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Inflação dá sinais de alta para o mês de junho

Empresas fazem etanol de trigo

A redução das tarifas de energia, em 16 de abril, trouxe impactos limitados e
passageiros sobre as taxas de inflação. A “deflação” não se verificou e, desde o começo
de junho, os índices inflacionários retomaram a tendência de alta. Econômica 4

A cadeia do trigo ganha mais uma oportunidade com cereais exclusivos
para produção de etanol. Empresa especialista em melhoramento genético
de trigo será a responsável pelas primeiras variedades. Negócios 17
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Goiás está entre
os Estados com
mais mortes
de mulheres

Goiás está em 9º lugar em todo o País nos Estados com o maior número de feminicídios registrados no último ano, aponta levantamento
do Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MDH). Somente de janeiro a março de 2022, foram 16 casos registrados pela
Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP). Em 2019, foram 41
assassinatos, em 2020, 43, e ano passado, 53 casos. Cidades 10
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Fox Mappin, credibilidade
a serviço da democracia

N

a construção da democracia, ouvir o anseio do cidadão
é a principal forma de compreender o passado, o presente e o futuro. Este ano, em meio à polarização política, o avanço das fake news e os ataques à imprensa, é
essencial que o jornalismo profissional se estabeleça como a
melhor forma de ter acesso à informação.
Assim como o jornal impresso O Hoje, que completou em
23 de abril 18 anos sendo a voz dos goianos, quer na defesa
da democracia ou em seus direitos de cidadania, o Instituto
de Pesquisa e Mercado Fox Mappin cresce célere, desde
2018 consolidando sua credibilidade. A bússola que orienta
o Fox Mappin é a construção permanente da democracia
sem abdicar dos interesses do cidadão.
A marca do jornal O Hoje tem se destacado como veículo
independente, focado na liberdade e credibilidade. No reforço
desta fidelidade ao leitor e aos cidadãos, o Fox Mappin trilha
o mesmo caminho sem amarras de interesses políticos ou de
pessoas. Os números prospectados junto aos pesquisados são
tabulados dentro de critérios estatísticos rigorosos, tendo
como princípio a neurociência comportamental.
Além do rigor nas entrevistas, o FoxMappin tem como princípio
a credibilidade e não os desejos dos mandatários do momento,
eleitos para cumprir seu mandato, assim como o voto determinou.
Este critério respalda as nossas pesquisas de campo, tanto por
telefone ou presencial, utilizando metodologias estatísticas semelhantes
aos maiores institutos do País, sem nenhuma pirotecnia ideológica,
interesse comercial ou para agradar os governantes de plantão.
Nosso foco no Grupo O Hoje (jornal diário impresso, portal
de notícias www.ohoje.com e o canal de streaming O Hoje
News) é continuar democratizando a informação e produzir
conteúdo jornalístico a serviço da sociedade, refletindo seus
valores interpretando o que pensa nossa gente.

“Natural”, diz Mossoró sobre
empate entre Caiado e Mendanha

Pedro Pinheiro

O prefeito de Valparaíso, Pábio Mossoró (MDB), comentou o empate
técnico entre Caiado e Mendanha na pesquisa FoxMappin. Para Mossoró,
cenário se justifica por dificuldades durante a pandemia. Gestor também
rememorou situação do Estado logo após eleições de 2018. Política 2

Carlos Eduardo ribas

MarCo olivEira

Empresas precisam encarar
o desafio da modernização

Home office precisa de
gestão e não de supervisão

Opinião 3

Opinião 3

50 motoristas
são parados por
embriaguez

Gilberto Kassab diz
respeitar escolha
de Vanderlan

50 motoristas foram flagrados por
embriaguez ao volante durante o feriado de Corpus Christi pela PRF, menos que no ano passado. Cidades 10

Em Goiânia, presidente nacional
do PSD comentou situação do senador, que declarou apoio a Vitor
Hugo ao governo de Goiás. Política 6

Presidente
da Petrobras
entrega o cargo
A Petrobras informou que José
Mauro Coelho pediu demissão do
cargo e renunciou como membro
do conselho da estatal. Econômica 4

acidentes com motos crescem com delivery

A pandemia impulsionou o comércio eletrônico, via sites e aplicativos, e como consequência fomentou o mercado das entregas, tornando ainda mais difundida apresença
de motoboys e cicloboys nas ruas, com suas caixas nas costas. Cidades 9
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PSD apoia Caiado, mas
Max Menezes vai com
Gustavo Mendanha

Política 2
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Xadrez: Bolsonaro, o cabo

eleitoral de Wilder Morais
e Vitor Hugo
Política 2

Jurídica: Advogado muda de

nome para não ser confundido
com homônimo criminoso

Cidades 10

Esplanada: Indicação do novo

presidente da Petrobras trava por dois itens

Política 6
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Tempo em Goiânia
s 32º C

t 16º C

Sol o dia todo sem nuvens no
céu. Noite de tempo aberto
ainda sem nuvens.
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Bolsonaro, o cabo eleitoral
de Wilder Morais e Vitor Hugo
Presidente da Câmara pretende discutir como dobrar a
taxação do lucro e alternativas à política de preços em dólar

Lira reúne líderes
para analisar
taxação dos lucros
da Petrobras
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira
(PP-AL), disse ontem (20) que irá reunir os líderes partidários para analisar proposta de taxação dos lucros da
Petrobras. Além disso, a reunião vai examinar mudanças
na política de preços da estatal.
Em entrevista à Globonews na sexta-feira (17), o presidente da Câmara criticou o novo aumento anunciado
pela Petrobras na quinta-feira (16). O litro da gasolina foi
de R$ 3,86 para R$ 4,6 nas refinarias e o do diesel de R$
4,91 para R$ 5,61. Lira também defendeu a renúncia do
presidente da Petrobras, José Mauro Ferreira Coelho.
“Estamos perplexos. Claramente esse anúncio é uma
retaliação pela sua demissão. Está fazendo mal ao Brasil
e à economia brasileira”, disse Lira. Após pressão, Coelho
renunciou o cargo na manhã de ontem.
“A Petrobras não dá um sinal a diminuir seu lucro
de 30%, está trabalhando para pagar dividendos a
fundos de pensão internacionais. Não custava nada
esperar resultados do que estamos fazendo para diminuir a inflação para os mais vulneráveis antes de
anunciar novos aumentos”, criticou Lira.
O presidente da Casa também pretende discutir como
dobrar a taxação do lucro da empresa (CSLL) e alternativas
à política de preços da Petrobras, hoje anexada ao dólar.
Na quarta-feira (15), a Câmara aprovou o PLP 18/22, que
torna os combustíveis serviços essenciais, além de limitar
em 17% a tributação de ICMS sobre o produto. (Ana
Bárbara Quêtto, especial para O Hoje)

Em conversa com a Xadrez, o pré-candidato ao
Senado, Wilder Morais (PL), deixou pistas da estratégia
adotada pelo pré-candidato ao Governo de Goiás, Vitor
Hugo (PL), e ele para conquistar mais eleitores. O ex-senador acredita que o presidente Jair Bolsonaro (PL) —
que tenta se reeleger — será o cabo eleitoral mais importante para ‘quebrar’ o favoritismo de Ronaldo Caiado
(UB) e ultrapassar Gustavo Mendanha (Patriota). Wilder
parte do princípio de que o presidente é bem avaliado
no Estado e conta com apoiadores no campo conservador.
Soma-se a este grupamento o fato de que ele foi o
senador que mais emendas parlamentares trouxe para
Goiás. “Sei das dificuldades que enfrentamos considerando a força da máquina pública comandada pelo governador e o desconhecimento por boa parte da população de Vitor Hugo, mas a cada dia diminuímos esta
desvantagem”, sublinha. Wilder disse que havia retornado aos seus negócios e suas empresas, mas “não
podia recusar um convite do presidente da República
para disputar o Senado”. “Enquanto muitos estão brigando
para serem escolhidos pelo
Caiado, o Vitor
Hugo e eu
f o m o s
brindados
com a escolha pessoal
de
Bolsonaro.”

xadrez@ohoje.com.br

Agenda

O governador Ronaldo Caiado cumpre agenda em Itumbiara e Porteirão, no Sul do
Estado, nesta terça-feira (21).
Ele inaugura obras da educação, faz vistoria e assina ordens
de serviços em ações para a
melhoria da infraestrutura desses municípios.

Por lá

Pela manhã, em Itumbiara, Caiado visita as obras de
pavimentação da GO-309, trecho entre o município e Cachoeira Dourada. Em seguida, inaugura a quadra coberta do Centro de Educação
em Período Integral Dr. José
Feliciano Ferreira.

Iniciativa

O vereador Anderson Sales
Bokão (PRTB) sugeriu que a
Câmara criasse a Medalha
Iris Rezende, que deverá ser
entregue a 35 cidadãos que
se destacarem em qualquer
área de atuação em prol dos
goianienses, indicados pelos
35 vereadores. A homenagem
deverá ocorrer, anualmente,
em sessão solene todo dia 9
de novembro, quando o exprefeito faleceu.

Expectativa

Alerta vermelho

O Partido da Causa Operária (PCO) se manifestou nas
redes sociais após Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar o bloqueio das
redes sociais da sigla. “Abaixo a ditadura”, escreveu, em
tom de indignação, o perfil do partido.

Cuidado!

O Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO) recomendou aos prefeitos dos municípios de Mineiros,
Santa Rita do Araguaia e Portelândia a adoção de
medidas sanitárias para conter o atual surto de contágio
de Covid-19 nas cidades.

Será lançada nesta terça-feira (21), no Emater, a partir das
9h30, a quarta edição do Projeto
Virada Ambiental, com o intuito
de incentivar o plantio de espécies nativas do Cerrado.

CURTA
t

2 Gustavo Mendanha visita

a redação do jornal O Hoje na
manhã desta terça-feira.

Pábio considera “natural” disputa
acirrada entre Caiado e Mendanha
Reprodução

Prefeito de Valparaíso e presidente da
Associação dos Municípios Adjacentes a
Brasília, Mossoró avaliou levantamento
divulgado pelo Instituto FoxMappin
Felipe Cardoso
O prefeito de Valparaíso
de Goiás e presidente da Associação dos Municípios Adjacentes a Brasília (Amab), Pábio Mossoró (MDB), comentou
os resultados das pesquisas
recentes de intenção de voto.
Conforme mostrado pelo instituto FoxMappin do grupo O
HOJE na edição da última segunda-feira (20/6), o governador Ronaldo Caiado (UB) e o
ex-prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha (Patriota),
apresentaram empate técnico.
Ao comentar o assunto,
Mossoró considerou “natural”
que haja uma disputa acirrada em função das dificuldades enfrentadas pela gestão Caiado ao longo do período pandêmico. Apesar disso, o gestor garantiu que o
governador tem sido “prestativo” com os municípios e
é bem avaliado na região.
Os números se justificam,
segundo ele, também pela forma com que Caiado recebeu o
Estado em 2019. A vantagem
do governador, na visão de
Mossoró, é que, diferentemente
do ex-governador Marconi Perillo (PSDB) — que apesar da

indefinição flutua, nos bastidores, como pré-candidato ao
governo —, o atual gestor não
é marcado pela corrupção.
“Os outros candidatos têm
pregado a questão da polarização, mas a gente enxerga
que talvez seja uma estratégia
para Caiado não vencer no
primeiro turno. Na nossa região, a população tem reconhecido seu trabalho e ele se
mostra bem avaliado”, pontuou o prefeito.
Conforme revelado pelo
Instituto, o governador Ronaldo Caiado lidera com 31,26%
das intenções de voto. O exprefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, por
sua vez, 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 Vitor
Hugo (PL), 2,76%. Também
foram testados os nomes de
Weslei Garcia (PSOL), 1,38%

Cenário se justiﬁca,
segundo ele, pelas
diﬁculdades
enfrentadas durante
a pandemia de
Covid-19 no Estado

— apesar de Cintia Dias ter
sido escolhida como 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.
Os resultados foram aferidos entre os dias 28 e 31
de maio. Conforme mostrado em reportagens anteriores, o FoxMappin também

apresentou resultados sobre
os três primeiros anos de
gestão do governador. 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. (Especial
para O Hoje)
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Empresas precisam encarar
o desaﬁo da modernização
Carlos Eduardo Ribas
Os dois próximos anos serão decisivos para
o mercado de inovação, já que as mudanças
que vêm moldando o setor não podem mais
ser ignoradas. Podemos pegar como exemplo
a preocupação com o meio ambiente, até recentemente encarada como uma consequência
nas decisões comerciais. Com a necessidade
das práticas de ESG (Environmental, Social
and Governance) no topo, a governança nas
empresas se torna central, o que implica
que decisões sejam tomadas com os interesses do meio ambiente em primeiro lugar.
A preocupação com a questão
ambiental ocupará o mundo dos
negócios de forma perpétua, e as
decisões comerciais precisam ser
conscientes, sustentadas por deliberações e projeção de cenários
que empreguem tecnologia. Estudos
centenários apontavam para a improbabilidade de uma nova crise
hídrica no País. No entanto, em
meio à pior seca dos últimos 91
anos, ela chegou e ocupou boa parte
do ano de 2021. O mercado de inovação precisa estar preparado para
a imprevisibilidade, pronto para
atender as demandas com competitividade e formação de parcerias.
Outro exemplo é o setor de energia, que deve
passar por uma grande revolução nesse período
de dois anos. Ela se faz altamente necessária e
é sustentada por dois pilares que caminham
juntos: infraestrutura e regulação. Temos, no
Brasil, uma das matrizes energéticas mais renováveis do mundo. Somos o quarto país do
mundo que mais cresceu em geração de energia
solar em 2021. Mas não dá para polarizar em
uma só tecnologia e, por isso, está muito clara
para nós, como instituição de ciência e tecnologia,
a necessidade de fontes de energia híbridas.
Com isso, por que não se pensar de forma
mais integrada? Atualmente é possível, por
exemplo, aproveitar o lago de uma hidrelétrica
para piscicultura, incluí-lo no desenvolvimento
de rotas marítimas ou utilizá-lo para uma usina
solar flutuante. Os espaços embaixo de geradores
eólicos podem ser aproveitados para a agricultura, e muitos outros exemplos que ilustram
uma lógica em que a modernização caminha de
mãos dadas com a preocupação ambiental.
Em um futuro próximo, o protagonismo do

cliente no processo de geração de energia entrará
em evidência, um futuro em que as famílias poderão escolher de quem comprar a eletricidade
que abastece as suas casas. O mercado de inovação precisa estar a postos para atender também
a demanda dos consumidores, que muitas vezes
não estão preparados para fazer a gestão das
mudanças impostas pelos tempos modernos.
Mas, para esse futuro chegar, falta justamente
a regulação. É preciso modernizar também as
regras, flexibilizar. Quando se fala de mudanças
no mercado, a regulamentação pode até atrasar,
mas é impossível achar que as demandas não a
tornarão imprescindível. Em momentos como
esse, em que transições importantes
acontecem, é preciso arriscar, entrar
na disputa com inteligência comercial e agilidade.
O futuro requer, afinal, abrir
mão de algumas tradições. Estaremos cada vez mais em contato com
sistemas e plataformas computacionais avançados e isso estimula
a otimização de toda a informação
que é gerada, analisando os dados
com inteligência. A grande sacada
é estar atento a modelos de negócio,
porque são eles que vão alavancar
novas tecnologias, independente
da vertical.
No Brasil, uma ótima oportunidade é investir na melhoria de processos, buscada
por empresas de diversos setores. Alguns exemplos são a minimização de perdas técnicas por
problemas de infraestrutura ou, então, perda
de energia no processo de distribuição. Aqui,
residem verdadeiras minas de ouro para quem
atua no mercado de inovação, e oferecer essas
soluções, ou então consultoria, pode ser um divisor de águas para muitas empresas.
O mercado tem muito claro o que ele quer e
precisa: eficiência, ganho operacional, uso da tecnologia a favor da sociedade e movimentação do fluxo de capital.
Cabe agora às empresas
e instituições de ciência
e tecnologia olharem
para dentro, para seus
processos, abraçarem a
modernização e invesCarlos Eduardo Ribas é diretor comercial de institirem na inovação como
tuto de ciência e tecnoloum caminho que não
gia com sede em Curitiba
pode ser evitado.

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

CONTA PONTO
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Fica essa dúvida sobre
se, na coligação que
muito provavelmente
vai existir [do
governador Ronaldo
Caiado], se terá um,
dois ou três candidatos
a senador. Acho que
você [Lissauer Vieira]
tem que deixar claro
que será candidato de
qualquer jeito. Os
outros têm legitimidade,
mas há um acordo
precedente do
governador conosco”
Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, em visita a Goiânia
ontem (20). Para Kassab, há uma garantia dada pelo governador Ronaldo Caiado (UB) de que a vaga ao
Senado na chapa será do partido,
com o presidente da Assembleia, deputado estadual Lissauer Vieira,
como candidato.

INTERAJA CONOSCO

Home oﬃce precisa de gestão e
não de supervisão
Marco Oliveira
Os modelos de trabalho mudaram bastante
durante a pandemia da Covid-19, tendo empresas
mantido o sistema home office, outras implementado o híbrido e algumas que retornaram para o
presencial. Independentemente da escolha, acredito
que o grande erro de boa parte das
organizações seja a falta de uma boa
governança. A falha está no líder
que quer supervisionar, aquele que
faz uma microgestão, centralizando
muitas tarefas e não delegando o
que, de fato, é necessário. É aquele
profissional que quer controlar os
horários dos funcionários, se esquecendo do essencial que é fazer uma
gestão, seja para quem está dentro
ou fora do escritório.
Neste ano, a Microsoft realizou
um estudo sobre as tendências de
trabalho e revelou que, no Brasil,
58% dos profissionais estão considerando mudar para o trabalho híbrido
ou remoto em 2022. Mas, a mesma pesquisa revela
que para 38% dos trabalhadores que aderiram ao
sistema híbrido, o maior desafio é saber quando e
como comparecer presencialmente ao local da
empresa -- ou seja, demonstra uma falta de governança que afeta não somente o clima organizacional, mas também os resultados da companhia.
Se eu tenho uma boa estratégia, se a governança
está bem definida, se há critérios, se está claro o
que cabe para a rotina da empresa, qualquer modelo funcionará bem e isso é colocar em prática
uma boa gestão. Acredito num meio termo de
adequações das dinâmicas com a cultura empresarial e na disciplina dos funcionários que precisam
entender que, seja onde estiver, terão que entregar

o trabalho. Reafirmo: é preciso descobrir o que
funciona bem, não em como supervisionar.
Um líder precisa estabelecer processos, inserir
tecnologias e ferramentas que auxiliarão e facilitarão a rotina de trabalho, é necessário ter um
modelo estruturado, comunicável e transparente
para todos. E diálogo. É preciso muito diálogo.
Agora, há uma lição de casa para
o funcionário também. Ainda de
acordo com dados da pesquisa, para
53% dos profissionais o bem-estar
e a saúde se tornaram fatores mais
importantes do que o trabalho. No
Brasil, a priorização destes dois fatores foi uma das maiores, representando para 71% dos participantes a maior preocupação. Porém,
se você está utilizando aquele tempo
que gastava com a locomoção até a
empresa para trabalhar ainda mais,
algo de errado está acontecendo e
a priorização pelo bem-estar não
está sendo colocada em prática.
Isso pode ser resultado da falta de
rotina do próprio colaborador ou da falta de
gestão. É preciso responsabilidade e disciplina
de ambos os lados. Para os líderes, meu conselho
é: faça uma lista, um
checklist de perguntas
que precisa responder
para organizar o seu
modelo de negócio e
dar transparência aos
colaboradores. Crie
uma política clara, faça
pesquisa de clima e
Marco Oliveira é especiavocê passará a fazer a
lista em gestão estratégica de negócio com foco
gestão da equipe e não
em Go-To-Market
a supervisão.

É preciso
descobrir o
que funciona
bem, não
em como
supervisionar
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@jornalohoje
após reajuste nos preços dos combustíveis,
caminhoneiros prometem uma greve da
categoria. Em nota a 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. “se está ruim pode
ficar pior”, comentou o leitor.
Ricardo Simões

M

@ohoje
Tramitam na Câmara de Goiânia propostas
que instituem as medalhas iris rezende e
Maguito vilela. o primeiro projeto é analisado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa e o segundo segue para
o plenário. “uma distinção com o nome
desses dois guerreiros, eu teria muito orgulho em receber!”, disse o leitor.
Jorge Henrique Elias (@drjorgehenrique)

N

@jornalohoje
a Comissão de direitos Humanos da Câmara de Goiânia realizou a 1ª Maratona de
debates sobre a lei que institui o dia Municipal de Combate ao Encarceramento da
Juventude Negra, nesta segunda-feira (20),
às 19 horas, no auditório Carlos Eurico. a
presidente da comissão e autora da lei, vereadora aava santiago (Psdb), disse acreditar que a implantação de políticas
públicas de combate ao encarceramento
da juventude negra pode começar, de fato,
em Goiânia. “Em vez de lutar por uma educação de qualidade, vai fazer lei simbólica”,
disse o internauta.
Renato (@renatofergo)
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Primeira etapa não terá entrevistas com os moradores

IBGE inicia ação
do Censo 2022
pesquisando
entorno de
domicílios
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
iniciou ontem (20) a coleta da Pesquisa Urbanística do
Entorno dos Domicílios, que mobiliza mais de 22 mil supervisores censitários até 12 de julho. No entanto, as entrevistas ainda não estão sendo feitas e os dados serão
colhidos apenas por meio de observação.
"Não é o início da visita de porta em porta, mas é a primeira operação pública de coleta de informações", disse o
diretor de Geociências do IBGE, Claudio Stenner.
A Pesquisa Urbanística do Entorno dos Domicílios é
considerada fundamental porque todos os mais de 326
mil setores censitários, distribuídos pelos 5.570 municípios
brasileiros, são visitados. A partir desse trabalho, são
obtidas informações da infraestrutura urbana consideradas relevantes para a administração pública. Além
disso, os dados acumulados permitirão atualizar mapas
e identificar vias, o que contribui posteriormente para
o trabalho dos recenseadores.
Os supervisores censitários vão percorrer todas as
ruas de cada setor censitário que está sob sua responsabilidade. Eles deverão preencher questionários incluindo
dados relacionados aos dez quesitos investigados: capacidade da via, pavimentação, bueiro e boca de lobo, iluminação pública, ponto de ônibus ou van, sinalização
para bicicletas, existência de calçada, obstáculo na
calçada, rampa para cadeirante e arborização.
De acordo com o IBGE, os dados levantados poderão
subsidiar a formulação de políticas públicas em áreas
urbanas, visando a melhoria da qualidade de vida da
população. Além disso, as informações poderão oferecer
um quadro atual de questões urbanísticas e ambientais
das cidades, permitindo comparações.
Como no Censo 2010, será possível demonstrar, por
exemplo, quais as capitais brasileiras com a maior proporção
de domicílios em áreas arborizadas. Os resultados desta
edição serão divulgados apenas no ano que vem, junto com
todas as demais informações apuradas no Censo 2022.

Histórico

O entorno dos domicílios foi pesquisado pela primeira
vez no Censo de 2010. Na ocasião, também foi feito um
Levantamento de Informações Territoriais (LIT), destinado
a reunir dados de áreas de precariedade urbana. Desde
então, novas informações foram sendo levantadas de
forma amostral junto à Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), realizada periodicamente pelo IBGE.
Em meio ao planejamento para o próximo Censo, o
IBGE decidiu em 2017 que a LIT deveria ser unificada com
a pesquisa do entorno. O atual questionário foi definido em
2019 e aplicado de forma experimental no município de
Poços de Caldas (MG). Em 2021, houve novos testes nas
cidades Paulo de Frontin (RJ) e Nova Iguaçu (RJ).
Há um motivo pelo qual esse trabalho é realizado
pelos supervisores censitários. Posteriormente, eles vão
supervisionar as tarefas dos recenseadores que farão
as entrevistas com os moradores nos mesmos setores
censitários. "Por isso, é importante que eles conheçam
bem a área", observa Stenner.
É a primeira vez que serão investigados os quesitos
ponto de ônibus ou van, sinalização para bicicletas e
obstáculo na calçada. Além disso, de forma inédita,
todas as vilas e favelas serão visitadas.
Segundo Stenner, no Censo 2010 cerca de metade
delas, que possuem maior adensamento, ficou de fora
por dificuldades metodológicas. Para sanar o problema
nessa edição, uma nova metodologia será utilizada pelo
IBGE para fazer a identificação do percurso em áreas
labirínticas e sem sinal de GPS.

Operação censitária

O Brasil costuma realizar seu censo demográfico de
10 em 10 anos. Ele é a única pesquisa domiciliar que vai
a todos os 5.570 municípios do país. O objetivo é oferecer
um retrato da população brasileira e das condições domiciliares. As informações obtidas subsidiam a elaboração
de políticas públicas e decisões dos governos relacionadas
com a alocação de recursos financeiros.
A nova edição, que deveria ter ocorrido em 2020, foi
adiada duas vezes: primeiro por conta da pandemia de
covid-19 e depois por dificuldades orçamentárias.
Desde o início, essa operação censitária esteve envolvida
em controvérsias. Em 2019, o IBGE anunciou a redução do
questionário, gerando críticas de setores acadêmicos. (ABr)

Inflação volta a sinalizar alta
e deve “surpreender” em junho
A redução das tarifas de energia desde o
fim da bandeira tarifária de escassez hídrica,
em 16 de abril, trouxe impactos limitados e
passageiros sobre as taxas de inflação. A “deflação” (queda nos preços médios pagos em
geral pelo consumidor) inicialmente esperada
não se verificou e, desde o começo de junho,
os índices inflacionários acompanhados pelo
Instituto Brasileiro de Economia da Fundação
Getúlio Vargas (Ibre/FGV) retomaram a tendência de alta. Ainda que alguns fatores isolados tenham influenciado a elevação agora
observada, a exemplo das tarifas das passagens aéreas, as pressões inflacionárias não
cederam como se esperava.
A tendência antecipada pelo Índice de
Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S), do
Ibre/FGV, sugere que a inflação tenderá a
surpreender negativamente ao longo de junho, frustrando as expectativas dos mercados
mais uma vez. As previsões mais recentes
vinham girando ao redor de uma taxa de
0,70% para junho, considerando a variação
esperada para o Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA), do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O IPC-S, no entanto, veio numa faixa bem
mais elevada a se considerar a medição feita
entre os dias 16 de maio e 15 de junho, apontando variação de 0,91%. Nas quatro semanas
encerradas no dia 7 deste mês, o IPC-S havia
registrado variação de 0,79%, saindo de 0,50%
nos 30 dias de maio. Ou seja, no curto espaço
de duas semanas, o índice registrou elevação
correspondente a 0,41 pontos.
Para comparação, o IPC-S havia anotado

BALANÇO
t

2 Além da habitação, as
despesas com vestuário subiram 1,94% até 15 de junho,
entrando igualmente em aceleração depois do avanço de
1,21% registrado em maio.
Os preços dos alimentos, embora tenham experimentado
modesto recuo, passando de
uma variação de 0,73% até a
quadrissemana terminada
em 7 de junho para 0,70%
no dia 15, mantêm-se acima
dos níveis observados no final
de maio (0,45%).
2 As pressões observadas
naqueles setores contribuíram para virtualmente anular o efeito baixista proporcionado pela variação menos intensa nos preços do
grupo transportes, que saíram de 1,02% em maio para
0,30% nos 30 dias finalizados em 15 de junho, especialmente por conta do etano, que acumulou redução
de 4,87% naquele último
período. Os novos aumentos
do diesel e da gasolina, além
de influírem nos preços do
etanol, principal “concorrente” do seu equivalente
fóssil, deverão ajudar a reverter aquela tendência nas

variação de 0,41% nas quatro semanas encerradas no dia 15 de maio, ou seja, um
mês depois de revisada a bandeira tarifária.
Os efeitos do menor custo de energia sobre
o indicador ainda puderam ser percebidos
na primeira quadrissemana de junho, quando a tarifa havia sofrido baixa de 4,99%.
Na medição da semana seguinte, cobrindo,
na verdade, um intervalo também de 30
dias, a redução ficou limitada a 0,15% e,
daqui em diante, a energia tenderá a exercer alguma pressão de alta sobre o índice,
considerando os reajustes regulares da tarifa de energia sancionados pela Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel) em
favor das distribuidoras.

Fim do efeito tarifário

O leve recuo das tarifas da energia residencial na primeira quinzena de junho
(sempre considerando períodos quadrissemanais) não foi suficiente para evitar um
avanço mais vigoroso das despesas com habitação naquele período. Para comparar, os
preços médios do grupo habitação haviam
baixado 2,98% nas quatro semanas encerradas em 15 de maio, mas fecharam o mês
passado com redução média de 1,37% e
avançaram 0,79% nos 30 dias terminados
em 15 de junho. A antecipação da mudança
da bandeira tarifária de 30 de abril para o
dia 16 do mesmo mês não surtiu os efeitos
esperados pela equipe econômica e pelo
desgoverno de Brasília, vale dizer, as pressões
altistas continuam a estimular os índices
de desaprovação do governo.

próximas semanas.
Sob efeito da alta de
15,90% nos preços das passagens aéreas, o grupo educação e recreação apresentou
elevação de 3,44% em quatro
semanas até 15 de junho, ligeiramente acima dos 3,12%
observados nos 30 dias de
maio. O item tem apresentado volatilidade relativa nos
últimos meses, principalmente por conta das oscilações
nos preços das passagens.
Até 15 de maio, por exemplo,
a alta nas despesas nesta área
havia sido de 3,75%. A redução apontada para as semanas anteriores foi revertida
desde o começo deste mês. E
pode registrar nova reviravolta diante de promoções
eventuais realizadas pelas
companhias aéreas.
2 Os modelos frequentemente adotados pelo mercado financeiro em suas projeções macroeconômicas sugerem que a alta da taxa de juros tende a afetar a atividade
econômica com uma defasagem em torno de 12 meses.
Quer dizer, o custo mais salgado do crédito, deliberado
pelo Banco Central (BC), pas-

2

saria a pressionar os negócios
para baixo um ano após a
elevação dos juros básicos,
fazendo a inflação, teoricamente, desacelerar. O movimento de alta dos juros foi
retomado pelo BC no começo
da segunda quinzena de março do ano passado e, desde
então, a taxa saltou de 2,0%
para 13,25% ao ano, num salto de 11,25 pontos de porcentagem.
2 Praticamente dois terços
desse aumento ocorreram
entre outubro do ano passado
e junho deste ano, com elevação de sete pontos nos juros básicos – o que significa
dizer, dando crédito aos modelos econométricos do mercado, que o impacto maior
sobre o Produto Interno Bruto (PIB) tenderia a ser registrado a partir de algum momento na segunda metade
deste ano. Isso explicaria porque os mercados estariam
bem menos otimistas com o
que deverá ocorrer com a
economia no próximo semestre, com o setor antecipando
números muito mais modestos para o terceiro e o quarto
trimestres deste ano.

José Mauro Coelho pede demissão

da presidência da Petrobras
A Petrobras informou ontem (20) que José Mauro Coelho pediu demissão do cargo
de presidente da empresa e
renunciou ao cargo de membro do Conselho de Administração da estatal. O pedido de
demissão ocorre após pressão
do Congresso Nacional e do
presidente Jair Bolsonaro devido ao aumento anunciado
na última sexta-feira (17). O
governo chegou a ameaçar o
início de uma CPI para investigar a empresa, apesar das
indicações de seis, dos 11 conselheiros terem partido do próprio presidente. A estatal vive
uma disputa com relação à

política de paridade internacional, que precifica os combustíveis com base no dólar.
“A nomeação de um presidente interino será examinada pelo Conselho de Administração da Petrobras a partir de agora”, diz o comunicado da companhia.
Segundo o estatuto da Petrobras, o presidente interino é escolhido entre os diretores da empresa no caso
de renúncia.
No dia 23 de maio, o Ministério de Minas e Energia
informou que o governo federal, como acionista controlador da Petrobras, tinha de-

cidido pela troca do presidente da estatal.
À época, o governo anunciou que José Mauro Coelho,
que assumiu o cargo no dia 14
de abril, seria substituído por
Caio Mário Paes de Andrade.
O novo nome indicado
pelo governo precisa ser
aprovado pelo Comitê de Pessoas da Petrobras que faz a
avaliação de currículo.
Depois, tem que ser eleito
na Assembleia Geral Ordinária
da empresa. Após essa etapa,
ainda terá seu nome submetido ao Conselho de Administração da companhia, onde
precisará ser aprovado. (ABr)
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Mesmo com PSD apoiando Caiado,
Max Menezes vai com Mendanha

Carlos Costa/Alego

Deputado estadual
diz que partido
conhece sua
relação com
o ex-prefeito
de Aparecida
de Goiânia
Francisco Costa
Em eleições majoritárias
dissidências são comuns. Partidos que apoiam determinadas candidaturas costumam
ter filiados fazendo palanques
para adversários. Em alguns
casos, isso rende até expulsões da sigla – em 2018, o
MDB que tinha o presidente
estadual Daniel Vilela como
postulante ao governo de
Goiás "removeu" alguns caiadistas (hoje, curiosamente Vilela está com Ronaldo Caiado
[União Brasil] e teve que remediar os atritos da época).
Há, contudo, algumas situações em que as próprias
siglas entendem o histórico
do filiado e "deixam passar"
o palanque. O PSD é quase
certo na base de Caiado.
Ainda assim, um nome fará
palanque para outro précandidato – e aqui não é senador Vanderlan Cardoso,
aliado do presidente Jair
Bolsonaro (PL), que já anunciou como pré-candidato
major Vitor Hugo (PL), mas
outro dissidente. Trata-se
de Max Menezes.
Max confirmou ao Jornal
O Hoje que já conversou com
a legenda e que todos são
muito conscientes da relação
que ele possui com o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia,
Gustavo Mendanha. O hoje
deputado estadual foi secretário da gestão Mendanha até
o dia que assumiu cadeira na
Assembleia Legislativa de
Goiás (Alego), quando Humberto Aidar (MDB) foi para o
Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-GO) no fim de
março deste ano.
"Tenho minha relação com
Gustavo e todos são conscientes. Então, o partido me deu
a possibilidade de seguir deputado e fazer palanque para

Gustavo em Aparecida de
Goiânia", destaca o pré-candidato à reeleição.
O aparecidense reforça
que, na Assembleia, atua de
forma isonômica, sem bandeira partidária na frente
das decisões. “A influência
que a gente tem que ter é
de quem nos elegeu. Então,
atuo com independência,
sem prejuízo ao governo ou
aos municípios.”

Representante de
Aparecida de Goiânia

Max é o único representante de Aparecida na Alego,
neste quadriênio. Segundo ele,
mesmo o deputado atuando
por todo o Estado, é importante
que o município - especialmente os maiores - tenham
seus nomes na Casa.
Ele cita que a cidade perdeu
representatividade nos últimos
anos e o maior desafio é apresentar essa necessidade aos
eleitores. "Um deputado terá
aproximadamente R$ 10 milhões em emendas no ano que
vem. Mesmo atendendo a todos os municípios, quem é da
cidade tem um olhar diferente.
Todas as grandes cidades têm
representante", argumenta.

“O partido me deu a
possibilidade de
seguir deputado e
fazer palanque para
Gustavo em
Aparecida de
Goiânia”, disse Max
Menezes ao O Hoje
Dissidência para
o outro lado

Também dissidente, mas
para o lado do governador
Ronaldo Caiado, o Republicanos – aliado de Mendanha
na disputa – tem nomes importantes que não farão palanque para Gustavo. Entre
eles está os prefeitos de Goiânia, Rogério Cruz, e Caldas
Novas, Kleber Marra; além
dos deputados estaduais Jeferson Rodrigues e Rafael
Gouveia.
A sigla presidida no Estado
por João Campos, que é précandidato ao Senado na chapa
de Mendanha, deu carta branca para os filiados escolherem
seus postulantes ao Palácio
das Esmeraldas. A justificativa
é eu o partido não tem pré-

candidato ao governo. Mendanha, entretanto, já disse
que está aberto ao diálogo.
Atualmente, além de Gustavo Mendanha e Ronaldo
Caiado, são pré-candidatos
ao governo de Goiás: major
Vitor Hugo (PL), Wolmir
Amado (PT), Helga Martins
(PCB), Edigar Diniz (NOVO)
e Cintia Dias (PSOL). Marconi
Perillo (PSDB) ainda não definiu se disputa o governo
ou o Senado.

Pesquisa de
intenção de votos

O governador Ronaldo
Caiado (União Brasil) lidera
a pesquisa Fox Mappin, encomendada pelo Jornal O
Hoje e divulgada na segunda-feira (20), 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 exreitor 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. (Especial
para O Hoje)

MORTES NO VALE DO JAVARI

Senado ouvirá ministro da Justiça e Univaja na quarta-feira
A Comissão Temporária Externa do Senado, criada para
acompanhar os desdobramentos do aumento da violência
na Região Amazônica e os assassinatos do indigenista Bruno
Pereira e do jornalista britânico
Dom Phillips, aprovou ontem
(20) o seu plano de trabalho.
Segundo os senadores, as
audiências começarão na próxima quarta-feira (22) com depoimentos dos representantes
da União dos Povos Indígenas
do Vale do Javari (Univaja) às
10h e, às 14h, do ministro da
Justiça, Anderson Torres, a ser
convidado a participar. O convite será votado ainda hoje em
reunião da Comissão de Direitos
Humanos (CDH) do Senado.
Além do ministro da Justiça,
entre as autoridades que também serão chamadas à comissão, ainda sem data definida,
estão o procurador-geral da
República, Augusto Aras, que
está na região do Vale do Javari,
o presidente da Funai, Marcelo

Marcello Casal Jr/ABr

Parlamentares querem analisar desdobramento da violência na Amazônia
Xavier, e o prefeito de Atalaia
do Norte (AM), Denis Paiva.
Pelo plano aprovado, os
senadores querem entender
a possível relação das mortes
do indigenista e do jornalista
inglês com o esquema de pesca ilegal e narcotráfico. Outra
providência a ser tomada envolve a solicitação de retomada e a conclusão do inquérito do assassinato, em
Tabatinga (AM), em setembro

de 2019, de Maxciel Pereira
dos Santos, ex-Funai.
Defensor dos indígenas do
Vale do Javari, ele trabalhava
nas operações de combate à
caça, pesca, garimpo e exploração madeireira no território,
que reúne a maior população
de indígenas isolados do mundo. Max, como era chamado
pelos amigos, foi assassinado
em Tabatinga na presença da
enteada e da mulher.

Forças de segurança

Ainda durante os trabalhos
da comissão, os senadores pretendem levantar e acompanhar quais processos existem
no âmbito da Polícia Federal
e em órgãos do estado que
tratem da situação do narcotráfico na região Norte e quais
medidas foram tomadas.
Outra decisão aprovada é
o pedido de envio imediato
de forças de segurança pública para a garantir a integridade física dos servidores da
Funai em todas as Bases de
Proteção do Vale do Javari Quixito, Curuçá e Jandiatuba,
bem como as sedes da Coordenação Regional Vale do Javari e da Coordenação Frente
de Proteção Etnoambiental
Vale do Javari (CFPE-VJ).
Os parlamentares também
desejam o envio imediato de
forças de segurança pública
para garantir a integridade física dos vigilantes indígenas
que compõem a Equipe de Vi-

gilância da Univaja (entre eles,
Orlando Possuelo e Tataco) e
dos coordenadores da Univaja,
Paulo Marubo, Eliésio Marubo
e Eriberto Marubo, o Beto.

Integrantes

Composta por nove membros titulares, sendo três da
Comissão de Meio Ambiente,
três da Comissão de Constituição e Justiça e três da CDH,
em um prazo de 60 dias, o
grupo, presidido pelo senador
Randolfe Rodrigues (Rede-AP),
também pretende investigar
in loco as causas do aumento
da criminalidade e de atentados contra povos indígenas,
quilombolas, ribeirinhos e jornalistas na região Norte e em
outras áreas, bem como fiscalizar providências adotadas
desde o desaparecimento de
Bruno Pereira e de Dom Phillips, servindo como subsídio
para eventual pedido de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). (ABr)
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Divulgação/Prefeitura de Formosa

Esplanada
Leandro Mazzini e Walmor Parente |
reportagem@colunaesplanada.com.br

Chamado internacional

Não há menção do ano de fabricação mais recente no relatório

Justiça de Formosa
recebe denúncias
do MP por crimes
em contratações
A Justiça de Formosa, por meio da 2ª Vara Criminal, recebeu duas denúncias oferecidas pelo Ministério Público
de Goiás (MPGO) nas quais são apontadas possíveis práticas
de crimes por parte de servidores públicos na contratação
de serviços ao município.
As denúncias ocorreram por intermédio da 3ª Promotoria
de Justiça de Formosa. Foram denunciadas a ex-secretária
de Assistência Social de Formosa Polyanna Ungarelli Ala
Roller e a servidora Leidina Gomes de Castro Monteiro, por
crimes da Lei de Licitações, quando há fraude na licitação e
prorrogação indevida de contrato; por associação criminosa,
falsificação de documento e desvio de bem-público.
As denúncias entregues em abril deste ano pelo promotor
de Justiça Douglas Chegury, foram recebidas pelo juiz
Eduardo de Agostinho Ricco no início deste mês. Em maio,
outra denúncia por fatos semelhantes envolvendo as duas
servidoras também foi aceita pela Justiça.
Uma das acusações apontadas em 2017 mostra que
Maria Liliane Pires Pacheco, por meio de processo supostamente fraudado de licitação, venceu o contrato com o município de Formosa para a prestação de serviço de aluguel
de veículo modelo Fiesta (Ford).
Segundo apurado pelo MPGO, há indício de favorecimento nos processos licitatórios, pelo fato de Maria
Liliane ter sido a vencedora da disputa antes mesmo de
o município receber outras propostas de concorrentes.
(Rodrigo Melo, especial para O Hoje)

Prospecção de risco

As principais ONGs internacionais que atuam
na Amazônia preparam grande campanha nas
redes sociais para alertar o mundo: Garimpeiros,
grileiros, madeireiros, desmatamento para pecuária
– em terras particulares e da União, somados à
violência com a ausência de forças policiais. Amazonas, Rondônia, Acre e Pará, só para citar estes
Estados, estão abandonados. Desde ano passado
o Conselho da Amazônia, comandado pelo vicepresidente Mourão, não se reúne.

A indicação de Caio Mário Paes
de Andrade para a presidência da
Petrobras, pelo presidente Jair Bolsonaro, travou em dois itens. A Coluna apurou com fontes da direção
e do Palácio que ele não cumpriu
dois requisitos da lista: não tem
experiência anterior de gestão, conforme manda a Lei das Estatais
(13.303), e há um constrangimento
ainda a ser resolvido. Uma pesquisa
da diligência interna constatou que
ele não concluiu uma pós-graduação no exterior, conforme está no
currículo – o caso já é comparado
ao deDecotelli no Ministério da
Educação. A assessoria da petroleira
foi questionada e não respondeu
até o fechamento da Coluna.

Mayday dos pilotos

Edital relâmpago

A alta do diesel nas bombas e a estagnação do
preço do frete já tiveram efeito paralelo na praça
(e nas pistas). Cresceu significativamente a procura
de caminhoneiros por crédito imediato – a antecipação de recebíveis, em especial. Quem constata é
a Repom, da Edenred Brasil especializada em soluções de gestão e pagamento de despesas para o
mercado de transporte rodoviário de carga. Houve
incremento de 251% na negociação de contratos,
entre abril de 2021 para o mesmo mês deste ano.

Os professores e alunos da Universidade Federal do Amapá foram
surpreendidos no dia 10 de Junho
com o edital da consulta prévia
para escolha do reitor e vice-reitor,
com prazo de apenas uma semana
para campanha, debates e apresentação de propostas. Por regra, o
edital deveria ter sido divulgado
pela Comissão de Consulta Prévia
cinco meses antes da expiração dos
atuais mandatos – dia 22 de setembro; ou seja, desde 22 de abril. E o
prazo normal para campanha eleitoral é de um mês. Há suspeitas de
ingerência política-ideológica.

Comandantes e pilotos das companhias aéreas
do Brasil estão receosos com lobby das empresas
no Congresso Nacional pela aprovação de uma lei
que permite terceirização e contratação de mais estrangeiros. O mercado está mais aberto à contratação
de latinos no Brasil, para um exemplo. Com os
aportes de capital estrangeiro nas companhias, as
acionistas estão empregando mais compatriotas.

Vaivém das poltronas

A turma de Brasília se apega a um mandato. Cinco
ex-governadores confirmam candidaturas à Câmara
dos Deputados pelo Distrito Federal: Rodrigo Rollemberg (PSB), Maria Abadia (UB), Rogério Rosso (PP),
Agnelo Queiroz (PT), Cristovam Buarque (Cidadania).
E dois ex-vices também entrarão no páreo: Renato
Santana (PP) e Tadeu Filipelli (MDB, para distrital).

Turma do volante

A Coluna errou

A nota “Kalil a mil (no ar)” foi publicada ontem
com dois erros. O nome certo é Alexandre, e não
Roberto Kalil. E ele se desincompatibilizou do
cargo de prefeito de BH para viajar em campanha
para o Governo de Minas.

Kassab diz não haver crise
caso Vanderlan não siga partido
Em visita a Goiânia, presidente nacional do
PSD falou sobre apoio ao atual governador
de Goiás Ronaldo Caiado (UB) e a relação
com o senador, que tende a apoiar major
Vitor Hugo para o Palácio das Esmeraldas
Thauany Melo
Focado no apoio à pré-candidatura ao Senado Federal
do presidente da Assembleia
Legislativa de Goiás (Alego),
Lissauer Vieira (PSD), o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, visitou Goiânia
na segunda-feira (20). Na ocasião, o pessedista falou sobre
apoio ao atual governador de
Goiás, Ronaldo Caiado (UB), e
a relação com Vanderlan Cardoso (PSD) – que, apesar de
ter recebido apoio de Caiado
quando concorreu à Prefeitura
de Goiânia em 2020, tende a
apoiar o pré-candidato do presidente Jair Bolsonaro (PL),
major Vitor Hugo, para o Palácio das Esmeraldas.
“O PSD é independente do
governo federal, tem alguns
parlamentares que apoiam e
os que não apoiam. Eu espero,
torço para que ele [Vanderlan]
possa estar junto nesse apoio,
mas não temos nenhuma crise
se ele não estiver, porque,
desde o primeiro momento,
ele mostrou uma certa dificuldade pelo envolvimento
dele com o governo federal,
portanto não teremos nenhuma crise, mas seria uma gran-

de perda", declarou Kassab.
O pré-candidato ao Senado
na chapa de Major Vitor Hugo
é Wilder Morais (PL).
O presidente do PSD ressaltou que o apoio a Caiado é
um projeto antigo dentro do
partido. “Já naquele momento
[quando Vanderlan concorreu
à prefeitura] foi construído entendimento para que o PSD
apoiasse a candidatura de Caiado e recebesse apoio a candidatura de senador”, explicou.
Além de ter defendido a
candidatura única, Kassab disse que o governador de Goiás
é o maior interessado na aliança com a sigla. “Para a campanha, a candidatura única será
muito mais harmoniosa”, disse.
Caiado, no entanto, ainda não
confirmou Lissauer na corrida
pelo Senado na chapa majoritária. “Posso afirmar que aconteceu esse entendimento e a
reciprocidade ficou clara com
as eleições deste ano”, defendeu Kassab. “Caiado tem muita
experiência, então ele saberá
compor e atender os aliados,
porque ele é o maior interessado”, completou.
Além de Lissauer, também
querem uma vaga na chapa
de Caiado: Delegado Waldir

“O PSD é
independente do
governo federal,
tem alguns
parlamentares que
apoiam e os que não
apoiam. Eu espero,
torço para que ele
[Vanderlan] possa
estar junto nesse
apoio, mas não
tenho nenhuma crise
se ele não estiver”,
disse Kassab

(UB), Zacharias Calil (UB), Alexandre Baldy (PP) e Luiz do
Carmo (PSC). O último, no entanto, não descarta composição
com Marconi Perillo.

Pesquisa

Uma pesquisa do Instituto
Paraná divulgada na segunda-feira (20) mostrou que Lissauer Vieira aparece em último
lugar nas intenções de voto
para ocupar uma cadeira no
Senado, com 2.1% da preferência do eleitorado. Em defesa, Kassab disse que essa é a
primeira pesquisa que o PSD
abraça formalmente.
Conforme o levantamento,
Marconi Perillo (PSDB) está na

liderança da corrida eleitoral
para o Senado Federal, com
27,5%. Na segunda posição está
Waldir Soares (UB), com 17,3%.
Nos bastidores, a conversa é
de que a candidatura do ubista
é mais eficaz para a campanha,
já que ele apresenta melhores
resultados nas pesquisas.
Além de Perillo e delegado
Waldir, foram considerados:
João Campos (Republicanos),
com 8,7%; Dr. Zacharias Calil
(UB), com 8,2%; Alexandre Baldy (PP), com 4,9% e Luiz do
Carmo (PSC), com 3,2%. Outros
19,7% pretendem votar branco
ou nolo e 8,4% não sabem ou
não quiseram responder. (Especial para O Hoje)
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ColoquEm a cara
Rosiron Rodrigues / Goiás EC

Jair Ventura mostra
insatisfação com
erros de
arbitragem que
prejudicaram
clube contra o
Corinthians:
“O Goiás saiu
prejudicado”
Victor Pimenta
O Goiás perdeu sua segunda seguida na competição e
agora ocupa a 17ª colocação,
o primeiro clube dentro da
zona de rebaixamento. A equipe esmeraldina acabou perdendo por 1 a 0 para o Corinthians no último domingo (19),
em um jogo bastante polêmico.
O Corinthians foi amplamente superior ao Goiás, tendo mais posse de bola e volume de jogo, mas não condiz
com que foi o resultado devido as suas finalizações no gol,
as quais o Tadeu não teve
muita dificuldade. O único
gol do jogo saiu em um pênalti mal marcado em que a
bola bateu na costela do Caio
Vinicius e na cobrança, Fábio
Santos marcou.
“A gente sai como uma
derrota onde nosso adversário teve mais volume de jogo
sim, mas o Tadeu não fez nenhuma grande defesa. Tiveram um chute no final do Roger Guedes que foi na mão
do Tadeu e só isso. A gente
sai daqui com uma sensação
ruim, porque com todo respeito, eles não fizeram por
merecer a vitória, mas dentro
de um erro de arbitragem
que está claro para todo mundo e o Goiás sai prejudicado
hoje”, disse Jair Ventura.
A arbitragem de Bruno Arleu mostrou dois tipos de cri-

térios em relação a marcar
uma penalidade. Se ele validou uma bola na costela, marcando contra o Goiás, ele não
viu o puxão de camisa de
Robson em Pedro Raúl, onde
o VAR comandado por Wagner Reway nem sequer analisou. Jair acha que passou
da hora da arbitragem prestar
esclarecimentos, principalmente nos erros recentes que
vem tendo em toda rodada
no Brasileirão.
“Com certeza e acho que
seria justo. Como os grandes
protagonistas do espetáculo
são os jogadores, o maior patrimônio são os nossos torcedores e eles (arbitragem) tem
uma parcela direta que interfere no jogo, como foi hoje.
Então eles tinham que vir aqui

MERCADO DA BOLA

Ex-Grêmio Anápolis,
Sandro Lima é
anunciado em
clube sul-coreano
O atacante Sandro Lima
estará de casa nova na próxima temporada. O jogador foi recentemente
anunciado pelo Gwangju,
atual líder da K League 2,
da Coreia do Sul. Ele comemorou o acerto em suas
redes sociais.
“Obrigado meu Deus,
por mais essa oportunidade
em mais um clube na minha carreira. Que eu possa
ser sempre o mesmo , com
muita entrega, dedicação
e trabalho… E ir em busca
dos objetivos. Agora sou
mais um da família
@gwangju_fc que possamos
ser felizes juntos. Glória a
Deus!”, dizia a publicação.

Quem é Sandro Lima?

Natural de Belém (PA),
o jogador passou pela
Aseev, Goiatuba, Independente Tucuruí e Grêmio
Anápolis antes de despontar no futebol português.
Jogou por sete anos em Portugal, defendendo as cores
do Rio Ave, Académico de
Viseu, Chaves, Estoril Praia
e por último o Gil Vicente,
se destacando pelo clube
na elite nacional.

Logo foi vendido ao
Tianjin Teda FC, da China,
com o Grêmio Anápolis lucrando pouco mais de 1
milhão de reais em sua
transferência. Foi curta
sua passagem e logo se
transferiu para o Gençlerbirligi, da Turquia. Foram
47 jogos pelo clube turco,
marcando quinze gols e
dando oito assistências.
Foi o artilheiro da equipe
na última temporada.
Agora, o atacante de 31
anos embarca em mais
uma aventura na sua carreira, onde defenderá as
cores do Gwangju, da Coreia do Sul. Atualmente a
equipe lidera a K League
2. Além de Sandro, o time
sul-coreano tem em sua
equipe dois brasileiros, os
atacantes Reis e Mike.
O atacante já se apresentou ao seu mais novo
clube, mas ainda sem data
para sua estreia. O Gwangju volta a campo já nesta
terça-feira (21), quando visitam o Daejeon Hana Citizen, atual segundo lugar,
no Daejeon World Cup Stadium. (Victor Pimenta,
especial para O Hoje)

Treinador falou
sobre confronto
diante do Atlético
Goianiense, na
próxima quartafeira, pela Copa
do Brasil

explicar e falarem que errou,
como a gente fala, como acontece em uma escalação errada
e se um jogador falha, eu sou
questionado porque eu botei.
Porque a arbitragem também
não sentar e falar? Eles somem, não acontece nada do
que eles passaram e por vezes
nos bastidores eles pedem desculpas que errou e não sei o
que, mas não chegam aqui e
falam”, ressaltou o treinador.
Agora o Goiás não vai ter
tempo para descansar e nem
Jair Ventura. Na próxima quarta-feira (22), já acontece o primeiro jogo das oitavas de final
da Copa do Brasil e no clássico
diante do Atlético Goianiense.
O time esmeraldino venceu o
primeiro confronto nacional
no ano por 1 a 0, no Accioly, e

agora volta a casa do time
rival, por outra competição.
“Agora é outro momento, é
um jogo eliminatório e aquela
velho clichê que a gente fala
que será aquele jogo de 180
minutos, nada além da verdade, nada está decidido nesse
primeiro jogo. Quando perdemos pro Red Bull já falaram
para pouparmos a equipe, que
não conseguiríamos nada em
Bragança e fomos lá e eliminamos a forte equipe deles.
Cada jogo é uma história e a
gente vai encarar esse jogo
como uma final de Copa do
Mundo e é assim que eu encaro
em todos os jogos nas equipes
que eu trabalho e nesse clássico
não vai ser diferente”, concluiu
o comandante esmeraldino.
(Especial para O Hoje)

VILA NOVA

Formiga classiﬁca momento atual

do Vila Nova como “normal”
No próximo sábado (25),
o Vila Nova tentará colocar
um ponto final em um incômodo jejum. Sem vencer no
Campeonato Brasileiro da Série B há sete rodadas, o time
comandado pelo técnico
Dado Cavalcanti tenta voltar
ao caminho das vitórias para
deixar a lanterna e a zona
de rebaixamento da competição nacional.
Apesar de difícil, a atual situação colorada é vista como
“normal” por um dos jogadores
do elenco. Para o lateral-esquerdo Willian Formiga, todas
as 20 equipes que disputam a
Segundona passarão, em algum momento do torneio, por
um momento de dificuldade,
como o que o Tigre está vivendo. Apesar disso, o defensor
crê que o clube ainda brigará
na parte de cima da tabela.
“Sabemos do momento difícil no qual nos encontramos.
Todo mundo vai passar por
um momento assim. Podem
ter certeza disso. Temos que
aproveitar que o nosso está
sendo agora, no começo da
competição, para reagirmos
depois e tentar escapar dessa
parte de trás da tabela, pensando em brigar lá em cima.
O Dado (Cavalcanti) tem passado confiança para nós. E
também vamos trabalhar forte
durante esta semana para fazer
um grande jogo contra o Cri-

Fernando Brito/Vila Nova FC

O lateral Willian
Formiga atuou em
sete dos 13 jogos do
Tigre na Segundona

ciúma, no sábado (25)”, disse
Willian Formiga.
Desde que Dado Cavalcanti
chegou ao Colorado, Formiga
tem atuado de uma maneira
diferente em relação à maneira
como atuava com Higo Magalhães, antecessor de Dado. Com
o novo comandante, o lateral
tem feito também a função de

um terceiro zagueiro, ao lado
de Renato e Rafael Donato ou
Alisson Cassiano. Segundo o
camisa 13, a posição não é nenhuma novidade, pois, em outros clubes, ele já atuou assim.
“Ele conversou comigo sobre esse novo posicionamento.
Eu já tinha jogado assim em
outros clubes e não vejo dificuldades. Estou aqui para ajudar a equipe de qualquer maneira. Nesta posição, damos
mais liberdade aos alas e mais
estrutura à marcação, na parte
de trás. Mas não vejo nenhum
problema. O que o professor
(Dado Cavalcanti) me pedir
para ajudar o grupo e a equipe, eu estarei disponível para
fazer”, finalizou Willian Formiga. (Breno Modesto, especial para O Hoje)
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Carlos Costa

Com um gol e uma assistência, o atacante Airton comandou a virada do Atlético em cima do Juventude

objEtivo alcançado

Breno Modesto
No último domingo (19), o
Atlético Goianiense conquistou sua quarta vitória no Campeonato Brasileiro. Jogando
no Estádio Antônio Accioly, o
time comandado pelo técnico
Jorginho bateu o Juventude,
de virada, por 3 a 1. Com os
três pontos conquistados, o
Dragão foi aos 16 na competição, deixando a zona de rebaixamento e pulando para
a décima segunda colocação
na tabela de classificação da
competição nacional.
Na visão do comandante
rubro-negro, sua equipe poderia ter empatado o confronto
com o Jaconero ainda na primeira etapa, porém, está de
parabéns por não ter se abatido após o “apagão” diante do
Palmeiras, na última quintafeira (16), onde sofreu quatro

Jorginho celebra vitória contra o Juventude e saída
da zona de rebaixamento do Brasileirão
gols em sete minutos.
“Foram dois tempos distintos. Poderíamos ter empatado
o jogo (ainda no primeiro tempo), mas sabíamos que o Juventude viria “fechadinho”,
mas, ao mesmo tempo, nos
pressionando e tentando dificultar para que não conseguíssemos construir (jogadas). E
foi o que aconteceu. Em muitos
momentos, nós tivemos de fazer ligações diretas, mas a equipe está de parabéns, porque
não se abateu (pela goleada
sofrida contra o Palmeiras).
Não são sete minutos que vão
determinar quem nós somos.
Somos corajosos, organizados,
“vamos dentro” do adversário,
independentemente se é o Co-

rinthians, se é o Palmeiras,
como aconteceu. Nós “fomos
dentro” dos caras e poderíamos
ter saído com a vitória nesses
dois jogos. Mas perdemos para
dois grandes times. Os atuais
líder e vice-líder. E o pessoal
está de parabéns por não abaixar a cabeça e terem continuado com o objetivo de sair
da zona de rebaixamento. Saímos e empurramos nosso adversário (Goiás) de quarta-feira (22) para lá. Isso é importante para nós e estamos muito felizes com o resultado”,
comentou Jorginho.
Outro assunto abordado
por Jorginho em sua entrevista coletiva foi Marlon Freitas. O capitão atleticano foi

vaiado por parte da torcida
rubro-negra após perder um
pênalti quando a partida ainda estava 1 a 0 para o Juventude. Para Jorginho, é preciso
que o torcedor motive o time
ao invés de criticar.
“O Marlon (Freitas) é um
jogador importantíssimo para
nós. Então, eu peço, de todo
coração, que o nosso torcedor
motive, incentive e não faça
isso. Não é só pelo Marlon,
mas, sim, por todos os jogadores. Nós precisamos entender
o quanto a torcida e seu apoio
são importantes. Independentemente se ele perdeu um gol,
o mais importante é a contribuição de todos os torcedores”,
disse Jorginho.

Quem também falou sobre
o triunfo atleticano foi o atacante Airton, que entrou na
segunda etapa e contribuiu
significativamente com o resultado, já que deu ajudou a
equipe com um gol e uma assistência. Segundo o jogador,
a conversa com Jorginho durante o intervalo foi determinante para a virada.
“Jogamos contra uma equipe muito qualificada, que é o
Juventude. Tentamos nos encaixar bem no primeiro tempo, mas, infelizmente, as coisas não fluíram. Mas, no segundo tempo, depois da conversa que tivemos com o Jorginho, conseguimos esse encaixe. Eu pude entrar bem,
ajudando com um gol e uma
assistência. Mas o mais importante é que a equipe saiu
vitoriosa”, comemorou Airton. (Especial para O Hoje)
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Muitos desses não tiveram o devido treinamento para transitar com aqueles baús de entrega. Como eles ganham por produtividade, querem sempre andar mais rápido", diz especialista

Acidentes com moto acompanham
crescimento de deliveries
Quantidade de motociclistas para entrega aumentou em 979,8% de 2016 até 2021
Fotos: Pedro Pinheiro

Maria Paula Borges
Durante a
pandemia e a
necessidade
de isolamento social, o comércio virtual foi impulsionado no Brasil. O mercado de entregas se
tornou algo necessário, consequentemente aumentando
a presença de motoboys e cicloboys nas ruas. Assim, diante da necessidade de se manter em casa, os aplicativos de
entrega – como iFood, 99pop,
Rappi e UberEats – transformaram a visão de serviços de
delivery. Com o aumento de
motoristas trafegando pelas
cidades, a quantidade de acidentes também cresceu.
Uma pesquisa da consultoria CVA Solutions de 2020,
a maior plataforma de delivery de comida e mercado,
o iFood, é responsável por
cerca de 75% do mercado
nacional. No Brasil, em 2019,
o número de restaurantes
cadastrados no aplicativo era
116 mil, já em 2020, a quantidade atingiu 236 mil.
Segundo o levantamento
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea – 2021),
aproximadamente 4,4 milhões
de pessoas trabalham no setor
de transporte, sendo que destes, 1,4 milhão são entregadores e motoristas de aplicativo. Em relação a transporte
de passageiros, no primeiro
trimestre de 2016 havia cerca
de 840 mil motoristas e para
transporte de mercadorias havia cerca de 30 mil. Entretanto, no segundo trimestre de
2021, a quantidade de motoristas para delivery sofreu
alta de 979,8%, chegando à
marca de 278 mil.
O engenheiro de Transportes e professor do Instituto Federal de Goiás (IFG), Marcos
Rothen, afirma que o uso intensivo de motos nas entregas
aumentou a quantidade do
veículo circulando pelas ruas.
“O número aumentou, mas
muitos desses não tiveram o
devido treinamento para transitarem com aqueles baús de
entrega. Como eles ganham
por produtividade, querem

Aumento de acidentes com vítimas fatais com motocicletas representa 57,2% de mortes no trânsito

Repórter fotográfico Pedro Pinheiro flagrou o desrespeito de motociclistas nas ruas da Capital
sempre andar mais rápido e
muitas vezes desrespeitam as
leis de trânsito, trafegam nas
calçadas, na contra mão e
avançam os semáforos andando em velocidade excessiva”.
Conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios Covid do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (PNAD Covid do IBGE),
os trabalhadores totalizam 700
mil pessoas. Segundo Miguel
Ângelo Pricinote, coordenador

técnico do Mova-se Fórum de
Mobilidade, com o aumento
de entrada de novos trabalhadores no setor de delivery de
alimentos, é necessário que a
legislação de trânsito seja aperfeiçoada, ressaltando que a
“exigência de entregas rápidas,
desrespeito às leis de trânsito
e a necessidade de fazer lucro
com o delivery estão provocando sérios efeitos”, além de
afirmar que há “motociclistas
mutilados e mortos”.

De acordo com Marcos, as
motos devem seguir o Código
de Trânsito Brasileiro que, segundo ele, “ficou em aberto se
elas podem circular pelo corredor entre os carros” e que,
como ficou em aberto, elas circulam, causando acidentes.
Marcos afirma ainda que
as leis sempre precisam de
aprimoramento, mas que o Código de Trânsito é bem-feito,
sendo que os condutores dos
veículos pecam na falta de edu-

cação e que os órgãos competentes não realizam a fiscalização com a intensidade que
deveria. “O Brasil é um dos locais mais perigosos e para melhorar isso é necessária muita
educação, mas acompanhada
de um grande aumento de fiscalização. Somos criados em
muitas situações em que não
fazemos algo para não sermos
punidos. Em geral, as pessoas
sabem que estão fazendo algo
errado e contam com a falta
de fiscalização para levarem
vantagem”, afirma.
No Brasil, a quantidade de
indenização por morte pagas
pelo Seguro Obrigatório de
Danos Pessoais Causados por
Veículos Automotores de Vias
Terrestres (seguro DPVAT), era
de 48% em vítimas por acidentes em automóveis e 38%
em motocicletas, em 2011. Já
em 2020, 51,9% das indenizações foram destinadas à familiares de motociclistas que se
envolveram em acidentes fatais e 33,52% para famílias de
condutores de automóveis.
A realidade brasileira retratada por Pricinote reflete
em Goiânia, sendo que o aumento de acidentes com vítimas fatais com motocicletas,
representa 57,2% de mortes
no trânsito. Além disso, dados
da Secretária Municipal de
Saúde de Goiânia (SMS) apontam que a morte de ciclistas
quase dobrou no período entre 2019 e 2020, saindo de 9
para 17 mortos.
No que se refere à fiscalização, Marcos a avalia como
deficiente e afirma que “falta
quase tudo”. “Em muitas cidades brasileiras vemos uma sinalização mais cuidada. Aqui,
as faixas apagam com pouco
tempo de uso e os semáforos
também não são bem cuidados
e os tempos de verde e vermelho são muitas vezes mal
distribuídos”, diz.
Vale ressaltar que, de acordo com dados do Ipea, 2021, o
Brasil assume o quinto lugar
no ranking mundial de vítimas
de trânsito, acumulando cerca
de 22 mortes por 100 mil habitantes, sendo que mais de
um terço ocorrem por acidentes envolvendo motociclistas.
(Especial para O Hoje)
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Casos de feminicídio registram um aumento de 50%

Estado ﬁca em
9º lugar com
maior número
de feminicídios
Daniell Alves
Goiás fica em 9º lugar em todo o país com o maior
número de feminicídios registrados no último ano, aponta
levantamento do Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MDH). Somente de janeiro a março
deste ano, foram 16 casos registrados pela Secretaria de
Segurança Pública de Goiás (SSP). Em 2019, foram 41 assassinatos, em 2020, 43, e ano passado, 53 casos.
O feminicídio é o tipo de crime violento que mais tem
crescido no Estado nos últimos quatro anos, aponta o
último Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em comparação a outras ocorrências registradas, as modalidades
de crimes caíram entre 2018 e 2021, mas os casos de feminicídio registram um aumento de 50% nas ocorrências.
No último sábado (18), Wagner Lima de Melo matou
a esposa Denise de Melo dentro de casa e depois se matou. O caso aconteceu em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia. Os corpos foram achados pelo
irmão dela no mesmo dia, quando ele foi visitá-la.
De acordo com a Polícia Civil (PC-GO), a suspeita é
que crime aconteceu durante a madrugada, porém foi
descoberto pela manhã. O local foi isolado e a perícia
chamada para começar as investigações.
Já na sexta-feira (17), a PC prendeu um homem de
29 anos. Ele é suspeito de ameaçar a ex-namorada com
mensagens nas transferências via PIX, em Aparecida
de Goiânia. À polícia, a vítima, de 19 anos, contou que
o homem não aceitava o fim da relação.
Como ele estava bloqueado das redes sociais, começou
a realizar transferências com valores baixos e nas mensagens
constavam as ameaças. “Vou te matar, te prometo agora”,
diz uma das mensagens de uma transferência de R$ 0,01.
“Se tiver com homem, vou matar você e ele”, afirma outra
mensagem com uma transferência no mesmo valor.
A delegada titular da Delegacia Especializada em
Atendimento à Mulher (DEAM), de Goiânia, Ana Scarpelli,
explica que os autores de feminicídios, geralmente, justificam a violência à perda de controle de posse sobre a
mulher. Segundo ela, o aumento nos números podem
estar relacionados ao maior rigor durante as investigações.

Violência doméstica

De acordo com a delegada, existem três situações
nas quais a violência sexual ocorre. Um deles é chamado
estupro de rua, que acontece quando a vítima não tem
vínculo com o agressor e geralmente é escolhida aleatoriamente. Também existe o estupro do ciclo social.
Este ocorre no momento em que a vítima e o autor
não são próximos, mas dividem sempre o espaço por
conta de amigos em comum ou emprego, exemplo:
amigo de um amigo ou ex-colega de trabalho.
Além disso, o estupro na constância de uma união.
“Então, caso a mulher não se sinta à vontade em manter
relação sexual com seu marido e, ela seja constrangida
mediante violência ou grave ameaça a fazê-lo, há sim
o crime de estupro”, explica a delegada.

Plano de Enfrentamento

A Secretaria de Desenvolvimento Social de Goiás
(SEDS) lançou na última semana o 1º Plano Estadual
de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres. Segundo a pasta, o instrumento é resultado de uma ação
articulada pelo Comitê Gestor formado por representantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário,
do Ministério Público, da sociedade civil, incluindo entidades religiosas e de universidades.
Entre as diretrizes do plano, estão prevenção, sensibilização e educação sobre a violência doméstica como
uma questão estrutural e histórica de opressão das mulheres; a formação e capacitação de profissionais para a
prevenção e o enfrentamento à violência contra a mulher;
a investigação, punição e monitoramento das agressões;
e a estruturação das redes de proteção e atendimento às
mulheres em situação de violência doméstica nos estados,
nos municípios e no Distrito Federal.
A tenente-coronel Neila de Castro, do batalhão Maria
da Penha, ressalta a atuação e os resultados da Polícia
Militar no enfrentamento da violência contra a mulher.
“A PM, por meio do batalhão Maria da Penha, faz o primeiro atendimento e o acompanhamento das medidas
protetivas”, explica.

Denúncia

Para denunciar casos de violência doméstica ou para
tirar dúvidas, basta entrar em contato com a Central de
Atendimento à Mulher pelo 180. A ligação é gratuita e
confidencial. (Especial para O Hoje)
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Advogado muda de nome para não ser
confundido com homônimo criminoso
A Terceira Turma do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) deu provimento ao recurso
de um advogado criminal e professor universitário que requereu a inclusão em seu
registro civil do sobrenome de sua avó materna, com o objetivo de evitar constrangimentos, em virtude da existência de homonímia com réus em ações penais. "A possibilidade de um potencial cliente do advogado
fazer uma consulta em sites de buscas na
internet sobre o profissional e encontrar o
seu nome vinculado a processo criminal
pode causar um embaraço que atinge diretamente sua imagem e sua reputação, configurando motivo bastante para justificar a
retificação do registro", afirmou o relator
do recurso, ministro Marco Aurélio Bellizze.
No STJ, o relator lembrou que o nome é responsável por individualizar seu portador
no âmbito das relações civis, de forma que

seu registro civil é imprescindível para garantir a proteção estatal sobre ele. Entretanto,
Bellizze, que citou precedente da Terceira
Turma, ponderou que o STJ vem evoluindo
em sua interpretação, de forma a considerar
a nova realidade social e acompanhar a velocidade de transformação das relações jurídicas, passando a entender que o tema
está inserido no âmbito da autonomia privada, apesar de não perder seu aspecto público, visto que somente será admissível a
retificação quando não se verificarem riscos
a terceiros e à segurança jurídica. O relator
pontuou ainda que, de fato, uma das reais
funções do patronímico é diminuir a possibilidade de homônimos e evitar prejuízos à
identificação da pessoa a ponto de lhe causar
algum constrangimento. Porém, ressaltou
que a alegação do prejuízo não basta, sendo
necessária a comprovação dele.

Cláusula Penal
Oitava Turma do TST
considerou válida a proposição de reclamação trabalhista para pleitear o
cumprimento de acordo
coletivo de parcelamento
de verbas rescisórias firmado entre um operador
de máquina e uma indústria de autopeças. Com isso,
o colegiado condenou a
empresa ao pagamento da
multa de 50% prevista na
cláusula penal por descumprimento do acordo.

Ao julgar o pedido, o relator, ministro Agra Belmonte, observou que não havia
controvérsia acerca da
existência do débito. Segundo ele, não se trata de
uma ação executiva, mas
de conhecimento, com pedido de execução de acordo extrajudicial por descumprimento de obrigações decorrentes da relação de trabalho e, portanto,
inserido na competência
da Justiça do Trabalho.

Doação de bicicletas
A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público da Câmara
dos Deputados aprovou
projeto de lei que estabelece a doação, para instituições beneficentes, de
bicicletas apreendidas por
ato administrativo ou em
decorrência da prática de
crimes, quando não forem
reivindicadas por seus proprietários em até três meses. Conforme o texto apro-

vado, as bicicletas doadas
deverão ser desmontadas
exclusivamente com o objetivo de transformá-las
em cadeiras de rodas ou
triciclos adaptados para
pessoas com deficiência.
Metade dessas cadeiras ou
triciclos deverão ser doados a usuários do Sistema
Único de Saúde (SUS), que
estejam na fila de espera,
e metade para paratletas,
para a prática do esporte.

Instituições
de ensino são
condenadas por
apropriação de
mérito de aluno
A 6ª Turma do Tribunal
Regional Federal da 1ª Região (TRF1) manteve a sentença que julgou procedente
o pedido de um aluno para
condenar a Universidade Federal Fluminense (UFF) e o
Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos (Ibec) a reparar os danos materiais e
morais causados ao autor,
aluno regularmente matriculado no Curso de Especialização Lato Sensu em MBAGestão de Empreendimentos
com a certeza de que estava
participando de curso credenciado pela UFF.

Ministro do STF nivela, nacionalmente,
ICMS sobre combustíveis
O ministro André Mendonça, do Supremo
Tribunal Federal (STF), deferiu liminar para
suspender a eficácia do convênio ICMS
16/2022 do Conselho Nacional de Política
Fazendária (Confaz) e decidiu que as alíquotas do ICMS dos combustíveis devem
ser uniformes em todo território nacional.
O ministro também estipulou uma série de
medidas que devem ser observadas pelos
estados e pela Petrobras. Até que uma nova
norma seja editada pelo Confaz a respeito
do ICMS, conforme os termos da liminar, a

base de cálculo do imposto para os combustíveis passa ser fixada pela média de
preços praticados nos últimos 60 (sessenta)
meses. A medida se baseia no artigo 7º da
Lei Complementar (LC) 192/2022, que trata
do óleo diesel, para os demais combustíveis,
com efeitos a partir do dia 1º de julho de
2022. A decisão foi tomada no âmbito da
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)
7164, apresentada pela Advocacia-Geral da
União (AGU) e que discute a eficácia de
cláusulas do Convênio ICMS 16/2022.

RÁPIDAS

t

2 6ª Turma do STJ - Se um juiz e um advogado são inimigos declarados e o advogado é

habilitado para participar de um processo conduzido pelo juiz, cabe manter a suspeição
do magistrado.

Operação Corpus Christi ﬂagra 50
motoristas embriagados ao volante
Foram 50 motoristas flagrados com embriaguez ao
volante durante os quatro dias
de operação Corpus Christi,
da Polícia Rodoviária Federal
(PRF). Contudo, o quantitativo
representa uma baixa de 55%
em relação ao mesmo feriado
do ano passado, quando foram contabilizados 81 motoristas alcoolizados.
Neste ano, a ação da PRF
realizou 1.944 autuações, 30%
menor que em 2021, onde 2.748

motoristas foram autuados. Dentro desses registros, foram 34
acidentes nas rodovias federais
que cortam Goiás, ondem oito
pessoas ficaram feridas e duas
vieram a óbito. No total 22 pessoas foram presas, e 188 veículos
foram detidos durante a operação do feriado prolongado.
A fiscalização dos agentes
foi realizada com maior foco
nas rodovias que dão acesso
a pontos turísticos. De quarta-feira à meia-noite de do-

mingo [da operação Corpus
Christi] do ano passado, foram
8,3 mil veículos fiscalizados
nos quase 3 mil quilômetros
de BRs de Goiás.
Os policiais flagraram 2,7 mil
infrações de trânsito, sendo quase mil ultrapassagens (948), 250
condutores ou passageiros sem
cinto de segurança, 30 crianças
transportadas fora da cadeirinha
e 81 condutores dirigindo embriagados. (Daniell Alves, especial para O Hoje)
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Turismo em Goiás se consolida
como um dos principais do País
Fotos: Reprodução

Crescimento das
atividades no
Estado avançaram
8,3% entre março
e abril; No ano,
o aumento
foi de 36%
Sabrina Vilela
O Brasil experimentou um
crescimento, ainda que insuficiente para cobrir as necessidades sociais e a fome,
por conta da retomada das
atividades, especialmente no
setor de turismo. Uma das
categorias mais atingidas durante os dois piores anos da
pandemia experimentou um
crescimento de 85,7% na
comparação com o mesmo
período do ano passado. O
setor aéreo, restaurantes, hotéis e locações de transportes
foram os que mais puxaram
para cima as estatísticas, segundo o Índice de Atividades
Turísticas no País.
O levantamento realizado
e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), coloca Goiás como
o principal estado em atividades turísticas do país. O aumento de 8,3% foi muito acima dos 2,5% registrados na
pontuação das outras unidades federativas neste ano. Já
em relação ao acumulado no
ano, o turismo cresceu 36,3%.
O presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, diz
que o resultado é expressivo,
mas a expectativa é que chegue a 90% em comparação
com o ano passado. “Houve
aumento do fluxo de receita
e consequentemente o aumento do número de empregos. Isso gera uma melhor
distribuição dessa receita nos
cofres dos poderes públicos,

O turismo representa 9% do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado e alguns municípios são os principais destinos de quem visita Goiás
aumenta o número de empregos formais e a rotatividade como um todo porque
agora as pessoas estão saindo
mais, então muitas pessoas
têm visitado Goiás em detrimento dos outros estados”.
O turismo representa 9%
do produto interno bruto (PIB)
do estado e alguns municípios
são os principais destinos de
quem visita Goiás. Caldas Novas, Pirenópolis, Cidade de
Goiás, Chapada dos Veadeiros
e o Rio Araguaia são algumas
das opções.
“Mesmo tendo essas opções mais tradicionais, temos
percebido a procura por cidades turísticas de natureza
como o Caminho de Cora, que
é novo, Terra Ronca e a própria Goiânia por causa do fluxo de eventos significativos”,
esclarece o presidente.

Março e abril

Entre os meses de março
e abril de 2022, os turistas
que visitaram Goiás gastaram
mais com alojamento, alimentação, transporte aéreo, terrestre e aquaviário; com agências de viagem; aluguel de
transporte; além de cultura e
lazer. Os segmentos que mais
cresceram foram aqueles ligados aos serviços de transporte e de alimentação, como
bares e restaurantes.
Mas, apesar do número
positivo, Amaral acredita que
o Estado não se recuperou totalmente dos prejuízos financeiros ocasionados pela pandemia. “Boa parte conseguimos recuperar sim, mas o
grande problema é que o formato de turismo mudou muito, os empregos são novos,
existe uma rotatividade nova.

O setor de eventos está voltando, mas economicamente
não recuperou. Mas, de um
modo geral, o fluxo aéreo e
rodoviário, esses sim já superaram 2019”, detalha.

Expansão e serviços

Segundo a coordenadora
do Observatório do Turismo
de Goiás, Giovanna Tavares,
um dos fatores que explica o
crescimento do setor, foi o deslocamento de eventos para o
mês de abril, como os carnavais fora de época, que ocorreram não só em Goiás, mas
também em vários destinos
brasileiros. “Todos os locais
onde o indicador é investigado
acompanharam este movimento de expansão em abril
de 2022, quando comparado
com março”, afirma Tavares.
Ainda de acordo com o es-

tudo, o setor de serviços, que
também contempla o turismo,
apresentou crescimento de
1,3% em abril em relação ao
mês anterior. Esse foi o sexto
mês consecutivo de alta. Goiás
foi um dos doze Estados que
apresentou variação positiva
no período. A média do Brasil
ficou em 0,2%. De acordo com
Giovanna Tavares, o avanço
da vacinação e o aumento do
turismo de proximidade foram preponderantes na melhoria da economia goiana no
setor de serviços.
Amaral diz ainda que a tendência é que o setor continue
crescendo no Estado. “Vamos
manter o mesmo ritmo de crescimento. A Goiás Turismo está
realizando muitos eventos em
várias cidades turísticas. Isso
gera muito na economia de cidades pequenas”.

Casos de Covid não atrapalham mais o turismo
Mesmo com as flexibilizações e já na quarta dose de
vacina disponível para a população o número de casos
pela doença estão alcançando
patamares maiores. Na última
semana leitos de enfermaria
voltaram a ficar ocupados em
Goiás. Atualmente a taxa de
ocupação em leitos pela doença é de 98% na enfermaria
adulto e 84% na UTI. Mesmo
sem o uso de máscara ser obrigatório, ainda é comum ver
pessoas usando máscaras em
locais fechados e lugares de
ramo alimentício preservaram
medidas como álcool em gel
nas mesas e a exigência do
passaporte de vacinação.
Para o presidente da Goiás
Turismo as programações irão
permanecer, mas será necessário cautela. “Eu acredito que
vão manter, é claro que é na-

tural uma retração e é importante que as pessoas estejam
preocupadas sim com a pandemia. Mas, o turismo só voltou
pela vacinação e as medidas
tomadas no início, nos primeiros 12 meses no Estado”.
Ele afirma ainda que para
que o Estado se recupere por
completo financeiramente é
necessário a participação de
todos, inclusive se cada um
manter seus cuidados pessoais.
“A gente pede para que as pessoas se cuidem, sair com álcool
em gel, com máscara. A gente
acredita nas medidas sanitárias, o turismo tem muita medidas sanitárias sobretudo em
hotéis, bares e restaurantes,
mas cabe agora duas coisas:
responsabilidade nossa no dia
a dia conosco e a responsabilidade com a vacinação”, ressalta. (Especial para O Hoje)

Caldas Novas,
Pirenópolis e
Chapada dos
Veadeiros são os
principais destinos

AGENDA
Próximos eventos turísticos
cristianóPolis – 9º rodeio show de cristianópolis..........................23 a 25/06
cristalina – 2ª Faicris – Feira da agroindústria, comércio
e serviços de cristalina ..................................................23 a 25/06
itumbiara - 1° encontro náutico ........................................................25 e 26/06
camPos verdes - 7 ° Feira internacional das esmeraldas ..................24 a 26/06

É importante que as
pessoas estejam
preocupadas sim
com a pandemia.
Mas, o turismo só
voltou pela
vacinação e as
medidas tomadas
no início, nos
primeiros 12 meses
no Estado
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Colômbia elege
Gustavo Petro,
primeiro presidente
de esquerda do país
O iate Amadea ficou preso por dois meses em Fiji, onde chegou na tentativa de se esconder das sanções

“Iate de Kerimov”
confiscado pelos
Estados Unidos
chega ao Havaí
No início de junho, a Suprema Corte da República de
Fiji permitiu que os norte-americanos assumissem o navio
O super-iate Amadea, supostamente de propriedade do
oligarca e senador russo Suleiman Kerimov, entrou no
porto de Honolulu, no estado
norte-americano do Havaí. As
autoridades norte-americanas,
que venceram uma ação judicial na República de Fiji e confiscaram uma embarcação de
106 metros no valor de mais
de US$ 300 milhões, “imediatamente a enviaram para o
Havaí, onde o iate chegou sob
a bandeira americana”, informou a mídia australiana nesta
segunda-feira, 20 de junho.
O Amadea entrou em Fiji
em 13 de abril após uma viagem de 18 dias do México.
No dia seguinte, ela foi presa
pelas autoridades de Fiji com
um mandado dos Estados Unidos como parte de uma caçada americana à propriedade

de oligarcas russos para pressionar o presidente russo, Vladimir Putin, a encerrar a
guerra na Ucrânia.

A prisão do super-iate

Impondo a prisão, o tribunal de Fiji declarou que o
iate supostamente pertencia
a Kerimov, e o Departamento
de Justiça dos EUA enviou
um mandado de apreensão.
A prisão foi posteriormente
contestada pela Millemarin
Investment, que disse que o
iate não pertence realmente
a Kerimov, mas ao ex-chefe
da Rosneft, Eduard Khudainatov, que não está sob sanções dos EUA. No entanto, as
autoridades dos EUA disseram que Khudainatov foi simplesmente usado para esconder a identidade do verdadeiro proprietário do iate.

No início de junho, após
inúmeras audiências em Fiji,
o Supremo Tribunal do país
decidiu que o Amadea fosse
removido de suas águas, porque manter o iate preso é
muito caro para o tesouro,
além disso, o navio "entrou
nas águas de Fiji sem permissão, aparentemente para
evitar a perseguição dos Estados Unidos."
Anteriormente, o Federal
Bureau of Investigation (FBI)
dos EUA prometeu que pagaria os custos de manutenção
da embarcação após a prisão
(era cerca de 25 a 30 milhões
de dólares por ano), mas na
verdade pagaria as contas
pendentes de uma decisão judicial sobre a reclamação do
proprietário registrado do
iate Millenarin Investments
tinha ao governo de Fiji.

Gustavo Petro, ex-membro do movimento guerrilheiro M-19 que prometeu
mudanças sociais e econômicas profundas, conquistou
a Presidência da Colômbia
no domingo (19), tornandose o primeiro candidato de
esquerda na história do país.
Petro venceu o magnata
da construção Rodolfo Hernández com uma margem
inesperadamente ampla, de
mais de 700 mil votos, no
que analistas disseram ser
uma demonstração da ânsia
dos colombianos por esforços para combater a profunda desigualdade.
Petro, ex-prefeito da capital Bogotá e atual senador, prometeu combater a
desigualdade com educação universitária gratuita,
reforma previdenciária e
altos impostos sobre terras
improdutivas. Ele obteve
50,5% dos votos contra
47,3% de Hernández.
As propostas de Petro,
especialmente a proibição
de novos projetos de petróleo, assustam alguns investidores, embora ele tenha prometido respeitar os
contratos atuais.
A vitória de Petro deve
causar nervosismo no mercado financeiro até que seu
ministério seja anunciado,
disseram analistas à agência internacional de notícias
Reuters no domingo.
“A partir de hoje a Colômbia muda; a Colômbia

está diferente”, disse Petro
aos apoiadores em uma arena de shows de Bogotá. “A
mudança consiste precisamente em deixar para trás
o sectarismo.”
“Não é hora de ódio, este
governo, que começará em
7 de agosto, é um governo
de vida”, afirmou.
Alejandro Forero, de 40
anos, que usa cadeira de
rodas, chorou quando os
resultados foram divulgados. “Finalmente, graças a
Deus. Eu sei que ele será
um bom presidente e ajudará aqueles de nós menos
privilegiados. Isso vai mudar para melhor”, disse Forero, que está desempregado.
Milhares de pessoas saíram às ruas em Bogotá para
comemorar, com algumas
dançando perto de seu
maior local de votação sob
chuva intermitente.
Esta campanha foi a terceira candidatura presidencial de Petro e sua vitória
acrescenta a nação andina
a uma lista de países latino-americanos que elegeram candidatos de esquerda nos últimos anos.
A vitória de Petro mostrou que as pessoas na
Colômbia, onde quase metade da população vive
em alguma forma de pobreza, estão ansiosas para
combater a desigualdade,
disse Daniela Cuellar, da
FTI Consulting. (ABr)

VOLUME RECORDE

Rússia se torna maior

fornecedor de petróleo à China
A Federação Russa novamente empurrou a Arábia
Saudita do 1º lugar em termos
de fornecimento de petróleo
para a China. Pequim compra
petróleo de Moscou com descontos de até 30% do custo
no contexto das sanções ocidentais contra a Rússia por
causa da guerra na Ucrânia.
A Rússia vendeu volumes
recordes de petróleo para a
China em maio e se tornou o
maior fornecedor de derivados de petróleo para a China.
No mês passado, a China importou quase 8,42 milhões de
toneladas de petróleo bruto
da Rússia, disse o departamento de alfândega da China
na segunda-feira, 20 de junho.
Isso significa que a Rússia
estava enviando quase 2 milhões de barris de petróleo
por dia para a China em maio,
um aumento de 55% ano a
ano e quase um quarto a mais
do que apenas em abril. Como
resultado, após uma pausa de
19 meses, a Rússia novamente
empurrou a Arábia Saudita
para fora do primeiro lugar
em termos de fornecimento

Com discurso contra desigualdade, político prometeu reformas

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 3055/0222- 1° Leilão e nº 3056/0222 - 2° Leilão
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna público aos
interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante do
anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel (is) recebido
(s) em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade da CAIXA.
O Edital de Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente aviso de
Venda, estará à disposição dos interessados de 08/07/2022 até 17/07/2022, no primeiro leilão, e de
22/07/2022 até 01/08/2022, no segundo leilão, em horário bancário, nas Agências da CAIXA nos
estados AL, BA, CE, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RS, SC e SP e
no escritório do leiloeiro, Sr. MAURICIO PAES INACIO, no endereço Rodovia VIA BA 526 KM01,
Nº 15, CIA SUL / Simões Filho/BA, CEP:43.700-000, telefones (71) 98735-5325 / (71) 987355309 / (71) 3102-0220. Atendimento no horário de segunda a sexta das 09:00 às 17:00hs (Site:
www.hastaleiloes.com.br).
(O Edital estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/imoveiscaixa).
O 1° Leilão realizar-se-á no dia 18/07/2022, às 13h (horário de Brasília), e os lotes remanescentes,
serão ofertados no 2° Leilão no dia 02/08/2022, às 13h (horário de Brasília), ambos exclusivamente
no site do leiloeiro, no endereço: www.hastaleiloes.com.br).
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

Russos enviaram quase 2 milhões de barris de petróleo por dia aos chineses

de petróleo para a China.
Contra o pano de fundo das
sanções impostas pelo Ocidente
à Rússia devido à guerra na
Ucrânia , as empresas chinesas
estão comprando petróleo russo com grandes descontos - até
30% do custo. Esta é a razão
para os recordes. Em particular, as empresas Sinopec e Zhenhua Oil receberam petróleo
russo em março com um desconto de 20%, em abril - 33%.
A Arábia Saudita embarcou 7,82 milhões de toneladas
de petróleo (1,84 bpd) para a

China em maio, um aumento
anual de 9%. Ao mesmo tempo, em comparação com
abril, o volume de suprimentos sauditas para a China diminuiu 15%.
A União Européia concordou em maio com um embargo em grande escala às
importações de petróleo russo
. No entanto, aplica-se apenas
às entregas por via marítima
em navios-tanque; as entregas
por oleodutos, por insistência
da Hungria, foram retiradas
das sanções.

EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR BRASILEIRO
41º BATALHÃO DE
INFANTARIA MOTORIZADO

MINISTÉRIO DA
DEFESA

41º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
A União, representada pelo 41º BI Mtz, através do seu Ordenador de Despesas,
o Sr. Coronel Klaiton Alexandro Sant’Anna Cota, torna público a Chamada Pública nº
001/2022, para aquisição de gêneros alimentícios de agricultores familiares e demais
EHQH¿FLiULRV TXH VH HQTXDGUHP QDV GLVSRVLo}HV GD /HL Q  GH  SRU
meio da modalidade Compra Institucional, do PAA, para atender a necessidade de
alimentação dos militares do 41º Batalhão de Infantaria Motorizado. Os Agricultores
)DPLOLDUHVHVXDV$VVRFLDo}HVGHYHPDSUHVHQWDUDdocumentação para habilitação
e proposta de venda até o dia 11 de julho de 2022jVK KRUiULRGH%UDVtOLD
') QD6HomRGH$TXLVLo}HV/LFLWDo}HVH&RQWUDWRVGR%DWDOKmRGH,QIDQWDULD
0RWRUL]DGRORFDOL]DGDQD$Y&DVWHOR%UDQFR61-DWDt*22(GLWDOGD&KDPDGD
3~EOLFD Q  SRGHUi VHU REWLGR DWUDYpV GR VLWH www.41bimtz.eb.mil.br.
0DLRUHVHVFODUHFLPHQWRVVHUmRIRUQHFLGRVSHORHPDLOsalc41bimtz@gmail.com e no
WHOHIRQH  

ohoje.com
GOIÂNIA, TERÇA-FEIRA, 21 DE JUNHO DE 2022

n

13

Essência

m
U do
o
a
i
g
r
le ná
o
i
s
i
v

Em sua 4ª edição, Campus Party Goiás reuniu
150 mil pessoas em Goiânia. A maratona teve
parceria com o Governo do Estado de Goiás

Pela primeira
vez, 200
crianças e
adolescentes
de 8 a 14 anos
puderam
acampar no
evento
Elysia Cardoso
A quarta edição da Campus
Party Goiás, maior imersão
tecnológica de internet das
coisas, blockchain, cultura maker e empreendedorismo do
mundo, a segunda realizada
presencialmente em Goiânia,
ocupou durante cinco dias o
Passeio das Águas Shopping,
apresentando uma intensa
agenda de disrupção. Foram
mais de 400 horas de conteúdo
e mais de 300 palestrantes.
Na Open Campus, área
gratuita repleta de atividades
de educação, empreendedorismo e entretenimento, passaram 75 mil pessoas, sendo
que apenas no dia 16 de junho
o Passeio das Águas Shopping
recebeu 53 mil pessoas, o recorde de visitação no estabe-

lecimento. Já na Arena, área
onde os campuseiros acompanharam as palestras e
workshops, além de usufruir
de uma velocidade de internet
de 40 GB, circularam cinco
mil pessoas, sendo 1.500 delas
acampadas no evento.
“O comparecimento e engajamento do público em
Goiás superou todas as expectativas nessa retomada
presencial da Campus Party
ao estado. A intensa participação das crianças e adolescentes nessa edição, muitas
delas tendo pela primeira vez
a oportunidade de ter contato
direto com a tecnologia, é
certamente um legado que
temos muito orgulho de ter
proporcionado”, explica o
CEO da Campus Party Brasil,
Tonico Novaes.

“Desde 2019, o Estado vem
se transformando digitalmente com inovação e empreendedorismo, por meio de programas como o Centelha que
trouxe o estado o terceiro
maior provedor de ideias na
geração de startups, ou dos
programas de reciclagem Sukatech, que já reciclou mais
de 50 toneladas de sucata eletrônica e já doou mais de 400
computadores em seis meses
de operação. A Campus termina com sucesso de público
e de conteúdo e aguardamos
a próxima Campus para
2023”, ressalta Marcio Cesar
Pereira, Secretário de Estado
de Desenvolvimento e Inovação de Goiás.

Premiações

A maratona de programa-

ção realizada em parceria
com Governo do Estado de
Goiás. Durante quatro dias,
as equipes desenvolveram soluções para a plataforma Expresso, que oferece acesso a
serviços públicos para o cidadão. A equipe vencedora
foi idealizadora do projeto
Hackathon Gov e recebeu o
prêmio de R$ 5 mil reais; já a
vice-campeã foi criadora do
Du Goiás Serviços, e teve a
premiação de R$ 3 mil reais;
enquanto a terceira colocada
criou o Expresso para você!,
com o prêmio de R$ 2 mil.

Campus Kids e ‘Projeto
Include’

O Include, projeto promovido pelo Instituto Campus
Party, voltado para a criação
e montagem de laboratórios

de robótica para aproximar
jovens (menores de 18 anos)
moradores de comunidades
carentes da tecnologia, foi o
responsável pela curadoria
do espaço Campus Kids, que
reuniu diversas atividades e
workshops. Entre os destaques, os participantes tiveram
a oportunidade de participar
de oficinas relacionadas à robótica e internet das coisas.
“Nosso objetivo é proporcionar para crianças e jovens
o primeiro contato com a tecnologia. Desenvolvemos na
Campus Party Goiás várias atividades, sendo destaque a oficina ‘Construa seu primeiro
robô na Campus’, que teve um
grande interesse e participação”, ressalta a diretora do
Projeto Include, Sidiane Zanin.
(Especial para O Hoje)
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Sejamos todos perplexos
Livro de crônicas socialmente provocantes dá sequência à
trilogia da ‘Leveza’ e é a 10ª obra do professor Sacolinha

O público que define qual obra cinematográfica
ocupa a tela e preenche a noite de domingo

Cinema a
céu aberto
Em 2022, duas personalidades
muito queridas que fizeram parte do
Cine Cultura serão homenageadas
pelo Cinealmofada; um deles é
Bartolomeu Marinho (Seu Bartô)
e o outro João Henrique Pacheco
Lanna Oliveira
No centro de Goiânia,
a partir desta semana será
possível embarcar em uma
viagem pelo mundo do cinema acompanhado de
memórias afetivas, encontros, forros e almofadas
coloridas. Filmes que marcaram época e estão fora
dos grandes portais de
streaming são atração do
projeto Cinealmofada. ‘O
Mágico de Oz’ foi o filme
selecionado pelo público
para abrir a terceira edição
do evento, que terá início
neste domingo (26). Ele segue todo último domingo
dos meses de junho, julho
(31), agosto (28) e setembro
(25), sempre às 19h no Centro Cultural Marieta Telles
Machado, sede do Cine Cultura e do Museu da Imagem e do Som de Goiás.
As duas últimas edições
do Cinealmofada ocorreram nos anos de 2012 e
2014 e reuniram milhares
de pessoas que apreciam
o cinema como forma de
lazer, reflexão e expressão
cultural. Há 8 anos a Praça
Cívica, foi a tela preenchida com olhos atentos de
pessoas que levavam suas
almofadas e apetrechos,
bebidas e petiscos, para
acompanhar uma programação especial, criada com
a participação do público
e com o principal propósito
de ocupar o espaço público
comum com arte, por meio
de obras cinematográficas
que marcaram gerações.
É com esse mesmo espírito
que em 2022 o CineAlmofada está de volta.
Segundo uma das organizadoras do evento, a produtora Camilla Margarida,

um dos principais objetivos
é a democratização do cinema e a valorização dos
espaços destinados ao cinema independente. De
acordo com ela, o projeto
nasceu justamente porque
o Cine Cultura estava fechado para reforma, e, naquele ano, sem perspectiva
de reabertura. Ao mesmo
tempo nasceu o Coletivo
Cine Cultura, que é uma associação de amigos organizado para promover a defesa e dar visibilidade àquele equipamento cultural,
que corria o risco de ser
extinto, e também para reforçar a necessidade do Estado oferecer espaços de
apreciação da sétima arte.
Sobre o evento, Camilla
ainda complementa: “O Cinealmofada é isso! É um cinema democrático, é livre
para todo mundo, é na praça, é ao ar livre, um lugar
onde as pessoas não se constrangem em ir. Então, a
ideia é, de fato, criar esse
ambiente acolhedor, aberto
para os mais diversos tipos
de público, sem restrições
sociais, com todos os aspectos de acessibilidade garantidos”. Realizado pela Barroca Filmes e Coletivo Cine
Cultura, apoiado pelo Cine
Cultura, as sessões contarão
com espaços destinados a
pessoas com deficiência, as
falas dos organizadores serão interpretadas em Libras
e os filmes serão legendados. (Especial para O Hoje)

Será que nós ainda sabemos ouvir?
Ou estamos muito
mais preocupados
em gritar sobre as
nossas
próprias
ideias? Onde estavam os meus olhos?
– Ainda sobre ‘Leveza’, do autor Sacolinha, é um livro provocante e ao mesmo
tempo suave, que
traz alívio em meio
à sociedade caótica
em que vivemos. Ele
dá sequência à trilogia da ‘Leveza’, após
o sucesso de ‘Dentede-leão: a sustentável
leveza de ser’.
Composta por 15
crônicas, a obra foi
inteiramente escrita
a partir do conceito
‘skin in the game’, ou
seja, o autor viveu o que registrou. O resultado não poderia ser melhor. Com 20
anos de carreira e 10 livros
publicados, Sacolinha encanta
com uma visão de mundo
provocativa e com fortes críticas sociais. O livro trata também de temas como naturopatia e educação financeira.
‘Onde estavam os meus
olhos? – Ainda sobre leveza’
é também uma obra repleta
de frases e trechos marcantes
para destacar e reproduzir:
“Acredito que é um privilégio ser mortal. Seria um tédio viver pra sempre. O bom
mesmo é viver com qualidade o máximo possível, porque
a vida é movimento, pulsação
e abundância. Sem isso ela
não existe. Além de tudo, intensidade é fundamental.
Tem gente que vai completar
noventa anos, mas não vai
ter vivido quarenta e cinco.
Logo, não é sobre viver muito, mas viver bem a idade
que se tem.” (Onde estavam

os meus olhos?, p. 86 )
Um livro escrito por um
romancista, contista e cronista experiente, mas, acima
de tudo, por alguém que
sabe ouvir. Perfeito para desacelerar, refletir e se impactar. “Sejamos todos perplexos e não deixemos que
o futuro mecanize nossas
vidas”. (Onde estavam os
meus olhos?, p.110). Autor
da ‘Global e Todavia’, Sacolinha também realiza o projeto ‘Literatura e paisagismo
– Revitalizando a quebrada’,
que viabiliza por meio da
venda dos livros intervenções em espaços públicos
com literatura, grafite e o
plantio de árvores.

O autor

Sacolinha (Ademiro Alves
de Sousa) nasceu em 9 de
agosto de 1983 na cidade de
São Paulo e é formado em
Letras pela Universidade de
Mogi das Cruzes (UMC). É escritor, autor de romances e

livros de contos. Em
sua trajetória já esteve
em programas de televisão como Jô (TV
Globo), Provocações,
Metrópolis e Manos e
Minas (TV Cultura).
Trabalhou na secretaria de cultura do município de Suzano por
oito anos (2005 a 2012),
onde desenvolveu centenas de projetos de
incentivo à leitura e
de divulgação dos novos escritores, com
destaque para o 1º Salão Internacional do
Livro de Suzano. Trouxe para a cidade escritores como Ariano
Suassuna, Marcelo Rubens Paiva, Ignácio de
Loyola Brandão, Moacyr Scliar, Paulo Lins,
Antônio Skármeta, Fernando Gabeira, entre outros.
Ganhou vários prêmios
por seus livros e seus projetos. Nos últimos anos, tem
viajado pelo país fazendo palestras e ministrando oficinas, principalmente em lugares vulneráveis e não muito comuns para eventos literários, tal como cadeias, penitenciárias federais, favelas,
morros e associações de moradores. Nos anos de 2010,
2011 e 2012 prestou serviços
para a UNESCO e para o Ministério da Justiça no projeto
‘Uma janela para o mundo –
Leitura nas Prisões’ nas Penitenciárias de Segurança
Máxima Federais. Desenvolve ainda uma palestra por
semana nas escolas públicas
do estado de São Paulo. Lançou recentemente o livro
‘Onde estavam meus olhos?
– Ainda sobre leveza’. Atualmente se dedica às comemorações dos seus 20 anos de
carreira, que serão completados em dezembro de 2022.

Sacolinha é
escritor, autor
de romances,
livros de contos
e já esteve em
programas de
televisão como
o do Jô

Serviço
‘O Mágico de Oz’ no Cinealmofada
Quando: Domingo (26)
Onde: Praça Cívica, Nº 2,
Setor Central - Goiânia
Horário: 19h

RESUMO dE NovElas
t
Chamas da Vida
Pedro e Carolina se aproximam do carro que vilma
está escondida. vilma joga fogos de artifícios em Pedro.
Pedro puxa Carolina e a protege. Pedro e Carolina dizem
que vilma que armou tudo.
Eles correm para o carro de
antônio para ver se ela deixou
algo lá. antônio pega drogas
com Kiko. Jairo conta para Telma que comprou um comprimido de ecstasy. Junior ouve
a conversa. Jairo diz que comprou e vai experimentar.

amanhã é para sempre
santiago, furioso, exige
que bárbara lhe entregue aurora. Franco diz que bárbara
desconhece o paradeiro dela.
bárbara diz a “Franco” que
não precisa de sua ajuda e
nada nem ninguém a impedirá de ir embora com ela.
Gonçalo conta a Fernanda que
já encontraram liliana e que
Camilo está disposto a reconhecer o filho que aurora está
esperando. santiago afirma
que o filho é dele e conta que
Camilo a violentou.

além da ilusão
davi se irrita com iolanda.
Heloísa sente um mal-estar.
davi conta para isadora que
Joaquim está financiando um
espetáculo de iolanda. isadora pede para fazer o figurino da peça de iolanda. lucinha/lúcio chega para jogar
futebol com o time da fábrica.
leônidas afirma a Matias que
provará que olívia é a filha
de Heloísa. Eugênio descobre
que dirce falou a verdade sobre a suposta traição inventada por Úrsula.

Poliana Moça
andré aconselha Nanci.
Kessya dá dicas de maquiagem
para Poliana e song; o trio tira
foto e publica nas redes sociais.
Eugênia atrapalha a intimidade
de João e Helena. lorena doa
coleção de insetos para Pedro
e Chloe. Poliana chega em
casa maquiada e afirma que
estava na casa de Kessya; o
pai conta que foi almoçar na
mãe Glória. Poliana, então,
aproveita para conversar sobre
Éric. Enquanto isso, o garoto
popular desabafa com bento.

Pantanal
Zaquieu incentiva Mariana a ir ao casamento de
Jove. Jove critica o relatório
feito por davi e Matilde, que
não considera a sustentabilidade como referência. irma
se incomoda ao ver Juma
conversando com José lucas. Marcelo pressiona Tenório. Filó comenta com
irma sobre sua preocupação
com o interesse de José lucas por Juma. alcides pede
emprego a Tadeu na fazenda
de José leôncio.
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Webinário de moda
Nesta terça-feira (21), às
19h30, o amarê Fashion - semana da Moda Goiana promove o Webinário ‘Custos,
preço, qualidade e valor em
moda’, juntamente com o
instituto rio Moda. o evento
online ensina a lógica entre
Preço, Custo e Margem na
Moda por meio do conhecimento matemático, articulando os movimentos que
ocorrem ao longo de um ciclo
de coleção. Quando: Terçafeira (21). onde: @amarefashiongo. Horário: 19h30.
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. Totalmente imersivo, ‘Peppa Pig
pelo Mundo’ reúne toda a fa-

Feira gaúcha
Quem gosta de um bom
churrasco, chimarrão, cucas,
queijos, salames e vestuário
do sul não pode perder a 15ª
edição da Feira Gaúcha Fenasul – Goiânia 2022. o evento, que reúne diferentes atrações da cultura gaúcha, é
realizado até o dia 26 de ju-

nho no Ginásio Goiânia arena. o ingresso é r$ 10 e pode
ser comprado na porta do
evento. Quando: até 26 de
junho. onde: av. Fued José
sebba, s/N, setor Jardim
Goiás – Goiânia. Horário: 16h
às 22h.
Festival DiGo
o 7º Festival internacional
de Cinema da diversidade
sexual e de Gênero de Goiás
ocorre de modo online, de
hoje (15) até o dia 30 de junho. a abertura do festival
ocorre às 20h, por meio de
live no Facebook e YouTube
do festival, com os realizadores dos filmes. Nos 15 dias

de festival, os amantes do
cinema lGbTi+, podem conferir 46 filmes selecionados
pela curadoria. Eles estão distribuídos em sete mostras
competitivas e são disponibilizados para o público assistir e votar no site do diGo
(www.digofestival.com.br) e
pelo Cinebrac (www.cinebrac.com.br). Quando: até 30
de
junho.
onde:
digofestival.com.br e cinebrac.com.br.
Desfile sPFW
após sua participação no
sPFW, a estilista Naya violeta
traz da passarela para a praça
central de eventos do Mega
Moda Park, a sua nova coleção ‘o que virá amanhã’. Quatro dos 26 looks apresentados
estão expostos de hoje (15)
a 30 de junho para que goianos e clientes de todo o brasil
possam ver e conhecer mais
a fundo seu trabalho autoral.
a abertura ocorre às 10h e
Naya se encontra com convidados em um brunch para
compartilhar suas inspirações
e como foi a participação no
desfile. Quando: até 30 de
junho. onde: av. independência, Nº 3302, setor Central
– Goiânia. Horário: 10h.

Processo de registro das Cavalhadas
como Patrimônio Cultural do Brasil
Atração turístico-cultural,
as Cavalhadas que movimentam as cidades goianas, movendo pessoas de diversos locais a prestigiarem os espetáculos, e agora retornaram
após a pandemia. Realizadas
há mais de 200 anos, a manifestação revive batalhas entre
cristãos e mouros, e são realizadas com a presença dos
cavaleiros e mascarados, que
se apresentam com coreografias que simulam lutas em
cidades do interior de Goiás.
Dada a importância história e cultural das cavalhadas, o Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional
(Iphan) recebeu em 2019 a
solicitação, com extensa documentação, de registro do
festejo a Patrimônio Cultural
do Brasil. Após análise da
equipe técnica do órgão, que
avalia se estão contemplados
os requisitos, a solicitação foi
considerada pertinente e
avança para a próxima etapa.
“Agora, o processo segue

As cavalhadas remontam às lutas travadas
por Carlos Magno e os Doze Pares de França
para a fase de instrução, com
o levantamento de documentação e informações sobre o
bem cultural, oriundas de
uma extensa pesquisa. Após
dois anos de pandemia e
com o retorno da manifestação aos cavalhódromos,
campos e ginásios, facilitará
a pesquisa etnográfica que
irá compor o dossiê de registro”, explica a historiadora
do Iphan-GO, Renata Galvão.

Quando o Iphan recebe
um pedido de registro do
patrimônio imaterial, a documentação passa por uma
análise da equipe técnica
do órgão, que avalia a conformidade dos requisitos necessários. Em seguida, o processo é encaminhado para
a análise da Câmara Setorial
do Patrimônio Imaterial,
que delibera pela pertinência ou não da solicitação,

conforme os critérios do Decreto Lei nº 3551/2000.
Em seguida, um dossiê
será elaborado e, então, apreciado pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural,
que delibera se o bem pode
ser reconhecido nos termos
da política federal. Após essa
etapa, é concedido o título de
Patrimônio Cultural do Brasil.
O processo detalhado para
obtenção do reconhecimento
encontra-se na Resolução
01/2006 do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural.
O superintendente do Iphan-GO, Allyson Cabral, destaca que “diante da importância e do significado que
as cavalhadas possuem, não
somente reproduzindo história, mas por serem encenadas
em cidades turísticas, as manifestações fazem com que
milhares de pessoas visitem
os municípios neste período.
Esse reconhecimento do Iphan é merecido e muito importante para as cavalhadas”.

CELEBRIDADES
Guta stresser 'perde o chão'
ao descobrir doença: 'Quadro se agravando'
Consagrada por viver a
personagem bebel em "a
Grande Família", Guta stresser contou como reagiu ao
ser diagnosticada com esclerose múltipla, doença autoimune que afeta o sistema
nervoso central. "Perdi o chão
na mesma hora. Nem sabia
direito o que era aquilo, só
que afetava o cérebro, e só
isso me soou aterrorizante.
Tive muito medo. Pela minha
cabeça se desenrolava um
filme em que eu ficava completamente incapacitada. Passei a ter um pesadelo recorrente: imóvel, sem conseguir
falar, tentava avisar meu companheiro", declarou à 'veja'.
(Patrícia dias, Purepeople)
adriane Galisteu é alvo de
críticas após levar filho de
11 anos para parada gay
de sP
adriane Galisteu foi à avenida Paulista, em são Paulo,
prestigiar a 26ª edição da Pa-

creveu a apresentadora no
Twitter. Nas redes sociais,
adriane foi alvo de críticas.
"o mundo está perdido mesmo", disse um. adriane agradeceu fãs que saíram em sua
defesa e rebateu os comentários homofóbicos. (Patrícia
dias, Purepeople)

Simaria perde parte do patrimônio
para o ex-marido após briga judicial
Separada desde agosto
do ano passado, Simaria
tem travado uma batalha
judicial com o ex-marido,
Vicente Escrig, que solicita
a divisão dos bens que
ele julga ter direito. Vicente ganhou a batalha
judicial e ficou com o
apartamento de luxo adquirido na cidade de Varada do orgulho lGbTQiaP+
e levou o filho, vittorio, de 11
anos, para o evento, que teve
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HORÓSCOPO
t

Ocorre a 15ª edição da Feira Gaúcha Fenasul com diferentes
atrações da cultura do Rio Grande do Sul no Goiânia Arena
mília para uma experiência
inédita. são 320 metros quadrados divididos em quatro
áreas temáticas, que oferecem mais de dez atrações diferentes. Quando: até 31 de
julho. onde: av. T-10, Nº 1300,
setor bueno – Goiânia. Horário: 10h às 22h.

n

lência, na Espanha. Ainda
segundo a publicação, o
empresário quer lutar
pela posse de um restaurante que o ex-casal tem
no mesmo país. Aqui no
Brasil, ele busca divisão
de imóveis e da fortuna
milionária acumulada por
Simaria. (Matheus Queiroz, Purepeople)
shows de artistas e diversas
manifestações políticas. "vamos manifestar o amor!", es-

Wanessa faz festa de aniversário para filho sem a
presença do ex
Filho mais velho de Wanessa e Marcus buaiz, João
Francisco comemorou 8 anos
de idade e ganhou uma festa
com o tema futebol neste último domingo (19). Em sua
rede social, a filha de Zezé di
Camargo mostrou detalhes
da celebração, que reuniu os
irmãos, Camilla Camargo e
igor, além da tia de Wanessa,
luciele di Camargo. a ausência mais sentida foi a do pai
do menino, que se separou
recentemente da artista.
além de João, Wanessa e Marcus também são pais de José
Marcus, de 10 anos. (Carmen
Moreira, Purepeople)

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
É importante que você consiga ter força inovadora de liderança para avançar com suas
ideias criativas. se você tiver
uma boa conexão com a sua intuição, isso pode te ajudar a enxergar o que é bom e o que não
é. se fizer diferente disso, você
pode ter prejuízos e perdas.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
você está com a capacidade
de avançar. Tome cuidado para
não usar sua liderança, sua força
e seu magnetismo de forma negativa. Não que seja de propósito, mas você pode se enrolar,
acumulando muitas coisas. aqui
há muita abertura de caminhos.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
Hoje você tem muita força
mental e, ao mesmo tempo, existe
muita ansiedade no ar. a cabeça
não para e você não está muito
funcional, o que te leva a caminhos de procrastinação. o desafio
é ter foco, discernimento e dedicação. Faça o seu dia valer!

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
Tome cuidado com a competição, com a vaidade e com a
dificuldade de se relacionar com
as pessoas. você está em um
caminho de vantagem, mas deixe as armaduras de lado e abandone a postura defensiva. isso
pode prejudicar suas relações.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
a preocupação pode vir com
tudo. Tome cuidado com a tendência a pensar que as coisas
não estão caminhando. Muitas
vezes, os pensamentos negativos
fazem com que tudo fique mais
estagnado. Para que não aconteça isso, tente ver as coisas por
um viés mais realista.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
Quanto mais você tiver mente
aberta e pensamentos claros, mais
sucesso você terá. É um dia que
flui mas isso acontece se você
tiver originalidade e inventividade,
tendo domínio sobre as coisas.
Procure ter autodomínio, especialmente no sentido psicológico.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
você pode estar muito imaginativo, fugindo da realidade.
será preciso resolver os problemas de forma mais racional para
que você possa avançar. se você
já está bem organizado, existe
muita capacidade de ter um dia
produtivo e com progressos.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
Quanto mais você tiver estratégia melhor. É um dia em que
você pode ficar muito irritado
com qualquer tipo de perturbação.
busque promover equilíbrio. Tome
cuidado com o caminho oposto
também, porque você pode não
ter força para se defender, o que
pode te fazer chorar.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
Tudo pode incomodar e ser
difícil, pois você está insatisfeito.
Quanto mais você mantiver essa
postura, pior o seu dia será. É um
dia em que você precisa realizar
conciliação e troca. busque a simplicidade de aceitar as coisas da
forma como elas se apresentam.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
Tome cuidado com trabalho,
dinheiro e organização. você
tem avanços e projetos, mas não
dá para focar só nisso. as relações vêm para trazer mais equilíbrio. você precisa dosar e compartilhar um pouco. o sol em
Câncer traz potencial para as relações. É dia de ponderação.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
Tome cuidado com as ilusões
e o impulso de querer que as
coisas sejam mais rápidas do
que elas já são. Mantenha a calma. Tudo no seu tempo e na
hora certa. se você tiver essa
consciência, o dia será tranquilo
e você conseguirá avançar e ser
útil para as outras pessoas.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
Hoje o dia é agitado. Quanto
mais iniciativa você tiver, mais as
coisas caminharão. será uma terça-feira produtiva e bem cansativa.
Tome cuidado com o desgaste da
sua saúde. sua reputação também
está ótima e as pessoas da sua
convivência estão potencializadas.

16

n

ohoje.com
GOIÂNIA, TERÇA-FEIRA, 21 DE JUNHO DE 2022

Essência

Arte em nome da transformação

Wendy Andrade

O rapper Emicida,
em conjunto com
o festival
Afropunk Bahia,
apresenta a
essência da
cultura negra
para o mundo
Lanna Oliveira
O primeiro nome do lineup da edição 2022 do festival
Afropunk Bahia. O rapper Emicida tem encontro marcado
com os baianos nos dias 26 e
27 de novembro. O evento traz
uma celebração ancestral conectada não apenas pela música, mas pela moda, pela beleza, pelo empreendedorismo
e pela gastronomia. Ao todo,
serão 26 horas de evento e
mais de 30 atrações entre nomes nacionais e internacionais.
Os ingressos já estão disponíveis pela plataforma Sympla.
Emicida, um dos nomes
mais importantes da música
brasileira, se apresentará no
sábado, dia 26 de novembro e
representa a cara do festival.
Sempre engajado nas questões
sociais pertinentes, o cantor
traz, em conjunto com o Afropunk, para o momento presente
toda e qualquer proposta colocada pelo afrofuturismo. Em
plena expansão, a edição brasileira se une a Nova York,
Atlanta, Miami, Oakland, Minneapolis, Joanesburgo, Paris e
imprime a marca de sua cultura
e vivência em cada detalhe.
Quem compareceu à edição
de 2021 do Afropunk Bahia
teve uma amostra de que mais
do que um evento, este é um
movimento, uma celebração
que ganha contornos poderosos. Não à toa, ele é pensado
para acontecer fora do eixo
Rio-SP e tem Salvador como
local pulsante de sua realização

O rapper Emicida é o primeiro nome anunciado do festival Afropunk Bahia nos dias 26 e 27 de novembro em Salvador (BA)
e identificação. Agora, no Parque de Exposições, esse aquilombamento será ainda mais
marcante, um encontro em
que cada pessoa presente se
faz necessária e parte de uma
mensagem e proposta maior.
Em 2021, o festival realizou
uma edição reduzida, com presença de público reduzida e
shows mais curtos de Mano
Brown, Margereth Menezes,
Luedji Luna e Tássia Reis recebendo convidados. Este ano,
o festival vem com sua versão
maior, com a programação dividida em dois palcos, Arena
DJs e Paredão, e deve incluir
atrações internacionais. Ano
passado, a cantora Solange
Knowles, irmã de Beyoncé, era
um nome certo. Quem sabe
não é confirmada nessa edição
2022? Não há ainda uma data
definida para divulgação da
programação.
Considerado um dos maiores festivais de cultura negra
do mundo, o festival reúne
música, ativismo, moda e re-

presentatividade, e costuma
receber grande nomes de hiphop, eletrônico, jazz, soul e
hardcore punk. Surgido em
2005, o evento reúne grandes
nomes da música, mas ele acaba atuando também como um
transformador social, com
muita arte, moda e comportamento. Para imprimir esta
essência nada mais especial
do que a união do festival
com o rapper Emicida.

O artista Emicida

Ao lado de tantos outros gigantes, como Mano Brown,
Black Alien, Criolo, Djonga, Negra Li e outros talentos que temos, Emicida vem e mostra
que realmente tem mil coisas
para oferecer. Hoje, após 17
anos de carreira, ele ocupa um
lugar de destaque, não só pelo
seu talento musical e letras
que são verdadeiras poesias,
mas também pela sua representatividade e posicionamento
político. Não é à toa que Emicida foi eleito o Homem do

Ano na Música pela revista GQ
Brasil, em dezembro de 2021.
Embora os últimos anos tenham sido mais desafiadores
e difíceis que o normal, por
conta do cenário de pandemia,
para quem é fã do Emicida
poder ouvir trabalhos como o
álbum ‘AmarElo’ foi um verdadeiro presente e refúgio. Por
isso, é importante relembrar
o começo da trajetória do cantor até aqui, e como o rapper
realmente conseguiu seu triunfo, se tornando um dos nomes
mais importantes da música
brasileira. O rapper, cantor,
compositor, letrista e empresário Leandro Roque de Oliveira se apresentou ao mundo
artístico nos anos 2000.
Desde então, entre as batalhas de rap que o consolidou
no underground aos trabalhos
que o catapultaram para o
mainstreaming, Emicida buscou dar voz para uma luta
que não começou e nem vai
terminar nele, mas que ele é
uma passagem importante.

Sua primeira faixa lançada
na internet foi ‘Contraditório
Vagabundo’, que fala das contradições da sociedade brasileira e em que ele já mostrava
seu talento para trazer referências. Foi só em 2009 que
ele lançou a sua primeira mixtape: ‘Pra Quem Já Mordeu
Cachorro Por Comida, Até Que
Eu Cheguei Longe’.
Ponto alto da sua trajetória é o álbum e documentário
‘AmarElo’, último trabalho
inédito. No documentário
‘AmarElo – É Tudo Pra Ontem’ já disponível na Netflix,
o Emicida usa os bastidores
do show no Theatro Municipal de São Paulo para resgatar a história da cultura e
dos movimentos negros no
Brasil nos últimos cem anos.
“O documentário joga luz
numa parte da história do
Brasil que foi invisibilizada
e a que nem os próprios brasileiros tiveram acesso”, afirma o rapper para o site Elastica. (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,

malidade na vida de sua filha
e de seu filho adolescente em
sua pequena cidade do interior.
Enquanto ela está fazendo sua
corrida matinal na floresta, ela
encontra sua cidade no caos
quando um tiroteio ocorre na
escola de seu filho. a quilômetros de distância, a pé na floresta densa, amy corre desesperadamente contra o tempo
para salvar seu filho. Cinemark
Passeio das Águas: 22h20.

Filme ‘Medida Provisória’ retorna às telas do Cinemark Flamboyant com sessão às 19h55
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.
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 Con-

gresso 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.

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.

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

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 nor-

Jurassic World: Domínio (Jurassic World domínio, 2022,
Eua). duração: 2h26min. direção: Colin Trevorrow. Elenco:
Chris Pratt, bryce dallas Howard, Jeff Goldblum. Gênero:
ação, aventura, ficção científica.
Quatro anos após a destruição
da ilha Nublar, os dinossauros
agora vivem - e caçam - ao lado
de humanos em todo o mundo.
Contudo, nem todos répteis
consegue viver em harmonia
com a espécie humana, trazendo problemas graves. Esse frágil
equilíbrio remodelará o futuro
e determinará, de uma vez por
todas, se os seres humanos
continuarão sendo os principais
predadores em um planeta que
agora compartilham com as
criaturas mais temíveis da história em uma nova era. Cinemark Flamboyant: 12h25,
14h15, 15h40, 17h40, 20h50,
22h. Cinemark Passeio das
Águas: 12h20, 14h, 15h30,
17h20, 18h40, 20h40, 21h10,
21h50. Kinoplex Goiânia: 14h10,
17h10, 20h10, 21h10. Cineflix
aparecida: 15h30, 18h50, 21h15,
21h50. Cineflix butiti: 15h50,
17h20, 19h20, 20h20, 21h10.
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Negócios
O cereal será uma
das matérias
primas utilizadas
na produção de
etanol e DDG para
alimentação animal

Empresas ﬁrmam parceria para
produção de etanol a base de trigo
Novo mercado para
o cereal vai ampliar
as oportunidades
para a cultura, proporcionando importantes ganhos
para o agricultor
Rodrigo Melo
A cadeia produtiva do trigo,
que atualmente vive um momento de valorização histórica
no Brasil, ganha mais uma
importante oportunidade, com
a oferta de trigos exclusivos
para a produção de etanol.
Uma empresa especialista
em melhoramento genético de
trigo na América Latina será
a responsável por fornecer as
primeiras cultivares (novas
variedades de plantas de diferentes espécies e gêneros
vegetais destinadas à produção
agrícola) para o novo mercado.
Juntamente com uma empresa
produtora de biodiesel, irão
viabilizar a construção da primeira usina do País para produção de etanol e farelos a
partir do processamento de
trigo, bem como de outros cereais de inverno.
Desenvolvidas após sete
anos de pesquisas, a genética
do trigo é ideal para a produção do biocombustível por possuir elevados níveis de amido
e alta produtividade. O anúncio
foi feito na segunda-feira (20)
no Palácio Piratini, em Porto
Alegre (RS), durante a cerimônia de assinatura do Protocolo
de Intenções entre o governo
do Estado do Rio Grande do
Sul e a duas indústrias.

Parceria

Para o diretor da empresa
de biocombustíveis, André
Cunha Rosa, a parceria é um
importante marco para a cultura do trigo e para o agronegócio brasileiro. Além disso,
é um relevante avanço em
sustentabilidade na cultura
e no setor. “Estamos abrindo
mais um importante mercado
para o trigo na Região Sul do
Brasil por meio deste trabalho
conjunto”, afirmou.
De acordo com André, as
cultivares de trigo são resultado de pesquisas desenvolvidas desde 2015 dentro do
programa de melhoramento
genético, que visa características importantes para a
produção de etanol, como
também para produção de
DDG (sigla em inglês para

reais de inverno”, destacou.
As duas cultivares de trigo
que serão desenvolvidas passarão pelo processo de multiplicação no próximo ano e
chegarão ao produtor em
2024. Ainda neste ano, porém,
diversas vitrines técnicas exibirão essas cultivares a campo. Além do trigo, outros cereais serão utilizados como
matéria prima para a produção de etanol e farelo.

A usina

grãos secos de destilaria),
importante aliado da alimentação animal.
“Para a produção de etanol
é essencial que as cultivares
se destaquem pelo elevado
PH, bons níveis de amido e
alta produtividade. Já para a
produção do DDG, coproduto
do etanol, agregamos aos materiais uma melhor resistência genética à giberela (fungo)
em comparação a outras cultivares e, especialmente, a
outros cereais de inverno”,
complementa.
Esse nível de resistência é
importante para facilitar a
utilização do DDG na alimentação animal. “O foco das nossas pesquisas foi desenvolver
cultivares que atendam ao
mercado, com maior quali-

dade e liquidez tanto para a
produção de etanol, como
para ração animal”, complementou André.
O presidente da indústria
de biocombustíveis, Erasmo
Carlos Battistella, destacou
que o novo mercado para o
trigo vai ampliar as oportunidades para a cultura, proporcionando importantes ganhos para o agricultor.
“A iniciativa vai representar
um incremento na oferta de
farelo para as cadeias produtivas de proteínas animais, além
de promover investimento em
desenvolvimento de tecnologia
genética para produção de trigo
específica para produção de
etanol e de ser uma oportunidade viável de renda para o
agricultor com o cultivo de ce-

O documento assinado com
o governo do Estado estabelece
ações articuladas para viabilizar o investimento de R$ 316
milhões na implantação de
uma usina produtora de etanol
e farelos a partir do processamento de cereais (trigo, milho,
triticale, arroz, sorgo, dentre
outros) na cidade de Passo
Fundo, na BR-285, Km 316.
Os primeiros investimentos serão realizados no segundo trimestre de 2023, com
previsão de início das operações no segundo semestre de
2024. A usina irá operar em
duas fases. A primeira, já em
2024, deverá processar 750
toneladas de cereais por dia.
A segunda, em 2027, prevê o
processamento de 1,5 mil toneladas diárias. Essa unidade
será flexível para a produção
de etanol anidro, que pode
ser adicionado na gasolina,
ou hidratado, usado para consumo direto. Na primeira fase,
a usina terá capacidade de
111 milhões de litros/ano, dobrando a produção para 222
milhões de litros/ano quando
estiver totalmente finalizada.
“O Rio Grande do Sul é

um Estado importador de etanol e nós, que estamos na cadeia produtiva, com esse investimento, vamos ampliar
nossa capacidade de produção de biocombustíveis aqui
na Região Sul, aderindo ao
Pró-Etanol”, afirmou Erasmo.
O empreendimento deve
representar um incremento
de R$ 1,3 bilhão em faturamento anual para a fabricante de biocombustíveis, que
deve gerar 143 novos empregos diretos e aproximadamente 1 mil indiretos.
Nos próximos dias, também será assinado um Protocolo de Intenções com a Prefeitura de Passo Fundo. “O
Rio Grande do Sul tem um
imenso potencial para a produção de etanol. Atualmente,
o Estado produz menos de
1% da sua demanda interna,
que chega a mais de um bilhão de litros por ano.

Cadeia produtiva do trigo

O Brasil caminha para a
conclusão da safra de grãos
2021/2022 e a expectativa é
de um novo recorde, tanto
nas estimativas da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) quanto do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE).
No caso da Conab, o 9º Levantamento da Safra de Grãos,
divulgado no dia 8 de junho,
aponta para uma produção
estimada em 271,3 milhões
de toneladas. O volume representa um aumento de 6,2%
sobre a temporada anterior,
o que significa cerca de 15,8
milhões de toneladas. (Especial para O Hoje)

