulher amber Heard. O júri, às 16
horas de ontem (1º), concedeu a Deep
US$ 10 milhões em danos compensatórios e US$ 5 milhões em danos punitivos.
Mas Depp ainda deve a amber US$ 2 milhões por difamação.
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Alta no preço de matérias-primas
pega indústria de surpresa
Segundo CNI, 58%
das empresas na
indústria extrativa e
de transformação e
68% na construção
relataram aumento
de preços acima do
esperado
Levantamento da Confederação Nacional da Indústria
(CNI) divulgado ontem (1º)
mostra que a alta dos preços
de insumos e de matérias-primas atingiu o setor industrial
de modo inesperado em março. Segundo o levantamento,
o aumento dos custos de insumos e matérias-primas nacionais superou as expectativas de 71% das empresas, na
indústria extrativa e de transformação, e de 73% no caso
específico da indústria da
construção civil.
Segundo a CNI, 58% das
empresas na indústria extrativa e de transformação e 68%
na construção relataram aumento de preços de insumos
importados acima do esperado. Para a confederação, o resultado coincide com o início
da guerra entre a Rússia e a
Ucrânia, que agravou a desestruturação das cadeias de
suprimento. Como consequência, além dos atrasos e interrupções no fornecimento de
insumos, também houve elevação de preços.
“Em cinco setores, o aumento generalizado dos preços
nacionais surpreendeu mais
de 80% das empresas. São eles:
produtos de borracha, biocombustíveis, metalurgia e veículos
automotores e produtos de limpeza. A alta de custos dos insumos importados superou as
expectativas de 100% das empresas de biocombustíveis, de
94% das indústrias de produtos

A parcela de empresas nacionais que busca fornecedores alternativos fora do país é de 18%
de borracha, de 75% do setor
de impressão e 73% da indústria química”, informou a CNI.
De acordo com a pesquisa, o cenário de atrasos nas
cadeias de suprimentos gerou uma reconfiguração na
produção das indústrias brasileiras, especialmente nas
que dependem de insumos
importados, com reflexos
em 40% da indústria geral
(extrativa e de transformação) e 54% da indústria da
construção.
Essas indústrias tiveram
que mudar a estratégia de
aquisição de insumos e matérias-primas e buscar fornecedores no Brasil. Entre as
empresas que já compram no
Brasil, 43% da indústria geral
(extrativa e de transformação)

e 50% da indústria da construção afirmam que buscam
outros fornecedores no país.
A parcela de empresas nacionais que busca fornecedores alternativos fora do país é
de 18% na indústria extrativa
e de transformação e de 3%
na construção civil.
O levantamento mostra
que a proporção de empresas na indústria extrativa e
de transformação que preveem normalização da oferta
de insumos e matérias-primas, ainda em 2022, é de
39%. O percentual de empresas da indústria geral e
da construção que esperam
normalização apenas em
2023 é de 25%, de 36% para
produtos nacionais e 31% e
45% para importados.

Confiança dos
empresários sobe pelo
terceiro mês seguido

O Índice de Confiança Empresarial (ICE), calculado pela
Fundação Getulio Vargas
(FGV), avançou 2,9 pontos de
abril para maio deste ano.
Essa foi a terceira alta consecutiva do indicador, que atingiu 97,4 pontos, em uma escala de 0 a 200 pontos, o
maior nível desde outubro
de 2021 (100,4 pontos).
O ICE consolida os índices
de confiança de empresários
brasileiros de quatro setores
pesquisados pela FGV: indústria, construção, serviços
e comércio.
O Índice da Situação Atual,
que mede a percepção sobre
o presente, subiu 2,4 pontos e

atingiu 98,1 pontos. O Índice
de Expectativas, que mede a
confiança no futuro, atingiu
o mesmo patamar, após avançar 3,7 pontos.
Entre os quatro setores, o
melhor resultado do ICE na
passagem de abril para maio
foi registrado pelo comércio,
que teve alta de 7,4 pontos.
Apesar disso, o segmento ainda tem a menor confiança:
93,3 pontos.
Com alta de 2,3 pontos de
abril para maio, a indústria
continua com a maior confiança (99,7 pontos). Os serviços subiram 2,1 pontos e
chegaram a 98,3 pontos. A
construção foi o único setor
com queda de abril para maio
(-1,4 ponto) e chegou a 96,3
pontos. (ABr)

INFLAÇÃO

IPC-S fecha maio com
inflação de 0,50%, diz FGV
O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S), calculado pela Fundação Getulio
Vargas (FGV), fechou maio
deste ano com inflação de
0,50%. A taxa é inferior às
observadas no mês anterior
(1,08%) e em maio de 2021
(0,81%). Com o resultado, o
IPC-S acumula inflação de
10,28% em 12 meses.
Segundo a FGV, quatro das
oito classes de despesa analisadas pela pesquisa tiveram
queda na taxa de inflação de
abril para maio, entre elas alimentação (que caiu de 1,58%
para 0,45% no período) e transportes (de 2,13% para 1,02%).
Outros grupos que registraram taxa de inflação menor foram saúde e cuidados
pessoais (de 1,14% para
0,87%) e vestuário (de 1,26%

A taxa é inferior à do mês anterior (1,08%) e de maio de 2021 (0,81%)
para 1,21%).
Dois grupos registraram
deflação (queda de preços)
ainda mais acentuada do que
no mês anterior: habitação
(que passou de -0,69% para 1,37%) e comunicação (de -

0,02% para -0,14%).
Por outro lado, dois grupos
tiveram aumento da taxa: educação, leitura e recreação (que
subiu de 2,51% para 3,12%) e
despesas diversas (de 0,70%
para 0,91%). (ABr)

expectativa do órgão de receber 34,1 milhões de declarações foi superada. Desde
ontem, quem estava obrigado
e não entregou a declaração
está sujeito à multa. O valor
é de 1% ao mês sobre o valor

do Imposto de Renda devido,
limitado a 20% do valor. O
valor mínimo é de R$ 165,74.
A multa é gerada no momento da entrega da declaração
e o contribuinte tem 30 dias
para pagar. (ABr)

EXPRESSA
A Receita Federal informa
que até as 24h de terça-feira
(31), fim do prazo de entrega,
foram recebidas 36.322.912
declarações do Imposto de
Renda da Pessoa Física (IRPF)
2022, ano-calendário 2021. A
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Sem Bolsonaro, tendência é
ausência de Lula nos debates
Cientistas políticos
comentam decisão
do presidente
e possibilidades
do petista
Francisco Costa
O presidente Jair Bolsonaro
(PL) não confirmou presença
nos debates de primeiro turno.
Em entrevista à rádio Massa
FM, transmitida no Paraná, ele
disse que iria se chegasse ao
segundo turno. A ausência do
mandatário pode significar,
também, a falta do pré-candidato à presidência, Luiz Inácio
Lula da Silva (PT).
“No primeiro turno, a gente
pensa, porque, se eu for, os
dez candidatos ali vão querer
o tempo todo dar pancada em
mim, e eu não vou ter tempo
de responder pra eles”, disse
Bolsonaro. A lógica é a mesma
para Lula, que lidera as pesquisas e, sem o presidente, vira
o teto de vidro de todos os outros que não chegaram aos
dois dígitos de intenção de votos, conforme pesquisas.
De segunda-feira (30), a
pesquisa BTG Pactual/Instituto FSB mostra que, sem João
Doria (PSDB), o pré-candidato
ao Planalto Luiz Inácio Lula
da Silva chegou a 46% de intenção de votos, um crescimento de 5% em relação ao
levantamento anterior. O presidente Jair Bolsonaro manteve o patamar de 32%.
Depois dos primeiros colocados, aparecem Ciro Gomes (PDT), com 9%; Simone
Tebet (MDB), 2%; e André Janones (Avante); 1%. Felipe
D’Àvila (Novo), José Maria
Eymael (DC), Vera Lúcia
(PSTU), Sofia Manzano (PCB),
Luciano Bivar (União Brasil)
e Leonardo Péricles (UP) tiveram 1%. 5% disseram que
não votariam nas opções e
2% escolheriam branco ou
nulo. 1% não respondeu.

Líderes nas
pesquisas de
intenção de votos a
quatro meses do
primeiro turno das
eleições
presidenciais, Lula e
Bolsonaro não
devem comparecer
aos debates na
primeira etapa da
corrida ao Planalto

Cientista político

Para o cientista político
Marcos Marinho, a análise segue esta linha. “Bolsonaro não
indo e Lula estando tão à frente
da chamada terceira via, estrategicamente não há porque
ele ir. Ele seria a pessoa sob

ataque de todos. Sem Bolsonaro, a artilharia se concentrará nele, todos vão querer
tirar uma casquinha”, aponta.
Marinho diz que Bolsonaro se antecipou – muito –
ao deixar entendido que ele
não participaria dos debates
de primeiro turno. “Não foi
inteligente estrategicamente. É o tipo de coisa que se
define no momento do debate e não com tanta antecedência”, aborda.
De acordo com o analista,
o debate é, na verdade, mais
um artifício de campanha.
“Por mais que aura seja de
um momento de discussão de
projetos e exposição de plano
de governo, no fundo não tem
essa característica. Para a
maior parte das pessoas, é um
momento de torcida para a
pessoa ver brilhar quem ela
pensa em votar.”
Nesse sentido, ele afirma
que participar ou não é uma

estratégia do núcleo político.
“E Bolsonaro antecipou muito”,
reforça. “Ele não está em um
momento positivo para ele,
consolidado em segundo lugar,
com Lula na frente. Isso demonstra fraqueza.”

Outra visão

Também cientista político,
Itami Campos vê Bolsonaro
tentando repetir a estratégia
de 2018 de não participar dos
debates, mas sem a justificativa que tinha naquele momento. À época, então candidato sofreu um atentado e
foi esfaqueado em Juiz de
Fora, Minas Gerais.
“Ele tinha um impedimento
de saúde, agora não tem”, observa. De acordo com ele, alguns setores mais radicais que
apoiam a reeleição do gestor
podem até ver a situação como
benéfica, como um boicote às
mídias tradicionais. Contudo,
é ruim quando ele tenta chegar

aos indecisos.
“Muitos indecisos que
aguardam os debates para ver
como cada candidato se coloca,
como se apresentam”, destaca.
Esta, inclusive, é a mesma avaliação que faz do ex-presidente
Lula. Mesmo que se torne alvo,
Itami acredita que é importante que o petista debata. “É
o momento de questionamentos e de propostas.”

Mais uma do
presidente…

E não foi só sobre isso que
Bolsonaro falou. O presidente
também disse que os debates
deveriam ter perguntas combinadas. O intuito, segundo
ele, seria não baixar o nível.
“Vamos analisar isso aí porque
eu acho que debate teria que
ser para ter perguntas préacertadas antes, com os encarregados de fazer o debate,
para não baixar o nível”, declarou. (Especial para O Hoje)

ELEIÇÕES 2022

Lula diz que Alckmin não apoiou impeachment
O ex-presidente Lula (PT)
negou, na terça-feira (31), que
o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) tenha apoiado o
impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), em
2016. A declaração contradiz
o histórico de Alckmin na defesa pelo afastamento da petista da Presidência.
Em entrevista concedida
ao Jornal Gente, da Rádio
Bandeirantes, Lula disse que
“não é verdade” que o vice
de sua pré-candidatura à Presidência em 2022 defendeu o
processo que cassou o mandato da ex-presidente.
“Ele não só era contra,
como pediu um parecer de
um advogado que deu um parecer contra o impeachment”,
afirmou Lula.
No entanto, a declaração
de Lula sobre Alckmin vai
contra o próprio histórico do
ex-tucano. Entre 2015 e 2016,
Alckmin, que era filiado ao
PSDB, fez declarações favoráveis ao impeachment em
mais de uma ocasião.
Em 8 de dezembro de
2015, por exemplo, Alckmin
disse que o impeachment
não era um golpe, há pouco
menos de uma semana após

Reprodução

A declaração de Lula da Silva sobre posicionamento de Geraldo Alckmin vai contra o histórico do ex-tucano
o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, aceitar o pedido de impeachment de Dilma formulado
pelos juristas Hélio Bicudo,
Janaina Paschoal e Miguel
Reale Júnior.
Outro fato aconteceu em
20 de março de 2016, após
votar nas prévias para escolher João Doria como o candidato do partido à Prefeitura

de São Paulo. Na ocasião, Alckmin declarou a repórteres
que concordava “em número,
gênero e grau” com o ex-presidente Fernando Henrique
Cardoso (PSDB). A declaração
veio um dia após a publicação
de uma entrevista de FHC ao
jornal O Estado de S. Paulo,
na qual ele defendeu abertamente pela primeira vez o
impeachment de Dilma.

“Dificilmente você vai ver
uma palavra agressiva minha
em relação à presidente Dilma. Não apenas pela consideração institucional, mas
também pessoal. Mas, com a
incapacidade que se nota hoje
de o governo funcionar, de
ela resistir e fazer o governo
funcionar, eu acho que agora
o caminho é o impeachment”,
disse FHC ao Estadão.

Alckmin inclusive chegou
a ir às ruas em protesto contra
Dilma, como em 13 de março
de 2016, no qual acompanhou
o senador Aécio Neves em
manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo. Os dois
chegaram a ser vaiados pelos
manifestantes.
“Precisamos virar a página.
É preciso retomar a esperança,
o emprego, o desenvolvimento, o investimento. É isso que
interessa”, declarou o ex-governador na época sobre as
manifestações.
Dias depois, em entrevista
ao SBT Brasil, o jornalista
Kennedy Alencar perguntou
ao tucano se “não é um risco
usar o impeachment para tirar um governo impopular”,
já que a prática de pedaladas
fiscais foi utilizada por outros
presidentes. Alckmin respondeu: “Eu vejo que não e quero
dizer mais. O PSDB agiu corretamente quando votou favorável ao impeachment. Temos o dever de apoiar o possível governo [Michel] Temer
mais na frente, mas defendo
que o PSDB não participe.
Nem com pastas nem com
cargos”, finalizou. (Rodrigo
Melo, especial para O Hoje)
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reportagem@colunaesplanada.com.br

Arsenal

Combate à violência contra mulheres pode ser uma das pautas

Cotada para as
eleições 2022,
Silvye Alves pede
demissão da Record
Âncora do Cidade Alerta Goiás, Silvye Alves anunciou
ontem (1º) que se demitiu da Record. A apresentadora
está na emissora desde 2011 e afirmou que decidiu
seguir para um projeto pessoal. Ela foi uma das jornalistas
mais admiradas por Marcelo Rezende (1951-2017), que
apresentou o programa em âmbito nacional.
O anúncio foi feito após Silvye postar uma foto nos estúdios da Record junto à equipe de produção em suas
redes sociais com o título “vou sentir saudades”. Os fãs ficaram alvoraçados questionando se ela sairia da emissora.
Em resposta, Silvye usou o Instagram para afirmar
que pediu demissão no começo de maio e já havia sinalizado que ficaria no comando do telejornal até 3 de
junho. “Eu nem ia falar sobre isso com vocês agora, mas
tem umas três semanas que eu comuniquei a Record TV
Goiás que eu iria sair da emissora para um projeto
pessoal que acredito que tocou o meu coração.”
No final de março, a apresentadora filiou-se ao União
Brasil, partido do governador de Goiás Ronaldo Caiado, a
convite da primeira-dama Gracinha Caiado. A filiação foi
oficializada no dia 2 de abril. Silvye conseguiu forte
conexão com o público e alcançou altos índices de audiência.
No Instagram, a apresentadora poderá contar com uma
conexão dos seus mais de 1,2 milhão de seguidores.
Em junho de 2021, a apresentadora foi agredida
pelo ex-namorado Ricardo Hilgenstieler. O julgamento
está previsto para o dia 20 de maio. O combate à
violência contra as mulheres pode ser uma das pautas
de defesa de Silvye. Informações de bastidores apontam
que ela deve ser pré-candidata a deputada federal. (Rodrigo Melo, especial para O Hoje)

Diante do cenário praticamente irreversível de disputa direta entre o ex-presidente
Lula (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL),
estrategistas das duas pré-campanhas intensificam o arsenal de ataques para tentar
desgastar a imagem e aumentar a rejeição
do adversário. Como ponto de fuga para a
crise dos combustíveis, Bolsonaro vem associando o PT ao endividamento da Petrobras nas gestões de Lula e Dilma. Outra
aposta da campanha do presidente é “relembrar” o País de personagens vinculados
a Lula que tiveram seus nomes envolvidos
em casos de corrupção, como o ex-ministro
José Dirceu e outros.

Bolsolão

O PT, por sua vez, batizou de “Bolsolão”
peças de divulgação e vídeos que remetem
aos escândalos no MEC, compras suspeitas
de tratores, ônibus escolares e caminhões
de lixo, além de favorecimento de congressistas aliados.

Ironia

Lula e Bolsonaro também vão acentuar
os ataques irônicos reiterados recentemente.
“Bolsonaro não dormiu ontem à noite”,
disse Lula após divulgação de pesquisa.
“Quero saber se convidou pobre”, provocou
Bolsonaro sobre o casamento do petista.

Toalha

Atabalhoada, a carreira política do exjuiz da Lava Jato, Sergio Moro, pode estar
com os dias contados. Com resistência no
União Brasil para lançar sua candidatura ao
Senado, o antes presidenciável cogita jogar
a tolha e não disputar a eleição deste ano.

Domiciliar

Mais de 33 mil brasileiros apoiam o
projeto (PL 1338/2022) que regulamenta a
prática do homeschooling. A proposta que
autoriza educação domiciliar foi aprovada
em maio na Câmara dos Deputados. Pouco
mais de 29 mil pessoas votaram, até ontem,
contra o projeto na Consulta Pública aberta
há cinco dias pelo Senado.

Relator

O projeto é relatado na Comissão de
Educação pelo senador Flávio Arns (Podemos-PR). A oposição atua para protelar
a análise do projeto. O PT apresentou requerimento no colegiado - ainda não votado - com pedido de realização de oito
audiências públicas para discutir o texto.

Correligionário

Candidato ao Governo, o senador Rodrigo Cunha (UB-AL) iniciou a pré-campanha em Alagoas conquistando apoio
de correligionário do clã Calheiros. Em
visita ao município de Boca da Mata, a 70
km de Maceió, Cunha conquistou o apoio
do prefeito Bruno Feijó, filiado ao MDB.

Repasse

O Ministério Público Federal pediu esclarecimentos ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e ao Governo do
Estado de Pernambuco sobre o repasse de
R$ 1 bilhão do Governo Federal para o enfrentamento das chuvas no Estado. O MPF
quer rastrear os recursos liberados e saber
onde estão sendo efetivamente aplicados.

Como assim?

Estudo realizado pela International
Budget Partnership (IBP), instituto que
reúne especialistas internacionais em finanças públicas, apontou o Brasil como
um dos melhores países em transparência
orçamentária. O resultado coloca o Brasil
em 7º lugar entre 120 países pesquisados.
A colocação contraria o senso comum do
brasileiro, para quem o orçamento público
é uma das principais fontes de desvios.

Brizo-Lula

Na segunda-feira, 6, será inaugurado
no Rio de Janeiro o Comitê Brizo-Lula.
No convite, fundadores históricos do
PDT – que esnobam o candidato do partido, Ciro Gomes - convocam: “Neste
momento em que nossa soberania é
ameaçada, a voz de Brizola ecoaria alto.
E, por isso, os brizolistas vão à luta. E
vamos com Lula”.

Secretário deixa cargo após dizer que
controla ﬁla de cirurgia em Luziânia
Divonei Oliveira de Sousa afirma que
não queria “gerar nenhum tipo de
constrangimento ao prefeito Diego
Sorgatto” após repercussão de áudio
Thauany Melo
Uma servidora divulgou um
áudio em que o secretário de
Saúde de Luziânia, no Entorno
do Distrito Federal, Divonei
Oliveira de Sousa, diz que prioriza os escolhidos na ordem
da fila de cirurgias da rede
pública do município. Após a
repercussão do caso, nesta
quarta-feira (1º), o então titular
da pasta entregou o cargo e
publicou uma nota em que
alega “excesso verbal” e que
não gostaria de “gerar nenhum
tipo de constrangimento ao
prefeito Diego Sorgatto”.
As declarações foram feitas
durante uma reunião com a
diretora do Hospital Municipal do Jardim Ingá, Enilda
Meireles, e a servidora responsável pela gestão da agenda das cirurgias e consultas.
Na gravação, o secretário ainda fez retaliação à funcionária
pública que discordou da conduta dele. “Se tem 10 cirurgias
de vesícula, eu faço oito e
duas eu faço de acordo com
o processo. Isso faz parte do
jogo”, disse em um trecho.
“Você não vai ficar mais na
marcação de consulta. Quem
define sou eu. Se você não

está concordando, isso não é
problema meu”, afirmou, em
referência a servidora.
Na noite de quarta-feira,
Divonei Oliveira publicou
uma carta direcionada à população. “Em relação aos áudios divulgados: o que ocorreu
foi um excesso verbal dentro
de uma discussão acalorada
com uma servidora que, tirada do contexto, pode sugerir
interpretações equivocadas.
Mas que não configura, em
nenhum momento, erro ou
irregularidade de minha parte
ou por parte da secretaria de
saúde”, defendeu.
Conforme o ex-secretário,
ele deixou o cargo para proteger a imagem do prefeito de
Luziânia. Procurado pela reportagem, o chefe do executivo
do município, Diego Sorgatto,
não comentou o assunto.
“Para não gerar nenhum
tipo de constrangimento ao
prefeito Diego Sorgatto, por
quem tenho o maior respeito
e admiração por seu histórico
de vida e trabalhos realizados
em prol da população, e para
que não surja nenhum tipo de
ilação sobre possível interferência de minha parte na sindicância que está sendo aberta

“Foi um excesso
verbal dentro de
uma discussão
acalorada com
uma servidora que,
tirada do contexto,
pode sugerir
interpretações
equivocadas”

para apurar os fatos, resolvi
entregar o cargo e me desligar
da secretaria até que as apurações sejam concluídas. Decisão esta que já comuniquei
ao prefeito de Luziânia”, afirmou o ex-secretário.
A prefeitura de Luziânia
afirmou que “será instaurada
imediatamente uma sindicância para apurar a existência
de alguma irregularidade e assim tomar providências cabíveis”. A 6ª Promotoria de Justiça de Luziânia apura o caso.

Leia nota na íntegra

“Em função dos últimos fatos relacionados à secretaria
de saúde, gostaria de esclarecer alguns pontos à população de Luziânia.
1) Durante minha gestão à
frente da secretaria de saúde,
nunca houve nada de errado

no tocante à regulação de cirurgias ou em nenhuma outra
área. Até pelo compromisso
que tenho com Deus, com minha família, com a população
de Luziânia e com o prefeito,
que é uma pessoa séria e honrada, sempre agi da forma
mais correta possível.
2) Em relação aos áudios
divulgados: o que ocorreu foi
um excesso verbal dentro de
uma discussão acalorada com
uma servidora que, tirada do
contexto, pode sugerir interpretações equivocadas. Mas que
não configura, em nenhum momento, erro ou irregularidade
de minha parte ou por parte
da secretaria de saúde.
Apesar disso, para não gerar
nenhum tipo de constrangimento ao prefeito Diego Sorgatto,
por quem tenho o maior respeito e admiração por seu his-

tórico de vida e trabalhos realizados em prol da população,
e para que não surja nenhum
tipo de ilação sobre possível
interferência de minha parte
na sindicância que está sendo
aberta para apurar os fatos,
resolvi entregar o cargo e me
desligar da secretaria até que
as apurações sejam concluídas.
Decisão esta que já comuniquei
ao prefeito de Luziânia.
Por fim, quero agradecer
todas as manifestações de
apoio que recebi nesses últimos dias e reafirmar que, durante todo o período que estive
à frente da secretaria de saúde, me dediquei para realizar
o melhor trabalho possível,
que tem configurado uma melhoria visível no atendimento
da saúde em Luziânia e no
Distrito do Jardim Ingá”. (Especial para O Hoje)
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Jair Ventura
enaltece trabalho
de equipe em
classificação
importante na Copa
do Brasil: “Mérito a
todos os atletas”
Victor Pimenta
O Goiás conseguiu uma importante classificação na noite
da última terça-feira (31), ao
vencer o RB Bragantino no
tempo normal e também nas
penalidades. O gol foi marcado por Matheus Sales e após
vinte e seis cobranças, Tadeu
defendeu a última que garantiu que a equipe esmeraldina
seguisse viva na competição.
Importante também na
conquista dessa classificação
é o treinador Jair Ventura. Ele
chegou ao clube contestado e
rotulado pelo seu estilo retranqueiro e pelo último trabalho neste ano, pelo Juventude. Após o jogo, comandante
falou sobre o assunto e analisou a vitória esmeraldina.
“Eu respeito as opiniões de
todos, mas o que pensam e o
que as pessoas falam de você
não te definem. Isso que eu
acredito e blindo sempre meus
atletas e a palavra que usamos
hoje foi acreditar. Viemos para
acreditar, acreditamos, classificamos, então estou muito
feliz, parabenizar todos meus
atletas pela classificação e por
todas as circunstâncias, tantos
desfalques e ainda mais durante a partida, que perdemos

Jogadores comemoram com comissão a classificação nas penalidades, após cinco cobranças defendidas por Tadeu
dois durante o jogo, você perde
a possibilidade de mudar alguma coisa, você vai ajustando
porque tivemos perdas. Conseguimos vencer o Bragantino
durante o jogo e nos pênaltis
fomos mais eficientes que
eles”, disse Jair Ventura.
Obviamente o nome do jogo
foi Tadeu por conta do mesmo
defender cinco penalidades
decisivas e garantir em sua última defesa a classificação esmeraldina para as oitavas. Porém, Jair Ventura destacou o
trabalho de todo elenco e enalteceu seu grupo em uma vitória importante como foi diante
do RB Bragantino.
“Eu trabalho com gestão de

pessoas, o Tadeu é um excelente
goleiro, mas temos que dar mérito a todos os atletas. Dividir
as responsabilidades nos momentos ruins e nos momentos
bons com todos os atletas que
foram responsáveis pela classificação, principalmente nos
noventa minutos. O próprio
Tadeu disse isso quando fechamos o grupo (antes do jogo),
porque tínhamos que vencer
primeiro. Ele (Tadeu) terminou
com grande destaque e falar
dele é fácil, um jogador que já
me chama a atenção há algum
tempo, feliz por estar trabalhando com ele. Feliz pela noite
dele, mas também de todos
nossos atletas que são respon-

sáveis pela classificação de
hoje”, ressaltou o treinador.
Após mais de um mês no
comando, Jair já vem colocando sua forma de jogar e
vem evoluindo ela jogo após
jogo. Ele elogiou a forma
como os atletas compraram
sua ideia e que segue no caminho certo para que o Goiás
cause um ‘medo’ no adversário que o encarar.
“A gente vem criando uma
identidade e todo mundo que
for encarar a equipe do Goiás
já vai saber isso. Temos uma
equipe que é extremamente
obediente e tática, e que sabe
jogar com a bola, tem uma
organização ofensiva, jogar

ATLÉTICO-GO

FUTEBOL DE BASE

Bruno Corsino/Atlético-GO

Goiás negocia
Wanderson, lateral
campeão pelo Sub-15,
com o Flamengo
Após o título de Campeão Goiano Sub-15, os
atletas do Goiás Esporte
Clube despertaram o interesse de outras equipes
da Série A. Um desses casos foi do jovem lateraldireito Wanderson Dias,
que recentemente foi negociado com o Flamengo.
A equipe esmeraldina fica
com 40 % de seus direitos
econômicos. Ele assinou
com o seu novo clube nesta segunda-feira.
Natural de Goiânia, o
jovem atua no Goiás
desde os 6 anos de idade, onde fez escolinha
antes de se federar pelo
clube esmeraldino. São
mais de catorze títulos
levantados, entre eles,
os mais principais como
o Goiano Sub-13, Copas
Goiás Sub-13 e Sub-15 e
recentemente, o Goianão Sub-15, vencido no
último dia 20 de maio.
Hoje com 14 anos, o
lateral-direito já mostrou
seu potencial e foi titular
na equipe esmeraldina

Sub-15, no título do Campeonato Goiano da categoria. Foram treze jogos
e dois gols marcados.
Wanderson mostrou ser
bom defensivamente,
quanto ofensivamente,
podendo também fazer a
função de ponta.
“Antes do Flamengo,
chegou três propostas pelo
Wanderson, mas ele mesmo não quis sair e por conta da grandeza do clube,
ele acabou aceitando. Coincidentemente, eu estava
no Rio de Janeiro e me encontrei com os diretores
do clube para negociarmos
o percentual que cada clube ficaria com o atleta”,
disse Eduardo Pinheiro.
Com a negociação do garoto para o Flamengo, o
Goiás também manterá um
percentual de 40% % sobre
o atleta. Os outros 60 % ficam com o clube carioca,
que podem futuramente
comprar 20% ainda sobre
os direitos econômicos do
atleta. (Victor Pimenta, especial para O Hoje)

agenda
hoje
Amistoso
08hs - CoreiA do sul x brAsil

brAsileiro série b
20hs - VAsCo x Grêmio
21h30 - GuArAni x VilA noVA

21h30 - sport x ponte pretA

AmAnhã
brAsileiro série b
19hs - ChApeCoense x londrinA
21h30 - operário x Cruzeiro

na transição e vamos fazer o
que tiver que fazer que for
melhor para o Goiás. Não estou aqui para mostrar meu
modelo de jogo e nem colocar
eu à frente do clube, vou fazer
o que for melhor para o Goiás
e que possamos ir o mais longe possível na Copa do Brasil
e automaticamente no Campeonato Brasileiro”, concluiu
o comandante esmeraldino.
A equipe esmeraldina volta a campo somente na próxima segunda-feira (6), quando visitam o Botafogo, pela
nona rodada do Brasileirão.
O jogo acontece ás 20 horas,
no estádio Engenhão. (Especial para O Hoje)

O presidente rubro-negro vê com bons olhos a realização do jogo no Serra Dourada

Após visita, Adson se mostra animado
com Sul-Americana no Serra Dourada
Na tarde de ontem, o presidente do Atlético Goianiense,
Adson Batista, visitou o Estádio
Serra Dourada e saiu satisfeito
com o que viu por lá. Sem poder contar com o Antônio Accioly nas oitavas de finais da
Copa Sul-Americana, já que a
casa rubro-negra não atende
à exigência da Conmebol de,
no mínimo, 20 mil lugares, o
Dragão deve mesmo mandar
seu jogo contra o Olimpia, do
Paraguai, no maior palco do
futebol goiano.
Bastante animado após a
visita, o mandatário rubronegro disse que, hoje, vê com
bons olhos que o confronto
seja realizado no Serra Dourada, já que o governador Ronaldo Caiado sinalizou com a
possibilidade de ajudar com
o que for necessário para que

a praça esportiva esteja adequada de acordo com o que
pede a Conmebol.
“Fomos muito bem recebidos. E uma surpresa positiva
é que nós vemos possibilidades de fazer o jogo. Pelo que
nós encontramos na América
do Sul, o Serra Dourada está
aceitável. O governador (Ronaldo Caiado) também já sinalizou com a possibilidade
de ajudar no que for necessário. Então, hoje, eu vejo com
bons olhos jogar no Serra Dourada, principalmente pelo fato
de que o que encontramos
por lá são coisas que podem
ser ajustadas. Eu vou pedir
uma vistoria da Conmebol,
para que eles nos notifiquem
o que pode ser ajustado, pois
não queremos ser multados
dia e noite, como é de praxe",

disse Adson Batista.
De acordo com Adson, o
Rubro-Negro vai pedir uma
vistória detalhada da Conmebol no Serra Dourada para que
sejam apontados possíveis problemas que possam gerar multas financeiras ao clube.
“O que nós queremos é
uma vistoria da Conmebol,
para que ela aponte possíveis
problemas financeiros. Porque nós queremos evitar esses problemas. A questão da
iluminação é impossível ser
mudada do dia para a noite.
Mas, se for só a iluminação,
é bem provável. Hoje, eu vejo
com bons olhos fazermos o
jogo lá. Eu estou muito mais
animado do que antes”, finalizou o presidente atleticano. (Breno Modesto, especial para O Hoje)
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Vila Nova FC

O técnico Dado Cavalcanti busca sua primeira vitória à frente do comando do Vila Nova

Duelo dos desesperados
Breno Modesto
Depois de dois empates
sem gols, o Vila Nova segue
em busca da primeira vitória
sob o comando do técnico
Dado Cavalcanti. E, nesta
quinta-feira (2), o Tigre terá
pela frente um adversário
que se encontra na mesma
situação. Às 21h30, fora de
casa, o Colorado, penúltimo
colocado na tabela de classificação da Série B, enfrentará
o Guarani, que é o lanterna.
Além do lateral-esquerdo
Willian Formiga, Dado Cavalcanti terá mais dois desfalques
para encarar o Bugre. O lateral-direito Alex Silva e o zagueiro Alisson Cassiano se lesionaram na partida contra o
Grêmio, no último domingo
(29), e também não viajaram
com o elenco vilanovense. Moacir e Rafael Donato, respectivamente, serão os substitutos.
Outra novidade é o retorno do
volante Arthur Rezende, que
cumpriu suspensão automática
diante do Tricolor Gaúcho. Por
opção, Jean Silva começará

Fora de casa, vice-lanterna Vila Nova encara
o Guarani, que é o lanterna da Série B
como titular na vaga de Wagner. Assim, Matheuzinho retorna para a função de meia.
Ao explicar as mudanças,
Dado Cavalcanti cita a obrigatoriedade em ter de substituir
quem está lesionado. E, de
acordo com o comandante,
existe também uma tentativa
de fazer com que o Vila Nova
seja mais efetivo e volte a fazer
gols, o que não acontece há

quatro jogos.
“As trocas acontecerão. Vou
fazer trocas, sim. Existem
duas que são forçadas. A consequência disso é uma modificação na estrutura da nossa
equipe. Eu entendo também
que esse, jogo fora, pode nos
trazer um “desenho” um pouco diferente. Precisaremos ser
um pouco mais “agressivos”
e ter mais velocidade para

chegar ao gol do adversário.
Então, as trocas envolvem a
obrigatoriedade de termos
atletas sem condições de jogo
e de tentar ser mais efetivos”,
comentou Dado Cavalcanti.

Guarani

Para enfrentar o Vila Nova,
o técnico Marcelo Chamusca
terá o retorno do lateral-esquerdo Matheus Pereira, que

FICHA
técnica
t
Guarani

x

Vila Nova

Data: 2 de junho de 2022. Horário: 21h30. Local: estádio Brinco de Ouro, em campinas (Sp). Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG). Assistentes: Guilherme Dias camilo (Fifa/MG) e Felipe alan costa de Oliveira (MG). VAR: pathrice Wallace corrêa Maia (rJ)
Guarani: kozlinski; Diogo Mateus, ernando,
ronaldo alves e Matheus pereira; Madison (Silas), rodrigo andrade e Giovanni augusto;
Yago, Lucão do Break e Bruno José.
Técnico: Marcelo chamusca

Vila Nova: tony; Moacir, rafael Donato, renato e Bruno collaço; rafinha, arthur rezende e Matheuzinho; Jean Silva, Daniel amorim
e pablo Dyego.
Técnico: Dado cavalcanti

cumpriu suspensão automática
na última rodada. O jogador
retorna ao time titular no lugar
de Eliel. Em contrapartida, os
volantes Eduardo Person e
Leandro Vilela e os atacantes
Júlio César e Nicolas Careca
seguem entregues ao departamento médico do Bugre e
estão fora do jogo.

Histórico

A partida desta quinta-feira
(2) será a de número 28 na
história entre Guarani e Vila
Nova. Com nove vitórias, quem
tem o histórico do confronto
ao seu lado é o Bugre. O Tigre
triunfou em sete oportunidades. Além disso, as equipes
empataram em outros 10 jogos,
incluindo o último.
Pela segunda fase da Copa
do Brasil desta temporada, os
clubes ficaram no 2 a 2, em partida que foi disputada no próprio
Brinco de Ouro. Nos pênaltis,
brilhou a estrela do goleiro Georgemy, que defendeu uma das
cobranças e classificou o Colorado para a Terceira Fase. (Especial para O Hoje)
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O valor do previsto para ocontrato é de quase R$ 1,5 bilhão e os veículos circulariam na linha do Eixo Anhanguera e extensões; cada veículo tem custo estimado de aluguel de R$ 60 mil

TCE suspende aluguel de ônibus
elétricos para a linha do Eixo
TCE aponta planejamento deficiente, com erro metodológico na comparação dos custos de veículos
Fotos: Pedro Pinheiro

Daniell Alves
A licitação para a contratação de 114 ônibus elétricos
para substituir parte da frota
já sucateada do Eixo Anhanguera foi suspensa pelo Tribunal de Contas do Estado
(TCE-GO) após o corpo técnico
do órgão encontrar diversas
irregularidades no processo.
O Tribunal questiona a falta
de um estudo de viabilidade
financeira para a substituição
da frota convencional por veículos elétricos. Apesar da redução do gasto com o Diesel,
que sofre constantes altas no
preço, não é possível determinar uma queda nos custos
com manutenção e o aluguel
de R$ 69 mil para cada um
dos veículos.
A decisão de suspender a
licitação foi do conselheiro
Helder Valin. A licitação, que
supera o valor de R$ 1,4 bilhão,
coloca em risco o caixa do estado. A Metrobus, empresa
que administra a linha do Eixo,
já entrou com recursos contra
a medida cautelar para apresentar sua defesa. A defesa
deve ser apreciada por outro
relator após sorteio. A empresa
de sociedade mista não respondeu às solicitações de informações da reportagem.
Entre os argumentos que
embasaram a medida cautelar
o conselheiro mencionou planejamento deficiente, com
erro metodológico na comparação dos custos de veículos
a combustão e os elétricos,
ausência de detalhamento mínimo dos serviços envolvidos
e seus custos, parcela do objeto
que representa 40% do total.

“Está lá no contrato que qualquer órgão que venha amanhã a substituir a Metrobus
será responsável pelos contratos que foram feitos anteriormente." Ele também negou qualquer problema de
previsão orçamentária. “Sempre cuidei muito disso, nunca
fiz disso uma peça de ficção."
A reportagem entrou em contato com a Metrobus, mas
não houve resposta antes do
fechamento desta edição.

Pregão

A Metrobus foi intimada da decisão em 31 de maio e terá prazo de 15 dias para apresentação da defesa
“A instrução técnica também apontou que o edital tem
riscos financeiros não considerados, inexistência de parâmetros para eventuais pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro (reajustes),
imprecisão no cálculo do valor total e regra de habilitação
potencialmente restritiva.
Também há falta de documento que comprove atendimento de artigo da Lei de
Responsabilidade Fiscal, no
que tange aos impactos da
contratação nos aspectos orçamentários do Estado e ao
Plano de Recuperação Fiscal
de Goiás”, afirma o TCE.
Outra falha diz respeito
ao prazo da delegação da Metrobus no sistema de transporte coletivo metropolitano,
que vai até abril de 2031, enquanto o eventual contrato
decorrente do edital ora suspenso vigoraria até 2038, “havendo descompasso e risco

de segurança jurídica na continuidade dos serviços.”

Veículos são mais caros,
mas não poluem

O professor do Instituto Federal de Goiás (IFG) e engenheiro de transportes, Marcos
Rothen, explica que os ônibus
elétricos são bem mais confortáveis, silenciosos e não poluem o meio ambiente. “A poluição dele praticamente não
existe. É uma opção que ainda
não está tão próxima da realidade em Goiânia”, diz. Isto
porque os veículos ainda são
bem mais caros em comparação aos ônibus convencionais.
Portanto, segundo ele, seria
necessário o investimento em
qualidade e não na economia.
A cidade de São José dos
Campos (SP) deve ser a primeira a operar com frota
100% elétrica. A expectativa
é que os novos modelos comecem a operar em outubro

deste ano. A frota será composta por até 437 ônibus no
modelo padron 0 km, 100%
elétrico, com ar condicionado
e carregador USB. “São José
Dos Campos é uma cidade
bem rica e está investindo
nesse tipo de veículo para
oferecer melhor qualidade
aos usuários”, afirma Marcos.

Argumentos fáceis de
serem rebatidos

Para o governador Ronaldo Caiado, a decisão foi feita
baseada em argumentos fáceis de serem rebatidos. Segundo ele, o processo foi discutido de forma ampla com
a população. "A decisão é algo
que não tem a menor consistência, agride a inteligência
de qualquer pessoa”, afirma.
Como exemplo ele cita
que, caso a Metrobus perca a
delegação sobre o eixo, outro
órgão do governo cuidaria do
contrato sem prejuízo algum.

O processo examina o edital de pregão eletrônico da
Metrobus nº 45/2022, do tipo
menor preço, para contratação de empresa especializada
na prestação de serviços de
locação de ônibus elétricos
articulados, incluindo manutenção integral dos veículos,
implantação e instalação da
infraestrutura de recarga e
suporte, adaptação da estrutura da oficina e garagem.
O valor mensal de cada um
dos 114 ônibus foi orçado em
R$ 69,5 mil, pelo prazo de 16
anos, chegando ao total de R$
1,4 bilhão. O Tribunal de Contas requisitou o edital para
exame em razão da matriz de
risco do projeto. Em seu despacho o conselheiro relator assinala que os técnicos encontraram “inúmeras fragilidades,
desde a execução do Procedimento de Manifestação de Interesse – PMI, que impactaram
na etapa do planejamento da
licitação, a qual revelou outros
riscos, levando a crer, nos dizeres da unidade técnica, que
o modelo de negócio não está
suficientemente amadurecido.”

MP já havia recomendado que pregão fosse suspenso
No último mês, o Ministério Público de Goiás (MPGO)
havia recomendado a suspensão do pregão eletrônico até
a conclusão de estudo de viabilidade econômico-financeira pelo TCE-GO dos serviços
a serem licitados. Em sua decisão, a promotora de Justiça
Leila Maria de Oliveira, alertou que ainda precisava ser
verificados vários aspectos
da questão, como a vantajosidade para a empresa em locar os veículos e instalar es-

trutura transitória alugada,
ao invés de adquirir a própria
frota, e ter a possibilidade de
vendê-la no futuro.
Ao expedir a recomendação, a promotora de Justiça
observou que o valor global
do contrato é de R$
1.460.726.096,76 e que não
há estudo técnico ou planilha
de custos comparativos entre
a viabilidade de comprar ou
locar os ônibus elétricos. Segundo ela, isto impossibilita
verificar a vantajosidade e a

economicidade da adoção de
uma ou de outra medida.
Foram solicitadas informações sobre os fundamentos
que embasaram a escolha do
modelo específico de ônibus
elétrico, sobre o estudo da
viabilidade econômico-financeira realizado para fundamentar a locação dos 114 ônibus e qual é a facilidade de
serem encontradas peças de
reposição, material e mão de
obra qualificada para executar a manutenção, bem como

o quanto isso pode impactar
nos cofres e nas despesas.

Critérios

Os veículos propostos para
operarem no eixo Anhanguera e suas extensões, conforme
descrito o documento, deverão ser do tipo M3 – veículo
leve sobre pneus, 100% elétrico, piso alto, articulado,
com comunicação entre os
vagões, sendo que pelo menos
uma unidade deverá estar
dotada de tração, e, com ca-

pacidade nominal mínima de
170 passageiros.
A acessibilidade deverá
propiciar a condição de utilização por qualquer pessoa,
com segurança e autonomia,
total ou assistida. “Trata-se
de um fator determinante
para a aplicação operacional
no sistema de transporte público e, portanto, todos os veículos definidos neste item deverão ser acessíveis”, aponta
o documento da Metrobus.
(Especial para O Hoje)
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STJ aplica princípio da insignificância
em fraude de bilhete estudantil
Ideia é que mecanismo oferte corridas mais rápidas

Usuário terá
que pagar a
mais para
chamar corridas
em aplicativo
Sabrina Vilela
O alto custo da gasolina, a debandada de motoristas
dos aplicativos devido à baixa remuneração tem aumentado vertiginosamente o tempo de espera por corridas em todo o estado. Para tentar contornar esse
tempo de espera, a principal plataforma de transporte
individual lançou uma forma de priorizar o usuário,
contanto que ele pague a mais para ter viagens mais
rápidas. O beneficiado, em tese, será o motorista, que
receberá a mais por viagens de até 10 quilômetros.
O publicitário, Thiago Xistos usa o aplicativo quase
todos os dias durante a semana para se deslocar ao
trabalho. Ele gasta em média R$700 por mês com a locomoção que chega a ser às vezes mais de duas vezes
por dia. Para ele a ideia não parece favorecer tanto o
passageiro já que ele encontra desvantagens nas corridas já tem um tempo.
"Sinceramente, para mim não vai beneficiar, até porque
eu não teria coragem de pagar mais, já que o app está
cada dia mais caro e quase se tornando inviável as viagens.
O que a Uber devia fazer era melhorar os incentivos ao
motorista, reduzir a porcentagem que ela retira deles e
assim iria aumentar o número de motoristas na plataforma,
o que aliviaria a espera e a demanda do passageiro. É
muito fácil cobrar mais e entregar menos", reclama.
Segundo o publicitário, ele está achando difícil conseguir corridas com mais rapidez há cerca de um ano.
"Com a redução dos motoristas, está quase que impossível achar um uber que esteja a menos de cinco
minutos de você, tem se tornado complexo, pois cada
dia preciso chamar o uber com mais antecedência do
que o habitual", salienta Xistos.
Juliano Kécio Veras Militão é motorista de Uber desde
2019, antes ele trabalhava com instalações elétricas, mas
a queda do movimento resolveu trabalhar como motorista
para melhorar a renda. Apesar da pandemia e da alta
nos combustíveis, ele procura trabalhar em horários estratégicos para não ser prejudicado. "Considero um bom
rendimento embora não uso apenas a plataforma UBER
mas também a 99 pop. Devido a conhecer bem a cidade
e os horários de alta demanda consigo bons retornos".
Ele acredita que a novidade na plataforma irá trazer
melhorias. "Acredito que o Uber Prioridade ajudará
sim, sendo que essas corridas aparecerão nos horários
de alta demanda e adicionadas ao preço dinâmico",
conta com expectativa já que ainda não pegou uma
viagem com a categoria recente.

Cooperativa

O presidente da Cooperativa do Transporte Privado de
Goiás (Coopgo), Marcelo Conrado, afirma que o mercado
passou por redução. "Com aumento dos custos operacionais,
em especial os combustíveis e sem a equivalente correção
no valor do preço do quilômetro rodado pago pelas plataformas líderes de mercado, o rendimento dos motoristas
tem reduzido". Ele afirma ainda que em 2019 eram 30 mil
motoristas de aplicativo em Goiás e hoje caíram para 8.500
representando 60% de desistência.
Para Conrado o custo operacional por quilômetro rodado
nos veículos térmicos chegou na casa de 1,70. "Motorista
não recebe pelo deslocamento , só recebe cerca de 1,80 a
2,00 reais por quilômetro de percurso", pontua.
Segundo ele, conforme a distância de deslocamento
até o passageiro a corrida não compensa e o motorista
cancela a viagem. "Até pouco tempo o motorista que cancelava mais de duas viagens dia era bloqueado. Começamos
a entrar com ações na justiça provando que determinadas
corridas o motorista tinha prejuízo e as operadoras
ficavam com lucro. A Justiça nos atendeu e proibiu os
bloqueios", declara.
Para o presidente, o Uber Prioridade foi criado para
tentar corrigir essa falta de pagamento pelo deslocamento
até o passageiro, mas o valor é baixo,adicional de 4 reais,
que dependendo da distância de deslocamento não compensa. Também é limitado a certos horários e regiões da
cidade. "A solução que estamos trabalhando é a criação
de cooperativas em todo o Brasil e a organização de uma
central de cooperativas que deverá ter sede em Goiás.
Vamos sediar um encontro nacional no dia primeiro de
julho em Goiânia para discutir a união e organização da
categoria", destaca Conrado. (Especial para O Hoje)

A Sexta Turma do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), aplicando o princípio da insignificância, trancou ação penal contra
um homem acusado de estelionato por vender duas passagens de metrô em São Paulo
(SP) por preço abaixo da tarifa. De acordo
com a denúncia do Ministério Público, ele
adquiriu os bilhetes por meio do cartão estudantil de seus filhos, por R$ 2,15 – metade
do valor integral. Com a venda de cada
passagem por R$ 4, ele supostamente obteve
lucro de R$ 3,70 e causou prejuízo de R$
4,30 à empresa de transporte público. A relatora do recurso em habeas corpus, ministra Laurita Vaz, afirmou que "o princípio
da bagatela é aplicável quando se evidencia
que o bem jurídico tutelado sofreu mínima
lesão e a conduta do agente expressa pequena reprovabilidade e irrelevante peri-

culosidade social". Em seu voto, a ministra
Laurita explicou que a incidência do princípio da bagatela deve observar as particularidades do caso concreto, a fim de verificar
se há necessidade da utilização do direito
penal como resposta estatal – justificada
em casos de lesões de significativa gravidade
ao bem jurídico protegido. A relatora ressaltou que, no caso analisado, tanto a vantagem obtida quanto o prejuízo ocasionado
à empresa de transporte público foram inferiores a 0,5% do salário mínimo vigente
em 2019, época dos fatos. Lembrando que
o STJ afastou a incidência de sua Súmula
599 em precedentes em que houve ínfima
lesão ao bem jurídico tutelado (HC 245.457),
Laurita Vaz apontou que "há de se reconhecer, portanto, que na hipótese incide o
princípio da bagatela".

Intimação extrajudicial
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara
dos Deputados aprovou,
em caráter conclusivo, o
Projeto de Lei 1706/21,
que permite a comunicação extrajudicial de
atos processuais. Com
isso, as partes envolvidas

no processão poderão escolher se as comunicações serão feitas em serviço de registro de títulos
e documentos. A proposta, que altera o Código
de Processo Civil, seguirá
para o Senado, caso não
haja recurso para votação no Plenário.

Antidrogas
A Comissão de Segurança Pública da Câmara
dos Deputados aprovou
o Projeto de Lei 4416/20,
que destina 1% da arrecadação da Contribuição
para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) incidente sobre operações com tabaco e bebidas alcoólicas para o

Fundo Nacional Antidrogas (Funad). O texto insere dispositivos na Lei
9.718/98, que trata da Cofins, e na Lei 7.560/86,
que criou o Funad. O fundo é gerido pela Secretaria Nacional de Políticas
sobre Drogas (Senad), do
Ministério da Justiça e
Segurança Pública.

Seções Judiciárias
do TRF1 têm novos
dirigentes
As Seções Judiciárias do TRF1
já contam com novos dirigentes.
Foram dadas posses aos novos
diretores e vice-diretores de foro
que estarão a frente das Seções
Judiciárias do Acre, Amazonas,
Amapá, Bahia, Distrito Federal,
Goiás, Maranhão, Minas Gerais,
Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia,
Roraima e Tocantins, pelos próximos dois anos.

STF decide por constitucionalidade
de honorários de procuradores
O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que é constitucional o pagamento
de honorários advocatícios aos procuradores do Estado de Rondônia na hipótese
de quitação de dívida ativa decorrente da
utilização de meios alternativos de cobrança administrativa ou de protestos de
títulos. Porém, foi estabelecido que o valor
da soma dos honorários e dos subsídios
recebidos mensalmente não pode exceder
o teto remuneratório previsto no artigo
37, inciso XI, da Constituição Federal. A

decisão unânime foi tomada no julgamento
da Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) 5910, realizado na sessão virtual encerrada no dia 27/5. Na ADI, o governo de
Rondônia questionava dispositivo da Lei
estadual 2.913/2012, incluído pela Lei
3.526/2015, que previa a cobrança de honorários advocatícios, destinados à Procuradoria-Geral do Estado, de 10% sobre
o valor total de dívidas de até 1.000 UPF/RO
quitadas por meios alternativos de cobrança administrativa ou de protesto de título.

RÁPIDAS
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STJ - A contratação de servidores públicos temporários sem concurso público, mas
baseada em legislação local, por si só, não configura a improbidade administrativa.
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Governo investe R$ 10 milhões no
combate à violência sexual infantil
A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos,
Cristiane Britto, disse nesta
quarta-feira (1º) que o governo deve investir US$ 2 milhões (cerca de R$ 10 milhões)
para implementar um modelo nacional de combate à violência contra crianças e adolescentes na internet.
Os recursos devem ser executados em parceria com o
Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento
(Pnud). De acordo com a pasta,
os recursos serão aplicados
“em seis eixos temáticos de
resposta imediata ao crescimento dos crimes sexuais contra crianças e adolescentes em
ambiente virtual”.
O anúncio foi feito durante

a Cúpula Global de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes, em Bruxelas, na Bélgica. O evento é organizado pela aliança internacional We Protect, que reúne
99 países, 56 empresas de tecnologia, 71 organizações não
governamentais (ONG’s) e nove
organizações multilaterais.
“Com uma atuação cada vez
mais especializada do crime
organizado, a união de esforços
em escala global para extinguir
de vez o abuso sexual infantil
pela internet é uma necessidade urgentíssima”, disse a ministra. ao anunciar de recursos
para o combate à violência sexual infantil na internet.
“Crianças e adolescentes
não têm sindicato, não estão

reunidos em associações, não
organizam passeatas e muitas
vezes sequer conseguem pedir
ajuda. Portanto, cabe a nós,
este grande exército mundial
de proteção, agirmos para garantir os seus direitos”, acrescentou ela.
Segundo o ministério, o
Pnud fará um diagnóstico de
todo o sistema de Justiça, da
rede de proteção e suporte às
vítimas, das áreas de pesquisa
e tecnologia, além de todas as
políticas e legislações ligadas
ao tema. “O objetivo é aprimorar as ações de prevenção
e repressão ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes já implementados
no Brasil”, afirmou a pasta,
em nota. (ABr)
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Bicicletas elétricas batem
recorde de vendas em 2022

Fotos: Pedro Pinheiro

Além da alta na
comercialização,
preços de saída de
cada bicicleta
aumentaram 20%
Ítallo Antkiewicz
As vendas de bicicletas
elétricas, também chamadas
de e-bikes, bateram recorde
em 2022, com crescimento
de 27,3%. Foram 40.891 unidades vendidas, segundo a
Associação Brasileira do Setor
de Bicicletas (Aliança Bike).
Quanto ao faturamento, foram R$289,3 milhões obtidos
com as vendas, número
52,2% maior do que em 2021.
Além da alta nas vendas, os
preços de venda de cada bicicleta aumentaram 20%.
A explicação dos preços
mais elevados se deve ao aumento do dólar frente ao real,
aumento do preço do frete
marítimo e a procura de consumidores por bikes de maior
valor. Os dados foram obtidos
a partir de monitoramento de
associados da Aliança Bike,
junto de informações da Receita Federal e Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares.
O sucesso desse tipo de
transporte também pode ser
explicado pelo preço médio
da gasolina, em alta histórica.
Além disso, bicicletas elétricas exigem menor esforço físico do condutor do que as
convencionais.
As perspectivas de crescimento para este ano são boas,
de 22% em um cenário conservador e 50% em um cenário otimista, podendo chegar,
portanto, a mais de 61 mil
unidades vendidas. A associação ainda aponta para fatos
que podem ajudar a impulsionar as vendas, como foi o
caso da retirada das bikes elétricas da cobrança do ICMS.
O diretor executivo da
Aliança Bike, Daniel Guth,
pontua que o mercado continua repleto de desafios.
“Acreditamos que o movimento pela busca de bicicletas continuará em alta no
Brasil nos próximos anos, seguindo uma tendência registrada em praticamente todo
o mundo”, afirma.
Segundo Guth a bicicleta
se tornou uma espécie de símbolo no combate à pandemia,
sendo inclusive indicada pela
Organização Mundial de Saúde (OMS). “Como meio de
transporte e de atividade fí-

A bicicleta elétrica
tem virado
tendência no Brasil
devido ao preço da
gasolina

"É um meio de
transporte que
garante o
distanciamento
social, não prejudica
o meio ambiente e
foge dos constantes
congestionamentos",
diz Márcio José
Graciano, dono de
uma loja de bikes
sica adequados, já que podem
ser utilizados ao ar livre e
sem o contato direto com outras pessoas”, explica.
A associação ainda não
tem dados do segundo semestre deste ano, mas acredita
em bons números. "O setor
segue otimista com a manutenção da alta demanda, mas
existem importantes desafios,
ocasionados pelo desabastecimento de componentes e
pelo disparo do custo do frete
marítimo", afirma Guth.
Este aumento da procura
por bicicletas com valores um
pouco mais elevados pode ser
explicado em parte pelos reajustes nos valores dos produtos no mercado brasileiro, impactados pela alta do frete
marítimo, das matérias primas
e da taxa de câmbio do dólar.
Outro fator que ajuda a ex-

plicar o mercado em alta é a
procura por modelos de maior
valor agregado, qualidade e
também por uma maior diversidade de modelos ofertada, como as bicicletas elétricas.

Lojistas

O empresário Márcio José
Graciano, 50 anos, dono de
uma loja de bicicletas em
Goiânia, pontua que percebe
esse aumento nas vendas de
bicicletas elétricas. “O goianiense gosta de andar de bicicleta e está uma procura
grande para esse tipo de modal. É um meio de transporte
que garante o distanciamento
social, não prejudica o meio
ambiente e foge dos constantes congestionamentos”, contou. Cláudio explicou que as
bikes elétricas custam de
R$4.999 até R$18.900 e o custo

vale a pena já que R$2 de
energia elétrica permite o uso
de 100 quilômetros. “A bateria
da bicicleta é de lítio, igual à
do celular. Consome muito
pouca energia”, completou.
Graciano ressalta que o ritmo de crescimento na loja é
de 30% ao mês. “Nós estamos
felizes por conta do aumento,
foi bem considerável. Nossa
loja teve um aumento básico
de 118% em relação ao mesmo período do ano passado.
E ela vem crescendo num ritmo de 30% ao mês. Inclusive,
a gente está contratando mais
colaboradores”, afirma.
Segundo o empresário, o
fato de Goiânia ser uma cidade que vem investindo em
ciclovias, também ajuda no
aumento das vendas. “Proporciona mais segurança aos
usuários do meio de trans-

porte. A pandemia impactou
o mercado de bikes que se
manteve aquecido em meio
a uma grande crise econômica”, garantiu.

Imposto zerado

Indo para o cenário nacional, o Ministério da Economia
zerou o imposto de importação para motores de bicicletas
elétricas e a decisão ainda
será comunicada aos demais
países do Mercosul, que terão
até 90 dias para se manifestar
e levar a medida para frente.
Após esse período, a redução
tarifária terá validade de um
ano com possibilidade de
prorrogação por mais um ano.
Os impostos relacionados às
e-bikes alcançam 85% do custo, número 10% acima das bicicletas convencionais. (Especial para O Hoje)

LEÃO

Declarações de IR ultrapassam expectativas
A Receita Federal do Brasil
(RFB) informou, nesta quartafeira (01), que recebeu 36,3 milhões de declarações até a meianoite do dia 31 de maio, havendo um aumento de 6,3%,
se comparado com 2021. A Receita Federal em Goiás entende
que o número de declarações
entregues até o dia 31 ultrapassou a expectativa inicial de
1.08 milhão de declarações devido ao aumento vegetativo da
população e ao aumento nominal da renda das pessoas físicas, que superaram o fator

de redução das declarações,
qual seja, a eliminação da obrigatoriedade de declaração por
parte das pessoas que receberam auxílio emergencial.
Caso o contribuinte tenha
cometido algum erro, a declaração pode ser retificada a qualquer momento, desde que antes
de ser intimado ou notificado
pela Receita, segundo a RFB.
Vale ressaltar que o prazo para
retificação é de cinco anos, contados a partir do encerramento
do período de apuração, que
foi dia 31 de dezembro de 2021.

Para realizar a autocorreção da declaração, o contribuinte deve consultar o extrato
de processamento, disponível
a partir de junho, onde estarão
expostas quais as pendências,
sendo possível fazer ajustes
necessários. Segundo a Receita
Federal, após o final do ano,
as declarações não retificadas
estão retidas na malha fina.
Segundo a presidente do
Conselho Regional de Contabilidade de Goiás (CRCGO), Sucena Hummel, em casos de
malha fina, é indispensável

que o contribuinte tenha a
ajuda de um profissional da
contabilidade para resolver o
problema ocorrido.

O que fazer se tiver
caído na malha fina

Se o contribuinte acabar
caindo na malha fina, isso significa que a declaração ficará
retida por conta de algum erro,
nesse caso o contribuinte terá
que identificar o problema
ocorrido durante o preenchimento. A primeira opção nesses casos é organizar os docu-

mentos e comprovar que a
eventual incoerência apontada
está correta. Outra opção é
realizar a retificação do imposto de renda para poder
corrigir o problema.
Essa retificação pode ser feita
pelo o site oficial da Receita Federal (https://www.gov.br/receitafederal/pt-br), se caso for realizada a retificação após o prazo
final da declaração do Imposto
de Renda, os contribuintes não
irão pagar multa por atraso na
entrega. (Ítallo Antkiewicz, especial para O Hoje)
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Rússia se posiciona contra envio
de sistema de foguetes à Ucrânia
País chama a
atenção para risco
de confronto
direto com os EUA
A Rússia criticou severamente hoje a decisão dos Estados Unidos de fornecer sistemas avançados de foguetes
e munições à Ucrânia, alertando para um risco maior
de confronto direto entre as
duas superpotências.
O vice-ministro russo das
Relações Exteriores, Sergei
Ryabkov, disse à agência de
notícias estatal RIA Novosti
que Moscou considera a ajuda
militar dos EUA à Ucrânia
“extremamente negativa”.
Ele destacou o envio pelos
EUA à Ucrânia do Sistema de
Artilharia por Foguete de Alta
Mobilidade (Himars, na sigla
em inglês), um lançador de
foguetes múltiplos que pode
atingir com precisão alvos a
longa distância.
Washington afirmou que
incluiria o sistema em um pacote de ajuda militar de US$
700 milhões, que deverá ser
anunciado nesta quarta-feira.
Altos funcionários do governo
norte-americano disseram que
a Ucrânia deu garantias de que
o sistema não será usado contra alvos dentro da Rússia.
“Nós nos movemos rapidamente para enviar à Ucrâ-

Vice-ministro
russo das Relações
Exteriores, Sergei
Ryabkov, disse que
Moscou considera
ajuda militar dos
Estados Unidos
“extremamente
negativa”

nia quantidade significativa
de armamento e munição,
para que o país possa lutar
no campo de batalha e estar
na posição mais forte possível
na mesa de negociações”, escreveu o presidente dos EUA,
Joe Biden, em artigo de opinião no The New York Times.
Quando questionado sobre
a perspectiva de um confronto
direto entre os EUA e a Rússia,

Ryabkov disse que “qualquer
carregamento de armas que
continue, que esteja em ascensão, aumenta os riscos de
tal desdobramento”.
Ele culpou Washington pela
escalada das hostilidades na
Ucrânia, afirmando que “os
Estados Unidos não fazem
nada no interesse de encontrar
algum tipo de solução. Foi exatamente o mesmo durante

muitos anos antes do início
da operação militar especial”.
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, lançou o que a
Rússia chama de “operação
especial” em 24 de fevereiro
para desarmar e “desnazificar”
a Ucrânia. A Ucrânia e seus
aliados ocidentais chamam
isso de pretexto sem fundamento para uma guerra de
agressão não provocada. (ABr)

Forças nucleares russas fazem manobras militares
As forças nucleares da Rússia estão realizando exercícios
na província de Ivanovo, a
nordeste de Moscou, informou o Ministério da Defesa
russo, segundo relato da agência de notícias Interfax na
quarta-feira (1º).

Cerca de 1.000 militares
estão fazendo manobras intensas utilizando mais de 100
veículos, incluindo lançadores
de mísseis balísticos intercontinentais Yars, informou
o ministério, ainda de acordo
com a agência.

No dia 6 de maio, o portavoz do Ministério das Relações Exteriores russo, Alexei
Zaitsev, disse que o país não
usaria armas nucleares contra a Ucrânia. Zaitsev afirmou
a repórteres que o uso dessas
armas – um risco que autori-

dades ocidentais discutiram
publicamente – não se aplica
ao que Moscou se refere como
sua “operação militar especial” na Ucrânia.
O diretor da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos (CIA), William

Burns, disse em 14 de abril
que, devido aos reveses sofridos pela Rússia no conflito,
“nenhum de nós pode ignorar a ameaça representada
por um potencial recurso a
armas nucleares táticas ou
de baixo rendimento”.

ALÍVIO FINANCEIRO

CRIMES SEXUAIS

Bilhete único mensal de 9 euros
entra em vigor na Alemanha

Vítimas de religiosos
pedóﬁlos na França
podem pedir até 60 mil
euros de indenização

Entrou em vigor na Alemanha ontem (1º), o bilhete
único mensal que permite o
uso do transporte público em
todo o país por apenas 9 euros
(R$ 47) mensais. O plano faz
parte de um pacote de medidas de alívio financeiro devido
ao aumento dos preços de
energia causado pela invasão
da Ucrânia pela Rússia. O desconto é válido para os meses
de junho, julho e agosto.
Com os bilhetes, os passageiros podem viajar por toda
a Alemanha usando toda a
rede de transporte público
do país – de ônibus, bondes,
metrôs, trens urbanos e trens
regionais. Algumas balsas em
Berlim e Hamburgo também
estão incluídas no pacote.
Mas atenção: alguns trens
regionais, operados pelo departamento de transporte de
longa distância da estatal alemã Deutsche Bahn, não estão
incluídos no pacote – assim
como todos os trens e ônibus
de longa distância. O bilhete
também não dá direito a levar
uma bicicleta.
Qualquer pessoa pode adquirir o bilhete, incluindo residentes estrangeiros e turistas.
O bilhete leva o nome do comprador, não sendo transferível.

Por 3 meses, passageiros poderão usar transporte público por 9 euros
A oferta está disponível para
compra no site da Deutsche
Bahn, além dos aplicativos das
inúmeras empresas de transporte público, máquinas de
venda automática e lojas.
Crianças de até de seis
anos podem viajar gratuitamente, mas não há descontos
para as maiores de seis anos.
Cada bilhete vale até o fim
do mês em que foi comprado
e é basicamente restrito a conexões domésticas. Mas há
exceções: em algumas regiões
fronteiriças, as empresas locais de transporte público têm
acordos com cidades estrangeiras vizinhas.
Por exemplo, uma região
do extremo sudeste da Baviera oferece a comutação para
as proximidades de Salzburgo,
na Áustria; e a cidade de Aa-

chen, no extremo oeste da
Alemanha, mantém parceria
com municípios belgas e holandeses. Esses acordos permanecem válidos para os bilhetes de 9 euros.
Os titulares de mensalidades ou anuidades e de passes
estudantis foram contactados
pelas respectivas empresas de
transporte público e receberão
um reembolso. Nenhum titular de bilhetes mensais ou
anuais terá de pagar mais de
9 euros por mês para usar o
transporte público na Alemanha entre junho e agosto.
O governo federal subsidiará as passagens reduzidas
com 2,5 bilhões de euros, mas
os estados e os municípios
devem organizar a implementação do projeto de forma independente.

As vítimas de pedófilos
na igreja francesa poderão
receber até 60 mil euros
(cerca de R$ 305,3 mil) de
indenização, anunciou nesta quarta-feira a Instância
Nacional Independente de
Reconhecimento e Reparação (Inirr).
A presidente da Inirr,
Marie Derain de Vaucresson, indicou que 736 vítimas entraram em contato até 31 de maio, metade delas pedindo uma
indenização financeira,
"sem especificá-la necessariamente".
Esta indenização "não
tem um valor mínimo",
mas pode ir até um "valor
máximo de 60.000 euros",
que se situa na "faixa superior da indenização da
justiça civil", indicou esta
estrutura.
Padres e religiosos abusaram de 216 mil menores
entre 1950 e 2020, número
que subiria para 330 mil
se fossem levados em conta
os leigos que trabalhavam
em instituições religiosas,
estimou uma comissão in-

dependente em outubro.
Esta investigação, encomendada pela Conferência Episcopal (CEF) e pelos
Religiosos e Religiosas da
França (Corref), representou um terremoto neste
país laico, trabalho que
continua agora com a questão das indenizações.
O Inirr, encarregado de
administrar os pedidos das
vítimas de padres e laicos,
está alinhado com a Comissão de Reconhecimento
e Reparação (CRR), lançada
pelas congregações religiosas, que prevê o mesmo
montante máximo.
Para calcular o valor,
o primeiro estabelece três
eixos - gravidade dos abusos, das "falhas" da Igreja
e das consequências na
saúde física, mental e social -, com base em uma
escala de 1 a 10.
Uma comissão de 12 especialistas de diversas especialidades vai analisar a
demanda e definir o valor,
antes que a Selam, o fundo
criado pelo episcopado, comece a pagar.
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‘Resenha 3’ movimenta
tarde em Goiânia

Continuação do
projeto que já é
sucesso ganha
novo registro
em Goiânia,
com participações especiais
de Israel & Rodolffo, Clayton
& Romário,
Max & Luan e
Tayrone

Isabella Lima e Vitória Coimbra
Resenha boa é aquela que tem música de qualidade, não
é mesmo? Com mais de uma década de carreira, a dupla
Cleber e Cauan está de volta com o projeto ‘Resenha’, que foi
um grande divisor de águas na carreira dos sertanejos, que,
além de gravarem o primeiro álbum que carrega o nome do
projeto, já gravaram o ‘Resenha 2’ e ‘Resenha Em Casa’.
Na tarde da última terça-feira (31) no Parque Jardim Botânico, no berço do sertanejo, em Goiânia, a dupla realizou a
gravação do DVD ‘Resenha 3’. Como uma boa resenha pede,
além de música e público animado e cantando em coro, Cleber
& Cauan dividiu o palco com nomes de peso como Israel e Rodolffo - dupla que esteve presente na gravação do primeiro
DVD do projeto, Clayton & Romário, Max & Luan e Tayrone.

na carreira e relembra que é um dos projetos que mais
amam fazer. “São quatro inéditas e algumas participações
especiais que a gente ama muito. Acho que a intenção é
essa, né? Trazer o Resenha que é essa união, essa junção
com os nossos parceiros”, ressalta Cleber

Conheça o projeto ‘Resenha’

Criado a partir de reuniões, bate-papos e rodadas de
música que os cantores fazem durante as folgas em suas
residências em Goiânia, o ‘Resenha 3’ é a continuação do
projeto da carreira dos goianos que decolou desde a primeira
gravação e que veio para concretizar todo o momento que
estão vivendo.
Como o próprio nome já diz, o projeto busca trazer o
clima das resenhas e cantorias, preservando o formato voz
e violão. ‘Resenha’ é um dos vários projetos de grandes
duplas que vem apostando no formato de voz e violão e
mostrando que pode ter e dar resultados.
Após o sucesso da gravação do primeiro DVD ‘Resenha’,
gravado durante a primeira temporada do Deu Praia, em
2017, a dupla Cleber e Cauan lançou, no ano seguinte, o
‘Resenha 2’, também gravado no Deu Praia. Após ficarem
conhecidos em todo país por conta do hit ‘Quase’, o álbum
trouxe faixas inéditas como a música ‘TBT’, que levou a
galera a cantar e dançar nas festas e nas redes sociais.

A dupla

O DVD conta com
gravações de músicas
inéditas e
regravações de
grandes hits da dupla

Com uma pegada sunset, o DVD conta com 14 faixas,
entre elas quatro inéditas e regravações que a dupla faz
questão de sempre cantar no repertório. Os hits da carreira
e os tradicionais modões sertanejos que não podem ficar de
fora de uma boa resenha, ainda mais em solo goiano, foram
cantados com emoção e em coro por todos que estavam presentes no parque. “A gente está trazendo a mesma essência
que é da resenha, daquela coisa descontraída, de muita
música e coisa boa. A gente está muito feliz com isso e esperamos que o público goste desse projeto já que foi feito com
muito carinho e dentro da nossa verdade”, conta Cauan.
Cleber comenta que a retomada do projeto é importante

Nascidos em Ceres, interior de Goiás, os sertanejos Cleber
& Cauan, que se conheceram ainda na infância, começaram
a carreira artística em 2010 se apresentando em bares do
entorno do Distrito Federal. Donos de um carisma, a dupla,
que faz sucesso nacionalmente com hits chicletes e animados,
vislumbrou uma projeção nacional após a música ‘Mel
nesse Trem’ se tornar um hit. Mas a repercussão em âmbito
nacional aconteceu mesmo graças ao álbum Resenha, de
2017, em que emplacaram diversas canções.
Cleber que canta profissionalmente desde os 8 anos de
idade, já teve duas duplas e já se apresentou em várias
rádios e festas goianas. O jovem estudou publicidade por
alguns semestres, mas acabou trancando o curso e seguiu o
trabalho no ramo fonográfico. Já Cauan cantou ao lado da
irmã em festivais e eventos locais por hobby. Cada um trilhou
o seu caminho até chegar na dupla de sucesso conhecida nacionalmente. Graduado em direito, Cauan chegou a ser funcionário público do Estado, mas nunca deixou a música de
lado, já que era um de seus maiores sonhos e objetivos.
Com mais de 10 anos de carreira, a dupla tem vozes
marcantes que combinam e conseguem fazer canções românticas e dançantes que ficam na mente de quem escuta.
Os cantores já fizeram parceria com Os Barões da Pisadinha,
JetLag, Matheus & Kauan, Marília Mendonça e outros
grandes artistas. Atualmente, a dupla soma mais de 670 mil
seguidores em suas redes sociais, além de 2,3 milhões de
ouvintes mensais no Spotify. (Especial para O Hoje)
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Apenas um minuto
Recupere a criatividade, aumente o desempenho
profissional e controle excesso de tarefas diárias
com o lançamento da Editora Hábito

Cantora promete sonoridade pop com mix de pagode, samba e r&b

Musa do
pagode
Thais Macedo lança EP e exalta
independência e autenticidade
das mulheres nas letras
Elysia Cardoso
Vai ter mulher no pagode sim! A cantora e compositora Thais Macedo lançou
seu primeiro grande trabalho solo pela Som Livre.
Empresariada por Preta Gil,
Thais apresenta o EP ‘Papo
Reto’ com três faixas inéditas, entre elas uma parceria
com a rapper Bivolt.
A artista promete entregar uma sonoridade jovem
e pop, que traz um mix de
pagode, samba e r&b, em
letras com mensagens românticas, empoderadas e
também animadas. “Conheci a Thais Macedo há alguns anos nos bastidores
de um programa de TV.
Ela cantou e eu fiquei chocada com a elegância, com
a voz e com o carisma.
Passaram-se os anos e estamos juntas agora nessa
jornada”, diz Preta Gil sobre o encontro das duas.
Mulher negra, independente, corajosa e dona de
um vocal ímpar, Thais já
dividiu os palcos da vida
com artistas consagrados
como Teresa Cristina, Roberta Sá, Mart'nália, Zeca
Pagodinho, Diogo Nogueira,
Jorge Aragão e Xande de
Pilares. Entre suas referências musicais estão divas
como Elza Soares, Alcione
e IZA, e ultimamente, Thais
tem escutado também
Duda Beat e Marina Sena.
O projeto apresenta composições autorais de Thais,
que percebeu a necessidade
de escrever as próprias músicas quando não se viu representada nas letras das
canções. “O universo feminino ainda é muito novo
no meio do pagode, espaço
majoritariamente protagonizado por homens. Procurei imprimir minha identidade e a força do nosso gê-

nero no meu trabalho, compor sobre o que a mulher
pensa, como se comporta,
e eu quis trazer isso pra
minha música e pra minha
forma de cantar. É uma luta
diária, que fico feliz de contribuir. E tudo isso juntando
com uma sonoridade bastante pop e moderna, coisa
que a gente vê pouco ainda
no pagode também”.
A rapper paulista Bivolt
é uma das participações especiais no primeiro grande
trabalho de Thais Macedo.
A faixa ‘Papo Reto’, que dá
nome ao EP, é uma composição de Thais em parceria
com seu produtor Marcel
e a rapper. “Em uma das
faixas do EP temos esse
flerte com o rap e a primeira pessoa que veio na
minha cabeça foi a Bivolt.
Eu queria que fosse uma
colaboração feminina, sou
fã do trabalho dela e fiquei
muito feliz que ela topou e
trouxe essa vibe do rap pro
single”, conta Thais.

Depois de trabalhar com
organizações como Spotify,
National Geographic, Nike,
pepsiCo, Sephora e ESPN, a
escritora estadunidense Juliet Funt reúne toda a experiência sobre gestão de
tempo na obra 'Um Minuto'.
O livro é publicado no Brasil
pela Editora Hábito e convida o leitor a fazer uma
pausa estratégica em meio
aos incêndios do dia a dia.
A escritora, CEO da WhiteSpace at Work, empresa
de treinamento e consultoria que traz à tona o potencial de corporações por meio
da gestão de tempo, divide
a obra em três partes: ‘A
cultura da insaciabilidade’,
‘O caminho de acesso ao espaço em branco’ e ‘Aplicação
dos princípios’. Juliet aponta
a importância de uma pausa
estratégica ao longo do dia,
ajuda o leitor a identificar
os ‘ladrões’ do tempo e discute o papel atual do e-mail,
segundo ela, a ferramenta
tornou-se algo negativo na
rotina profissional.
Além de criar espaços
em branco no trabalho,
que nada mais são do que
reservar tempo livre para
o que realmente importa,
a escritora destaca a importância de fazer o mesmo
na vida pessoal. Segundo
ela, são as pausas profissionais estratégicas entrelaçadas com a qualidade
dos momentos pessoais que
garantirão o equilíbrio entre um e outro.
Se antes fazer uma pausa
parecia impensável, com
'Um Minuto' é possível en-

tender os benefícios de interromper o fluxo de ações
diárias para aumentar o desempenho, seja na área profissional ou pessoal. “Você
verá como a pausa continua
a expandir-se, surpreender
e suprir. É o que desejo para
você”, afirma Juliet no epílogo da obra.

Sobre a autora

Apresentada na Forbes e
na Fast Company, Juliet Funt

é uma renomada palestrante, conselheira amorosa da
Fortune 500, fundadora e
CEO da empresa de treinamento Juliet Funt Group. Ela
traz à tona o potencial das
empresas, liberando o talento guardado pelo excesso de
trabalho. Sua maneira calorosa, relacionável e seu conteúdo aplicável lhe renderam uma das classificações
mais altas no maior evento
de liderança do mundo.

Sobre a artista

Nascida em Macaé, Thais
Macedo foi criada desde pequena em um ambiente
musical com pai músico e
compositor e tia cantora, e
até hoje, a prática de karaokê é a atividade preferida entre a família. Começou
a cantar no coral da escola
e nunca mais parou. Formada em produção musical, a artista iniciou sua
carreira de intérprete cantando em bares e restaurantes na noite de Rio das
Ostras. Ao mudar-se para
o Rio de Janeiro, mergulhou
na música como profissão
e se tornou a personificação
da mulher empoderada,
que traz a musicalidade no
sangue, o pagode no coração e o samba no pé. (Especial para O Hoje)

Juliet Funt
traz à tona o
potencial das
empresas,
liberando o
talento
guardado
pelo excesso
de trabalho

RESUMO De nOVeLaS
t
Chamas da Vida
ivonete diz que está grávida
de tomás. andré flagra carla
mexendo no computador dele.
pedro pergunta se cazé está
apaixonado por raíssa, que desconversa. eurico conta a pedro
que descobriu que o carro de
Vilma estava na explosão do
carro de adeílson. pedro se assusta. Odiléia diz para andressa
não ir à casa dela, porque Guilherme está entre a vida e a
morte. eurico pergunta o que
Vilma estava fazendo no dia da
explosão no estacionamento
em tinguá. pedro diz para eurico
que acha que foi Vilma.

Amanhã é para sempre
artêmio diz a Franco que a
fortuna e a vitalidade que tem
é produto do ódio que sente
pela família elizalde. eduardo
tenta convencê-lo de que Gonçalo é inocente do mal que
lhe fizeram. artêmio responde
que Gonçalo é herdeiro e sua
arma é que ninguém saiba de
sua existência e afirma que Liliana, que tem o diário em seu
poder, só sairá morta da casa.
Vladimir comenta com aníbal
que priscila está apreensiva
com que ele possa lhe fazer,
lembra que aceitou ajudá-lo
porque prometeu se divorciar.

Além da Ilusão
isadora e Davi reatam e Heloísa comemora. Olívia é presa
por Salvador e Violeta exige
acompanhar a funcionária. Darcy Vargas repreende a atitude
de Julinha. eugênio se desespera com situação da fábrica.
abel oferece negociação a Violeta e Joaquim aceita. Violeta
tem uma ideia para salvar a
fábrica e eugênio a beija. Heloísa sofre com a proximidade
do aniversário de sua filha e
Leônidas se compadece. a radionovela de Leopoldo e arminda é sucesso. Julinha decide
se passar por Darcy na rádio.

Mar de Amor
Leon está no hospital. é um
milagre que ainda esteja vivo,
pois o ataque do leão foi fatal.
Leon tem flashes de vários momentos de sua vida. ele pede
perdão, repetidas vezes, a todos a quem fez mal. O espírito
de Jorge vem buscar seu pai.
Helena e Oriana estão tristes,
mas em paz, pois já perdoaram
Leon. Leon confessa a Guilhermo ter matado sua esposa.
Oriana pergunta se ele pode
dizer algo para que prendam
coral. Leon só consegue dizer
uma palavra: inês. em seguida
ele entra em coma e morre.

Pantanal
Lucas é duro com Jove durante o caminho da comitiva.
incentivada por Zaquieu, Mariana grava um vídeo de aniversário para Jove, dizendo que
o ama. tadeu se sente culpado
por ter deixado Jove sair com
a comitiva, diante do mau tempo. Filó não gosta que José
Leôncio responsabilize tadeu
por Jove ter saído com a comitiva. Um comparsa de tenório
o alerta para não se expor por
causa da fiscalização da receita
Federal. Jove não gosta da decisão de José Lucas de retornar
com a boiada para a fazenda.
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No Palácio da Música
a Orquestra Filarmônica
de Goiás (OFG) se apresenta
para o público, nesta quinta-feira (2), a partir das 20h.
antes, às 19h terá a 'conversa de plateia' com a
maestra associada, Mariana
Menezes em um bate-papo
sobre o repertório e a solista
convidada (mezzo-soprano),
Denise de Freitas. alegria e
perfeição é o que promete
a Orquestra Filarmônica de
Goiás ao público, que for
prestigiar o espetáculo.
Quando: quinta-feira (2).
Onde: avenida Dep. Jamel
cecílio, km 01 - Goiânia. Horário: 19h.
Sarau do HGG
O primeiro Sarau de junho
do Hospital estadual alberto
rassi – HGG terá a leveza e
alegria do samba, garantido
pelo cantor e compositor Fernando Boi e grupo, que se
apresentam na unidade de
saúde nesta quinta-feira (2),
a partir das 17h, no Jardim

do: quinta-feira (2).Onde: rua
115, quadra F43a, lote 214,
nº 1.684, Setor Sul-Goiânia.
Horário: 21h30.

A Orquestra Filarmônica de Goiás (OFG) se apresenta gratuitamente
no Palácio da Música, do Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON)
da Solistência do hospital.
com um som e melodias únicas, o show promete animar
pacientes, acompanhantes e
colaboradores da unidade.
Quando: quinta-feira (2).
Onde: avenida anhanguera,
n° 6.479, Setor Oeste - Goiânia. Horário: 17h.
Noite autoral
nesta quinta-feira (2), mais
duas bandas autorais goianas
se apresentarão no Lowbrow

Lab arte & Boteco, pelo projeto 'cria!', cuja proposta é
difundir o trabalho de grupos
independentes da capital e
valorizar a música local. Desta
vez, a programação musical
será comandada pelas bandas projeto astral e Distoppia.
as apresentações terão início
às 21h30. além dos shows, o
público também poderá conferir a mostra coletiva Liberta,
das artistas Junger thai, Larovski e Luiza portilho. Quan-

Projeto de dança
estão abertas as inscrições para o projeto ‘Balé em
Foco’. ele tem como foco práticas somáticas, aspectos historiográficos e processos culturais e de criação artística
do balé. trata-se de uma
oportunidade de encontro
entre pesquisadores, docentes e artistas interessados
no tema enquanto campo
de discussão social e da cena,
ressaltando pesquisas contemporâneas e debates relacionados ao balé em seus
aspectos estéticos, gramaticais, conceituais e subversivos. Há 30 vagas disponíveis
e os interessados devem se
inscrever preenchendo formulário disponível na bio do
instagram e no perfil do Facebook. Quando: até 10 de
junho. Onde: @bale_em_foco
e (facebook.com/BaléemFoc).

Indígenas de cinco etnias se reunirão no espaço que
contará com com danças tradicionais, oficinas e debates
des do Cedro/Mineiros, Kalungas, Recantos Dourados
e camponeses.
Segundo o Professor da
UEG, Murilo Mendonça, responsável pela produção, o

principal objetivo é consolidar o espaço de debate e
organização em torno das
pautas dos povos indígenas,
quilombolas e camponeses,
buscando fortalecer a luta

e resistência dos povos convidados.
No sábado (4), a Tenda
ainda será palco de um dos
diálogos mais importantes do
Fica 2022: Carreli-Krenak:
Pontes entre a Tradição e o
Futuro, com o escritor e líder
indígena, Ailton Krenak, e o
antropólogo documentarista,
Vincent Carelli. No domingo
(5), Krenak deverá receber
uma homenagem no festival.
A Tenda Multiétnica é
uma realização da Universidade Estadual de Goiás
(UEG) em parceria com a
Secretaria de Estado da Educação (Seduca). Já o Fica é
realizado pela Secretaria de
Estado da Cultura (Secult)
com co-realização do Sesc.

Rodrigo Faro causa climão
na Record TV e leva bronca
após menção a 'Pantanal',

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
Dia em que você tem muita
comunhão e contato com as pessoas próximas. a sua família está
muito ativada e você pode ter um
dia muito conectado. as trocas
com as pessoas são favorecidas
neste dia. além disso, você pode
ter uma conquista em grupo.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
este dia favorece a sua resolução de problemas a partir de
um pensamento prático e objetivo.
Hoje, as decisões estão em pauta.
Você também pode se favorecer
se fizer um curso, adquirir novos
conhecimentos, conversar e trocar
com as pessoas à sua volta.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
Hoje o dia é mais tranquilo e
sem muita novidade, mas traz
uma sensação positiva de que
as coisas estão avançando, indo
bem e que você tem as esperanças renovadas, na certeza de
que tudo vai dar certo. Seus projetos podem estar avançando.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
Hoje você tem alguma coisa
para comemorar e deve, ainda
que seja uma vitória pequena. é
um dia em que você pode celebrar
a vida e seus amores. Você deve
relaxar, ficar um pouco mais leve
e não se cobrar. cuidado para
não ficar focado no trabalho.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
Dia meio caótico, entretanto
você está com uma visão estratégica das coisas. O seu lado emocional está equilibrado e você pode
se beneficiar da sua sabedoria,
sendo conselheiro e organizando
as coisas à sua volta. Você está
com poder de liderança.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
as amizades estão potencializadas e você pode receber muita
ajuda e troca com as pessoas à
sua volta, mas existem bons acordos chegando para você. Financeira e profissionalmente, este dia
pode trazer algum avanço nesse
sentido, promovendo alegrias.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
este dia traz para você muito
reconhecimento. O dia também
pode ser bem tranquilo, embora
seja bem produtivo e com muitas
coisas para serem realizadas, mas
é um dia em que as trocas são favorecidas. Você pode ter um bom
dia com pessoas de autoridade.

8

CELEBRIDADES
Sertanejo Belutti faz piada
com Fátima Bernardes sobre tema apontado como
"muito injusto"
prestes a deixar o comando da atração para assumir
o ‘the Voice Brasil’ em uma
transição repleta de especulações polêmicas, Fátima Bernardes deu início às comemorações dos 10 anos do
‘encontro’. para abrir as celebrações, a apresentadora
recebeu a dupla Marcos e
Belutti, que já participou do
programa 19 vezes. após o
musical de ‘Domingo de Manhã’, um dos grandes hits da
dupla, Fátima perguntou se
os cantores sabiam quantas
vezes já haviam comparecido
ao "encontro". Belutti, então,
resolveu fazer uma piada.
"eu não sei quantas vezes a
gente veio, mas, várias vezes,
saiu nas redes sociais uma
arte, com uma questão assim:
'Quem vai mais no 'encontro'?
Marcos e Belutti ou Fátima
Bernardes?'", brincou o cantor. Fátima gargalhou com o
comentário e ainda entregou
a eles dois crachás de ‘funcionários’ do programa. apesar de ter reagido bem à brincadeira, Fátima já demonstrou descontentamento por
conta dos inúmeros comentários a respeito das ausências frequentes. (Matheus
Queiroz, purepeople)

15
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Festival Fica abre Tenda
Multiétnica nesta quinta-feira
A 23ª edição do Festival
Internacional de Cinema e
Vídeo Ambiental (Fica) abre
oficialmente, nesta quintafeira (2) às 20h, a IV Tenda
Multiétnica. O espaço, que
ficará do dia 1º a 4 de junho
no Largo do Chafariz, na cidade de Goiás, contará com
danças tradicionais, oficinas
de arco e flecha, de artesanato e de línguas indígenas,
além de apresentações e rodas de debate sobre cultura,
luta e resistência dos povos
do Cerrado.
Participarão da Tenda
povos de origem Iny/Karajá;
Tapuia; Avá-Canoeiro; Tapirapé e Xavante. Além de indígenas, também participam
quilombolas das comunida-

n

Luísa Sonza se pronuncia
após ficada com Paulo André
e admite "bad muito grande"
Luísa Sonza foi um dos
assuntos mais comentados
nas redes sociais na noite
desta terça-feira (31) depois que a notícia de que
ela teria ficado com Paulo
André, do ‘BBB 22’, veio à
tona. A troca de beijos
aconteceu no dia em que
eles foram vistos juntos
em um show de Thiaguinho. No Twitter, a cantora,
que comoveu a web após
um desabafo sobre os discursos de ódio que recebe,
não desmentiu a informa-

da Globo
‘pantanal’, da tV Globo,
é um dos grandes sucessos
de audiência atualmente e
tamanha repercussão chamou a atenção de um dos
principais nomes da concorrência: rodrigo Faro, contratado da record tV. tudo co-

ção, mas reclamou da superexposição e de pessoas
que "colocam palavras na
minha boca". "Se quiserem falar, tô nem aí, minha vida já é exposta pra
caramba e isso não me
afeta, mas, poxa, além
de falar da minha vida
ainda colocam palavras
na minha boca, aí a Lulu
fica chateada, né, gente?
E ainda passo de faladora coisa que eu odeio",
disse Luísa. (Matheus
Queiroz, Purepeople)

meçou quando o apresentador, que chegou a ser cotado para o ‘ilha record’,
mas a vaga ficou para Mariana rios, decidiu fazer uma
paródia de uma cena da novela. rodrigo convidou a mulher, Vera Viel, com quem
foi acompanhado em uma

festa à fantasia no último
fim de semana, para dublar
a cena. a brincadeira rendeu
mais de 6 milhões de visualizações no instagram. Se
por um lado o público parece
ter adorado a paródia, os
executivos da record tV não
ficaram nada satisfeitos com
a referência. Segundo o portal natelinha, rodrigo levou
uma bronca nos bastidores
da emissora. (Matheus Queiroz, purepeople)
Mirella e Dynho são flagrados em clima de intimidade
em balada após conversa
em rede social
Mirella e Dynho alves podem estar se reaproximando
seis meses após a assinatura
do divórcio. O ex-casal foi flagrado junto na saída de uma
balada de luxo em São paulo
na madrugada desta quartafeira (1º). Os artistas se separaram enquanto ele ainda estava confinando em ‘a Fazenda’. O motivo foi o comportamento de muita intimidade
com Sthe Matos. Segundo o
perfil Gossip do Dia, responsável por publicar o flagra,
Mirella e Dynho estavam juntos no mesmo camarote. Uma
amiga da cantora chegou a
publicar um vídeo da festa,
onde os dois aparecem ao
fundo enquanto conversam
com os rostos bem colados.
O registro foi apagado em seguida - não antes de ser salvo
por alguns usuários. (Matheus
Queiroz, purepeople)

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
tome cuidado com a sua autossabotagem. a vida está abrindo caminhos para você avançar
e explorar possibilidades. além
disso, fique atento aos seus medos, que podem fazer você titubear na hora de progredir. é importante sair da zona de conforto. Use o seu poder de diálogo.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
Hoje você precisa desapegar
de algumas coisas. talvez existam questões emocionais travando você. não adianta querer
controlar tudo. Solte para receber coisas boas. então vale a
pena avançar e conseguir acreditar mais em si mesmo para
semear aquilo que você deseja.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
cuidado com o excesso de
saudosismo, permanecendo muito conectado ao passado. existe
um pouco dessa energia saudosista, mas também uma muito
positiva de harmonia e realização
em conjunto com as pessoas.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
Dia de muita criatividade, em
que você pode e deve dar início a
essa ideia nova que está no seu
coração. é um dia em que você
tem muito ânimo para colocar
em prática coisas novas ou para
dar sequência aos seus planos.
Você deve cuidar da sua saúde.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
Vale a pena apostar em fazer
alguma coisa diferente, reinventado-se e sendo mais original.
Mas se você não acreditar no
novo e no que você quer fazer
de diferente, você vai cair no
erro e acabar não avançando.
Se você apostar em coisas diferentes, vai valer muito a pena.
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Essência

Lady Leste pelo mundo
Gloria Groove se prepara para levar os hits de seu
novo álbum para turnê internacional na Europa
Elysia Cardoso
Gloria Groove vai levar a
zona leste de São Paulo até a
Europa! A multiartista embarca em julho para sua maior
turnê internacional, levando
na bagagem hits como ‘Bonekinha’, ‘Vermelho’, ‘Leilão’ e
‘A Queda’, que alçaram a cantora ao posto de drag queen
mais ouvida nas plataformas
digitais em todo o mundo.
A Tour Europa de Gloria
Groove vai passar por seis países diferentes a partir de 2 de
julho, quando se apresentará
em Lisboa. No dia seguinte,
ela irá desembarcar em Londres (Inglaterra). Barcelona
(Espanha) receberá a cantora
em 6 de julho. Dublin (Irlanda)
será palco do show do dia 7.
Gloria também levantará o
público em Genebra (Suíça),
em 9 de julho, e encerrará a
turnê em grande estilo no dia
10, em Paris (França).
Antes de embarcar para a
Europa, a multiartista terá no
Brasil uma série de compromissos em junho, Mês do Orgulho LGBTQIAP+ e do ani-

versário do primeiro single de
‘Lady Leste’, ‘Bonekinha’. Lançada em junho de 2021, a música acumula impressionantes
43,3 milhões de streams no
Spotify e 68,7 milhões de visualizações no YouTube!
‘Bonekinha’ preparou a
cantora para a explosão de
‘A Queda’, clipe pop solo mais
visto e curtido de 2021. Atualmente, ultrapassou 130 milhões de acessos no YouTube,
além de 67,7 milhões de
streams no Spotify. A música
alcançou o Top 10 e todas as
plataformas de música (Spotify, Deezer, Amazon, Resso,
Apple e iTunes) e tornou Gloria a primeira drag queen
solo a conquistar o Top 200
da Billboard, além de ter atingido o Top 50 em Portugal e
o Top 200 no Uruguai, na Suécia e em Cabo Verde.
O terceiro hit, ‘Leilão’, saiu
quando Gloria participava do
Show dos Famosos (Globo),
do qual sagrou-se campeã! O
clipe (56,6 milhões) e o single
(34,6 milhões) consolidaram
o ano triunfal da cantora, que
iniciou 2022 lançando o tão

aguardado álbum ‘Lady Leste’
com o quarto sucesso, ‘Vermelho’. Desde fevereiro, é uma
das músicas mais ouvidas do
Brasil, com 55 milhões de
streams no Spotify e 45,7 milhões de views no YouTube.
Em março, Gloria Groove
levou a era Lady Leste para
quase 100 mil pessoas no Lollapalooza, em uma das apresentações mais elogiadas do
festival. Ela também realizou
o sonho de cantar as músicas
do álbum na zona leste de
São Paulo, sua terra natal, no
palco de Itaquera da Virada
Cultural, em maio.
Com mais de 5,2 milhões de
ouvintes mensais no Spotify,
Gloria Groove é a drag queen
mais ouvida do mundo! Ela
bomba também nas redes sociais: são 4,5 milhões de fãs no
Instagram, 3,2 milhões no TikTok, 706 mil no Facebook e 1,3
milhão no Twitter! No YouTube,
a cantora ultrapassou 3,23 milhões de inscritos e 980 milhões
de visualizações no canal! Ela
ainda tem mais de 904 mil fãs
na Deezer e 1,61 milhão no
Resso. (Especial para O Hoje)

Tour Europa de Gloria Groove vai passar por seis países
diferentes a partir de 2 de julho no velho continente

CINEMA
t
ESTREIA
Luta Pela Fé - A História do
Padre Stu (Father Stu, 2022,
eUa). Duração: 2h04min. Direção: rosalind ross. elenco:
Mark Wahlberg, Mel Gibson,
Jacki Weaver. Gênero: Drama,
biografia. Baseado em uma
história real, Father Stu é um
boxeador que vira um padre.
Quando uma lesão encerra sua
carreira no boxe, Stuart Long
se muda para Los angeles sonhando em virar um ator. enquanto trabalha como balconista de supermercado, ele conhece carmen, uma professora
católica. Determinado a conquistá-la, o agnóstico de longa
data começa a ir à igreja para
impressioná-la. cinemark Flamboyant: 15h40, 18h30, 21h15,
21h20. kinoplex Goiânia: 15h40.
cineflix Butiti: 16h30, 19h.
EM CARTAZ
A Médium (the Medium, 2022,
tailândia). Duração: 2h11min.
Direção: Banjong pisanthanakun. elenco: narilya Gulmongkolpech, Sawanee Utoomma,
Sirani Yankittikan. Gênero: terror, suspense. Uma equipe de
documentários tailandesas viaja para a parte nordeste da
tailândia para documentar a
vida cotidiana de um médium
local, nim, que é possuído pelo
espírito de Bayan, uma divindade local que os aldeões adoram. Bayan é um deus ancestral e possui mulheres na família de nim há gerações. cineflix Butiti: 16h20.
Chamas da Vingança (Firestarter, 2022, eUa). Duração:
1h34min. Direção: keith thomas (ii). elenco: Zac efron,
ryan kiera armstrong, Sydney
Lemmon. Gênero: Suspense,
fantasia, terror. neste remake
da adaptação de Stephen king
de 1984, seguimos um pai e
sua filha, andy e charlie. Durante seus anos de faculdade,
andy havia participado de um
experimento da Loja que lidava
com o 'Lote 6', uma droga com
efeitos alucinógenos semelhantes ao LSD. a droga deu a
sua futura esposa, Victoria
tomlinson, habilidades telecinéticas e a ele forma telepática
de controle mental que ele

chama de "empurrão". após
se casarem e terem uma vida
aparentemente normal, sua
filha charlie acaba desenvolvendo uma capacidade pirocinética assustadoramente forte. cineflix aparecida: 16h40.
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: 13h25, 14h10,
14h40, 15h30, 16h25, 16h45,
17h10, 17h40, 18h30, 19h25,
20h10, 20h40, 21h30, 22h20.
cinemark passeio das Águas:
13h, 14h, 14h30, 15h, 15h30,
16h, 17h10, 18h, 18h30, 19h,
20h10, 20h30, 21h, 21h30, 22h.
kinoplex Goiânia: 15h10,

'Luta Pela Fé: A
História do Padre
Stu' é um drama
inabalavelmente
honesto, engraçado
e ediﬁcante

16h10, 17h50, 18h20, 18h50,
20h30, 21h, 21h30. cineflix
aparecida: 14h, 15h40, 16h40,
18h40, 19h, 19h20, 21h40, 22h.
cineflix Butiti: 15h, 16h20,
17h40, 19h, 20h20, 21h35.

O Homem do Norte (the
northman, 2022, eUa). Duração: 2h17min. Direção: robert
eggers. elenco: alexander
Skarsgård, nicole kidman,
claes Bang. Gênero: ação, histórico. Baseado na obra de
Shakespeare, ‘Hamelt e a lenda
viking de amelth’, ‘O Homem
do norte’ segue uma história
de vingança e loucura de um
príncipe. cinemark Flamboyant:
13h40, 19h45. kinoplex Goiânia: 21h20. cineflix aparecida:
21h20. cineflix Butiti: 21h20.
Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doctor
Strange in the Multiverse of
Madness, 2022, eUa). Duração:
2h06min. Direção: Sam raimi.
eLenco: Benedict cumberbatch, elizabeth Olsen, rachel
Mcadams. Gênero: Fantasia,
ação, aventura. após derrotar
Dormammu e enfrentar thanos, o Mago Supremo, Stephen
Strange, e seu parceiro Wong,
continuam suas pesquisas sobre a Joia do tempo. Mas um
velho amigo que virou inimigo
coloca um ponto final nos seus
planos e faz com que Strange
desencadeie um mal indescritível, o obrigando a enfrentar
uma nova e poderosa ameaça.

cinemark Flamboyant: 13h40,
14h30, 16h30, 17h30, 19h20,
20h30, 21h40, 22h10. cinemark
passeio das Águas: 12h30,
13h30, 14h40, 14h50, 15h20,
16h, 16h20, 17h30, 17h50,
18h20, 18h50, 19h30, 19h50,
20h40, 21h10, 21h40. kinoplex
Goiânia: 15h, 17h40, 18h30,
20h20, 21h10. cineflix aparecida: 14h, 15h30, 16h35, 18h30,
19h15, 21h, 21h50. cineflix Butiti: 15h20, 16h40, 18h, 19h20,
20h40, 21h30.
Sonic 2 - O Filme (Sonic the
Hedgehog 2, 2022, eUa). Duração: 2h02min. Direção: Jeff
Fowler. elenco: James Marsden,
Jim carrey, tika Sumpter. Gênero: animação, família, aventura. após conseguir se estabelecer em Green Hills, Sonic
está pronto para mais liberdade
e quer provar que tem o necessário para ser um herói de
verdade. Seu teste virá quando
tom e Maddie concordam em
deixá-lo em casa enquanto
saem de férias para ir ao casamento da irmã de rachel. cinemark Flamboyant: 12h55. cinemark passeio das Águas:
13h10, 14h50. kinoplex Goiânia:
18h40. cineflix aparecida:
14h15. cineflix Butiti: 18h55.
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Negócios
A inflação está
disseminada, o que
faz os serviços
subirem e os bens
industriais ficarem
ainda mais caros

Preço de hortifrútis aumenta e causa
preocupação nos consumidores
Fotos: Reprodução

As chuvas intensas
e o frio provocam
impacto nas plantações, o que faz
com que o produto
vendido nas feiras
tenha o valor do
quilo reajustado
Victória Vieira
Com a inflação avançando,
os brasileiros têm encontrado
cada vez mais dificuldades em
consumir alimentos prazerosos no dia a dia. O encarecimento dos itens pesa, as contas
chegam e o bolso fica apertado.
Então, a única solução é economizar e cortar aquilo que
você mais gostava de comer.
De acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no mês de
março, a inflação chegou a alcançar 1,62%, com acumulo
na variação de 11,3% nos 12
meses anteriores.
Junto com o preço dos combustíveis, os alimentos tomaram conta do aumento de valores, em destaque, frutas e
verduras. O Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE) informou que os tomates subiram quase 117%. Goiás
é um dos Estados responsáveis
pela metade da produção brasileira. O preço dobrou em um
ano na capital. Diante desse
fator, consumir uma salada
hoje em dia pode aparentar
sinônimo de riqueza.

Por que os preços
aumentaram?

As chuvas intensas e o frio
provocam o impacto nas plantações, isso faz com que o produto vendido pelos produtores
aumente o valor do quilo. Essas
condições facilitam o ambiente
para a proliferação de doenças
no solo, o que derruba a qualidade das hortaliças.
A expectativa do setor é
de que entre os meses de julho e agosto os preços diminuam. Leonardo Machado,
coordenador do Instituto para
Fortalecimento da Agropecuária de Goiás (Ifag), explica
que a oferta do mercado também é um dos vilões que dão
um pontapé para o encarecimento. “Produtos mais perecíveis como tomate e cenoura
são prejudicados pelo frio, a
batata também, o que prejudica a oferta no mercado”,
disse. “O Brasil é o maior produtor, mas, como quebrou a
safra passada, ainda há re-

flexo”, continuou.
O volume de produção durante 2020 caiu em decorrência
da pandemia. O fechamento
do comércio trouxe consequências para a demanda e as produções, sendo a única solução
viável a retração. A safra de
inverno é uma das melhores
épocas para a colheita - é feita
durante os meses de setembro
e novembro, como relata Toshiyuki Mishima. Há mais de
20 anos ele trabalha com uma
empresa de beneficiamento de
cenouras. O seu esquema consiste em comprar o alimento
“sujo”, vindo das roças, lavar
e fazer a seleção dos bons e
ruins. Logo em seguida, embala
e faz a revenda nos mercados.
Mishima traz uma visão atualizada do mercado, as caixas
estão sendo vendidas de 29
quilos por R$ 130 e R$ 140. Porém, tem melhorado para os
revendedores, que estimam valor em torno de R$ 70 a R$ 50
reais. “Tem melhorado bastante
para a gente, mas no mercado
demora um pouco para refletir.
Acredito que nos próximos meses o consumidor já encontra
a variação do quilo entre R$
5,99 e R$10”, explicou.

Transporte de alimentos

A inflação afetou todos os
setores da economia no Brasil. As empresas investidoras
em transporte rodoviário de
cargas, principal recurso
para levar os alimentos e
mercadorias aos estabelecimentos comerciais, também
não escaparam.
Essa área está diretamente
ligada ao contexto histórico e
social do mundo atualmente,
ou seja, os preços dos combustíveis, a desvalorização do real
em relação ao dólar, os juros
elevados, o embargo à Rússia
e a guerra na Ucrânia impactaram no investimento de pagamento das transportadoras.
Afinal, a manutenção desses
meios de transporte é extremamente cara.
Segundo informações da
Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística
(NTC&Logística), há uma diferença de 13% entre o frete
calculado pelas transportadoras e o frete que é cobrado
às empresas contratantes. O
diretor operacional de uma
empresa de transportes, José
Alberto Panzan, relata que
a maior dificuldade está em

especificar isso para os clientes e a solução é negociar
com eles mais de quatro vezes por ano. “Existe uma
grande dificuldade em repassar os reajustes no preço
dos combustíveis. Os clientes
buscam cada vez mais contratos anuais dentro de seus
orçamentos. Por conta disso,
os fretes ficam defasados.”
Com os valores aumentando, a acessibilidade do consumidor é encontrada nas feiras. Entretanto, os feirantes
contam que não é bem assim.
Se os preços estão altos e não
há carregamento, as barracas
começam a diminuir, com
menos pessoas para circular
e comprar. Um grande vazio
é percebido na mesa da população tanto quanto para
aqueles que dependem da
venda de alimentos. As necessidades viraram algo supérfluo e têm deixado de ser
costume até para a saúde das
pessoas, mesmo que o sistema
imunológico dependa de nutrientes e forças vindos de
alimentos como esses.
“A gente também está carregando menos produtos, não
dá para carregar mais. Do começo do ano para cá, trazemos
bem menos produtos do que a
gente costumava, porque a feira
não está mais vendendo como
antes. A única feira que ainda
garante boas vendas, em que o
carregamento de produtos se
manteve no mesmo nível, é a
de domingo. Essa ainda compensa! Mas, durante a semana,
o volume de vendas caiu pra
caramba, acho que uns 30%”,
avaliou Adriano Mariano, feirante de verduras.

Consumidores

O estudante de jornalismo
Diego Alves, de 20 anos, mora
junto com os colegas, mas é
responsável pelas compras do
mercado. Ele se mudou de Iporá
para Goiânia e revelou que tem
enfrentado cada vez mais dificuldades em comprar alimentos, seja no mercado ou na
feira, o que já é mais complicado devido às suas economias e
tempo. “Acaba que fica muito
difícil, né?! Aí a gente tem que
ir no mercado só em dia de
promoção, aproveitar o dia que
têm as coisas mais baratas. Dia
de promoção com frutas e verduras, somente nesses dias, e
nos dias de carne, por exemplo,
só carne. É assim que a gente
economiza. É o que temos, a
gente vai conseguindo aos poucos”, revelou.
A situação é ainda mais
grave para aqueles com famílias dependentes de cestas básicas. O valor é equivalente a
mais do que a metade do salário mínimo em 11 das 17 capitais pesquisadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Em Goiânia,
a cesta básica registrou um
aumento de 14,34% em 2022.
“No IPCA do dia 15 de abril,
78% dos itens subiram. É o
mais alto desde fevereiro de
2003. Ou seja, a inflação está
disseminada, os serviços estão
subindo, os bens industriais
estão subindo. É uma inflação
que não se restringe ao alimento. E esse é o maior drama
de hoje”, explicou Sergio Lamucci, editor executivo do jornal Valor Econômico. (Especial
para O Hoje)

