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Beleza em foco: irmãs Illuminé são as
próximas convidadas do 'Papo Xadrez'
Bárbara Cecília e Bethânia Prado vêm aos
estúdios do jornal 'O Hoje' para compartilhar suas vivências enquanto empresárias

no universo da beleza. Acompanhe o episódio ao vivo hoje, disponível no canal
Youtube ‘Papo Xadrez’. Essência 14

Pesquisa mostra mudança
nos números, Caiado com
31,26% e Mendanha 29,43%
- Instituto FoxMappin realizou pesquisa estimulada, quando os nomes dos possíveis
candidatos são informados aos eleitores. Ronaldo
Caiado e Gustavo Mendanha são os destaques.
Ambos lideram as pesquisas para o Governo
goiano e são seguidos pelo ex-governador do
Estado, o tucano Marconi Perillo. Instituto tam-

bém aferiu a aceitação dos demais pré-candidatos que estão na disputa, bem como a satisfação da gestão Caiado ao longo dos últimos
três anos. Levantamento foi realizado por
entrevistas pessoais, telefônicas, além de
formulário digital enviado a grupos segmentados. Nível de confiança é de 95%. Política 5

Pedro Pinheiro

Paulo Guimarães

simplificação fiscal digital
para impulsionar
crescimento econômico
Opinião 3

Entorno do DF é
estratégico para
os pré-candidatos
ao governo

O governador Ronaldo Caiado
(UB), Gustavo Mendanha (Patriota), Marconi Perillo (PSDB)
e Vitor Hugo (PL) disputam
cada espaço e cada apoio no
Entorno. Com uma massa enorme de eleitores, a cidade deve
ser o principal palco de batalha
dos candidatos.
Política 2

Remédios para
TDAH em falta
nas farmácias

Igreja Family Church é sinônimo de transtorno
Notificada desde junho de 2021 pelo barulho excessivo em dias de culto e ensaios, nenhuma das medidas
adotadas até o momento foi capaz de conter efetivamente os transtornos causados à vizinhanças. Cidades 9

Gasolina já é
encontrada a
R$ 8,39 e diesel
chega a R$ 7,99

t

Xadrez: Vanderlan Cardoso

não deve recepcionar Gilberto Kassab na Alego
Política 2

Esplanada: Rotina de Eduardo

Leite após ser preterido nas
prévias do PSDB segue difícil
Política 6

Livraria: Lisa Broderick rompe
com o conceito de imutabilidade do tempo
Essência 14

Cidades 10

Política 2

Cidades 10

LEia nas CoLunas

A proposta do presidente Bolsonaro para reduzir o preço
dos combustíveis foi frustrada
por esse novo aumento, considerado ainda insuficiente pela
estatal para alcançar a política
de paridade internacional.

Paço promove
audiência pública
para ‘inglês ver’

Alguns medicamentos psicotropicos tem faltado nas prateleiras
goianas. As farmácias mais populares não possuem o Venvanse, para tratar o TDAH, e as
que possuem oferecem a opção
genérica ou não disponibiliza a
caixa com 30 mg.

Essência
o inverno brasileiro chegou Nesta terça-feira começa o inverno no

Brasil e para quem busca os destinos mais amenos o Essência te apresenta cidades
que vão te surpreender, Gramado (RS), Teresópolis (RJ) e Curitiba (PR). Essência 13
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Projeto que proíbe
banheiro unissex é
inconstitucional

Política 6
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Tempo em Goiânia
s 32º C

t 19º C

Sol o dia todo sem nuvens no
céu. Noite de tempo aberto
ainda sem nuvens.
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Xadrez

Yago Sales |

(062) 99314-0518

Vanderlan não deve recepcionar
Gilberto Kassab na Alego
Audiência foi marcada para discutir alteração
do Código de Parcelamento Municipal

Paço promove
audiência
pública para
‘inglês ver’
Interessados na discussão da alteração do Código de
Parcelamento Municipal não encontraram o texto que
deverá ser discutido na manhã desta segunda-feira (20)
no auditório da Secretaria Municipal de Planejamento
Urbano e Habitação (Seplanh) em uma audiência pública.
Com a sanção do prefeito Rogério Cruz da atualização
do novo Plano Diretor de Goiânia, que passa a valer a
partir de setembro, o código, com eficiência de lei, precisa
passar por uma mudança.
O vereador Mauro Rubem (PT), procurado pela reportagem do jornal O Hoje, disse que acompanha com preocupação a forma com que a prefeitura tem tratado os
planos específicos. “A prefeitura está acelerando, inclusive
esse parcelamento, que deve consolidar a ‘boiada’ que
praticamente acabou com a zona rural de Goiânia,
seguindo os interesses do mercado mobiliário”.
Embora a audiência seja híbrida, com transmissão
pelo Youtube, a reportagem ouviu queixas de técnicos
e representantes da sociedade civil sobre a falta de
tempo hábil para ler o projeto e, principalmente, o horário ser incompatível para alguns dos interessados,
como horário da audiência pública.
O novo Plano Diretor, desatualizado desde 2017, foi
aprovado sob críticas da oposição na Câmara Municipal.
Em audiências acaloradas, entre sociedade civil organizada
e os vereadores responsáveis pelo documento, quase nenhuma das propostas entregues foram aceitas. (Yago
Sales, especial para O Hoje)

Enquanto a decisão do vice - que nenhum dos oponentes
do projeto de reeleição do governador sinalizou qual
seria -, Ronaldo Caiado escolheu Daniel Vilela um ano
antes das eleições. A incógnita agora é quem vai caminhar
com ele rumo à única vaga de senador este ano. Depois
da desistência de Henrique Meirelles de concorrer pelo
PSD, surgiu o nome do presidente da Alego, Lissauer
Vieira, levado à sigla pelo senador licenciado, Vanderlan
Cardoso. Os rumos de Lissauer, nos planos de Cardoso, no
entanto, eram contrários ao que ele mesmo assiste, desapontado, cada vez mais próximo de estar ao lado de
Caiado. Vanderlan queria apoiar Lissauer, claro, longe da
base caiadista. Quem sabe numa composição com Vitor
Hugo, seu candidato ao governo, que, diante do “ok” do
presidente Jair Bolsonaro, já acertou o ex-senador Wilder
Morais como pré-candidato ao Senado na composição
bolsonarista e de oposição. Em um evento nesta segundafeira - como fez quando Meirelles estava quase certo para
concorrer ao Senado pelo PSD -, o presidente da sigla, Gilberto Kassab, vem a Goiânia para, outra vez, declarar o
apoio “institucional” a Lissauer Vieira.
Vanderlan, no entanto, não vai
ao evento. Ele disse à Xadrez que,
caso consiga chegar a tempo - ele
está viajando pode dar uma
“passadinha lá”
na Assembleia Legislativa de Goiás.

Visita

Gilberto Kassab deve chegar por volta das 10h à Alego,
onde deve ser guiado pelo anfitrião Lissauer Vieira em um
tour pela nova sede. Há expectativa de ele responder a perguntas de repórter onde deverá reafirmar o compromisso
do partido com Vieira na disputa ao Senado.

Casa aberta

A casa da professora Ana Rita, braço direito do vereador
Mauro Rubem na Câmara, foi palco de um encontro neste
domingo. No local, foram debatidos motivos de grupos à esquerda e, por isso, oposição tanto em Goiás quanto na política
nacional. Ana observa à Xadrez: “As pessoas estão mais
abertas do que o cenário em 2018”.

xadrez@ohoje.com.br

Em grupo

Além de Mauro Rubem, que é pré-candidato
a deputado estadual, também esteve na casa de Ana
Rita a titular do gabinete
13 na Alego, Adriana Accorsi, que é pré-candidata
à Câmara Federal.

Contra o
desmonte

O pré-candidato à Presidência, Ciro Gomes, usou
as redes sociais para anunciar que o PDT entrou com
uma ação no STF para proteger a política de cotas para
o acesso às universidades
brasileiras. “Para quem não
sabe, a lei que instituiu as
cotas é de 2012 e em seu
texto prevê uma revisão 10
anos depois”, escreveu ele.

Aula

Depois da vitória de Gabriel Boric, no Chile, a Colômbia escolheu, pela primeira vez, o político de esquerda, Petro Gustavo,
para governar o País. Embora a guerra de narrativas
da polarizada disputa entre direita e esquerda, não
houve nenhum indicativo
de questionamento sobre
o processo eleitoral. A democracia venceu por lá
após Rodolfo Hernandez
aceitar a derrota.
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16ª edição do Festival Gastronômico de Nova
Veneza, rico em cultura
italiana, ocorrerá entre os
dias 4 e 7 de agosto.

Entorno do DF é estratégico para
os pré-candidatos ao governo
Local tem como
característica a
influência de Brasília,
mais a vantagem de
600 mil votos
Francisco Costa e
Wilson Silvestre
O Entorno do Distrito Federal tem uma característica
diferenciada. Apesar de território goiano, sofre nas eleições
a influência de Brasília. Nesse
sentido, aqueles nomes que
são mais ligados ao DF – e até
de bom relacionamento com
o governador do ente federativo – levam vantagem. Não é
caso do governador Ronaldo
Caiado (União Brasil), apesar
de suas passagens pelo Legislativo Federal (Câmara dos Deputados e Senado) e nem do
ex-prefeito de Aparecida Gustavo Mendanha (Patriota), ainda pouco conhecido na região.
Caiado realiza no fim deste
mês o nono mutirão no entorno,
dessa vez em Águas Lindas de
Goiás. Nesses eventos, a primeira-dama Gracinha Caiado
age como protagonista, atuando
como “abre alas” na busca do
voto da população que se beneficia com essas ações em um
esforço de dirimir a influência
e Brasília na região, conforme
dizem aliados do inquilino do

Enorme potencial eleitoral e importância da região na economia goiana chama atenção dos candidatos ao governo estadual
Palácio das Esmeraldas.
Vale lembrar, Ibaneis Rocha
(MDB), governador do DF, já
se estranhou com Caiado no
passado – inclusive com trocas
de insultos. Mais recentemente,
contudo, elogiou publicamente
o goiano, durante inauguração
de uma obra realizada em parceria no município de Valparaíso de Goiás, no entorno do
DF. Vale citar, o pré-candidato
a vice de Goiás pela chapa
caiadista é Daniel Vilela, presidente estadual do MDB.
Ainda assim, Ibaneis já
descartou parceria com Caiado para o pleito deste ano.
“Temos tratado do Entorno
com muito respeito, tanto na
saúde, no transporte público
e na segurança. Tivemos algumas desavenças pontuais,

mas todas foram superadas.
Politicamente, cada um segue
a sua vida. A gente vai trabalhando cada um com seu
eleitor”, declarou o governador do DF ao Metrópole.
Existe, ainda, outro ingrediente político de peso que torna a região tão interessante:
600 mil eleitores nas nove cidades que compõem o entorno.
E quem ainda goza de certo
prestígio na região é justamente o ex-governador Marconi
Perillo (PSDB), que mantém a
estratégia do silêncio sobre
qual cargo vai disputar este
ano – Senado ou governo.
Com os já citados mutirões,
além da estratégia de diminuir a influência brasiliense,
Caiado tenta evitar o avanço
dos concorrentes – e não só

de Perillo. O ex-prefeito de
Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, reconhece
que o entorno é o local onde
é menos conhecido no Estado.
O ex-emedebista, inclusive,
realizou encontro regional em
Cidade Ocidente, em 25 de
maio, para se apresentar como
pré-candidato. Destaca-se, está
no Plano de Gestão de Mendanha a criação de uma Agência
de Desenvolvimento da região
metropolitana de Brasília, conforme revelou aos moradores.
Mas não só isso. O ex-prefeito antes, em abril, cumpriu
agenda em Valparaíso, Novo
Gama e Luziânia. As idas à região têm sido constantes, uma
vez que, conforme aliados de
Mendanha, o local é estratégico, também, por ser visto como

uma terra com pouco alcance
da atual gestão. No começo
deste mês, ele esteve na Festa
do Divino, em Luziânia.
O pré-candidato do presidente Jair Bolsonaro (PL), em
Goiás, major Vitor Hugo, por
sua vez, já teria uma melhor
inserção na região, justamente
pela proximidade com o governo federal. O mandatário
do País, inclusive, teria disposição para vender o nome
do seu postulante ao Palácio
das Esmeraldas para fortalecê-lo na região.
Ainda assim, a avaliação
de palacianos é que Caiado
não teme Mendanha ou Vitor
Hugo na região. A ideia é trabalhar para ampliar a vantagem sobre Marconi no entorno.
(Especial para O Hoje)
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Descomplicar,
desembolar, desenvolver
Eduardo Fischer
O déficit habitacional existe por todo o mundo,
inclusive nos países mais desenvolvidos. Fatores
históricos, crescimento desordenado das cidades,
mudanças comportamentais, conjuntura econômica e política contribuem para uma situação
que conhecemos bem: há mais gente querendo
morar do que habitação ao alcance dessas pessoas. E a expressão “sonho da casa própria”, tão
repetida, tem um sentido profundo que não
pode se perder: “casa” é muito mais do que terreno e paredes; é apenas a dimensão mais palpável de algo maior – a ideia de lar. Um imóvel
materializa esse sonho se realizando.
Eu acredito que os sonhos das pessoas devem
sempre ser levados muito a sério, em especial
esse. É por isso que o acesso à habitação é uma
questão tão presente e tão importante. Hoje, especialmente, vivemos um momento desafiador –
preços subindo, aumento no custo para construir,
condições econômicas da população menos favoráveis, o fosso social que se agrava. O impacto
disso no mercado habitacional é decisivo e preocupante: o acesso à moradia fica mais difícil; entre
sonhar e realizar, o caminho é mais longo.
Isso não é “exclusividade” brasileira, claro. Mas
é interessante observar como em outros países se
encontram soluções inteligentes para diminuir
essa distância e superar os obstáculos – com frequência, tenho a oportunidade de estar em contato
com projetos e programas habitacionais ao redor
do mundo e com práticas inspiradoras. De políticas
públicas a tecnologias e processos de produção
inovadores, vejo iniciativas criativas, sustentáveis,
disruptivas mesmo – como a aplicação de técnicas
de construção rápida na Suécia ou a estratégia de
dispersão da habitação social na França, com os
princípios de "densidade, diversidade e eficiência
energética” regendo a construção nas novas zonas
urbanizáveis das cidades. Ainda que os exemplos
bem-sucedidos aconteçam em outros contextos
específicos, os aprendizados são muitos.
Sabemos que produtividade é um fator chave
no custo das habitações acessíveis. Sabemos também que os mecanismos de acesso a essas habitações precisam estar conectados às reais condições
e necessidades da população. Sabemos que a legislação relacionada com a construção dessas moradias precisa jogar a favor. Então, o que falta
para fazer acontecer?
A reflexão é, de certa forma, urgente: entendo
que o próximo grande problema social do mundo
é a habitação – e no Brasil não será diferente.
Por aqui, além do momento especialmente desafiador, lidamos com diversas outras pedras no
caminho do sonho à realização da conquista do

lar. Em especial, com o que costumamos generalizar
como “burocracia”: processos morosos, legislação
desencontrada nas diversas esferas governamentais.
Essa falta de padronização é um grande desafio
adicional e se intensifica quando se trata de
moradia para a população de baixa renda.
Da demora para a emissão de alvarás até os
diferentes requisitos a serem cumpridos em
cada localidade, é um contexto que em geral
desfavorece a escalabilidade, a redução de custos,
a oferta ampla e acessível e a agilidade. Tudo
isso fragiliza a segurança de empreender e realizar no segmento da habitação.
Gosto de imaginar um quadro bem diferente
desse, em que a palavra de ordem é sintonia, e
gosto de imaginar o que é preciso para chegar lá.
Sei que é uma visão ambiciosa, mas possível – e a
chave para ela passa por um pacto social em torno
da habitação, muito mais abrangente do que é
hoje, que possa favorecer ao longo dos anos a conquista do lar pelos brasileiros. Afinal, o mercado
não vai resolver sozinho, as leis não vão resolver
sozinhas, as pessoas não vão resolver sozinhas.
Entendo que esse pacto social toma forma a
partir de movimentos coordenados dos diversos
agentes envolvidos – com pensamento sistêmico
dos aspectos regulatórios; com maior nivelamento da legislação nos níveis federal, estadual
e municipal; com a aderência de instituições e
organizações; com o diálogo constante, contemplando tanto a ponta da oferta de produtos
como a ponta da demanda habitacional e encurtando também a distância entre elas. Enfim,
sintonia, que vai criar uma engrenagem azeitada
para expandir o acesso ao mesmo tempo em
que torna possível a disponibilização das moradias de forma ampla.
Não é difícil concordar que, para quem sonha
com sua casa, é melhor ter um produto de qualidade, dentro da legislação, viável financeiramente,
do que qualquer solução instável ou irregular. As
dificuldades e demoras fazem com que, em última
instância, as famílias percam a chance de ter seu
lar de forma estruturada – porque quando uma
família precisa de um lar, ela vai dar um jeito,
ainda que não seja pelas
vias formais. Para evitar
que isso ocorra, governos, empresas e sociedade têm que estar preparados e comprometidos a responder a essa
demanda, que é muito
real e só tende a crescer.
Eduardo Fischer é diretor
E todos têm a ganhar
executivo de empresa do
setor de construção civil
com uma evolução positiva desse cenário.

Simpliﬁcação ﬁscal digital para

impulsionar crescimento econômico
Paulo Guimarães “Peguim”
A burocracia tributária impede o crescimento
do Brasil. Atualmente, as empresas precisam trabalhar com nove formatos de documentos eletrônicos. Se citarmos apenas as notas fiscais eletrônicas
são cerca de uma centena de modelos diferentes,
segundo estimativa da consultoria Deloitte. Isso
acontece porque o atual sistema permite que cada
prefeitura tenha um modelo próprio. Apenas as
manutenções destes documentos consomem, respectivamente, R$ 35 bilhões e R$ 24 bilhões por
ano. Para abrir uma empresa, a depender do
porte, são necessários múltiplos cadastros que
consomem até R$ 22 bilhões por ano, sem mencionar outros tributos.
Toda esta demanda tem um custo que não é
apenas financeiro. De acordo com a pesquisa,
para estarem em conformidade com o Fisco, as
pequenas empresas trabalham em média 3 mil
horas anuais; as médias, 9 mil horas; e as grandes,
34 mil horas. Muitas vezes, uma empresa de
grande porte precisa de 60 pessoas para receber
e emitir uma única nota fiscal eletrônica. Isto
acontece devido ao emaranhado de obrigações
acessórias envolvido.
Toda esta burocracia pode ser consideravelmente reduzida com a adoção do Projeto de Lei
Complementar 178/21, que institui o Estatuto
Nacional de Simplificação de Obrigações Tributárias Acessórias, cria a Nota Fiscal Brasil Eletrônica (NFB-e) e a Declaração Fiscal Digital
(DFD). O projeto é capitaneado pela Associação
Brasileira de Tecnologia para o Comércio e Serviços (AFRAC) e tem como objetivo padronizar
as legislações e sistemas de obrigações tributárias
acessórias, simplificar o processo e reduzir os
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Gean Alaesse
Cordeiro

Bancas:

custos para os contribuintes. A criação da Nota
Fiscal Brasil Eletrônica simplificaria as operações
com mercadorias e prestações de serviços. Apenas
com este movimento seria possível eliminar um
grande número de documentos fiscais eletrônicos.
Outro ponto importante é a criação de cadastro
e banco de dados único.
A complexidade do atual sistema tributário
possibilita que municípios e Estados criem novas obrigações acessórias e obrigam as empresas a estarem em frequente atualização,
uma vez que caso algo não seja feito podem
ter que arcar com multas, muitas vezes superiores aos tributos que mudam de um município
para outro. O ideal é normatizar a questão
com sistemas nacionais e já existe até tecnologia
para isso. O sistema documental de obrigatoriedade fiscal é digitalizado no Brasil, o que
faz do País uma referência mundial na tratativa
digital de impostos.
Estima-se que a simplificação e padronização
propostas na PLP 178 vai cortar pelo menos R$
115 bilhões em custos das empresas. O documento
prevê a redução dos recursos necessários para
estar em dia com o Fisco; redução da insegurança
jurídica e tributária; diminuição das perdas decorrentes de sistemas
complexos e vulneráveis; e a diminuição das
inconsistências e redundâncias nos reportes das
obrigações acessórias.
Além disso, o projeto
Paulo Guimarães “Peguim”
sugere a criação de um
é presidente da Associação
Brasileira de Tecnologia para
sistema nacional de obo Comércio e Serviços (AFRAC)
rigações acessórias.
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CARTA DO LEITOR

Povo negro
Percorrer a trajetória do povo negro, reconhecer as sequelas provocadas na diáspora, tais
como o sequestro da humanidade, os castigos, a
impossibilidade de culto aos orixás, o banzo e a
morte, é promover o diálogo entre passado e
presente, sob as asas do pássaro africano, a fim
de buscar o encontro do indivíduo com o coletivo
e possibilitar um futuro, sustentado por bases
mais justas e equitativas. A estrutura vigente
também corrobora para invisibilidade e permanente exclusão da população negra. A abolição
da escravatura não garantiu de fato a liberdade.
Castigos corporais e outras humilhações se fazem
presentes quando um jovem negro é executado
sumariamente, quando o imaginário coletivo
define o negro como perigoso e incapaz, quando
a cor da pele é uma sentença. É preciso conhecer
e combater qualquer medida que impeça o negro
de sonhar, de respirar, de viver.
Sandro Antunes
Firminópolis
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“Isso aí [do ICMS] é briga
do Bolsonaro com os
governadores. Ele está
queimando todo mundo,
mas o PPI, que é o que
beneﬁcia os acionistas, ele
não toca no assunto. A
verdade é que, de uma
forma ou de outra,
mantendo-se essa política
cruel de preços da
Petrobras, o país vai
parar novamente,
Vantuir Rodrigues presidente do
Sindicato dos Transportadores Autônomos de Goiás (Sinditac-GO) diz
que o que influencia os constantes
reajustes é o PPI (Política de Paridade Internacional). O aumento no
diesel ocorreu 39 dias depois do último reajuste, de 8,8%. Já a gasolina
estava há quase cem dias sem aumento, quando subiu 18,7%. Agora,
o preço médio de venda de gasolina
da Petrobras para as distribuidoras
passou de R$ 3,86 para R$ 4,06 por
litro. Para o diesel, o valor subiu de
R$ 4,91 para R$ 5,61 por litro.

INTERAJA CONOSCO

L

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

M

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

N

@jornalohoje
após a Petrobras anunciar novos ajustes
nos preços da gasolina e do diesel nesta
sexta-feira (17), o ministro do supremo Tribunal Federal (sTF) andré mendonça deu
cinco dias para que a estatal preste “minuciosas informações” sobre os critérios adotados para a política de preços estabelecida
nos últimos 60 meses.
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Compras públicas podem ser
realizadas 100% por aplicativo
A ferramenta foi
baixada 150 mil
vezes e o sistema
registrou mais de
3,4 mil interações
de fornecedores
de todo o país
Os empreendedores de
todo o país já podem participar, por meio do celular ou
do tablet, de compras do governo federal que não exigem
licitação. O aplicativo Compras.gov.br permite que todo
o processo de compra na modalidade dispensa de licitação
ocorra 100% de forma digital
em dispositivos móveis.
Em maio, o aplicativo começou a receber cadastros
dos empreendedores. Na semana passada, o sistema registrou os primeiros vencedores que fizeram o processo
de compra pública totalmente
pela ferramenta.
Segundo o Ministério da
Economia, que desenvolveu
o aplicativo em conjunto com
o Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a ferramenta foi
baixada 150 mil vezes e o sistema registrou mais de 3,4
mil interações de fornecedores de todo o país.
A partir do segundo semestre, o aplicativo terá as
funcionalidades ampliadas.
A ferramenta passará a permitir a participação do empreendedor na etapa de

O aplicativo informa
diariamente as
oportunidades
disponíveis

lances na modalidade Dispensa Eletrônica.
Criada pela Nova Lei de
Licitações e Contratos, de 2021,
a Dispensa Eletrônica permite
contratações diretas (sem licitação) de pequeno valor. São
definidas como contratações
de pequeno valor as transações de até R$ 17,6 mil para
compras e serviços e de até
R$ 33 mil para obras e serviços
de engenharia.

Procedimentos

De acordo com o Ministério da Economia, o aplica-

tivo pretende facilitar o acesso de pequenos negócios e
de pessoas físicas às compras
públicas. Os interessados em
vender para o Poder Público
precisam executar somente
três passos para se credenciarem no Sistema de Compras do Governo Federal.
Primeiramente, é preciso
baixar o aplicativo, disponível para os sistemas Android
e iOS. Em seguida, o fornecedor deve entrar o com login do Portal Gov.br (portal
de serviços públicos do governo federal) e inserir o Ca-

dastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ) ou o Cadastro
de Pessoa Física (CPF). Após
o credenciamento, o empreendedor está apto a participar de qualquer processo
de compra pública com dispensa de licitação.
O aplicativo informa diariamente as oportunidades
disponíveis. Quem participar
de um certame passará a receber todas as notificações
relativas à concorrência,
como avisos, esclarecimentos,
homologação de item e convocação, entre outras. (ABr)

Cotação do Bitcoin cai
para abaixo de US$ 20 mil
O Bitcoin caiu para abaixo de 20 mil dólares neste
sábado (18), patamar mais
baixo em 18 meses, estendendo sua queda, à medida
em que investidores mostram nervosismo pelos problemas cada vez maiores da
indústria e com a retração
geral de ativos mais arriscados continuando.
O setor de moedas digitais levou um golpe esta semana, após a empresa de
empréstimos de criptomoedas Celsius congelar saques
e transferências entre contas, enquanto algumas empresas de cripto demitiram
funcionários e houve relatos

de que um hedge fund (fundos flexíveis que buscam
proteção de investimentos)
de criptomoedas havia tido
problemas.
Isso acontece paralelamente a uma queda nas
ações, com papéis norte-americanos passando pela sua
maior baixa semanal em porcentagem em dois anos, com
temores direcionados ao
crescimento das taxas de juro
e uma possibilidade cada vez
maior de recessão.
O Bitcoin, maior criptomoeda do mundo, teve uma
última queda de 7,3%, para
US$ 19,085, tendo chegado anteriormente a US$ 18,732 dó-

lares, seu patamar mais baixo
desde dezembro de 2020.
A cripomoeda caiu 59%
este ano, e a sua principal rival, a ether, apoiada pela Ethereum, caiu 73%. Em 2021,
o Bitcoin atingiu um pico de
US$ 68 mil dólares.
“Baixar de US$ 20 mil dólares mostra que a confiança
na indústria cripto entrou em
colapso e que você está vendo
as tensões mais recentes”, disse Edward Moya, analista de
mercado sênior da Oanda,
neste sábado. “Há muitas moedas e transações cripto que
estão sob tremenda pressão
financeira, devido aos custos
de empréstimos”. (ABr)

O Bitcoin caiu para US$ 19,085, seu patamar mais baixo desde dezembro de 2020

Poupança continua rendendo menos que fundos de investimento

Alta da Selic
encarece crédito e
prestações, diz Anefac
A elevação da taxa Selic
(juros básicos da economia)
decidida pelo Banco Central, continuará a encarecer o crédito e as prestações, segundo a Associação
Nacional dos Executivos de
Finanças, Administração
e Contabilidade (Anefac).
Apesar de o impacto na
ponta final ser diluído,
por causa da diferença
muito grande entre a taxa
básica e os juros efetivos
de prazo mais longo, o tomador de novos empréstimos sentirá os efeitos
do aperto monetário.
Segundo a Anefac, o
juro médio para as pessoas
físicas passará de 117,23%
para 118,21% ao ano. Para
as pessoas jurídicas, a taxa
média sairá de 56,57%

para 57,29% ao ano. A Selic passou de 12,75% para
13,25% ao ano.
No financiamento de
uma geladeira de R$ 1,5
mil em 12 prestações, o
comprador desembolsará
R$ 0,38 a mais por prestação e R$ 4,62 a mais no
valor final com a nova taxa
Selic. O cliente que entra
no cheque especial em R$
1 mil por 20 dias pagará
R$ 0,27 a mais.
Na utilização de R$ 3
mil do rotativo do cartão
de crédito por 30 dias, o
cliente gastará R$ 1,20 a
mais. Um empréstimo pessoal de R$ 5 mil por 12 meses cobrará R$ 1,24 a mais
por prestação e R$ 14,82 a
mais após o pagamento da
última parcela. (ABr)
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Caiado e Mendanha
apresentam empate técnico
Governador
soma 31,26% das
intenções de
voto enquanto
ex-prefeito
de Aparecida
registra 29,43%
Felipe Cardoso e
Francisco Costa
O governador Ronaldo
Caiado (União Brasil) lidera
a pesquisa Fox Mappin, encomendada pelo Jornal O
Hoje, com 31,26% das intenções de voto. O levantamento
ocorreu entre 28 e 31 de maio
com 870 entrevistados. Trata-se de uma pesquisa estimulada, quando os nomes dos
possíveis candidatos são informados aos eleitores.
Este levantamento ocorreu por meio de entrevistas
pessoais, telefônicas, além
de formulário digital enviado
a grupos segmentados. O nível de confiança é de 95%
para uma margem estimada
de erro desejado de 3,32%
para os resultados.
Ainda de acordo com a pesquisa, o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (Patriota), aparece em
segundo lugar (empate técnico
com Caiado) com 29,43%. Ele

é seguido pelo ex-governador
Marconi Perillo (PSDB), 10,23%.
O tucano, contudo, ainda não
definiu se concorrerá ao governo ou ao Senado.
Depois deles vêm o ex-reitor
da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), Wolmir Amado (PT), 4,25%; e o
deputado federal major Vitor
Hugo (PL), 2,76%. Foram incluídos, também, Weslei Garcia
(PSOL), 1,38%, apesar de Cintia
Dias ser a pré-candidata do
PSOL; e José Eliton (PSB),

0,69%; que retirou o nome da
disputa no fim de maio.
Completam a lista: Helga
Martins (PCB), 0,69%; e Edigar
Diniz (Novo), 0,69%. Além disso, 18,62% dos eleitores disseram que não votariam em nenhum dos listados ou preferiram não opinar.
Segundo o próprio instituto, “os 18,62% da amostra relatam que vão decidir, a partir
das propostas apresentadas
pelos candidatos durante suas
campanhas".

Pesquisa

O levantamento foi realizado com o objetivo de consultar a população sobre o
desempenho do Governo e
também acerca das intenções
de voto para governador no
pleito deste ano. O universo
desta pesquisa abrange residentes em todas as regiões
do estado.
Para a aferição dos indicadores, foi utilizada uma
amostra de 870 entrevistados, sendo esta estratificada

segundo gênero, faixa etária
acima de 16 anos, nível de
escolaridade e amostra proporcional da população dos
municípios.
Como já citado, o trabalho
de levantamento de dados foi
feito através de entrevistas
pessoais, telefônicas, além de
formulário digital enviado a
grupos segmentados. O nível
de confiança é de 95% para
uma margem estimada de
erro desejado de 3,32% para
os resultados.

Gestão Caiado também foi avaliada pelo FoxMappin
O instituto de pesquisa
também apresentou os primeiros resultados sobre os
três primeiros anos de gestão
do governador Ronaldo Caiado. A metodologia foi a mesma
utilizada na pesquisa de intenção de votos.
Os goianos, conforme mostrado em reportagens anteriores do Jornal O Hoje, opinaram sobre Saúde, Educação,
Segurança, Infraestrutura, Saneamento, Política Salarial e
Geração de Emprego. Os melhores resultados da gestão
foram alcançados para os três
primeiros setores.
Dentre os pontuados, o governo é melhor avaliado na
Segurança Pública. Isso porque mais da metade da população goiana (53,56%) considerou os últimos três anos
ótimos ou bons nesse quesito.

Outros 26,67% consideraram
regular. 17,47% disseram ter
sido ruim ou péssimo. Outros
2,30% não souberam responder ao questionamento.
Na Saúde, outro ponto crucial, senão mais importante,
o resultado também foi positivo para o governo. 44,02%
do eleitorado consideraram
a gestão Caiado ótima ou boa
para esse segmento. Outros
31,38% avaliaram como regular. Ruim ou péssimo reuniram 22,53% das respostas.
2,07% não souberam responder ou preferiram não opinar
sobre o assunto.
No ranking dos pontos mais
bem avaliados, a Educação fica
em terceiro lugar. Ao serem
questionados sobre o assunto,
39,66% dos entrevistados consideraram a Educação em
Goiás ótima ou boa nos últimos

três anos. A fatia que avaliou
como regular corresponde a
29,89% dos consultados.
26,67% consideraram ruim ou
péssima e pouco mais de 3%
não soube o que dizer quando
questionados.
Ainda consta a Infraestrutura. O resultado positivo foi
um pouco mais tímido quando
comparado com a Educação,
porém, com um estreito diferencial. Neste ponto, a gestão
Caiado foi avaliada como ótima
ou boa por 36,09% dos goianos.
Mais de 30% consideraram a
atuação frente à infraestrutura
regular (30,46%). Os que responderam ruim ou péssimo
correspondem a 29,54%. Quase
4% (3,91%), por sua vez, não
responderam.
Em relação ao Agronegócio,
a maior fatia dos consultados
não sabe dizer se o governador

ajudou ou não esse setor ao
longo de sua gestão. O público
que não soube opinar sobre o
assunto equivale a 34,60% dos
entrevistados. Na sequência,
aparecem aqueles que acreditam que o chefe do Executivo
ajudou muito o segmento. Para
este tópico, foram 31,72% das
respostas computadas. Outros
20% disseram que Caiado ajudou pouco. E 13,68% consideraram indiferente a atuação
do governador.
A pesquisa, revela, ainda,
a avaliação sobre Saneamento,
Geração de Empregos e Política
Salarial dos servidores públicos. Sobre o primeiro, a gestão
contou com respostas ótimas
ou boas de 37,47% dos goianos.
Os que consideram a condução
dos últimos três anos regular
somam 34,48%. A resposta
ruim ou péssima aparece em

24,48% das respostas. 3,56%
não souberam responder.
Para a Geração de Empregos, são 33,22% das avaliações
positivas (ótimas/boas). Outra
fatia considerável, 33,10%, respondeu “regular” ao serem
questionados pelos pesquisadores. 28,51% avaliaram os últimos três anos como ruins ou
péssimos. Mais de 5%, precisamente 5,17%, não souberam
responder.
O último resultado do governo está na Política Salarial
dos servidores públicos. Além
de reunir a menor quantidade
avaliações positivas (27,82%
responderam ótimo ou bom),
o tema reúne a maior fatia de
respostas ruins ou péssimas
(28,16%). No quesito regular,
foram 22,30% das respostas.
21,72% não souberam responder. (Especial para O Hoje)

Publicidade

legal

Somente os Diários Oficiais têm validade para comprovantes digitais.
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para mandatários públicos.
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Esplanada
Leandro Mazzini e Walmor Parente |
reportagem@colunaesplanada.com.br

Capixabas no trilho
Empresários do Espírito Santo que
trabalham com logística e armazenamento de carga querem colocar nos trilhos plano de aproximação com a Vale
para aproveitar a ainda ociosa ferrovia
que liga Minas Gerais ao Estado, depois
da redução das atividades de mineração
com os rompimentos de duas barragens.
O PIB do Espírito Santo depende, em
boa parte, das exportações pelo Porto
de Vitória, e a ferrovia da mineradora
pode ser um canal de escoamento melhor
aproveitado.

Jens Stoltenberg afirma que conflito terá altos custos

“Guerra na
Ucrânia pode
durar anos”,
diz secretário
da Otan
O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, disse neste domingo
(19/06) que a guerra na Ucrânia pode durar anos e terá
altos custos. Em entrevista ao o jornal alemão Bild, ele
alertou também que, em caso de uma vitória da Rússia, o
preço a pagar seria ainda maior.
“Temos de estar preparados para o fato de que [a
guerra] pode durar anos”, disse Stoltenberg. “Não devemos
enfraquecer o nosso apoio à Ucrânia, mesmo que os
custos sejam altos, não só em termos de apoio militar,
mas também devido ao aumento dos preços da energia e
dos alimentos”, acrescentou.
Stoltenberg disse, também, que esses custos não são nada
em comparação com os que os ucranianos pagam todos os
dias na linha da frente. Ele destacou ainda que, caso o
presidente russo, Vladimir Putin, alcance seus objetivos na
Ucrânia, como fez com a anexação da Crimeia em 2014, o
preço a pagar “seria muito maior”.
O secretário também pediu que ocidente continue enviando
armamento as forças da Ucrânia. “Com armas modernas
adicionais, a probabilidade de a Ucrânia conseguir empurrar
as tropas de Putin para fora de Donbass iria aumentariam”,
sustentou. (Luan Monteiro, especial para O Hoje)

Kalil a mil (no ar)

Ciência vai mal
O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico tem
dados alarmantes sobre a baixa produção científica para ensino superior.
Aponta que caiu consideravelmente a
importação de insumos (os isentos de
impostos!) para pesquisa nas universidades públicas. Foram importados US$
193 milhões em 2021, através de 180
entidades parceiras das instituições de
ensino, contra média de US$ 300 milhões nos dois anos anteriores. Os dados
são compilados pelo Conselho Nacional
das Fundações de Apoio às Instituições
de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica (Confies).

Paraguaios mandam!

As águas do lago de Itaipu já foram
mais calmas entre Brasil e Paraguai.
Uma série de contratações de consultores de direito internacional e negócios
em energia pela direção da usina de
Itaipu, por parte do governo do Brasil,
revela um bastidor surpreendente para
uma estatal que cuida de um terço da
energia do país: descobriu-se que o
Brasil não tem autonomia do seu lado
e tudo na gestão deve ter aval dos
sócios paraguaios. Deputados da Comissão de Relações Exteriores entraram
de braçada para conferir.

Prefeito de Belo Horizonte e pré-candidato ao Governo de Minas Gerais, Roberto Kalil (PSD) – o prometido palanque
de Lula da Silva (PT) no Estado de Minas
– já faz campanha discreta e o dever de
casa como aliado em tratativa de palanques. Mas ainda no cargo. Começou a se
ausentar da capital e a viajar (até no
meio de semana) para cidades do interior
num avião bimotor de um amigo.

Projetos de Renan

O senador Renan Calheiros (MDB-AL)
avisou aos mais próximos que não vai
ser candidato à reeleição após 2027,
quando vence seu mandato. Prepara o
terreno para o herdeiro, o filho ex-governador, que disputa o Senado este
ano. Quem entende do jogo aposta que
o pai coordenará a campanha de Lula
em Alagoas e sonha com dois ministérios
– um para ele, outro para um apadrinhado – em caso de vitória do petista.

Pazuello “escoltado”

Vão-se anéis e ficam os dedos. O ditado
popular cai muito bem para o ex-ministro
da Saúde Eduardo Pazuello – pré-candidato a deputado federal pelo Estado do
Rio de Janeiro. Assessor especial da Presidência da República, Pazuello não circula com menos de dois assessores (em
muitos casos fardados).

Projeto que proíbe banheiro
unissex é inconstitucional
Advogada explica que além
de inconstitucional, o projeto
tem pouca aplicação prática
Thauany Melo
Está em tramitação na Assembleia Legislativa de Goiás
(Alego) um projeto de lei que
quer proibir o funcionamento
de banheiros "unissex" em estabelecimentos públicos e privados do estado. Autor da matéria, o deputado estadual Jeferson Rodrigues (Republicanos) pediu que os sanitários
de uso coletivo sejam substituídos por unidades separadas
por gênero. A propositura foi
encaminhada à Comissão de
Constituição, Justiça e Redação
(CCJ), onde aguarda a designação de um relator.
“Não se trata aqui de nenhuma forma de discriminação, de homofobia ou de transfobia, mas sim da preservação
à intimidade e segurança de
crianças e mulheres, que são
mais vulneráveis, aos mais variados tipos de violência e assédio sexual que podem ocorrer nesses locais”, diz o deputado, ao justificar o projeto.
De acordo com Rodrigues,
a exigência é feita com base
nas normas técnicas sobre
acessibilidade ora vigentes
(NBR 9050) e também com
prerrogativas inscritas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Caso o projeto
seja sancionado, devem se

adequar às normas as instituições de ensino da rede estadual, repartições públicas
e estabelecimentos acessíveis
ao público em geral.
Conforme o projeto, espaços
fisicamente impossibilitados fazer os ajustes ficam excluídos
da vedação, podendo disponibilizar banheiro único, desde
que o uso seja individualizado.
A disponibilização de sanitários
de uso familiar, destinados a
pais com filhos de até 12 anos
de idade, está autorizada.
Os locais que não se adequarem às normas dentro de
90 dias ficarão sujeitos à aplicação de multas fixadas no valor de R$1 mil reais. Já comércios e instituições de grande
porte poderão ter que pagar
até dez vezes mais. Havendo
reincidência, a penalidade sobe
para R$ 5 mil. Em última instância, poderá ser, ainda, aplicada a suspensão da licença
estadual para funcionamento,
até que ajustes obrigatórios
sejam realizados. A Vigilância
Sanitária foi indicada para realizar a fiscalização.
Em São Paulo, na Câmara
do município de Araçatuba,
estava tramitando um projeto
parecido com o proposto na
Alego, de autoria do vereador
Lucas Zanatta (PL). Conforme
o parecer da Procuradoria Le-

Projeto, segundo especialista, fere o princípio da dignidade da pessoa humana
gislativa da Casa, a proibição
da instalação de banheiros
unissex ou multigênero ultrapassa o interesse local previsto
no artigo 30 da Constituição
Federal, “visto que não se trata
de mera norma de edificação,
mas sim da prevalência de
princípios constitucionais”.
Desta forma, a matéria deve
ser tratada em âmbito federal,
não municipal. Além disso, o
parecer cita os princípios constitucionais previstos no artigo
5º da CF, entre eles o direito à
privacidade.
A advogada e presidenta
da Comissão de Diversidade
Sexual e de Gênero da Ordem
dos Advogados do Brasil
(OAB) de Goiás, Amanda Souto Baliza, afirmou que, além
de ser inconstitucional, o pro-

jeto tem pouca aplicação prática, visto que, em geral, banheiros unissex não são compartilhados. “É um projeto
inconstitucional e eleitoreiro
que usa do pânico moral para
garantir votos em uma eleição polarizada”, ressaltou.
De acordo com a advogada,
o projeto fere o princípio da
dignidade da pessoa humana,
além de não considerar o impacto econômico para as empresas e instituições que teriam de, no prazo de 90 dias,
realizar as reformas.
“Entendo que o projeto vai
contra o princípio da dignidade
da pessoa humana, especialmente quando falamos de pessoas não binárias que não tem
uma identificação fixa com o
padrão binário de gêneros. Tam-

bém é um projeto que vai contra
o princípio da não discriminação que já foi por dezenas de
vezes reafirmado pelo STF [Supremo Tribunal Federal]. Além
disso, há de se levar em conta
o impacto econômico do projeto,
que em tese faria com que empresas tivessem custos para reformas ou adaptações de eventuais banheiros que já existam
nesse sentido”, explicou Amanda Souto Baliza.
A reportagem do O Hoje
entrou em contato com a assessoria do deputado Jeferson
Rodrigues para saber o posicionamento a respeito da inconstitucionalidade e aplicabilidade do projeto, no entanto,
não houve retorno até a publicação do texto. (Especial
para O Hoje)
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Virada rubro-negra
Alan Deyvid/Atlético-GO

Atlético Goianiense
sai atrás, mas
busca o resultado
e derrota o
Juventude por 3 a
1, no Accioly
Breno Modesto
O Atlético Goianiense voltou
a vencer no Campeonato Brasileiro. De virada, o time comandado pelo técnico Jorginho
derrotou o Juventude, ontem
à noite. No Estádio Antônio
Accioly, o Rubro-Negro fez 3 a
1 no Jaconero.
Airton, Wellington Rato e
Léo Pereira fizeram os gols do
triunfo atleticano. Pelo lado
gaúcho, Rodrigo Soares marcou. Com os três pontos, a equipe goiana chega aos 16 na Série
A e pula para a décima segunda posição na tabela de classificação do Brasileirão.

No Estádio Antônio Accioly, o Atlético Goianiense derrotou o Juventude, de virada, por 3 a 1
tava o lateral-esquerdo William
Matheus, que, também de cabeça, mandou no meio da meta
defendida pelo goleiro Ronaldo, que, sem maiores dificuldades, fez a defesa.
A resposta atleticana veio
no minuto seguinte. O lateral-direito Hayner chegou à
linha de fundo e cruzou rasteiro. O volante Jean Irmer
foi tentar cortar, mas acabou
mandando para Wellington
Rato, que ajeitou para Baralhas, que vinha chegando
em velocidade. De primeira,
o volante mandou uma bomba, que passou tirando tinta
da trave de César.
Pouco depois do chute de
Baralhas, o Rubro-Negro tomou um susto. O atacante paraguaio Óscar Ruíz recebeu
na ponta direita, cortou para
o meio e levantou a bola para

O jogo

A partida disputada no Estádio Antônio Accioly começou
com o Atlético Goianiense tendo o domínio da posse de bola,
mas sem conseguir finalizar a
gol. Quando tentava colocar a
bola na área do Juventude, o
Dragão esbarrava na marcação
dos visitantes. Com este cenário, o time gaúcho foi o primeiro a levar perigo ao gol
adversário. Na marca de 12
minutos, após cobrança de falta na área rubro-negra, o zagueiro Thalisson Kelven resvalou de cabeça para onde es-

EXPRESSA
Pela décima rodada da fase de grupos da Série
D do Campeonato Brasileiro, o Anápolis viu sua
sequência de vitórias chegar ao fim. Depois de
sete triunfos consecutivos, o Galo da Comarca
ficou apenas no empate de 1 a 1 com o Costa
Rica, do Mato Grosso do Sul, fora de casa. Erick
Bahia, aos 24 minutos do primeiro tempo, anotou
para o Tricolor. O time da casa deixou tudo igual
com Jorginho, na marca de seis minutos do segundo tempo. O resultado mantém o time da cidade de Anápolis na vice-liderança do Grupo 5
da quarta divisão nacional. No sábado (18),
Grêmio Anápolis e Iporá se enfrentaram e também
ficaram no empate. No Jonas Duarte, nada de
gols. 0 a 0 e resultado ruim para os dois. (Breno
Modesto, especial para O Hoje)

JOGOS DE HOJE
sÉRIE a

sÉRIE c

são paulo x palmEIRas

FoRtalEza-cE x Volta REDonDa

moRumbI, às 20

pREsIDEntE VaRgas, às 18h
YpIRanga-Rs x abc

sÉRIE D

colosso Da lagoa, às 20h

pRóspERa x azuRIz
EstáDIo Da montanha, às 15h

Série A
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
20°

tImEs

P

J

V

Palmeiras
Corinthians
Athletico
Atlético-MG
Internacional
Fluminense
Botafogo
Santos
São Paulo
RB Bragantino
Avaí
Atlético-GO
Ceará
Flamengo
Coritiba
América-MG
Goiás
Cuiabá
Fortaleza
Juventude

25
25
21
21
21
18
18
18
18
18
17
16
16
15
15
15
14
13
10
10

12
13
13
13
13
13
13
13
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

7
7
6
5
5
5
5
4
4
4
5
4
3
4
4
4
3
3
2
2

E
4
4
3
6
6
3
3
6
6
6
2
4
7
3
3
3
5
4
4
4

D

GP GC SG AP%

1
2
4
2
2
5
5
3
2
3
6
5
3
6
6
6
5
6
7
7

23
17
13
19
18
15
16
18
17
18
15
15
13
13
16
11
13
9
10
12

7
10
13
14
14
14
18
13
13
15
19
18
13
15
19
14
17
15
16
24

16
7
0
5
4
1
-2
5
4
3
-4
-3
0
-2
-3
-3
-4
-6
-6
-12

69
64
54
54
54
46
46
46
50
46
44
41
41
38
38
38
36
33
26
26

a área. No meio do caminho,
ela acabou quicando e traindo
Ronaldo, que viu o cruzamento parar em sua trave direita.
O momento do Jaconero
era bom e acabou resultando
em um gol dos visitantes. Aos
22 minutos, Capixaba levantou na área. A defesa rubronegra conseguiu cortar, mas
acabou mandando para o lateral Rodrigo Soares, que,
dentro da área, chutou colocado no ângulo de Ronaldo,
que não conseguiu evitar que
o Juventude fizesse 1 a 0.
Ainda no primeiro tempo,
o Atlético perdeu uma enorme oportunidade de deixar
tudo igual. Na marca de 36
minutos, Hayner foi derrubado na área e, após consulta
ao árbitro de vídeo, Marcelo
de Lima Henrique assinalou
a penalidade máxima. No

entanto, o volante e capitão
do time atleticano, Marlon
Freitas, acabou perdendo a
cobrança. O camisa 8 bateu
no canto direito de César,

que pulou e fez a defesa, deixando o Jaconero em vantagem no marcador.
Na etapa final, o Juventude
ficou com um jogador a menos
quando William Matheus chegou duro em Marlon Freitas
e foi expulso de forma direta,
aos cinco minutos. Em vantagem numérica, o Dragão conseguiu a virada antes dos 20
minutos. Aos 13, Airton aproveitou um cruzamento de
Marlon Freitas e mandou para
o fundo das redes, deixando
tudo igual no Accioly. Quatro
minutos depois, foi a vez de
Wellington Rato chegar pela
esquerda, finalizar e ver a
bola desviar para entrar no
gol, virando o placar. No fim,
aos 40, Léo Pereira ainda marcou o terceiro. O camisa 18
recebeu um passe, na medida,
de Airton, que havia feito uma
jogada individual, e chutou
firme para bater César e decretar o resultado final. (Especial para O Hoje)

FICHA TÉCNiCa
Atlético-GO 3x1 Juventude
Data: 19 de junho de 2022. Horário: 18h. Local: estádio
antônio accioly, em Goiânia (Go). Gols: airton (13’/1T), Wellington
rato (17’/2T) e léo Pereira (40’/2T) - aCG; rodrigo soares
(22’/1T) - JuV. Cartão vermelho: William matheus (5’/2T) - JuV.
Árbitro: marcelo de lima Henrique (Ce). Assistentes: marcelo
de lima Henrique (Ce) e luanderson lima dos santos (Ba).
VAR: José Cláudio rocha Filho (Fifa/sP)
Atlético-GO: ronaldo; Hayner, ramon menezes, Édson
e Jefferson; Baralhas (edson
Fernando), marlon Freitas
(Gabriel Noga) e Jorginho
(rickson); Wellington rato,
Diego Churín (léo Pereira) e
luiz Fernando (airton).
Técnico: Jorginho

Juventude: César; rodrigo soares, Thalisson Kelven, rafael
Forster e William matheus; Jean
irmer (elton), Jadson (Darlan)
e Chico (Guilherme Parede);
Óscar ruíz (Paulo Henrique),
ricardo Bueno e Capixaba
(Paulinho moccelin).
Técnico: eduardo Baptista
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Equipe esmeraldina agora foca suas atenções em confronto importante pela Copa do Brasil, na próxima quarta

derrota para a arbitragem
Victor Pimenta
O Goiás perdeu para o
Corinthians e retornou a
zona de rebaixamento da
Série A. A equipe esmeraldina até tentou e com um
gol polêmico, acabou perdendo para o time paulista
por 1 a 0, na tarde deste
domingo (19), na Neo Química Arena. O único gol da
partida foi marcada por Fábio Santos, de pênalti.

Primeiro tempo

Favorito no confronto e
jogando em casa, o Corinthians pressionou os quarenta
e cinco minutos até fazer o
seu gol. Com muitas mudanças no time de Jair Ventura,
o time esmeraldino soube segurar a pressão até onde deu
e deixou o intervalo em desvantagem de uma forma injusta. O goleiro Tadeu salvou
várias vezes, Dieguinho e
Juan ajudaram também nas

Com gol de pênalti polêmico, Goiás perde
para Corinthians e retorna ao Z-4
laterais para que o resultado
não fosse pior.
O time esmeraldino pouco
chegou ao gol e quando chegou
foi pouco efetivo. Na primeira,
Caio Vinicius roubou a bola e
Dadá Belmonte finalizou na
lateral. Nas outras duas, Vini-

cius preferiu sua individualidade e na finalização, foi muito
mal. Maguinho que atuou mais
de ponta, quando conseguiu
pegar a bola, estava em impedimento. O único gol saiu em
um lance polêmico. Roger Guedes finalizou e Caio Vinicius

deu um carrinho, com o árbitro
assinalando pênalti pôr a bola
tocar em seu braço. O Var ainda chamou para revisar e o
árbitro manteve sua decisão.
Na cobrança de pênalti, Fábio
Santos bateu no lado contrário
de Tadeu para marcar.

FICHA TÉCNiCa
Corinthians

1x0

Goiás

Data: 19 de junho de 2022. Horário e local: 16 horas, Neo Química arena (são Paulo). Arbitragem:
Braulio da silva machado (sC/FiFa); Assistentes: alex dos santos (sC) e Henrique Neu ribeiro (sC);
quarto árbitro: João Vitor Gobi (sP); Var: Wagner reway (PB)
Gol: Fábio santos 34’1T (Corinthians)
Corinthians: Cássio, rafael ramos (Fagner), Gil
(robson Bambu), raúl Gustavo e Fábio santos; Cantillo (Giuliano), Du Queiroz e renato augusto (Xavier); mantuan (lucas Piton), róger Guedes e adson.
Técnico: Vitor Pereira.

Goiás: Tadeu; maguinho, Da silva, Yan souto,
Juan (elvis); Dieguinho, Caio Vinicius (Fellipe Bastos), auremir (luan Dias), Dadá Belmonte (Pedro
Junqueira); Vinicius e Pedro raúl.
Técnico: Jair Ventura.

Segundo tempo

Com apenas uma mudança no intervalo, o Goiás voltou melhor para o jogo e
teve mais chances de gols.
Fellipe Bastos que entrou
na vaga de Caio Vinicius
teve a primeira finalização
do clube esmeraldino no
confronto. O Corinthians
também chegou com perigo
e teve chances de finalizar,
na melhor delas, uma de
Mantuan que tirou tinta do
gol de Tadeu.
O Goiás quando teve seus
contra-ataques, na maioria
das vezes morreu antes de
chegar na área. A melhor
oportunidade de um bem feito
foi um cruzamento de Maguinho que Pedro Raúl cabeceou
em cima do Cássio. O Goiás
também teve um lance polêmico, mas a favor. Pedro Raúl
foi puxado na área e a arbitragem mandou seguir a partida não assinalando. (Especial para O Hoje)
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Notificados desde junho de 2021 pelo barulho excessivo dos cultos e ensaios, igreja ainda não tomou nenhuma providência que, de fato, resolvesse o problema

Igreja Family Church é
sinônimo de transtorno
Reuniões regadas a som alto, muitas vezes, ocorrem durante a madrugada
Fotos: Pedro Pinheiro

Felipe Cardoso
Sob o compromisso de
“amar, servir e restaurar”, a
igreja Family Church Brasil se
firmou no coração de Goiânia
há cerca de um ano e meio.
Localizada no Setor Bela Vista,
precisamente no cruzamento
das Av. T-63 e 85, se consolidou
ao longo do tempo e abarca,
hoje, uma quantidade expressiva de fieis. Encabeçada pelo
pastor Mac Anderson Machado, um escritor e conferencista
que reúne em seu instagram
mais de 180 mil seguidores,
os eventos da igreja vem ganhando cada vez mais musculatura. A consequência, se
resume ao incontestável desconforto causado aos moradores da região.
Com cultos às segundas,
quartas e domingos — mas ensaios em quase todos os dias
da semana —, o que se ouve
nos arredores do templo é que
se instaura um verdadeiro “inferno” durante às manhãs, tardes e noites. As reclamações
são constantes. O barulho, para
muitos, é ensurdecedor. Recentemente, um abaixo-assinado contou com a adesão de
mais de 35 famílias que moram
na região. O documento, segundo moradores da vizinhança, foi levado ao conhecimento
da igreja, mas nada foi feito
para sanar o problema.
O Poder Público, inclusive,
reconhece isso. Foram inúmeras denúncias protocoladas na
Agência Municipal de Meio
Ambiente (Amma) desde o início das atividades da Family
Church em Goiânia. Procurada
pela reportagem, a secretaria
confirmou, inclusive, que a
igreja possui autos de infração
por poluição sonora. Acrescentou ainda que o templo já foi
notificado a promover todas
as adequações necessárias. Tiveram, segundo a pasta, 30
dias para adequação acústica.
Esse prazo, no entanto, foi concedido em junho de 2021. Um
ano se passou e nada mudou.
De acordo com a Amma,
houve, mais tarde, uma segunda autuação, precisamente em
fevereiro de 2022. Questionados se alguma providência foi
tomada neste intervalo de tempo, a secretaria se limitou a
dizer que as adequações “ainda
não foram feitas”.

Mais do mesmo

E, de fato. No último dia 13
de junho a igreja voltou a ser
multada por provocar o mes-

Carros estacionados em locais proibidos dificultam locomoção dos pedestres que trafegam pela região
mo transtorno. Os agentes estiveram no local onde, naquela
noite, ocorria gravação de um
DVD do músico Thiago Godoi
que se apresentou acompanhado de outros evangélicos.
A cena se repetia: barulho além
do permitido pela legislação
municipal. O fato foi constatado, inclusive, pelos próprios
agentes da prefeitura de Goiânia que estiveram no local e
lavraram um auto de infração
em desfavor da igreja. A Secretaria Municipal de Meio
Ambiente disse que em função
do barulho constatado o evento
foi paralisado. Mas a informação não procede.
Isso porquê a reportagem
do jornal O Hoje esteve na
igreja precisamente no dia da
gravação e acompanhou toda
a apresentação dos artistas.
Segundo a Amma, foi aplicada
uma multa no total de R$

{{

cados. Todas as medidas indicadas pela Ammas foram acatadas e estão sendo tomadas
as devidas exigências a serem
cumpridas”, disse uma representante do pastor Mac Anderson identificada como Edna.
Ao ser questionada se a versão
apresentada pela Amma era
inverídica, respondeu: “Nosso
departamento jurídico entrará
em contato com você amanhã
[16 de junho] e fornecerá todas
as informações necessárias”.
O que não aconteceu.
Antes, porém, a representante em questão disse que a
igreja já teria tomado algumas
medidas para conter o problema. Ela destacou a instalação de um isolamento acústico através de “lã de rocha”
em todo telhado e paredes.
Também frisou a instalação
de portas acústicas no local.
Ao comentar a medição dos

outra fica fechada”. Durante
passagem pela gravação do
DVD no último dia 13, a equipe do O HOJE foi recebida
por outras duas personalidades aparentemente do alto escalão da igreja. São eles: o
pastor Jeferson e Samuel —
assim se identificaram. Ambos
reconheceram que a igreja
ainda possui “vazamentos”.
E reforçaram que a administração já teria tomado algumas medidas na tentativa de
contê-lo — não souberam detalhar quais.
Outro problema enfrentado
pelos moradores da região, diz
respeito ao estacionamento dos
veículos. Diversos carros são
flagrados estacionados em locais proibidos nos dias de ensaios e cultos. Na maioria das
vezes, os pedestres são obrigados a deixarem a calçada e caminhar pela rua graças a inva-

O barulho dos jogos do
Goiás no estádio aqui ao lado
incomoda menos que a igreja

5.500,00. Ao descreverem a punição, disseram que a igreja
foi autuada, em R$ 500,00, por
falta de autorização para uso
de aparelho de som. Outros
R$ 5 mil foram aplicados pela
poluição sonora identificada.
E completou: “Caso haja nova
denúncia relacionada à poluição sonora, a mesma pode ser
multada novamente, podendo
aumentar o valor por reincidência”.

Na contramão

A igreja, por sua vez, nega
que tenha sido multada pelo
incômodo à vizinhança. “Não
fomos multados, fomos notifi-

decibéis, a representante disse
que a igreja “fica dentro do
padrão de 48 e 49 fora do recinto em todas as reuniões,
caminhando dentro do que a
lei permite, que é 55 decibéis”.
O que também não procede.
Além a aferição feita pelos
próprios agentes da Amma, a
equipe do O HOJE realizou a
medição com um decibelímetro virtual. O aparelho constatou a irregularidade.
O próximo passo, segundo
ela, é “terminar a construção
do hall de entrada (estacionamento) para que o som não
vaze na hora do louvor, enquanto uma porta se abre, a

são dos veículos. A Secretaria
Municipal de Mobilidade (SMM)
também foi procurada para comentar o transtorno e esclarecer quais medidas foram adotadas na tentativa de conter a
situação. Porém, até a publicação desta reportagem não respondeu a nenhum dos questionamentos.

Do lado de lá

“O barulho dos jogos do
Goiás no estádio aqui ao lado
incomodam menos que a
igreja”, diz síndico de um
prédio da região que preferiu
não se identificar.
A reportagem conversou

com diversos moradores da
região. Todos unânimes em dizer que a igreja “extrapola”.
De acordo com o engenheiro
civil Lucas Spineli, as reclamações são antigas. “Desde o
ano passado estamos enfrentando esse transtorno. Já denunciamos, eles foram notificados, e até melhoraram por
um tempo. Mas ultimamente
temos presenciado várias festas com barulho excessivo. Isso
tem tirado nosso sossego e de
todos os moradores da região.
Os órgãos competentes já nem
atendem mais as nossas ligações”, relatou.
Já o autônomo Weslei Moreli, morador de um dos prédios
localizados ao fundo da igreja,
diz que comumente é possível
observar os barulhos, inclusive,
durante a madrugada. Diversos
vídeos foram enviados à reportagem e mostram os ruídos
vindos da igreja. Em um deles,
por exemplo, é possível perceber o barulho às 4h53 da manhã. Em outro, a mesma situação ocorre às 5h38.
Moreli até tentou contato
com a igreja na intenção de
resolver a situação pacificamente. Porém, ao enviar uma
mensagem para a página oficial
do templo nas redes sociais obteve como resposta um ‘bloqueio’. “Fui bloqueado ao tentar
pedir mais cuidado com a vizinhança. Infelizmente eles começam bem cedo, com bateria
alta inclusive nos finais de semana. Não adianta fechar as
janelas nem as portas da casa.
Ainda assim é quase impossível
assistir televisão. A igreja representa paz para quem a frequenta e perturbação para a
vizinhança”. Weslei diz fazer
tratamento com antidepressivo,
mas não consegue descansar
o suficiente como recomenda
a prescrição.
Outro morador da vizinhança, Bruno Braun, comprovou ter registrado inúmeras reclamações na
Amma. “Mas infelizmente
não adianta. Um dos meus
irmãos morava em um apartamento no mesmo prédio
que eu. Ele simplesmente não
aguentou o barulho e decidiu
se mudar. Precisou alugar o
imóvel que morava aqui.
Com o dinheiro, hoje aluga
um outro local. Essa é a nossa
situação”, completou o morador. Os relatos em relação
aos transtornos são diversos.
O pastor Mac Anderson preferiu não receber a reportagem. (Especial para O Hoje)
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Gasolina já é encontrada a
R$ 8,39 e diesel chega a R$ 7,99
Pedro Pinheiro

Apesar de não
ter havido
correção para o
preço do etanol,
o combustível
também sofreu
um aumento
Ítallo Antkiewicz
Após o reajuste anunciado
pela Petrobras na última sexta-feira (17), alguns postos de
combustíveis de Goiânia já
começaram a praticar os novos valores nas bombas. O
valor deve ser corrigido em
todos os postos a partir desta
segunda-feira (20), mas desde
o sábado, quando a medida
começou a valer, a gasolina
já pode ser encontrada por
R$ 8,39 enquanto o diesel chegou próximo dos R$ 8 reais.
Apesar de não ter havido correção para o preço do etanol,
o combustível também sofreu
um aumento.
A proposta do presidente
Bolsonaro e da sua equipe
econômica para reduzir o preço dos combustíveis foi frustrada por esse novo aumento,
considerado ainda insuficiente pela estatal para alcançar
a política de paridade internacional. A matéria aprovada
pelo Congresso Nacional prevê o congelamento do ICMS
tendo como expectativa uma
redução de cerca de R$ 0,60
centavos. A variação para a
gasolina, na última correção
foi de R$ 0,15, enquanto o
diesel subiu R$ 0,63.
Conforme a Petrobras,
considerando a mistura obrigatória, para a composição
da gasolina comercializada
nos postos, a parcela da empresa no preço ao consumidor
passará de R$2,81, em média,
para R$2,96 a cada litro vendido na bomba. Uma variação
de R$0,15 por litro. Com relação ao diesel, a parcela da
empresa no preço ao consu-

A proposta
do presidente
Bolsonaro e
da sua equipe
econômica
para reduzir
o preço dos
combustíveis
foi frustrada
por esse novo
aumento

midor passará de R$4,42, em
média, para R$5,05 a cada litro vendido na bomba, com
variação de R$0,63.
Na segunda-feira (13) foi
aprovado o Projeto de Lei
Complementar (PLP) 18/2022,
que limita a aplicação de alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. Segundo a proposta, esses produtos estariam
classificados como essenciais
e indispensáveis, levando à
fixação da alíquota do ICMS
em um patamar máximo de
17%, inferior à praticada pelos
estados atualmente.
Para o economista Everaldo
Leite, a medida não garante
ao consumidor a redução do
combustível, especialmente no
longo prazo. Isso acontece porque a política de preços seguirá
atrelada ao preço do dólar.
“Não se pode garantir com certeza o quanto haverá de redu-

ção, nem até quando essa redução será percebida nos postos. Não é improvável que os
donos de postos se apropriem
de uma parcela dessa diferença
em forma de lucro”, conta o
especialista.
Leite também defende que
a proposta, além de não surtir
efeitos a longo prazo, pode
“ter um impacto inverso e
elevar ainda mais os tributos
e reduzir a renda dos consumidores, além de aumentar
a inflação”. Ele explica que
as justificativas dos postos e
distribuidora, que é a paridade internacional, vai continuar. “Podemos ter um rombo mensal muito grande e
vai prejudicar ainda mais a
questão fiscal do país”.
A proposta aprovada parte
de três vertentes: com relação
aos estados o objetivo é zerar
o ICMS sobre o diesel e o gás
de cozinha; no caso dos impostos federais é reduzir o
ICMS e zerar os impostos sobre gasolina e etanol e os es-

tados junto com o Distrito Federal por parte da perda de
arrecadação devem receber
compensação.

Ações da empresa
caíram após o anúncio

O Ibovespa fechou em forte
queda nesta sexta-feira (17),
voltando aos níveis de novembro de 2020, com os temores
de recessão global derrubando
commodities, enquanto a Petrobras desabou cerca de 6%,
também refletindo risco político após anunciar reajuste nos
preços de combustíveis.
Os papéis da Petrobras chegaram a cair mais de 10% ao
longo do dia, mas encerraram
o pregão com queda de 6,00%.
O Ibovespa caiu 2,90%, a
99.824,94 pontos, menor patamar desde o começo de novembro de 2020. No pior momento, chegou a 98.401,73 pontos (-4,28%). Com tal desempenho, o Ibovespa acumulou
declínio de 5,3% na semana.
(Especial para O Hoje)

Caminhoneiros prometem greve
Após reajuste nos preços
dos combustíveis, caminhoneiros prometem uma greve da
categoria. Em nota à imprensa,
a Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores (ABRAVA) afirmou que o
“Brasil deve parar novamente”.
O reajuste aumentou em
14,25% o preço do diesel e
5,18% o da gasolina.
“A verdade é que, de uma
forma ou de outra, mantendo-se essa política cruel de
preços da Petrobras, o país
vai parar novamente, se não
for por greve, será pelo fato
de se pagar para trabalhar. A
greve, é o mais provável”, disse a associação.
O aumento no diesel ocorreu 39 dias depois do último
reajuste, de 8,8%. Já a gasolina
estava há quase cem dias sem
aumento, quando subiu 18,7%.
Agora, o preço médio de venda
de gasolina da Petrobras para
as distribuidoras passou de R$
3,86 para R$ 4,06 por litro.
Para o diesel, o valor subiu de
R$ 4,91 para R$ 5,61 por litro.
A associação, liderada por
Wallace Landim, o Chorão, diz
que o aumento se deve à política de preços da Petrobras

O aumento no
diesel ocorreu
39 dias depois
do último
reajuste,
de 8,8%

que vem causando “caos econômico” na sociedade. Para
ele, um dos líderes da greve
dos caminhoneiros de 2018,
não ter reestruturado a política
da empresa foi a “grande falha
e incompetência do Governo
Bolsonaro”. As críticas também
são direcionadas ao ministro
da Economia, Paulo Guedes.
“O Ministro apelidado de
posto Ipiranga, que deveria resolver esse problema é o gran-

de culpado desse caos, e hoje
chegamos nesse ponto crítico,
sendo que ainda temos sérios
riscos de falta de diesel. Bolsonaro precisa entender que
ficar dando "chilique" não vai
resolver o problema”, afirmou.
“Os caminhoneiros autônomos tem 3 grandes contas para
pagar: 1º A nossa casa, (aluguel,
comida, luz, água e etc.), 2º o
Diesel (sem ele o caminhão
não anda), 3º a manutenção

do caminhão, essa terceira conta não está sendo paga, colocando em risco sua própria
vida e a de terceiros. O caminhoneiro está sendo esmagado
pela inflação e pela alta do
diesel”, finalizou.

Em Goiás

O presidente do Sindicato
dos Transportadores Autônomos de Goiás (Sinditac-GO),
Vantuir Rodrigues, disse que

“a política de mudar o ICMS
não resolve''. Segundo ele, o
que influencia os constantes
reajustes é o PPI (Política de
Paridade Internacional). “Isso
aí [do ICMS] é briga do Bolsonaro com os governadores.
Ele está queimando todo
mundo, mas o PPI, que é o
que beneficia os acionistas,
ele não toca no assunto”, destaca. (Luan Monteiro, especial para O Hoje)
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Medicação para TDAH está em
falta na maioria das farmácias

Pedro Pinheiro

Pandemia e guerra
na Ucrânia dificulta
a entrada de
insumos para
a produção
de remédios
Sabrina Vilela
Algumas farmácias de
Goiânia estão em falta com
relação a alguns medicamentos, como os de uso psiquiátrico, por exemplo o Venvanse
- remédio usado para tratar
a agitação e o Transtorno de
Déficit de Atenção (TDAH) que custa em média R$420.
No entanto, Goiás não é o único estado que está sofrendo
com a falta, pois na última
semana várias pessoas usaram as redes sociais para reclamar da falta do remédio
em farmácias brasileiras, inclusive na Capital de Goiás.
A reportagem do jornal O
Hoje entrou em contato com
algumas farmácias de regiões
da Capital para saber se realmente está em falta. As farmácias mais populares não
possuem a medicação e as que
possuem oferecem a opção genérica ou não disponibiliza a
caixa com 30 mg.
Jallyson Henrique Alves é
farmacêutico, membro do
Grupo Técnico de Trabalho
de Farmácias e Drogarias do
Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás (CRFGO), ele afirma que a falta
de medicamentos se tornou
um problema durante a pandemia e até hoje a indústria
farmacêutica sofre com os refleoxos. “Durante a pandemia
os principais fornecedores de
medicamentos como Índia e
China entraram em lockdown
e diminuiu bastante a produção e isso acabou afetando

As farmácias mais populares não possuem a medicação e as que possuem oferecem a opção genérica ou não disponibiliza a caixa com 30 mg
os mercados internacionais,
não só aqui no Brasil. Aqui
no país a demanda nos últimos tempos tem se acentuado
e por conta desses reflexos
lá em 2020 pode estar havendo falta agora”, salienta.
Caso o paciente tenha dificuldade de encontrar medicamentos essenciais, o farmacêutico orienta a buscar uma
solução o mais rápido possível
já que o uso correto dessas
medicações são essenciais.
O farmacêutico conta que
a distribuição nas farmácias
do medicamento não está da
maneira correta . "O medicamento Venvanse não está
esgotado por completo seu
estoque, existem farmácias
em Goiânia que ainda têm
estoques, mas não de todas
as dosagens. Está um pouco
mal distribuída a questão das
dosagens, têm farmácia que

possui mais unidades da embalagem de 30 mg outras com
estoque de 50mg e tem farmácia com estoque só de 70.
Algumas contém as três, mas
a dosagem mais difícil de se
encontrar no momento é de
70mg. Por isso, alguns médicos prescrevem nas receitas
as dosagem de 30mg ou de
50 mg e pede para o paciente
comprar e levar numa farmácia de manipulação para
poder estar reestruturando
na dosagem adequada que
ele precisa".

Efeitos

O psiquiatra, Alfredo Simonetti, professor de Medicina do Centro Universitário
São Camilo - SP explica que
o que vai determinar o grau
de importância para tomar
a medicação no horário correto é a fase em que ele se

encontra no tratamento. " No
início do tratamento ele é
muito importante porque os
remédios psiquiátricos costumam ter um tempo para
começar a fazer efeito, por
exemplo, antidepressivos demoram de uma semana a 15
dias. Já na fase de manutenção esqueceu o remédio um
dia e o outro na verdade
pode não provocar tantas alterações assim porque o nível
do remédio no sangue já está
mais estável a não ser é claro
em casos muito graves de
psicose esquizofrênicos bipolares em crise".
O psiquiatra ressalta que
os pacientes que fazem uso
do Venvanse, mas não estão
tomando por não encontrar
podem perder o nível de concentração que é dado pela
medicação. "O Venvanse é um
remédio que tem um tempo

de duração de 4 a 6 horas. Se
o paciente esquecer um dia,
o primeiro prejuízo é que ele
não vai ter aquele efeito nessas quatro horas, ou seja, ele
vai perder o nível de concentração pois ajuda a manter o
foco. Mas, quando é interrompido não causa síndrome
de abstinência alguns outros
remédios psiquiátricos como
os calmantes, por exemplo,
não pode ser parado de forma
imediata porque eles dão
muitas reações físicas".
Ele destaca ainda que assim que tiver dificuldade de
achar as medicações o correto é já procurar o psiquiatra que ele poderá oferecer
outras opções. Mas, mesmo
assim pode acontecer de sofrer mais uma vez com a
falta por conta da alta procura. Ou então, fazer o medicamento manipulado.

Droga para aumentar a concentração
Outros comentários que
têm se popularizado nas últimas semanas referente ao
Venvanse é sobre a compra
indiscriminada desse medicamento para usar como drogas ou simplesmente em situações específicas como pro-

vas importantes.
Em um tweet na última semana a usuária fez o seguinte
comentário: "Estou num bar
com amigos não médicos que
descobriram a existência de Venvanse. D'us me proteja [SIC]". O
comentário rendeu curtidas e

comentários até de quem desconhecia a medicação. Um dos
usuários respondeu: "É um remédio estimulante usado para
o tratamento do TDAH. Porém,
as pessoas estão usando pra dar
um booster no cérebro para fazer prova de concurso, vestibular

para se concentrar e tal".
Apesar de ser um remédio
que está se popularizando pelo
benefício que ele pode trazer,
apenas um psiquiatra pode
fazer a prescrição da medicação. "O uso correto da medicação prescrita pelo médico

psiquiatra é fundamental para
o sucesso do tratamento. Não
usar ou usar irregularmente
pode comprometer a eficácia
e levar a um descontrole do
problema do paciente", afirma
o psiquiatra Tiago Oliveira.
(Especial para O Hoje)
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Inundações deixam 42 mortes
e milhões de desabrigados
Países enfrentam
as piores
inundações em
anos em meio ao
período de
monções
Pelo menos 25 pessoas foram mortas por raios ou deslizamentos de terra no fim de
semana em Bangladesh, enquanto milhões ficaram abandonados ou desabrigados em
partes baixas do nordeste, enquanto o país enfrenta as piores inundações de monções
em sua história recente, disseram autoridades.
As monções são um fenômeno climático que causa chuvas torrenciais. Costumam ser
mais intensas na costa do Oceano Índico e sudeste da Ásia.
No estado de Assam, na
Índia, pelo menos 17 pessoas
morreram durante uma onda
de inundações que começou
neste mês de junho, disseram
autoridades policiais neste
domingo (19).
Muitos dos rios de Bangladesh subiram a níveis perigosos, e o escoamento das fortes
chuvas das montanhas indianas exacerbou a situação, afirmou Arifuzzaman Bhuiyan,
chefe do Centro de Previsão e
Alerta de Inundações.
Milhares de policiais e militares foram enviados a partes do país para ajudar nos
esforços de busca e resgate.

Pessoas se preparam
para sair de um
barco após serem
evacuadas de uma
área inundada após
fortes chuvas de
monção nos
arredores de Sylhet,
em Bangladesh

Cerca de 105.000 pessoas
foram evacuadas até agora,
mas as autoridades policiais
estimam que mais de quatro
milhões ainda estão presas.
Syed Rafiqul Haque, exparlamentar e político do partido governante no distrito
de Sunamganj, disse que o
país enfrentará uma crise humanitária se as operações de
resgate não forem realizadas.
“Quase todo o cinturão Sy-

lhet-Sunamganj está debaixo
d’água e milhões de pessoas
estão presas”, disse ele, acrescentando que as vítimas não
têm comida, água potável e
as redes de comunicação estão inoperantes.
Autoridades regionais disseram que cerca de 3,1 milhões de pessoas foram deslocadas, 200.000 das quais estão em abrigos improvisados
administrados pelo governo

em aterros elevados ou em
outras terras altas.
Bangladesh e Índia vêm
experimentando efeitos climáticos extremos crescentes
nos últimos anos, causando
danos em grande escala.
Ambientalistas alertam
que as mudanças climáticas
podem levar a mais desastres,
especialmente em Bangladesh, um país de baixa altitude e densamente povoado.

EUA

UCRÂNIA

Polícia busca homem
suspeito de socar
prefeito de Louisville

Fumaça após ataque militar atingir fábrica química de Azot, em Sievierodonetsk, na Ucrânia

Ataque russo a depósito
deixa pelo menos um morto
Um depósito de combustível na cidade de Novomoskovsk, no leste da Ucrânia,
explodiu neste domingo (19),
matando um funcionário e
ferindo outros dois, depois
de ter sido atingido por três
mísseis russos, disse o chefe
do governo regional.
Onze pessoas ficaram feridas no ataque em si, disse
Valentyn Reznichenko no sábado (18).
Os bombeiros ainda estavam tentando apagar o fogo
do ataque, cerca de 14 horas
depois que o depósito foi atin-

gido, disse Reznichenko no
início do domingo.
Novomoskovsk fica a nordeste de Dnipro, a capital regional.
No sábado, a Ucrânia prometeu prevalecer contra Moscou enquanto lutava contra
ataques russos perto de uma
importante cidade do leste e
vários locais foram atacados
por bombas e mísseis.
A guerra da Rússia na Ucrânia pode levar anos, disse o
secretário-geral da Otan, Jens

Stoltenberg, a um semanário
alemão, acrescentando que o
fornecimento de armamento
de última geração às tropas
ucranianas aumentaria a chance de libertar o Região de Donbass do controle russo.
“Devemos nos preparar
para o fato de que pode levar
anos. Não devemos desistir de
apoiar a Ucrânia“, disse Stoltenberg ao Bild am Sonntag.
“Mesmo que os custos sejam altos, não apenas pelo
apoio militar, mas também
pelo aumento dos preços da
energia e dos alimentos.

nalistas, Malkin se considera
vítima das ações de um consultor financeiro sem escrúpulos do banco e exige indenização por danos.
Os interesses de um russo
que mora em Mônaco serão
representados por um escritório de advocacia dos Estados

Unidos. Em 2018, Lescaudron,
consultor financeiro do Credit
Suisse, foi condenado a cinco
anos de prisão por desviar fundos de clientes. Dois anos após
a sentença, ele cometeu suicídio. A julgar pela publicação
no Sonntagszeitung, Vitaly Malkin era um de seus clientes.

“Guerra pode durar anos”

EXPRESSA
O bilionário Vitaly Malkin,
ex-presidente do Rossiyskiy
Kredit Bank e fundador do
fundo de caridade Era, vai
processar 500 milhões de francos do banco suíço Credit Suisse, escreve o jornal suíço
Sonntagszeitung no domingo,
19 de junho. Segundo os jor-

A polícia de Louisville,
no estado do Kentucky
(EUA), está procurando
por um homem suspeito
ter socado o prefeito da
cidade, Greg Fischer, em
um complexo de eventos
no centro da cidade no
sábado (18).
“No início desta noite,
enquanto estava no
Fourth Street Live, o prefeito (Greg) Fischer foi socado por um indivíduo”,
informou o Departamento de Polícia de Louisville
(LMPD) nas redes sociais.
“O prefeito está bem.”
As autoridades divulgaram várias imagens de
câmeras de segurança
mostrando um homem
que eles acreditam ser o
suspeito do ataque ao
prefeito Fischer. A polícia
não disse o que Fischer

estava fazendo quando
foi agredido.
“O LMPD está investigando e divulgará mais
informações assim que estiverem disponíveis”, disse
a polícia. O Fourth Street
Live está hospedando
eventos relacionados ao
feriado de Juneteenth neste fim de semana, de acordo com o site do local.
Horas antes do incidente, Fischer publicou nas redes sociais
sua participação na Parada
do
Orgulho
LGBTQ+ da cidade. Fischer, um democrata,
está cumprindo seu
terceiro mandato como
prefeito da maior cidade de Kentucky e
não pode concorrer novamente devido ao limite de mandatos.
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O inverno brasileiro
Lanna Oliveira
Poucas vezes no ano os
goianos experimentam as baixas temperaturas, e há quem
diga que são os melhores dias
por aqui. Goiás é um Estado
que o calor predomina e para
experimentar mais dos dias
frios é necessário que saibamos
que no nosso País continental
há cidades onde pode-se tirar
os casacos e as botas do armário. Nesta terça-feira (21) começa o inverno no Brasil e
para quem busca os destinos
Freepik/Giovani Dressler

Goiás é um Estado que o calor predomina e para experimentar mais dias frios é necessário que saibamos em quais cidades pode-se tirar os casacos e as botas do armário para
aproveitar as temperaturas mais amenas
mais amenos o Essência te
apresenta cidades que vão te
surpreender, Gramado (RS),
Teresópolis (RJ) e Curitiba (PR).
Sabemos que o Brasil é conhecido mundialmente por ser
um País tropical. Assim diria
o consagrado cantor, compo-

sitor e poeta Jorge Ben Jor em
sua famosa música “moro num
país tropical, abençoado por
Deus e bonito por natureza”.
Mas se engana quem pensa
que só de praia, sol, bronzeado
e caipirinha vivem os brasileiros. Apesar do clima predo-

minante, também há espaço
para quem gosta de viajar e
aproveitar os dias de férias
com climas amenos. Regiões
montanhosas, cercadas da natureza, costumam ser as mais
procuradas nesse período.
É o que acontece com o Sul

e o Sudeste do Brasil. Quando
te perguntam sobre os estados
mais frios no inverno, com
certeza a sua resposta vai ser:
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais e
São Paulo. Então programe-se,
tire a poeira dos casacos, toucas
e luvas e siga para as cidades
que te apresentaremos. Porque
definitivamente não há quem
não goste de vestir uma roupa
quentinha, e de saborear um
bom vinho ou um chocolate
quente. Embarque nessa viagem com a gente!

Gramado

Segundo a plataforma de viagem Ōner
Travel, outro destaque é o parque de gelo
Snowland, um complexo de diversões com
atrações de neve. No primeiro parque de
neve indoor na América Latina, é possível
praticar esqui e snowboard, descida de boia
na neve, aluguel de moto na neve, além de
um simulador 3D e pista de patinação. Para
os românticos, não pode faltar também a visita à Fonte de Amor Eterno, localizada ao
lado da Igreja de São Pedro. Ao europeu, é
um local onde os casais deixam um cadeado
com os seus nomes, simbolizando a união.

Teresópolis

torna o espaço ainda mais especial.
Terê, como é carinhosamente conhecida,
faz parte da Rota Cervejeira do RJ, por isso
visitar a cervejaria Villa St. Gallen é indispensável. O ambiente é uma atração por si
só, tem um biergarten no modelo alemão,
tem a vila, com igrejinha, casas coloridas,
chafariz e arlequim, que rende fotos ótimas.
Dá para fazer beer tour, e aprender mais
sobre como se faz cerveja. A cidade também
abriga o centro de treinamento do nosso esquadrão canarinho, a seleção brasileira. A
entrada da Granja Comary é aberta ao público
durante os fins de semana e feriados.

Curitiba

Um dos pontos turísticos mais visitados
da cidade é a Torre Panorâmica. O mirante
proporciona uma visão espetacular da cidade
em 360° e além disso, é possível visitar no
local o Museu do Telefone e um painel do
artista local Poty Lazzarotto. Outra visita
que não pode ficar de fora do seu roteiro é
ao Bairro Santa Felicidade. Ele é um pedacinho da Itália em Curitiba e possui um importante centro gastronômico com diversos
restaurantes italianos, bares, vinícolas e muitas lojinhas. Agora é com você, aproveite a
viagem! (Especial para O Hoje)

Localizada no Rio Grande do Sul, o estado
mais frio do Brasil, a cidade sempre foi um
destino clássico para os amantes do frio,
com suas ruas charmosas e floridas, arquitetura bávara e muitas atividades para todos
os tipos de viajantes. Quem passa pela cidade
não pode deixar de conhecer a Rua Coberta,
que fica no coração da cidade e à frente do
Palácio dos Festivais, onde ocorre o famoso
Festival de Cinema de Gramado, e próximo
da Igreja São Pedro, também famosa por
sua arquitetura exuberante.
Pixabay/Aline Morais

Teresópolis é um dos principais destinos turísticos da região serrana do Rio
de Janeiro. O seu clima agradável é um
convite para uma viagem charmosa e
aconchegante. Repleta de natureza, ecoturismo e uma gastronomia diversificada,
a cidade ainda possui uma grande rede
hoteleira capaz de agradar a todos. Conhecida como a Capital do montanhismo,
a cidade abriga o Parque Nacional da
Serra dos Órgãos, um dos mais importantes do País. Algumas dessas trilhas
são acessíveis para cadeirantes, o que
Pixabay/Aline Morais

A capital do Paraná não poderia ficar de
fora dessa lista. A cidade conhecida pelo clima
londrino é muito bem estruturada, organizada,
com ruas limpas, belos parques e uma vida
noturna agitada. O primeiro destaque é o Jardim Botânico, parque com diversidades de
espécies de plantas e sua famosa estufa de vidro. O local foi inspirado no Palácio de Cristal
de Londres é o local ideal para relaxar e tirar
lindas fotos. Outro ponto imperdível é o Museu
Oscar Niemeyer (MON), o mais famoso dentre
os diversos museus da cidade.
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Fenômeno linear e irreversível
No lançamento que chega ao Brasil pela
Latitude, pesquisadora Lisa Broderick rompe
com o conceito de imutabilidade do tempo

Bárbara e Bethânia compartilham suas
histórias como empreendedoras e cabeleireiras

Empreendedorismo

e beleza: as irmãs
Illuminé no
‘Papo Xadrez’

Bárbara e Bethânia compartilham
suas histórias como
empreendedoras e cabeleireiras
Guilherme de Andrade
Acontece nesta segunda-feira, às 19 horas, a décima oitava transmissão do
‘Papo Xadrez’. Na mesa,
com os apresentadores Felipe Cardoso e Yago Sales,
vão estar as cabeleireiras,
empresárias e irmãs Bárbara Cecília e Bethânia Prado. Juntas, as duas tocam o
Salão Illuminé e vão ao podcast falar dessa rotina de
profissionalismo e cuidados
com a beleza. Todos os episódios do podcast que já
foram ao ar até hoje, encontram-se disponíveis na
íntegra no canal Youtube
‘Papo Xadrez’.
As irmãs empreendedoras se especializaram
em coloração, e terapias
capilares, mas o Salão Illumine oferece, além desses serviços, maquiagem,
manicure, pedicure, cortes
e sobrancelhas. Funcionando seis dias da semana,
Bárbara e Bethânia criaram um espaço dedicado
à beleza e bem-estar da
mulher. Nesta segunda,
vamos saber das dificuldades, dos prazeres e dos
medos que envolvem o dia
a dia do salão de beleza.
Apesar de serem tão jovens, as cabeleireiras já fizeram muito: para além do
processo de profissionalização próprio, as irmãs
montaram um negócio de
sucesso se dedicando àquilo
que gostam. Para atrair a
clientela, a atividade do Salão Illumine está ligada aos

perfis das redes sociais, o
que puxa uma terceira vocação para a carreira de
Bethânia e Bárbara, a de
influenciadoras. Com dezenas de milhares de seguidores, as irmãs registram
cotidianamente a movimentação e os processos do salão, que só cresce.

Nos últimos episódios

O ‘Papo Xadrez’ chega
em sua décima oitava edição com as cabeleireiras
Bárbara e Bethânia, mas
até aqui muitos outros encontros já aconteceram nos
estúdios do jornal ‘O Hoje’.
Desde o primeiro encontro
com o jornalista e empresário Matheus Ribeiro, até
as últimas transmissões
com o tatuador Jander Rodrigues ou com o atleta paralímpico João Saci: o podcast se consolida com conversas envolventes e sempre de bom tom.
Na décima sétima transmissão do ‘Papo Xadrez’,
veio ao podcast João Carlos
Rodovalho Costa, conhecido
como João Saci. Durante o
episódio, João contou como
enfrentou o câncer por cinco vezes ao longo dos anos,
além, claro, de falar da vida
após amputação de uma de
suas pernas, que aconteceu
ainda em sua adolescência.
Com mais de duas horas e
meia de transmissão, o
‘Saci’ explica seus processos,
suas dores e suas vitórias,
além de falar da trajetória
até o monte Everest. (Especial para O Hoje)

Neste livro você encontrará uma descrição definitiva de como o tempo funciona para que possa aprender a controlá-lo sozinho.
Esta é a primeira frase da
introdução de ‘Todo o tempo
do mundo’, escrito pela pesquisadora Lisa Broderick,
graduada pela Stanford University, Califórnia, Estados
Unidos, e possui MBA em
Duke. A obra, prefaciada pelo
professor e autor best-seller
Don Miguel Ruiz, é publicada
no Brasil pela Latitude.
Com base em leis quânticas da física e em teorias
psicológicas, a autora divide
o livro em duas etapas. Na
primeira, propõe uma atualização da construção do
tempo a partir de evidências
científicas de por que ele
não é algo puramente linear
e imutável. A segunda metade é direcionada ao controle da experiência do tempo. Broderick ainda sugere
práticas diárias para mudálo. Entre as sugestões está a
reflexão matinal sobre “o
que preciso fazer hoje?”;
para ao longo do dia, a autora sugere a prática da percepção concentrada para
permanecer no presente.
Mais que explicar a teoria,
Broderick relata situações em
que foi capaz de esticar o
tempo para chegar pontualmente ao destino planejado
e como fez isso. Ela cita o
livro The Order of Time, em
que o físico Carlo Rovelli
aponta a comparação de Einstein sobre o tempo. Segundo
ele, o passar dos segundos é
como um elástico que se en-

curta e alonga de acordo com
a velocidade ou proximidade
a uma massa em relação a
outro objeto.

Sobre a autora

Lisa Broderick é graduada
pela Stanford University, Califórnia, Estados Unidos, e
possui MBA em Duke. Especialista em meditação transcendental, frequentou o Monroe Institute para estudos da

expansão da consciência, e
estudou por mais de quinze
anos com Dr. Gerald Epstein,
notável autor e professor de
espiritualidade ocidental no
American Institute for Mental
Imagery. Atualmente, administra uma consultoria de negócios com sede em Nova
York que ajuda empreendedores socialmente conscientes
a colocar em prática sua criatividade e energia.

Pesquisadora
Lisa Broderick
rompe com o
conceito de
imutabilidade
do tempo

RESUMO De NoVelas
t
Chamas da Vida
Walter discute com arlete
e pede para eurico parar com
o depoimento de ricardo e Verônica. Beatriz e antônio, sob
efeito da droga comprada de
Kiko, declaram-se apaixonados.
manu e marreta acertam os
detalhes para a festa rave no
ferro-velho. Walter sai de casa.
Xavier fala para marreta que
sabe que Kiko está patrocinando a festa e vai ficar atento.
Kiko vende ecstasy na rave. Vilma se disfarça para ir à rave
dá outro disfarce a Tomás. os
dois vão à rave colocar as placas
da fênix no carro de antônio.

amanhã é para sempre
Vênus confessa que lovely
foi inventada para dar uma lição
em Camilo. Bárbara, desesperada, pede a “Franco” que a ajude a encontrar aurora. ele concorda, mas impõe duas condições: Que aurora decida com
quem quer ficar, e que continue
ao lado de Gonçalo elizalde. lúcio entra em contato com Bárbara para dizer que seu chefe,
adriano, está com aurora. “Franco” se oferece para ir ao encontro de aurora. Fernanda, furiosa, exige que “Franco” lhe
explique porque tanta preocupação em ajudar sua família.

além da ilusão
isadora não acredita nas acusações contra Joaquim. eugênio
fica desnorteado ao ver Dirce.
Fátima e Benê contam a história
da adoção de olívia. Francisco
sugere que leopoldo se interne
numa clínica. Cipriano desabafa
com Giovanna sobre emília, que
comemora sua fortuna. Joaquim
exige que eugênio demita rafael. Violeta pede que rafael esqueça as acusações contra Joaquim. Dirce afirma que Úrsula
é uma vigarista. Tenório repreende Benê por não contar a verdade para olívia. Davi avista Joaquim com uma mulher.

Poliana Moça
luísa prepara um almoço
para marcelo; ele fica na expectativa de uma notícia. song joga
um verde para descobrir o segredo de Poliana em relação ao
Éric. andré dá conselho para
Formiga sobre Celeste e fala
que ela está saindo com o luca.
No almoço na casa de Glória, a
matriarca pergunta para Tânia
como está indo o desenvolvimento do livro e revela que deseja ler um capítulo. roger chega
no momento do almoço. Formiga papeia com Celeste sobre
a relação deles. Helô toma uma
decisão no relacionamento.

Pantanal
José lucas critica Jove para
Juma, e o Velho do rio o reprova. renato cogita para os
irmãos que Tenório possa ter
vergonha dos filhos por serem
pretos. Filó demonstra para
muda que duvida do amor de
Juma por Jove. Jove diz a José
leôncio que talvez não seja a
pessoa indicada para tocar os
negócios. Trindade diz a Tibério
que vê morte cair sobre a casa
de José leôncio. roberto sugere
a Zuleica que pressione Tenório
para fazer uma escolha. maria
Bruaca procura alcides, que
nega que esteja tendo um caso.
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AGENDA CulTural
t
Feira Gaúcha
o Buriti shopping sedia
até o dia 30 de junho, a
Feira Gaúcha. Nos estantes
montados no Piso Térreo,
em frente à C&a, o público
terá a oportunidade de conhecer mais sobre a cultura
de uma das regiões mais
frias do País. No local, os
visitantes vão encontrar artigos de decoração, queijos
especiais, doces típicos do
local, cuias para chimarrão,
facas, além de roupas e
acessórios. a entrada é gratuita. Quando: até 30 de junho. onde: av. rio Verde,
Qd 102/104 - Vila sao Tomaz, aparecida de Goiânia.
Horário: das 10h às 22h.
Exposição reflexiva
a Vila Cultural Cora Coralina recebe, a partir das 18h,
a exposição ‘Dos Últimos 3
anos’ do artista Zé César. as
obras podem ser vistas até
o dia 7 de julho na sala antônio Poteiro, de segunda a
sexta-feira, das 9h às 17h,
gratuitamente. Com 63 gravuras e 24 trabalhos tridi-

Buriti Shopping sedia até o dia 30 de junho, a Feira Gaúcha

Circo Kids
o Goiânia shopping, já
entrando no clima de fé-

rias, traz para o respeitável
público mais uma atração
infantil inédita. Como opção divertida para esta segunda-feira (20), a Praça
de eventos do shopping
(Piso 1) recebe o evento
Circo Kids, com circuito de
atividades temáticas que
remetem à magia circense.
Voltado para crianças de 0
a 14 anos, o Circo Kids tem
escorregadores temáticos,
torre elástica, muitos palhaços, passarelas iluminadas, espaço com bolinhas
e até um elefante super di-

Peppa Pig Pelo Mundo
Que tal fazer uma volta
ao mundo na companhia
da Peppa Pig? essa é a
proposta do circuito interativo Peppa Pig Pelo mundo, que desembarca em
Goiânia pela primeira vez.
a atração espera pelo público até o dia 31 de julho,
no Piso 4 do Goiânia shopping. o evento proporciona um passeio por países
e monumentos que a personagem já visitou em sua
série, além de oferecer atividades e jogos tecnológicos. são 320 metros quadrados divididos em quatro áreas temáticas, que
oferecem mais de dez atrações diferentes. Quando:
até 31 de julho. onde: avenida T-10, Nº 1.300, setor
Bueno - Goiânia. Horário:
das 10h às 22h.

Gestão cultural nos municípios é
tema de discussão no 17° TeNpo
Um encontro entre gestores ligados a diversas
áreas do setor cultural foi
promovido na tarde deste
último sábado (17), no auditório da Universidade Estadual de Goiás (UEG Campus Norte), como parte da
programação da 17ª edição
da Mostra de Teatro Nacional de Porangatu (TeNpo).
A mesa redonda com o
tema: Desafios dos gestores
culturais nos municípios teve
como foco conhecer e trocar
experiências, ideias e sugestões para uma melhor atuação frente aos projetos, eventos e ações propostas pelos
dirigentes e classes culturais
nos municípios.
Considerando a bagagem
profissional de cada participante, vários pontos foram
levantados, dentre eles a
criação de secretarias de
Cultura, haja visto que muitos municípios não dispõe
desta pasta específica, iniciativa que ajudaria a fortalecer e dar ainda mais vi-
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HORÓSCOPO
t
vertido, com movimentos
e sons realistas. o evento
fica no shopping até o dia
31 de julho. Quando:até
31 de julho. onde: avenida
T-10, N° 1.300, setor Bueno - Goiânia.

mensionais, a mostra traz
uma reflexão sobre a cidade
e como ela é ocupada. as
gravuras feitas em técnicas
de litografia a seco, gravura
em metal, serigrafia e matrizes de plástico e tetra pak
trazem elementos encontrados nas artes de rua, como
o picho. Quando: até 7 de
julho. onde: rua 23, quadra
67, setor Central – Goiânia.
Horário: 9h às 17h.

n

Yan Rissatti

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
Não deixe para amanhã o que
você pode fazer hoje. Quanto
mais flexibilidade e jogo de cintura
tiver, sem perder a maturidade,
a responsabilidade e a consciência
sobre as coisas, melhor o seu dia
será. seu físico pode sentir e sua
saúde ligará o sinal de alerta.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
a questão da saúde está em
alta. Pare de se automedicar! o
dia pede algo mais natural e será
importante focar no bem-estar e
em um estilo de vida mais saudável. além disso, você precisa
alinhar intuição e razão. Pode ser
difícil ter essa concentração.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
Você pode estar com cansaço
acumulado. o importante é tentar equilibrar as coisas sem deixar de realizar suas tarefas diárias. Hoje, você pode estar bastante sensível e um tanto quanto
impaciente. Tome cuidado com
a dificuldade de organizar as
suas tarefas.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
Quanto mais você pensar só
na questão material, mais o dia é
pesado. Para que você consiga
resolver os problemas com facilidade, é preciso ter um olhar mais
intuitivo. Pode ser importante
compartilhar suas angústias com
as pessoas próximas.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
Você pode estar mais sensível,
saudosista e puxando memórias.
o positivo disso é que projetos e
ideias podem ressurgir para dar
frutos, caso você trabalhe com
disciplina e dedicação. senão serão apenas sonhos e ilusões. Pode
ser um dia mais leve.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
Hoje você tem uma integração
positiva com as pessoas e algumas
coisas podem ter ficado para trás.
Você consegue ter muitas parcerias,
conversas e resolver problemas
em conjunto. algo novo pode surgir,
trazendo alegria e felicidade.

7

Iniciativa reuniu produtores e profissionais ligados a vários segmentos artísticos
sibilidade às atividades culturais de cada cidade.
Mais estrutura e fomento
também foram apontados
como necessidades, entendendo que não se trata cultura como despesa e, sim,

como investimento. E ainda,
que haja uma maior interligação entre Estado e municípios e que sejam quebradas algumas resistências
das cidades em se adequarem ao sistema de gestão

pública cultural.
Outra reivindicação levantada na mesa foi para a realização do TeNpo em nova
data que não seja em junho,
para não chocar com outras
datas celebrativas da cidade.

LIBRA
(23/9 - 22/10)
Hoje é dia de organizar as finanças, o trabalho e a vida. Você
pode estar fugindo da realidade.
será preciso resolver os problemas
de forma mais racional para avançar. se você já está organizado,
existe capacidade de ter um dia
com progressos.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
Dedicação, disciplina e foco.
o dia pede que você coloque
esses três elementos em tudo o
que for fazer hoje. Pode ser desafiador, porque a vontade às vezes é de procrastinar. mas se você
está fazendo algo que ama, o dia
corre facilmente.

9

CELEBRIDADES
simaria entra na Justiça e
proíbe que ex-marido busque filhos na escola após
briga com babá
o processo de simaria exigindo que o ex-marido saísse
de casa não foi o único movido
por ela contra Vicente esgrid.
De acordo com o jornalista
leo Dias, do ‘metropoles’, a
cantora entrou na Justiça para
proibir que o espanhol buscasse os filhos, Giovanna, de
9 anos, e Pawel, de 6, na escola após a separação do casal, anunciada em agosto. isto
porque o empresário protagonizou uma briga com a
babá das crianças na porta
da escola, deixando os herdeiros assustados. (laís Fernandes, Purepeople)

Luciano Szafir foi internado novamente sete
dias após ter alta médica.
Na última sexta-feira (17),
o ator - que fez a reversão
da bolsa de colostomia no
mês passado - sentiu um
mal-estar e foi encaminhado ao hospital Vera
Cruz, em Campinas (SP),
após apresentar um quadro de suboclusão intestinal. Após fazer exames,
foi determinado que o artista precisava de uma
nova internação. Segundo
informações da assessoria
do artista, divulgadas pelo

Ex-marido de Wanessa Camargo, Marcus Buaiz curte show de Maria Bethânia no Rio
o empresário marcus
Buaiz marcou presença no
show de maria Bethânia, no
Vivo rio, no rio de Janeiro,
na noite deste sábado (18).
recém separado de Wanessa
Camargo - de quem assinou

o divórcio no mês passado -,
ele posou para o fotógrafo
sozinho e também abraçado
a João Vicente de Castro e
Padre Fábio de melo. além
dele, outros famosos curtiram
a apresentação da cantora,
no dia em que ela completa
76 anos. Nanda Costa, Gloria
Perez e Teresa Cristina pres-

Luciano Szafir dá entrada em
hospital com problemas no intestino

jornalista Leo Dias, do
‘Metropoles’ neste sábado
(18), mesmo se sentindo
bem, Szafir não tem previsão de alta. (Laís Fernandes, Purepeople)
tigiaram Bethânia na data especial. (laís Fernandes, Purepeople)
Juliana Paiva perde papel
em 'Travessia' para Jade Picon e web reclama
o nome de Juliana Paiva
alcançou os assuntos mais
comentados do Twitter neste

sábado (18). o motivo? segundo o ‘observatório da TV’,
o papel no qual Jade Picon
vai estrear na TV na novela
‘Travessia’ era pra ser de Juliana. ela estava reservada
para viver a personagem Chiara, uma influenciadora digital
que será vítima de fake news,
mas foi realocada em outro
papel após a mudança. No
Twitter, os internautas criticaram a alteração e exaltaram
o trabalho da intérprete de
luna em ‘salve-se Quem Puder’. "Juliana Paiva é tudo pra
mim desde a Fatinha", escreveu uma, citando a personagem da atriz em 'malhação'.
"Tirar Juliana Paiva uma atriz
formada para colocar a Jade
Picon uma influencer é o cúmulo do absurdo", criticou
outra. "Vou perder a oportunidade de ver uma Juliana
Paiva atuar como vilã numa
novela das 21h pra ver a Jade
Picon que não muda o semblante por nada, pelo amor
de Deus Globo", escreveu
mais uma, citando a trama
de Gloria Perez, prevista para
o dia 17 de outubro. (laís Fernandes, Purepeople)

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
É um dia cheio de vontades, desejos e imaginação. as situações podem sair do controle. É importante
que você traga maturidade e responsabilidade para tudo o que você
estiver fazendo, inclusive para questões de trabalho e amorosas.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
Tome cuidado com a falta de
inspiração, com indecisões e com
o que você fala. Tudo isso pode
fazer você perder um tempo precioso. Hoje não é um bom dia
para assinar contratos. É dia de
ponderação, pesquisas, de escrever, organizar documentos.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
Tome cuidado com as ilusões
e não acredite em qualquer um.
Não é um bom dia para fazer
gastos, assinar contratos e sair
da sua realidade. Você precisa ter
muita disciplina e organização. É
importante ter privacidade e colocar limites nas pessoas.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
Hoje você consegue ter comprometimento, colocando em
prática a sua palavra. sua reputação também está ótima e as
pessoas da sua convivência estão potencializadas. Você pode
fazer alguma troca interessante
e trocar uma ajuda mútua.
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Saúde dos olhos no inverno

Apesar de sintomas semelhantes à
conjuntivite, uveíte possui tratamento
próprio e se não combatida a tempo
pode causar problemas sérios à visão
Elysia Cardoso
A chegada de uma intensa
onda de frio provoca mais
uma queda brusca de temperatura em praticamente todo
o Brasil neste fim de semana,
inclusive no Centro-Oeste. Para
os próximos dias, os termômetros indicam um aumento
na condição do tempo em
Goiânia e interior do Estado.
No entanto, nesta época do
ano, os cuidados com a saúde
não podem ser deixados de
lado, principalmente com os
olhos, já que há um risco aumentado de doenças como
conjuntivite, alergias, síndrome do olho seco, uveítes, piora
do ceratocone (doença na córnea) e até o desenvolvimento
de doenças mais graves, como
glaucoma e catarata.
Olhos vermelhos, inchados,
sensação de areia, lacrimejamento excessivo e secreção
são sinais de alerta. No frio, a
maior proliferação de vírus no
ar faz com que as aglomerações em ambientes fechados
representem um risco maior
para a saúde dos olhos. “Isso
favorece a transmissão da conjuntivite viral. A consequência
disso é a inflamação da conjuntiva (membrana que recobre o olho e a superfície interna das pálpebras)”, afirma o

médico oftalmologista Fernando Pacheco Veríssimo, do Instituto Visy. A doença pode acontecer em qualquer idade e tem
como principal meio de transmissão as mãos, o compartilhamento de equipamentos
eletrônicos e objetos pessoas.
Os principais grupos de risco
são os idosos, que têm um sistema imunológico mais frágil,
e as crianças, por terem a imunidade ainda em desenvolvimento”, informa.
Apesar de não ser contagiosa, a conjuntivite alérgica
tem seus casos aumentados
em até 70% no inverno. “Na
maioria das vezes, a alergia
é provocada pelos ácaros e
fungos presentes nas roupas
pesadas de inverno”, aponta.
Geralmente, as conjuntivites
alérgicas afetam, ainda, pessoas com quadro de outros
tipos de alergia, como a rinite que atinge o nariz. Uma
medida simples e eficaz é
tirar do armário os casacos
e colocar no sol para tirar
os ácaros, provocadores da
reação alérgica. É importante também manter os ambientes ventilados.

Conjuntivite x uveíte

Vermelhidão, dor ocular,
sensibilidade à luz são sintomas muitas vezes atribuídos

Inverno exige atenção redobrada com os olhos. Alergias, conjuntivites
e síndrome do olho seco são bastante comuns nesta época do ano
à conjuntivite que também
podem caracterizar a uveíte,
uma inflamação no olho com
diferentes causas. “Se não
diagnosticada e combatida a
tempo, pode afetar a visão
para sempre”, alerta o médico. Segundo ele, a uveíte é
um termo genérico para designar qualquer inflamação
na úvea, uma camada que se
prolonga pelo olho todo. “A
principal diferença entre as
duas enfermidades é o local
exato da sua manifestação.
Enquanto a uveíte se manifesta (na maioria das vezes)
dentro do olho, a conjuntivite se concentra sempre na

área externa, chamada de
conjuntiva”, diferencia o oftalmologista.

Cuidados

Ao contrário da conjuntivite, a uveíte não é contagiosa,
mas também pode voltar na
forma crônica. “Por isso, é
fundamental fazer esse alerta
para o risco de uma automedicação, pois somente um
exame clínico especializado
pode diferenciar um caso do
outro”, destaca Fernando.
Sem o tratamento correto, a
uveíte pode avançar e provocar complicações sérias.
Ela pode dar passagem para

o aparecimento da catarata
e do glaucoma, por exemplo,
ou ainda alterar a anatomia
do olho, o que também acarreta em perda da visão.
“Por ser considerada uma
doença negligenciada e com
alta capacidade de cegueira,
necessitamos de intensificar
a divulgação das informações
para o tratamento adequado
e a tempo, pois a uveíte atinge
todas as faixas etárias, em especial a faixa produtiva, gerando incapacidade funcional
e alto custo psicológico-familiar e para a sociedade”, destaca o oftalmologista. (Especial para O Hoje)

CINEMA
t
EsTREias
Lightyear (lightyear, 2022,
eua). Duração: 1h49min. Direção: angus maclane. elenco: marcos mion, Chris evans,
Cesar marchetti. Gênero: animação, aventura, comédia,
família, ficção científica. uma
aventura de ação de ficção
científica e a história de origem definitiva de Buzz lightyear, o herói que inspirou o
brinquedo em Toy story
(1995). lightyear segue o lendário Patrulheiro espacial depois que em um teste de voo
da nave espacial faz com que
ele vá para um planeta hostil
e fique abandonado a 4,2
milhões de anos-luz da Terra
ao lado de seu comandante
e sua tripulação. Cinemark
Flamboyant: 12h30, 13h30,
13h50, 14h30, 15h, 15h50,
16h10, 16h50, 17h30, 18h10,
18h40, 19h10, 20h30, 21h30.
Cinemark Passeio das Águas:
12h30, 13h30, 13h50, 14h30,
15h, 15h50, 16h10, 16h50,
17h30, 18h10, 18h30, 19h10,
20h, 20h30. Kinoplex Goiânia: 13h, 14h, 14h15, 15h20,
16h10, 16h30, 17h40, 18h20,
18h50, 20h, 20h30. Cineflix
aparecida: 14h15, 14h30,
15h20, 16h, 16h30, 16h45,
18h15, 18h45, 19h, 20h30.
Cineflix Butiti: 15h15, 16h15,
17h15, 18h15, 19h15, 20h15,
21h15.
A Suspeita (a suspeita, 2022,
Brasil). Duração: 2h. Direção:
Pedro Peregrino. elenco: Glória Pires, Charles Fricks, Gustavo machado. Gênero: ação.
Depois de ser diagnosticada
com alzheimer, a comissária
da inteligência da Polícia Civil,
lúcia decide se aposentar
para cuidar de si e ficar mais
perto de sua família. entretanto, durante seu último
caso, ela descobre um grande
esquema criminoso e vira uma
das principais suspeitas na
própria investigação. Cinemark Flamboyant: 20h, 22h20.

14h, 15h30, 17h20, 18h40,
20h40, 21h10, 21h50. Kinoplex
Goiânia: 14h10, 17h10, 20h10,
21h10. Cineflix aparecida:
15h30, 18h50, 21h15, 21h50.
Cineflix Butiti: 15h50, 17h20,
19h20, 20h20, 21h10.

Glória Pires retorna ao cinema nacional em 'A Suspeita', filme com direção de Pedro Peregrino
EM CaRTaZ
Medida Provisória (medida
Provisória, 2020, Brasil). Duração: 1h34min. Direção: lázaro ramos. elenco: Taís araújo, alfred enoch, seu Jorge.
Gênero: Drama. em um futuro
distópico, o governo brasileiro
decreta uma medida provisória, em uma iniciativa de
reparação pelo passado escravocrata, provocando uma
reação no Congresso Nacional. o Congresso então aprova uma medida que obriga
os cidadãos negros a migrarem para a África na intenção
de retornar a suas origens.
sua aprovação afeta diretamente a vida do casal formado pela médica Capitú e pelo
advogado antonio, bem como
a de seu primo, o jornalista
andré, que mora com eles no
mesmo apartamento. Cinemark Flamboyant: 19h55.
Assassino Sem Rastro (memory, 2022, eua). Duração:
1h54min. Direção: martin
Campbell. elenco: liam Neeson, Guy Pearce, monica Bellucci. Gênero: suspense, ação.

alex lewis é um assassino experiente com reputação de
precisão discreta. ele planeja
se aposentar logo, mas recebe
uma última tarefa antes que
consiga realizar tal desejo de
vida. o alvo é simples: uma
pessoa. isso até que descobre
que o alvo é uma garota. Preso
em um dilema moral, alex se
recusa a concluir um trabalho
que viola seu código de ética
e então pede para cancelar tal
contrato. Cinemark Flamboyant: 21h20. Kinoplex Goiânia: 13h.
A Hora do Desespero (The
Desperate Hour, 2022, eua).
Duração: 1h24min. Direção:
Phillip Noyce. elenco: Naomi
Watts, Colton Gobbo, michelle
Johnston. Gênero: suspense,
drama. uma mãe recentemente viúva, amy Carr, está fazendo
o possível para restaurar a normalidade na vida de sua filha
e de seu filho adolescente em
sua pequena cidade do interior.
enquanto ela está fazendo sua
corrida matinal na floresta, ela
encontra sua cidade no caos
quando um tiroteio ocorre na
escola de seu filho. a quilôme-

tros de distância, a pé na floresta densa, amy corre desesperadamente contra o tempo
para salvar seu filho. Cinemark
Passeio das Águas: 22h20.
Jurassic World: Domínio (Jurassic World Domínio, 2022,
eua). Duração: 2h26min. Direção: Colin Trevorrow. elenco:
Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum. Gênero:
ação, aventura, ficção científica. Quatro anos após a destruição da ilha Nublar, os dinossauros agora vivem - e caçam - ao lado de humanos
em todo o mundo. Contudo,
nem todos répteis consegue
viver em harmonia com a espécie humana, trazendo problemas graves. esse frágil
equilíbrio remodelará o futuro
e determinará, de uma vez
por todas, se os seres humanos continuarão sendo os
principais predadores em um
planeta que agora compartilham com as criaturas mais
temíveis da história em uma
nova era. Cinemark Flamboyant: 12h25, 14h15, 15h40,
17h40, 20h50, 22h. Cinemark
Passeio das Águas: 12h20,

Top Gun: Maverick (Top Gun:
maverick, 2022, eua). Duração:
2h11min. Direção: Joseph Kosinski. elenco: Tom Cruise, miles
Teller, Jennifer Connelly. Gênero: ação. Na sequência, acompanhamos a história de Pete
‘maverick’ mitchell, um piloto
à moda antiga da marinha que
coleciona muitas condecorações, medalhas de combate e
grande reconhecimento pela
quantidade de aviões inimigos
abatidos nos últimos 30 anos.
Nesta nova aventura, maverick
precisa provar que o fator humano ainda é fundamental no
mundo contemporâneo das
guerras tecnológicas. Cinemark
Flamboyant: 12h20, 14h,
15h30, 17h20, 18h30, 19h,
20h20, 21h40. Cinemark Passeio das Águas: 21h30. Kinoplex Goiânia: 13h20, 15h15,
16h, 18h, 18h40, 20h40, 21h20.
Cineflix aparecida: 14h, 16h40,
19h20, 22h. Cineflix Butiti: 16h,
18h50, 21h30.
Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doctor strange
in the multiverse of madness,
2022, eua). Duração: 2h06min.
Direção: sam raimi. elenco:
Benedict Cumberbatch, elizabeth olsen, rachel mcadams.
Gênero: Fantasia, ação, aventura. após derrotar Dormammu
e enfrentar Thanos, o mago
supremo, stephen strange, e
seu parceiro Wong, continuam
suas pesquisas sobre a Joia do
Tempo. mas um velho amigo
que virou inimigo coloca um
ponto final nos seus planos e
faz com que strange desencadeie um mal indescritível, o obrigando a enfrentar uma nova
e poderosa ameaça. Cineflix
aparecida: 21h20. Cineflix Butiti:
16h40, 18h40.
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“O varejo é um
mercado que tudo
acontece de
maneira muito
rápida”

Comércio varejista cresce
0,9% nos últimos dois meses

Adão de Souza - PBH

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

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

Sucesso nos números

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

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

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

Era digital

Investimento

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

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