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“As pessoas sinalizaram
o desejo de me ver candidato”
Pré-candidato ao governo de Goiás, o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Gustavo
Mendanha (Patriota) conversou com os jornalistas do jornal O Hoje sobre o pleito de
2022, mas também sobre o futuro. Ele comentou as pesquisas eleitorais, a situação
dos adversários Ronaldo Caiado (União Brasil) e Marconi Perillo (PSDB), o desejo por
alianças, segundo turno e muito mais. Você confere nesta edição a entrevista realizada
por Felipe Cardoso, Francisco Costa e Wilson Silvestre. Política 5

Área seca em
Goiás aumenta
de 66% para 89%
no mês de abril

Entre março e abril deste ano, a área seca total em Goiás subiu
de 66% para 89%, chegando a 301,4 mil quilômetros quadrados.
Das 21 unidades federativas acompanhadas pelo Monitor de Secas,
o Estado é a terceira região mais árida depois dos vizinhos Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul. Esta é a maior seca em Goiás desde
novembro de 2021, quando 100% do território vivenciou o fenômeno. Os dados fazem parte de um monitoramento de seca elaborado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento. Cidades 11

Operação contra
pirataria cumpre
mandados em
cidades goianas

Seis mandados de busca foram
cumpridos em Aparecida de Goiânia e Valparaíso de Goiás durante
operação contra a pirataria online e violação dos direitos autorais. Uma pessoa foi presa suspeita
de manter plataformas de streaming clandestinas. Cidades 10
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João Campos
será o candidato
de Mendanha?
Nos bastidores, circula a possibilidade de, caso o governador
Ronaldo Caiado (UB) não atenda
o PSD, o partido poderia compor
com Gustavo Mendanha. Em
prol de aliança com Lissauer,
há quem garanta que João Campos cederia sua vaga. Política 2

Pedro Pinheiro
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Empreendedorismo feminino no ‘Papo Xadrez’

A empresária Bárbara Prado contou no podcast as dificuldades do
ramo da beleza em um negócio gerenciado com a irmã. Essência 13

Projeto quer facilitar
porte de armas aos
atiradores desportivos

Política 6

Atlético-Go
e Goiás fazem
confronto histórico
Pela primeira vez na história,
Rubro-Negro e Esmeraldino se
enfrentam em uma edição de
Copa do Brasil. Esportes 7

Comércio mantém ritmo de recuperação

O comércio varejista no Brasil está em alta, como aponta a Pesquisa Mensal
do Comércio, do IBGE, em abril de 2022. O crescimento registrado foi de 0,9%
nos últimos meses na comparação com o mesmo período em 2021. Cidades 9
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Xadrez: Comunicação do
prefeito Rogério Cruz é alvo
de críticas
Política 2

Jurídica: SBT terá que in-

denizar autor por plágio
da novela Pantanal
Cidades 10

Esplanada: Renan Calheiros
se movimenta para garantir
prestígio a Lula em Alagoas
Política 6
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Comunicação de Rogério
Cruz é alvo de críticas
Coordenador afirmou que Suplicy cometeu graves injustiças

Suplicy cobra
em evento de
Lula inclusão
da renda básica
O vereador Eduardo Suplicy (Pt-SP) causou constrangimento no evento de lançamento das diretrizes do programa de governo da campanha do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva (Pt), na última terça-feira (21), em
São Paulo. Suplicy alega não ter sido convidado, e com
isso interrompeu a reunião para reclamar que sua
proposta de renda básica não havia sido incluída no documento oficial.
O encontro foi transmitido ao vivo pela internet e
teve a presença de pré-candidatos, coordenadores de
campanha e sindicalistas, acontecia a portas fechadas,
em um hotel na região central.
Eduardo cortou a fala do ex-senador Aloízio Mercadante (Pt), presidente da Fundação Perseu Abramo e
um dos coordenadores da campanha, para reclamar
que não foi chamado para o evento. Suplicy também
se queixou que sua proposta de renda básica de cidadania não estava entre as diretrizes apresentadas em
fala fora dos microfones.
O vereador petista apontou que ficou sabendo da reunião por meio de terceiros e que “a proposta não foi considerada, infelizmente, entreguei por e-mail há dez dias
e não foi considerada ainda, aprovada por todos os
partidos e sancionada pelo presidente Lula. Está no programa do Pt há anos. Ele [Mercadante] tem alguma coisa
comigo, não me convidou para a reunião! Mas hoje estou
aqui”. (Rodrigo Melo, especial para O Hoje)

Influente republicano que circula nas áreas
restritas do Paço Municipal confidenciou à Xadrez
que a comunicação do prefeito Rogério Cruz ainda
não acertou o passo. “Falta uma melhor orientação
política no conteúdo, que se aproxime mais das
demandas da população. É preciso formar um
grupo intelectualmente preparado que saiba antecipar a percepção do cidadão, sobretudo com
um melhor esclarecimento do Código tributário.
Outra observação é o fato de festejar importantes
vias que facilitem a mobilidade urbana, mas não
tem nenhuma peça publicitária reforçando a importância da obra.” De fato, o tema IPtU ainda
não foi totalmente digerido por boa parcela da
população, tanto que o vereador Mauro Rubem
(Pt) e os integrantes do movimento SOS Goiânia
voltam a artilharia contra o prefeito. Sabe como
é: ano eleitoral, qualquer erro da gestão pública
tende a virar uma crise política. A comunicação
produziu algumas peças publicitárias no auge da
polêmica e esqueceu o assunto. A estratégia adotada
pelo prefeito em não dialogar com a grande
parcela de insatisfeitos, por mais obras que inaugure, não apazigua a ira de quem teve o imposto
municipal majorado muito acima do que pagava
anteriormente. Como já dizia o bordão do velho
apresentador Chacrinha, muito popular nos 1980:
“Quem não se comunica se trumbrica”.

xadrez@ohoje.com.br

Na estrada

Vitor Hugo (PL) intensifica agenda
de reuniões no interior do Estado.
“tenho recebido muito apoio de lideranças conservadoras, principalmente
do agronegócio.”

Salma Saddi bate

A ex-superintendente do Iphan
em Goiás, Salma Saddi, lembrou os
tempos da ex-primeira-dama Valéria
Perillo na OVG e criticou a área social
do governador Ronaldo Caiado (UB).

De lá

Acompanhado do prefeito de Mineiros, Aleomar Rezende (MDB), o précandidato ao Senado, Alexandre Baldy
(PP), arrebanhou mais um apoio. Agora
foi a vez da prefeita de Portelândia,
Marly do Valdineis, do Republicanos.

Ao passo...

Os prefeitos e vices do partido já
declararam apoio à pré-candidatura
de Ronaldo Caiado, mas a legenda apoia
Gustavo Mendanha. Essa tem sido a
estratégia de Baldy, do PP, para mostrar
sua influência e ‘jogo de cintura’ com
políticos de legendas diversas para
Caiado ou outros postulantes ao governo do Estado.

Avanço

Na semana passada, em Itumbiara,
o pré-candidato ao Senado conquistou
o apoio do prefeito Dione Araújo
(União Brasil), mesma coligação de
Ronaldo Caiado. Já em Buriti Alegre,
o prefeito André Chaves, do MDB,
também garantiu publicamente caminhar com Baldy.

De olho no DOM

Rogério Cruz ainda é um poço de mágoas com a
debandada do grupo de João Campos para abraçar a
candidatura de Gustavo Mendanha (Patriota). Nos
corredores da prefeitura, o ti-ti-ti é que muita gente
vai perder cargos de confiança. Não é por nada que o
Diário Oficial do Município virou leitura obrigatória.
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Gustavo Mendanha concedeu
entrevista ao jornal O Hoje, tanto
para o impresso quanto para o programa Momento Político, apresentado por Felipe Cardoso.

João Campos será, de fato, o
candidato de Mendanha ao Senado?

Reprodução

Nos bastidores do alto escalão da política,
comentário é de que deputado poderia
“ceder” vaga para Lissauer caso candidato
do PSD não receba o apoio de Caiado
Felipe Cardoso
Interlocutores próximos
ao governador Ronaldo Caiado (UB) seguem defendendo
a necessidade de convergência em torno de um único
nome na disputa ao senado.
Isso porque alguns players
palacianos avaliam que a
possibilidade de ter candidaturas isoladas só fortaleceria a oposição.
A ideia foi defendida, inclusive, durante a recente
passagem do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, pela Capital. Ele esteve
com o governador onde expressou seu ponto de vista
sobre o assunto. Para o político, o mais prudente é que
o governador siga os moldes
tradicionais — ou seja, aponte um único nome.
Por motivos óbvios, a defesa de Kassab aponta para
o nome do presidente da Assembleia Legislativa de Goiás
(Alego), Lissauer Vieira (PSD).
“Mas ficou claro durante seu
encontro com o governador
que o partido só caminhará
com Caiado caso o governador apoie Lissauer”, disse
uma fonte do alto escalão da

política goiana.
O que parecia óbvio, no
entanto, tem se tornado um
ponto duvidoso. Isso porque
o presidente do Legislativo
goiano, diferentemente de antes, passou a considerar a
possibilidade de se manter
na disputa, ainda que não tenha o apoio direto e público
do governador.
O imbróglio tem forçado os
aliados do governador — não
apenas Lissauer, vale lembrar
de Luiz Carlos do Carmo (PSC)
e Alexandre Baldy (PP) —, a,
ao menos, refletirem sobre diferentes possibilidades. O comentário que circula nos bastidores é que caso o governador não atenda aos interesses
do PSD, o partido poderia compor com o grupo mendanhista.
Em prol de uma aliança
com o PSD, no seio do alto escalão do grupo mendanhista
há quem garanta que o candidato do Republicanos ao Senado, João Campos, estaria disposto a ceder sua vaga para
Lissauer. Campos, neste caso,
ficaria com a vice.
O ex-prefeito de Aparecida e pré-candidato ao governo, Gustavo Mendanha, esteve na sede do jornal O

“Eu não tenho esse
diálogo com o João
[Campos]. Se você
perguntar se eu
tenho interesse no
PSD, PP, PL, tenho
muito interesse”
HOJE onde foi sabatinado na
última terça-feira (21) — confira a entrevista completa
na página 5. Ao ser questionado sobre o assunto, disse:
“Eu não tenho esse diálogo
com o João [Campos]. Se

você perguntar se eu tenho
interesse no PSD, PP, PL, tenho muito interesse. Primeiro acho que eles vão esgotar
esse diálogo com o governo.
Não acredito que o governo
dará as condições que esses
candidatos esperam. E num
segundo momento a gente
pode conversar”.
E continuou: “Acho difícil,
sendo muito frio, o João abrir
mão e ele veio para ser o meu
candidato a senador. Agora,
temos que estar abertos ao
diálogo. Nunca escondi a relação que tenho de respeito, admiração e amizade pelo presi-

dente Lissauer. Vejo que ele
trouxe muita estabilidade ao
governo Caiado, mas não foi
reconhecido e não será reconhecido. Se ele quiser, estaremos abertos ao diálogo sim”.
Mendanha disse que ainda
possui “um grupo em formação”. “Costumo dizer que sou
uma pessoa que não gosta
muito de conflito e procuro
a convergência. Nesse sentido,
a gente procura um grupo
que seja unido. Então estou
aberto a dialogar, compor e
construir junto, independente
da relação partidária”. (Especial para O Hoje)
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Cobertura de riscos climáticos
e o avanço do seguro rural
Rodolfo Bokel
Não é surpresa para ninguém dizer que o
agronegócio move a economia do Brasil e fomenta, por consequência, outros setores, como
o de seguros. Só no ano passado, de acordo com
dados do Ministério da Agricultura, o valor segurado ultrapassou R$ 68 bilhões – o que representa um aumento de aproximadamente 49%
em relação a 2020. As agriculturas que apresentaram maior demanda por seguro rural foram: soja, milho (2ª safra), trigo, milho (1ª safra),
café, maçã, uva, arroz e tomate.
O Programa de Subvenção ao Prêmio do
Seguro Rural (PSR) do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Mapa) aplicou, em
2021, R$ 1,18 bilhão, valor 34% maior que o
executado em 2020. Foram beneficiados aproximadamente 121 mil produtores rurais, contratadas 218 mil apólices e a área segurada
total foi de 14 milhões de hectares, 2,4% superior ao resultado de 2020. Isso significa que os
produtores rurais estão cada vez mais conscientes sobre a preservação de suas fazendas
e plantações e querem estar preparados para
as mais diversas situações, como, por exemplo,
os riscos climáticos.
De fato, os sinistros mais comuns são perdas
por geadas e seca e queda de produtividade
pelo excesso ou falta de chuva. Independente
do tamanho do agricultor, o seguro climático é
essencial para assegurá-lo contra perdas ocasionadas pela própria natureza. Fenômenos naturais, mudanças bruscas de temperatura, entre
outros, podem prejudicar e muito o empresário
que depende da venda daquilo que produz.
Existem três modalidades de seguros que cobrem riscos climáticos: multirrisco, nomeados e
seguros de produtos paramétricos. O multirrisco,
como o próprio nome sugere, cobre diversos
riscos climáticos. Na cotação mais básica normalmente estão inclusos os principais, tais como
chuva excessiva, seca, geada, granizo, raio e incêndio, entre outros. Quando se tratar de seguro
de faturamento/receita, a variação de preço da
cultura também será um dos riscos cobertos.
Na modalidade de multirrisco é importante
observar algumas variáveis. A produtividade
esperada é uma delas, pois tem como referência o potencial de produção da lavoura
baseado em uma média histórica. O mercado
segurador geralmente define esses números
com base em dados do IBGE, de cooperativas,
instituições financeiras ou consultando o próprio produtor rural.
O nível de cobertura é outro fator importante
a ser observado, já que ele é um percentual de

proteção garantido pela apólice. Esse número
varia de 50% a 85%, dependendo da seguradora
e do produto. Quanto maior o nível de cobertura,
maior a proteção oferecida pela apólice. Outra
variável da modalidade de multirrisco são as
coberturas adicionais. Alguns produtos oferecem
a possibilidade de contratação, como é o caso,
por exemplo, da cobertura de replantio e de
perda de qualidade.
Já na modalidade de riscos nomeados, o segurado pode contratar proteção apenas para
os riscos de seu interesse. Por exemplo, em
áreas de baixa temperatura, o produtor rural
pode optar por contratar apenas a cobertura
de geada. Cobre diversos riscos climáticos numa
única cobertura.
Em agriculturas de frutas e hortaliças, o principal objetivo é cobrir as perdas qualitativas,
além da produtividade. Em culturas de grãos e
cana de açúcar, a indenização costuma se basear
na proporção da área atingida em relação à
área total segurada. Na apólice deve constar a
franquia ou POS (Participação Obrigatória do
Segurado), que é o percentual de risco assumido
pelo próprio segurado, o qual normalmente
varia de 10% a 30%.
No seguros de produtos paramétricos, a cobertura é baseada na variação de um parâmetro
preestabelecido na apólice, que pode ser de dois
tipos: 1) Seguro de dados meteorológicos, que
se baseia na variação de um determinado índice
meteorológico, como pluviométrico ou temperatura, indenizando os segurados caso os índices
sejam inferiores ou superiores ao estipulado na
apólice, gerando prejuízos à lavoura; 2) Seguro
de produtividade média de grupo onde a cobertura é dada a um conjunto de agricultores segurados e se baseia na produtividade média de todos, geralmente estabelecida pelo IBGE. O nível
de proteção dependerá do percentual de cobertura contratado.
Seja qual for a opção de seguro rural escolhido,
é importante levar em consideração todos os fatores que influenciam a produtividade do seu
negócio e entender todas as cláusulas e coberturas
garantidas pela apólice.
Se você tem dúvidas,
consulte sua seguradora e tire-as antes de
qualquer decisão, pois
no futuro você pode estar mais preparado
diante de uma situação
adversa ou se arrepenRodolfo Bokel é sócio de
der por não ter dado a
uma corretora que atua
devida importância
como consultora de risneste tema.
cos e gestão de seguros

Não cabe mais a glamourização
de ser workaholic
Benito Pedro Vieira Santos
Esse tema é polêmico, pois, nos últimos anos
houve, de uma forma quase que natural, um
processo de glamourização do excesso de trabalho. Foi se tornando cada dia mais comum,
aceitável e, na verdade, desejável ser um profissional que ostenta o título de 24x7, que pode
ser acionado a qualquer momento que “dá conta” de tudo. Mas acho que é hora de questionar
essa visão.
O problema é que por trás de toda essa pretensão existe um ser humano. E claro, a médio
e longo prazo, além de ser insustentável, tal
crença pode causar um efeito contrário destrutível.
Sabe aquela máxima de que “quem se dedica
exclusivamente ao trabalho deixa de viver e desejar
em outras coisas”? Ela é verdadeira e o principal
resultado é esse: pais ausentes, maridos e esposas
que não se dedicam com o mesmo afinco aos seus
relacionamentos, assim por diante.
A longo prazo, essa conta é cobrada da pessoa
de forma negativa. Em minha opinião e experiência à frente de uma empresa, a busca pelo
equilíbrio entre vida pessoal e profissional
nunca foi tão necessária e consciente. Podemos
sim ser profissionais notáveis, autoridades e
referência no mercado, mas desde que isso não
lhe custe o resto de sua vida. É um preço alto
demais a se pagar.
Um debate que se intensificou nos últimos
anos é sobre a adesão e escolha dos profissionais
pelo home office. Mesmo que motivadas inicialmente pela obrigação da pandemia, algumas
pessoas descobriram a liberdade de poder tra-
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Bancas:

balhar de casa, de passar mais tempo com a família, evitar trânsito, entre outras descobertas
irreversíveis.
Sabe por que irreversível? Agora, no atual
momento, em que as medidas estão cada vez
mais flexíveis e tudo está voltando à rotina
“normal”, está em curso o que eu e outras
pessoas já havíamos apontado lá atrás: as empresas e profissionais que tiverem a oportunidade de se manter em casa vão fazê-lo.
E com isso, o que vivemos hoje é justamente
o contrário do que pregam os chamados workaholics. Olha que sintomático: os Estados Unidos
registraram, do ano passado para 2022, recorde
de pedidos de demissão. O movimento, que recebeu o nome de “A Grande Renúncia”, fez com
que atualmente mais de 10 milhões de vagas
estejam disponíveis no país.
Não é difícil imaginar o porquê deste movimento. Segundo especialistas, os pedidos de demissão em massa estão relacionados com a pandemia e pelo fato de as pessoas terem começado
a colocar mais as coisas na balança.
Portanto, já não era de hoje, mas agora
está latente o fato de
que não é apenas o salário que leva a pessoa
a escolher o emprego,
mas também flexibilidade, benefícios e
agora, mais do que
nunca, a qualidade de
vida. Definitivamente
Benito Pedro Vieira Sannão cabe mais a glatos é diretor executivo
mourização de ser
de empresa que presta
workaholic.
assessoria em negócios
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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

Mosquito da dengue
Em época de pandemia pouco se fala sobre
o Aedes aegypti. O mosquito, que é responsável
por causar doenças arboviroses, é o principal
transmissor da dengue. É importante os órgãos
públicos intensificarem as campanhas de combate, principalmente por não termos o suporte
dos agentes de combate a endemias que auxiliam e verificam os cuidados domésticos. Em
épocas de chuvas isoladas devemos ficar mais
atentos para que não sejamos omissos em relação ao mosquito da dengue, já que podemos
fazer a diferença, com os cuidados necessários
protegem não somente nossa família, mas também nossos vizinhos. É um trabalho em conjunto. A consciência de mantermos uma cidade
limpa e os cuidados em casa resulta em vidas
preservadas.
Yasmine Gondim
Aparecida de Goiânia
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Você tem algum pedido
especial de aniversário?
Se tiver, é só pedir. Quer
escolher o nome do bebê?”
Joana Ribeiro Zimmer, juíza de primeira instância em Santa Catarina,
que negou a uma criança de 11
anos o direito de interromper uma
gravidez fruto de estupro de vulnerável e teria tentado induzir a vítima de um crime sexual hediondo
a manter a gestação. Trechos da audiência e da decisão foram revelados pelos sites Portal Catarinas e
The Intercept Brasil.

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
nesta semana, o Ministério Público de
Goiás (MPGo) expediu aos municípios
goianos de Mineiros, Santa rita do araguaia e Portelândia recomendação para
adoção de medidas para conter o crescimento de casos de Covid-19. “festa
pra todo lado. Queriam o quê?”, comenta o leitor.
Alderico Netto

M

@ohoje
a juíza, Joana ribeiro Zimmer, de Santa Catarina, incentivou uma criança de 11 anos
grávida, após ser vítima de estupro, a permanecer em um abrigo para evitar que a
menina faça um aborto legal. a titular da
Comarca de tijucas manteve a menina no
abrigo há um mês. “Vamos ver se o CnJ vai
fazer algo”, disse o internauta.
Jordão Vilela (@jordao_vilela)

N

@jornalohoje
Um avião de pequeno porte que transportava o jogador neymar e seus familiares
precisou fazer um pouso de emergência
em roraima nesta terça-feira (21). o atleta
retornava dos estados Unidos quando a
aeronave teve um problema no para-brisa
e precisou parar na capital roraimense.
ninguém ficou ferido no incidente. “o segundo jatinho que veio ao resgate de neymar também deu pane”, afirmou a leitora.
Thaís (@Thais_Tei)

aos colaboradores do o Hoje: artigos para este espaço devem conter no máximo 4.000 caracteres e
também podem ser divulgados no portal ohoje.com.
São analisados os textos enviados, com foto e assinatura, para editor@ohoje.com.br. Cartas não podem
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Piora na projeção de colheita da soja afetou Produto Interno Bruto

Previsão do Ipea
é de estabilidade
para setor
agropecuário
em 2022
O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
divulgou ontem (21) a revisão da projeção do valor
adicionado (VA) do setor agropecuário de 2022, que
passou de crescimento de 1% em março para estabilidade, ou seja, crescimento nulo no ano.
Segundo o Ipea, a revisão do Produto Interno Bruto
(PIB) do setor foi motivada pela piora na projeção da
colheita de soja feita pelo Levantamento Sistemático
da Produção Agrícola, do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), de queda de 12,1%, ante recuo de
8,8% anteriormente divulgado.
No caso do valor adicionado da produção vegetal,
um dos componentes do setor, a revisão foi de alta de
0,3% para redução de 0,9%; e na produção animal, a
estimativa era de crescimento de 2,9%, ante previsão
de alta anterior de 3%.

Soja

A redução da produção de soja é parcialmente contrabalançada pelo bom desempenho esperado para outras culturas como milho e café. O milho deve apresentar
crescimento de 27,6% em sua produção. A segunda
safra de milho, que começa a ser colhida neste trimestre,
tem previsão de crescimento de 38,9%. Caso mantenha
o desempenho, o grão deve ser o principal responsável
por compensar a queda no valor adicionado da soja.

Bovinos

Na produção animal, apesar da melhora na projeção
para o setor de bovinos, o resultado foi motivado por
uma estimativa menor para a produção de leite, o segmento com a maior contribuição negativa do componente, cuja revisão foi de alta de 0,2% para queda de
3,8%, devido ao desempenho negativo no primeiro trimestre (queda de 10,3% na aquisição de leite no
primeiro trimestre em relação a igual período do ano
anterior), de acordo com dados do IBGE.

Ovos

A produção de ovos também teve resultado negativo
no primeiro trimestre. “Para os demais segmentos, o
primeiro trimestre foi positivo, com destaque para a
produção de bovinos, cuja estimativa de crescimento
foi revista de 3,8% para 4,6%. No caso dos suínos, a
previsão é de crescimento de 4,5% para alta de 4,7%.
Para a produção de aves, o resultado do primeiro trimestre veio abaixo do que esperavam e, por isso, a
previsão para o ano foi revista de crescimento de 3%
para alta de 1,9%”, diz o Ipea.

PIB cresceu 0,3% em abril, aponta Ibre-FGV

O Monitor do PIB-FGV aponta crescimento de 0,3%
na atividade econômica em abril na comparação com o
mês anterior, considerando-se dados com ajuste sazonal.
Na comparação interanual, a economia cresceu 3,6%
em abril e 2,8% no trimestre móvel terminado em abril.
Os dados foram divulgados ontem (21) pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio
Vargas (Ibre/FGV).
Segundo a coordenadora da pesquisa, Juliana trece,
o crescimento de 0,3% do PIB em abril em comparação
a março é o terceiro consecutivo, embora seja a uma
taxa menor que as anteriores.
“A despeito do crescimento da agropecuária e da indústria, o setor de serviços parou de contribuir para o
PIB da mesma forma que vinha contribuindo, principalmente devido à retração de comércio e transporte.
Pela ótica da demanda, o consumo das famílias também
cresce pelo terceiro mês consecutivo. O único segmento
de consumo a retrair foi o de produtos duráveis, o que
pode ser reflexo da elevação da taxa de juros e das incertezas com relação ao desempenho econômico e político no ano eleitoral”, explicou Juliana.
Em termos monetários, estima-se que o acumulado
do PIB até abril, em valores correntes, foi de R$ 2,98
trilhões.

Consumo das famílias

O consumo das famílias cresceu 4,8% no trimestre móvel
findo em abril em comparação ao mesmo período do ano
passado. O consumo de serviços (7,5%), de bens não duráveis
(2,1%) e de bens semiduráveis (13,3%) foram os responsáveis
por esse crescimento. Em contrapartida, o consumo de
bens duráveis foi o único componente em queda. (ABr)

Desmonte da política de correção
do salário mínimo agrava crise
A degradação do poder de compra do
salário mínimo tem sido acelerada nos últimos meses em função da escalada dos preços
dos alimentos, mas também como decorrência direta da virtual extinção da política
de valorização do próprio salário mínimo e
do desmonte de políticas públicas que haviam conseguido estabelecer no País algum
nível de segurança alimentar. Os dados do
Departamento Intersindical de Estatística e
Estudos Socioeconômicos (Dieese) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) mostram o comportamento discrepante entre custos da cesta básica, a inflação
dos alimentos, o valor do mínimo e o rendimento necessário para sustentar com alguma
dignidade uma família de quatro pessoas.
O desmonte de políticas sociais e do salário mínimo, não por coincidência, têm
sido acompanhados pelo avanço histórico
do número dos esfaimados no País, superando mesmo a fase mais dura da pandemia.
Neste ano, mostra a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar
e Nutricional (Rede Penssan), o número de
brasileiros que passam fome aumentou nada
menos do que 73% em um ano, saindo de
19,1 milhões para 33,1 milhões, passando a
representar 15,5% da população diante de
9,0% no levantamento anterior.
Não fosse a situação já alarmante, em
torno de 125,2 milhões de pessoas, mais
da metade da população, chegou a enfrentar, em algum momento, dificuldades

BALANÇO
t

2 Para fazer frente a todas
as despesas necessárias ao
sustento de uma família de
quatro pessoas, considerando o custo de vida numa cidade como São Paulo, o rendimento mínimo necessário
está estimado em R$ 6.535,40
pelo Dieese, ou seja, praticamente 5,4 vezes mais do
que o salário oficialmente
definido pelo desgoverno federal. O salário mínimo necessário subiu 22,13% entre
maio do ano passado e o
mesmo mês deste ano.
2 Dito de outra forma, o
salário mínimo, que conseguia suprir 20,56% das necessidades de uma família,
passou a atender a apenas
18,55% das despesas necessárias para seu sustento. Em
maio de 2012, apenas para
manter a mesma base, o salário mínimo correspondia
a 26,1% do rendimento necessário para dar dignidade
à mesma família.
2 Numa série de dados
mais longa, o desarranjo
agravou-se nitidamente a
partir de 2018. Entre dezem-

para alimentar adequadamente suas famílias e a si mesmos. Os dados não são
novos, ganharam destaque nos jornais e
tevês, mas têm sido solenemente desprezados pelo desgoverno instalado em Brasília e pela equipe econômica, muito mais
preocupada em preservar os dividendos
indecorosos recebidos pelos acionistas
privados da Petrobrás do que em encontrar
caminhos para enfrentar a fome. Parece
muito óbvio, muito provavelmente não
para Paulo Guedes e sua trupe, que o
avanço da fome impedirá que aqueles milhões de famílias venham a consumir bens
e serviços, o que trará consequências sociais, evidentemente, e também econômicas, ao detonar a demanda e as possibilidades de crescimento.

Alimentação mais cara

Nos 12 meses terminados em maio deste
ano, período mais recente com dados disponíveis para todas aquelas variáveis, o salário mínimo foi corrigido em 10,18%, saindo
de R$ 1.100 para R$ 1.212. O custo da cesta
básica em Goiânia e em São Paulo, aferido
pelo Dieese, registrou elevação de 19,60% e
de 22,2% respectivamente, superando em
quase duas vezes a correção do salário. Na
média de todo o País, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), o custo da alimentação no domicílio
avançou 16,36%, com altas de 14,89% em
Goiânia e 17,79% na capital paulista.

bro de 2010 e maio de 2014,
o salário mínimo nominal
experimentou salto de
41,96%, diante de uma inflação acumulada no período de 23,36%, sinalizando
um ganho real de 15,08%. O
salário mínimo necessário
avançou 38,24%, levemente
inferior ao reajuste aprovado pelo governo.

2 Num período equivalen-

te, entre dezembro de 2018
e dezembro de 2014, para
um IPCA acumulado em
22,71%, o salário mínimo
nominal foi reajustado em
31,77%, correspondendo a
um ganho real de aproximadamente 7,38%. O salário
mínimo necessário para cobrir todas as necessidades
de uma família registrou variação de 25,93% no mesmo
período, mostrando ainda
alguma vantagem para o mínimo oficial.

2

Na fase mais recente,
mesmo diante de uma aceleração do custo de vida,
com a carestia já fustigando
os orçamentos familiares,
o reajuste do salário míni-

mo ficou limitado à variação
do IPCA, sem acréscimos
reais num período mais recente. O valor nominal do
mínimo foi reajustado em
27,04% entre dezembro de
2018 e maio deste ano, enquanto o valor necessário
para a sobrevivência de
uma família saltou 65,01%.
Isso significa que o salário
sofreu perda de quase
22,8% se considerado o rendimento minimamente necessário para s subsistência
daquela mesma família.

2 O IPCA acumulado desde

o final de 2018, cobrindo o
período do mandato do desgoverno, atingiu 25,73%.
Neste caso, o salário mínimo
trouxe um ganho real de
apenas 1,04% até aqui. A
tendência daqui em diante,
quando se considera o aumento continuado das despesas com alimentação, vestuário, medicamentos e outros gastos, é de que aquele
ganho modestíssimo seja engolido pela inflação no restante do ano, causando
maior desagregação social
e mais fome.
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Copom diz que reajuste se
deve a ambiente de incerteza
O Comitê de Política Monetária (Copom) avaliou que,
apesar de “bastante intenso
e tempestivo”, o atual ciclo
de aperto monetário foi necessário, por causa da defasagem da política monetária.
"Mas ainda não se observa
grande parte do efeito contracionista esperado, bem
como seu impacto sobre a inflação corrente”. É o que diz
a ata da última reunião do
comitê, divulgada nesta terça-feira (21), em Brasília.
Na semana passada, por
unanimidade, o Copom elevou os juros básicos da eco-

nomia - a taxa Selic, de 12,75%
para 13,25% ao ano. Apesar
de o aumento de 0,5 ponto
percentual estar dentro do
previsto, o comitê surpreendeu o mercado ao anunciar
que pretende continuar a elevar a taxa nas próximas reuniões. Até então, a maioria
dos analistas financeiros
apostava que os juros básicos
ficariam em 13,25% ao ano
até o fim de 2022.

Maior nível

A taxa Selic está no
maior nível desde janeiro
de 2017, quando atingiu

13,75% ao ano. Este foi o
11ª reajuste consecutivo.
Apesar da alta, o BC reduziu o ritmo do aperto monetário. Depois de dois aumentos seguidos de 1 ponto
percentual, a taxa foi elevada em 0,5 ponto.
A Selic é o principal instrumento do Banco Central
para manter sob controle a
inflação oficial, medida pelo
Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA).
Em maio, o indicador fechou
em 11,73% no acumulado de
12 meses, no maior nível para
o mês desde 2015. (ABr)
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EntrEvista | gustavo mendanha

“As pessoas sinalizaram o
desejo de me ver candidato”
Em entrevista exclusiva ao O Hoje, pré-candidato falou sobre possíveis alianças com partidos da base governista
Felipe Cardoso, Francisco Costa
e Wilson Silvestre

O Hoje News / Momento Político

Não só do ponto de vista político. Diferente do Caiado
que fez praticamente, o trabalho sozinho, quero fazer
um trabalho a quatro mãos.
O meu vice não vai ser figura
decorativa. Ele vai chegar
para ajudar a cuidar do Estado, proteger as pessoas, e
eu espero que o vice tenha
essas qualidades para permanecer ao meu lado e governar junto comigo.

Pré-candidato ao governo
de Goiás, o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Gustavo
Mendanha (Patriota) conversou com os jornalistas do Jornal
O Hoje sobre o pleito de 2022,
mas também sobre o futuro.
Ele comentou sobre pesquisas
eleitorais, governador Ronaldo
Caiado (União Brasil), Marconi
Perillo (PSDB), desejos de alianças, segundo turno e mais. Confira a seguir.
Jornal O Hoje: O senhor deixou a prefeitura, mostra que
o senhor não tem apego ao
poder, o senhor está na política para servir… Pelo menos
é o sinal que o senhor deu a
entender para a sociedade.
Ao sinalizar isso, o senhor
tem encaminhado pelo estado, cumprindo uma agenda
política muito intensa, mas
como o senhor avalia a gestão do Ronaldo Caiado atualmente com as andanças que
o senhor tem feito por aí
como um todo?
Mendanha: Bom, acho que é
uma gestão que mostrou para
o que veio. A gente precisa reconhecer e respeitar o legado
do Caiado como parlamentar.
Pode-se fazer críticas pontuais,
mas na somatória é muito positivo o trabalho dele como deputado federal e senador da
República. Foi por isso que as
pessoas, a maioria absoluta
dos goianos, votaram nele. Vou
confessar, eu não votei nele,
mas quando eu vi o Ronaldo
eleito a governador a gente já
imaginava que ele faria um
governo dando um novo norte
para o estado de Goiás. Então,
a verdade é que ele não correspondeu com as expectativas
do eleitorado goiano. Faço
umas críticas pontuais sempre
em relação ao trabalho administrativo, mas mostro também
os caminhos que são possíveis.
Porém, digo que é um governo que não mostrou para o
que veio. As pessoas se sentem
desiludidas e desanimadas. Na
saúde pública, as pessoas choram por não ter acesso, na infraestrutura governo é algo
que não avançou em nenhum
ponto. Precisamos mudar essa
história. A saúde é uma questão higienizadora que ele tanto
pregou, conseguiu finalizar
umas estruturas que estavam
praticamente prontas, mas não
conseguiu avançar no serviço
e precisamos avançar, seja com
equipamentos que necessitam
ser construídos, seja com parceria privada que é algo em
que eu acredito muito. Então
contratar serviços de saúde e
novos equipamentos que estejam funcionando em todo
território goiano para que possam prestar um bom serviço.
A infraestrutura é um serviço
que eu faço. Como governador,
nós vamos avançar muito. Pequenos trechos e duplicação
de rodovias importantes que
precisam ser construídos e reformados, as quais se formos
falar ficaríamos aqui por um
bom tempo…
Jornal O Hoje: O que fez o
senhor tomar essa decisão
de disputar o governo sem
passar antes pelos cargos

Jornal O Hoje: Como o senhor
pretende chegar nas regiões
mais distantes onde a mídia
não tem tanto eco?

“O meu vice não
vai ser ﬁgura
decorativa. Ele vai
chegar para ajudar a
cuidar do Estado,
proteger as pessoas”,
declarou Gustavo
Mendanha em
entrevista ao O Hoje
de deputado federal, estadual, ou seja, ampliar esse
leque de experiência?
Mendanha: Primeiro, eu passei por duas esferas. O legislativo municipal me deu uma
bagagem extraordinária, fui
vereador e presidente da Câmara de Aparecida. Eu diria
que todo político deveria passar pelo parlamento municipal
e não por uma Assembleia Legislativa. O parlamento municipal é muito mais rico (de informações), o vereador tem
mais poder do que um deputado estadual e de fato um governador vai ter várias dificuldades se não tiver parceria
com esses órgãos. Mas eu sou
uma pessoa que sendo eleito
vou buscar ser parceiro dos
deputados, pois sei o quão importante isso é. Entretanto, um
prefeito não administra sem
o parlamento municipal. Passei
pela prefeitura, que é uma estrutura pesada. É claro que é
bem menor do que Goiás, mas
representa 8% da população
goiana. A prefeitura foi como
uma faculdade.
Passada as eleições, muitas
pessoas sugeriram para que
eu me candidatasse a governador e isso gerou uma dúvida
no meu coração. Pensei: ‘poxa,
mas eu não acabei de ser reeleito?’ Na verdade, naquele
momento, os eleitores não tinham opções. Você tinha o Maguito, que tinha perdido sua
vida, e Marconi em uma situação delicada – eu diria que
ele recuperou muito.
Mas a gente vê isso através
de pesquisas, através das pessoas de Aparecida que demonstraram esse desejo para eu dar
esse passo e o povo goiano. Eu
consegui ter a tranquilidade
de analisar, conversar com
empresários, servidores públicos, classe política. Fiz pesquisas e, para a minha surpresa,
mesmo sendo desconhecido
por uma parte da população
goiana, uma boa parte no pri-

meiro momento, quase 20%,
tinha intenção de voto. Isso
quer dizer que as pessoas sinalizavam o desejo de me ver
candidato a governador. E,
bom, deixar o conforto de um
mandato de quase três anos
não foi algo simples. Foi algo
que eu avaliei muito. Mas tive
muita tranquilidade. Não dependo de poder público, então
tive condição.
Jornal O Hoje: Visto que as
pesquisas indicam uma boa
somatória entre você e Marconi, existe uma possibilidade de parceria?
Mendanha: Acho que está claro o desejo do ex-governador
de ser candidato e eu respeito
muito. Mas eu nunca ajudei,
nunca votei e eu fui filiado a
vida inteira ao MDB. O ex-governador teve um certo respeito com o Maguito e quando
eu entrei foi a mesma coisa,
então tivemos um diálogo em
certo momento. Claro, pela
questão do campo em que estou atuando, a questão partidária, meu partido tem suas
defesas, eu tenho que respeitar isso. E também acho que,
para esse processo, mais de
uma candidatura forte seria
interessante. Existia esse grande temor lá no início do processo. Hoje vou confessar: pelas pesquisas nós podemos
ter sim um segundo turno e
se não tivermos, não vai ser
vitória do Caiado. Não tenho
dúvida disso.
O que a gente sente hoje e o
que as pesquisas mostram é
que o atual governador teve
uma queda, não diria livre,
mas gradual, e o índice de rejeição aumentando constantemente, então hoje está bem
pacífico isso. Entendo que o
diálogo é sempre importante,
então independente da nossa
área de atuação, o meu desejo,
do Marconi, do Vitor Hugo é
que esse modelo de governança não perpetue e continue. Mas eu sou candidato
que tem uma pré-candidatura
posta, que tem o deputado federal João Campos como senador da República.
Jornal O Hoje: Na possibilidade de um segundo turno,
se for você, já conversou com
o Marconi, Vitor Hugo? Existe
alguma combinação e conversa?
Mendanha: Não. Não existe

nenhuma combinação e
conversa. Não tenho dúvida
que o eleitor goiano que
não escolher o Ronaldo no
primeiro turno terá a tendência de não votar nele no
segundo turno. Porque conhecem, viram a forma de
trabalhar. De alguma forma,
as pessoas rejeitam esse modelo. Há uma tendência do
eleitor de qualquer uma das
forças que vá para o segundo turno de não votar no
Caiado e sim contra ele.
Jornal O Hoje: O senhor tem
os olhos voltados para o PSD,
sabendo de certa instabilidade que o partido enfrenta
na base do Caiado. É possível
tentar fisgá-lo como fisgou
os republicanos e se sim,
existe alguma possibilidade
do João Campos abrir mão
da vaga ao senado para compor uma vice, o que não foi
decidido ainda, para abrigar,
por exemplo, Lissauer?
Mendanha: Eu não tenho diálogos [nesse sentido] com o
João [Campos]. Se você me perguntar se eu tenho interesse
do PSD, PP, PL, tenho muito
interesse. Agora, primeiro eles
precisam esgotar esse diálogo
com o governo. Não acredito
que o governo tenha as condições para esses candidatos,
mas o segundo momento é de
conversar. Acho difícil o João
abrir mão e ele veio a ser meu
candidato a senador.
Agora a gente tem que estar
aberto ao diálogo e eu nunca
escondi a relação de respeito,
admiração e amizade pelo presidente Lissauer [Vieira, précandidato ao Senado pelo PSD].
É uma figura que trouxe muita
estabilidade para o governo
Caiado e ele não foi reconhecido e nem será reconhecido.
Eu não tenho dúvidas que ele
não terá o espaço que ele espera ter. Se ele quiser, estou
aberto ao diálogo sim.
Jornal O Hoje: Você descarta
a possibilidade de compor
com o Vitor Hugo?
Mendanha: Não. Estou totalmente aberto.
Jornal O Hoje: Mas qual dos
dois o senhor teria como vice,
caso o João Campos se mantenha em relação ao Senado?
Mendanha: De fato, qualquer
um dos dois somaria muito.

Mendanha: Cada região tem
estratégia diferente. Segunda,
terça e quarta estou aqui em
Goiânia ou região metropolitana. Hoje [segunda] vou a
Goianésia, mas na quinta-feira
eu vou ao extremo. tento em
síntese visitar as Câmaras Municipais, associações comerciais, igrejas católicas e evangélicas, trabalhos sociais…
Jornal O Hoje: Mas o que
acha que te levou aos crescimentos mostrados pelas
pesquisas?
Mendanha: Eu acho que essas
pessoas aqui, dessa região [metropolitana], tem um conhecimento pleno do meu trabalho, tem carinho. Aliás, a população de Goiânia, ela tem
pedido que eu seja o prefeito
de Goiânia. Então eu saio na
rua e as vezes eles dizem: ‘Não,
você tem que ser prefeito’. Eu
falo: ‘Não, não posso’. Estou
falando de Goiânia, já que estamos aqui, mas eu poderia
falar de trindade, poderia falar da Grande Goiânia. A gente
tem uma abrangência de uns
50km aí. E por quê? Porque
na pandemia muitas pessoas
testaram em Aparecida.
Então assim, as pessoas entraram para dentro de Aparecida e se encantaram pelo
que viram.. Quem foi a Aparecida há 20 anos e vai hoje é
uma outra cidade. Então, essa
realidade chocou muitas pessoas. Então, é o nosso trabalho
no enfrentamento da pandemia, não é modéstia dizer. E
foi feito a quatro mãos. Nós
tivemos um Ministério Público
atuante, a OAB, a Câmara Municipal de Aparecida, os vereadores, os empresários que
se uniram nesse processo. Eu
acho que a forma como nós
enfrentamos essa pandemia
deu um ‘gate’ aqui na região
muito bom.
Jornal O Hoje: Mas você
que estava no comando de
tudo isso...
Mendanha: Assim, eu quero
dizer que muita coisa eu que
sugeri. Os projetos israelenses,
vocês sabem a relação que eu
tenho com Israel e bom…
Quando a Covid chegou em
Goiás, eu estava no leito de
UtI, porque eu tinha tido uma
trombose cerebral.
E o embaixador na época,
meu amigo [Yossi Shelley],
uma pessoa que tem muito
conhecimento, no ajudou.
tudo que nós fizemos de tecnologia ele que nos ajudou,
dialogando com ele por meio
das minhas visitas. (Especial
para O Hoje)
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Waldemir Barreto / Agência Senado

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

Talão no para-brisa

Não é de hoje que a Agência Nacional
de transportes terrestres é alvo de
fiscais e servidores diversos por falta
de estrutura. Há postos fechados em alguns estados nas estradas, uniformes
foram entregues com defeitos, e a turma
da pista está proibida de apreender veículos irregulares por força de portaria.
Agora, novidade: algumas viaturas novas
estão paradas na garagem proibidas de
circular por causa de multas de trânsito.
A assessoria da ANtt não respondeu
até o fechamento da Coluna.

Presidente do Senado defende fundo para amortizar impacto

Rodrigo Pacheco:
dividendos
podem estabilizar
combustíveis
Medidas para conter os constantes aumentos dos valores dos combustíveis continuam provocando debates
no Congresso. Ao se manifestar contrário à instalação de
uma CPI da Petrobras, o presidente do Senado, Rodrigo
Pacheco, defendeu a aprovação pela Câmara dos Deputados do Projeto de Lei, aprovado em março pelos senadores, que cria um fundo para a estabilização dos preços.
Pacheco ressaltou que o excedente dos dividendos
pagos pela Petrobras à União, que é a controladora e
principal acionista da empresa, poderiam ser usados
para um fundo com objetivo de estabilizar o preço dos
combustíveis. Segundo Pacheco, existe uma vontade
muito grande e uma frente de fato para poder conter
esses aumentos que têm sido muito nocivos para o Brasil
e para a sociedade
“Participei de uma reunião com o presidente [da Câmara] Arthur Lira e com líderes da Câmara dos Deputados
para poder ouvir as ideias que a Câmara tem em relação
à questão dos combustíveis. Falei sobre o projeto que
prevê a conta de estabilização, para que os líderes da Câmara possam ter atenção a essa lógica”, disse Pacheco
após café da manhã na última terça-feira (21/6) no Supremo tribunal Federal.
O presidente do Senado ainda informou que levará
as ideias apresentadas pelos deputados às lideranças do
Senado. (Agência Senado)

Terra de Malboro?
Amigão é isso aí
Coordenador da campanha do petista Lula da Silva em Alagoas – e em
parte do Nordeste – o senador aliado
e amigo Renan Calheiros (MDB) não
poupou esforços. Mandou equipe ligar
para todos os prefeitos aliados e que
receberam verbas do governo de Renan Filho, para enviarem ônibus lotados de militantes para o evento de
Lula em Maceió na semana passada.
Foi uma grande festa.

Saúde com $

Não bastassem todas as polêmicas
sobre as chamadas verbas secretas de
emendas parlamentares para destinos
diversos, mais uma apareceu. A Portaria
1.452 do Ministério da Saúde autorizou
o envio de R$ 196 milhões para diferentes municípios Brasil adentro. Destes,
R$ 40 milhões aparecem destinados
para a capital teresina, para seu sistema
de saúde pública. Mas o processo nº
36000464060202200 não identifica no
de quem se trata a verba. teresina é
reduto do chefe da Casa Civil do Palácio,
senador Ciro Nogueira, presidente do
Progressistas.

Há três meses um mistério ronda as
mesas de delegacias de Belém. Ninguém
sabe, ou não quer saber, quem são os
três policiais à paisana que trocaram
tiros com ladrões num restaurante no
subúrbio. Era uma sexta-feira de casa
lotada. No incidente, um cliente morreu
baleado – quem matou, também sumiu.

Empresas & impostos

Números divulgados pelo Ministério
da Economia este mês apontam que temos 19.373.257 empresas ativas no Brasil.
Segundo dados do Sebrae e da pasta de
Paulo Guedes, a maior concentração nas
empresas individuais, microempresas e
de pequeno porte (92,4%). A notícia boa,
também, é que a arrecadação sobe como
foguete no País.

Luz eco

Veja como o mercado reaqueceu
para setores outrora sem destaques
no balcão. Um levantamento da Onnoled, fabricante de luminárias, aponta que as buscas por lâmpada LED
para plantas cresceram 73% no primeiro trimestre deste ano, em comparação ao mesmo período de 2021.

Projeto quer facilitar porte de
armas aos atiradores desportivos
Dono do clube de tiro TZB, Hugo Santos
afirmou que CACs podem treinar no
local e carregar o armamento em curto
deslocamento entre a residência e o
espaço que desenvolve a atividade
Thauany Melo
Na terça-feira (21), a Câmara Municipal de Goiânia aprovou, em primeira votação, um
projeto de lei que reconhece a
necessidade do porte de arma
de fogo ao atirador desportivo
(Caçador, Atirador e Colecionador - CAC). De autoria da
vereadora Gabriela Rodart
(PtB), o texto pretende reconhecer, no âmbito do município, o risco da atividade.
“É necessário adotar medidas legislativas, com a definição em texto de lei, sobre a finalidade de acabar com a insegurança jurídica existente
quanto à possibilidade legal
dos atiradores desportivos
manterem e portarem armas
de fogo municiadas, para assegurar não somente sua integridade física, mas a segurança e manutenção de seu
acervo de armas de fogo, para
que não venham a cair facilmente nas mãos de criminosos”, disse a parlamentar ao
justificar a proposta.
De acordo com a vereadora,
ela se ancora no artigo 6º da
Lei Federal nº 10.826/2020, no
qual é permitido a autorização

do porte de arma de fogo em
todo o território nacional para
os integrantes das entidades
de desporto legalmente constituídas, cujas atividades esportivas demandem o uso de
armas de fogo. “Hoje é um dia
de vitória para todos os atletas
de tiro, para que possam resguardar sua integridade física.
Eu, como parlamentar e também como CAC, sempre defenderei as liberdades individuais”, disse a vereadora após
a aprovação no plenário.
Dono do clube de tiro tzB,
Hugo Santos afirmou que, atualmente, atiradores podem treinar dentro do clube e, também,
podem portar o armamento
curto, de maneira velada, no
deslocamento entre a residência até o local que desenvolve
a atividade. “Esse projeto, quando ele reconhece a efetiva necessidade, ele pode beneficiar
o atirador para requerer o porte
de armas”, afirmou. “Não significa que [o requerimento] vai
ser deferido, só vai ajudar na
justificativa de que o município
reconhece como atividade de
risco, mas os avaliadores que
vão decidir se concedem ou
não”, pontuou.

A Câmara de Goiânia
aprovou em primeira
votação o projeto que
reconhece a
necessidade do porte
de arma de fogo ao
atirador desportivo
Os CACs são regulamentados,
controlados e fiscalizados pelo
Exército Brasileiro, responsável
por manter o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas
(SIGMA). também é possível fazer a regulamentação, controle

e fiscalização no âmbito da Polícia Federal, no Sistema Nacional de Armas (SINARM).
Atualmente, diversos projetos de lei semelhantes são
discutidos em todo país. No
Distrito Federal e Rondônia já
aprovaram a medida e há leis
publicadas. todas as propostas
usam o argumento de que há
“efetiva necessidade de porte
para os atiradores esportivos
protegerem seu acervo“. Há,
também, uma Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no
Supremo tribunal Federal
(StF) contra o decreto rondoniense. Segundo parecer da

Procuradoria-Geral da República (PGR), as leis são inconstitucionais. Nunes Marques é
o ministro relator.
No último dia 8 de junho,
Mato Grosso do Sul também
teve lei sancionada e publicada
no Diário Oficial do Estado, reconhecendo o risco da atividade
dos CACs. O projeto teve muita
polêmica no Estado depois que
o deputado estadual João Henrique (PL) deu um tiro ao alvo
em comemoração durante a votação na Assembleia Legislativa.
O parlamentar agora é alvo de
investigação de quebra de decoro. (Especial para O Hoje)
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confronto histórico

Álvaro de Castro/Atlético-GO

Atlético Goianiense
e Goiás fazem
jogo de ida entre
os clubes na
Copa do Brasil
Breno Modesto

Pela primeira vez na história, Atlético Goianiense e
Goiás se enfrentarão pela
Copa do Brasil. O primeiro
capítulo desta história será
escrito hoje à noite. Às 19h, o
Dragão, do técnico Jorginho,
recebe o Esmeraldino, no Estádio Antônio Accioly, no jogo
de ida das oitavas de finais
da competição nacional.
Por conta de tudo que envolve um clássico, o comandante rubro-negro classifica
a partida como “diferente e
especial”. Apesar disso, Jorginho entende que será um jogo
difícil, principalmente por conta do sistema defensivo de seu
oponente, que se defende
numa linha de cinco defensores. Desta maneira, ele cita
que será necessário ter prudência ao atacar e saber como
defender.
“É sempre um jogo diferente. Nós sabemos que é um
jogo especial, porque existe
uma rivalidade muito grande,
uma rivalidade interna, uma
rivalidade no Estado. E nós
sabemos o peso que se tem
uma vitória, uma derrota. Então, sabemos o quanto é importante para o clube e, claro,
para as nossas pretensões
para a sequência da temporada. Nós queremos seguir
adiante. Mas sabemos o quanto vai ser difícil. A equipe que
o Jair (Ventura) montou é muito bem organizada, que joga

O Dragão tenta fazer valer o mando de campo para largar na frente por uma vaga às quartas da Copa do Brasil
com uma linha de cinco jogadores defendendo. teremos
que ter muita prudência ao
atacar e saber como defender”, disse Jorginho.

Desfalques

Além de Dudu, que está em
fase de transição para voltar
a atuar, o técnico Jorginho não
terá o atacante argentino Diego
Churín à sua disposição nesta
quarta-feira (22). Isso porque
o jogador já defendeu o Grêmio
nesta edição da Copa do Brasil
e, por conta do regulamento
da competição, não pode atuar
por outro clube.
Em contrapartidas às ausências, o treinador atleticano
pode ter o retorno do meiaatacante Shaylon, que, lesio-

FUTEBOL FEMININO

nado, desfalcou o Dragão nos
últimos dois compromissos da
equipe. No último treinamento
antes do clássico, o atleta participou normalmente das atividades e deve ser relacionado
por Jorginho.

Histórico

De acordo com dados do
site Futebol de Goyaz, o confronto desta quarta-feira (22)
será o de número 308 da história entre Atlético Goianiense e Goiás. Quem possui o
histórico do confronto ao seu
lado é o Esmeraldino, que levou a melhor em 120 oportunidades. O Rubro-Negro
triunfou em 108 partidas.
Além disso, houveram 82 empates entre os clubes.

O último confronto entre
as equipes aconteceu há pouco
mais de um mês. Pela quinta
rodada da atual edição do Campeonato Brasileiro, o Periquito

FICHA téCniCa
Atlético-GO x Goiás
Data: 22 de junho de 2022. Horário: 19h. Local: estádio antônio
accioly, em Goiânia (Go). Árbitro: flávio rodrigues de Souza
(fifa/SP). Assistentes: neuza inês Back (fifa/SP) e alex ang ribeiro
(SP). VAR: Márcio Henrique de Gois (SP)
Atlético-GO: ronaldo; Hayner,
edson, ramon Menezes e Jefferson; Baralhas, Marlon freitas
e Jorginho; airton, Wellington
rato e luiz fernando.
Técnico: Jorginho

COPA DO BRASIL

Aliança/Goiás

Pela Série A2, o Aliança/Goiás sofreu mais uma

derrota na competição. Depois de estrear perdendo
para o Minas Brasília, em
casa, por 1 a 0, o time goiano foi superado pelo América-MG, fora de casa. Pela
segunda rodada da fase de
grupos do torneio nacional,
o Coelho fez 3 a 1 na equipe
aurinegra, que caiu para
a lanterna do Grupo A.
O próximo compromisso do Aliança/Goiás no campeonato será novamente
longe de Goiânia. No domingo da próxima semana
(3), as goianas enfrentarão
o Athletico Paranaense,
atual líder da chave, com
quatro pontos conquistados. A partida será disputada às 15h, no Ct do Caju.

“Peneira”

Na próxima semana, o
Vila Nova realizará uma
avaliação técnica para seu
futebol feminino. A famosa
“peneira” acontecerá nos
dias 27 e 28 de junho, às
8h, no Campus 2 da Faculdade Universo. As avaliações serão para meninas
nascidas até o ano de 2007.
As interessadas devem entrar em contato com Robson
Freitas, através do número
(62) 99917-3462, e se inscreverem. (Breno Modesto,
especial para O Hoje)

Goiás: tadeu; Maguinho, reynaldo, Caetano (Yan Souto) e
danilo Barcelos (Juan tavares);
diego, Caio Vinicius, Matheus
Sales e dadá Belmonte; Pedro
raúl e Vinicius.
Técnico: Jair Ventura

Rosiron Rodrigues / Goiás EC

Vila Nova é
derrotado, mas
elimina o Atlético
do Brasileirão A3
Na manhã da última segunda-feira (20), o Vila
Nova conquistou sua classificação para as oitavas
de finais do Campeonato
Brasileiro Feminino da Série A3. A vaga veio mesmo
com a derrota sofrida para
o Atlético Goianiense. No
Centro de treinamentos
da equipe rubro-negra, o
Dragão derrotou o tigre
pelo placar de 2 a 1.
Adriane e Sofia marcaram para o time da casa,
enquanto que Andrezinha,
aos 40 minutos do segundo
tempo, anotou o gol de
honra do Colorado, que
colocou a equipe vilanovense na próxima fase.
Como havia vencido o jogo
de ida por 2 a 0, o Vila
Nova se classificou por
conta do saldo de gols.
O adversário do tigre
na próxima fase será o
Mixto, do Mato Grosso, que
eliminou o Cuiabá. Os jogos devem acontecer nos
dois primeiros finais de
semana do mês de julho.
A ordem do mando dos
confrontos deve ser sorteada pela Confederação
Brasileira de Futebol (CBF).

derrotou o Dragão, em pleno
Estádio Antônio Accioly, por 1
a 0. O único gol daquela tarde
foi marcado pelo meia Élvis.
(Especial para O Hoje)

Treinador deve fazer poucas mudanças no time em relação ao confronto da última rodada da Série A

Goiás tem voltas e Jair
deve mudar esquema tático
O Goiás já foca no confronto desta quarta-feira (22), pela
primeira partida das oitavas
de final da Copa do Brasil. A
equipe esmeraldina visita o
Atlético Goianiense, no clássico que acontece às 19 horas,
no estádio Antônio Accioly. O
treinador pode contar com retorno de jogadores que ficaram fora contra o Corinthians.
No último treinamento desta terça-feira (21), o treinador
Jair Ventura teve a sua disposição, com o elenco quase completo. Afinal, não apareceu nos
gramados somente o atacante
Nicolas, além dos recorrentes
do departamento médico e os
que já não podem atuar mais
na temporada, como os atacantes Luiz Filipe e Matheusinho e por último o zagueiro
Sidimar. O zagueiro Sidnei e o
atacante Apodi ficaram na par-

te de transição, o primeiro, treinando em um campo a parte.
Quem o treinador pode ter
retornando a equipe do último jogo, contra o Corinthians,
são os zagueiros Reynaldo,
Caetano e o volante Matheus
Sales. Cumpriram suspensão
no Brasileiro e pode jogar
tranquilamente a Copa do
Brasil, assim como Maguinho
e Da Silva, que não podem
atuar contra o Cuiabá, mas
nesta quarta-feira seguem à
disposição de Jair Ventura.
“Nós jogamos em clube gigante, um clube de tradição,
que é o Goiás, então nós não
escolhemos adversários. É um
clássico, e clássico é gostoso
de jogar. Eu posso dizer que
não joguei, saí no início do
jogo por conta da lesão, então,
será uma primeira oportunidade de estar jogando um clás-

sico”, disse Vinicius à respeito
da decisão pela Copa do Brasil.
Para o confronto, Jair Ventura deve mudar seu esquema
tático e após as entradas de
Yan Souto e Da Silva, com a
volta de Reynaldo e Caetano,
ele deve pensar qual será a
dupla de zaga que irá começar jogando. Na lateral-esquerda, deve optar por Dadá
na vaga de Juan tavares e
no meio-campo, deve ser formado por três volantes, optando por Caio Vinicius, Matheus Sales e Dieguinho.
Pela Série A, o Goiás só
volta a campo no próximo domingo (26), quando recebem
o Cuiabá, no estádio Hailé Pinheiro, às 18 horas. Ambas
equipes se encontram na zona
de rebaixamento da competição nacional. (Victor Pimenta, especial para O Hoje)
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Luís Gustavo / Aparecidense

Saiu dos pés do meia Rodriguinho (foto) a jogada no gol da vitória da Aparecidense sobre o Paysandu, anotado por Felipe Menezes

cidinhA mirando alto

Victor Pimenta
A Aparecidense venceu
sua segunda seguida na
competição e segunda sobe
o comando do treinador
Moacir Júnior. O camaleão
derrotou o líder Paysandu
por 1 a 0, na última rodada
e chegou aos seus doze pontos na competição.
Importante na vitória por
1 a 0 foi o meia Rodriguinho.
A jogada do gol de Felipe Menezes partiu dos pés dele.
Uma cobrança de escanteio
e resvalou em Renato, antes
de Felipe Menezes cabecear
para o fundo das redes.
“Foi uma noite feliz, conseguimos equiparar a nossa
força, disputamos todo espaço
do campo em todo o jogo e fomos coroados com a última
bola. Se não me engano, bati
o escanteio, o Renato ajeitou

Rodriguinho comemora vitória sobre o líder e mira
próximo adversário: “Continuar somando pontos”
no primeiro pau e o Felipe
Menezes mandou para dentro.
Estamos muito felizes pelo que
o trabalho tem se desenvolvido, mas não vamos parar por
ai não”, disse Rodriguinho.
Antes da chegada de Moacir
Júnior, a Aparecidense estava
na zona de rebaixamento e
com as duas vitórias consecutivas o objetivo da Cidinha mudou e gora visam a parte de
cima da tabela, ficando à dois
pontos da zona de classificação
para a segunda fase. Rodriguinho falou da importância da
chegada do treinador e mais.
“A partir do momento em
que o professor Moacir chegou juntamente com o pre-

parador físico talles e o Altair,
mudamos a chavinha. Ele nos
deu confiança, foi o último
jogo da rodada em Ribeirão,
tínhamos entrado na zona e
a água já estava batendo no
nariz e fomos lá conseguimos
os três pontos, aqui também
conseguimos os três pontos
e estamos somando. Estávamos a cinco pontos do G-8 e
agora estamos a um. Vamos
fazer de tudo, continuar trabalhando essa semana para
irmos com tudo no Rio de Janeiro e fazermos outra grande
partida”, ressaltou o meia.
A mudança de postura da
equipe já mudou desde a chegada do treinador. A equipe

só não soube defender, como
atacar e ser mais efetivos. Depois de uma vitória contundente diante do Botafogo de
Ribeirão Preto, souberam segurar o líder Paysandu e matar o jogo no final.
“Fizemos dois jogos no meu
ponto de vista, de muita disputa
e de muita garra. O professor
Moacir é isso ai, um cara experiente no cenário nacional, que
subiu o próprio ABC. Ele nos
conhecia e agora passa a conhecer mais a gente e ele tem
passado toda a confiança, chega
em campo e dá uma tranquilidade, não deixando de frisar
também que temos que lutar.
Série C é isso, é briga é luta e

não podemos desligar os noventa minutos e fomos coroados nesses dois jogos”, falou o
jogador da Aparecidense.
No próximo domingo (26),
a Aparecidense volta a campo,
quando visitam o Volta Redonda, às 18 horas, no Raulino de Oliveira. Dois pontos
separam uma equipe da outra. A partida é válida pela
12ª rodada da Série C.
“Esperamos fazer outra
grande partida (o Rio de Janeiro) e vir aqui no Aníbal e continuar somando pontos porque
a Série C é isso, um campeonato muito disputado e a gente
está começando a deixar o z4 e mirar o G-8. Claro que temos um objetivo claro de permanecer, para depois mirarmos coisas grandes para conseguirmos classificar a Aparecidense”, concluiu Rodriguinho. (Especial para O Hoje)
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O setor que tem se recuperado com maior facilidade é o comércio de vestuários, principalmente pelo polo da Região da Rua 44, no Setor Norte Ferroviário
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Pedro Pinheiro

Comércio varejista mantém
ritmo de recuperação
Média trimestral ficou em 1,2% no País em comparação a abril do ano passado, que acumulou 4,5%
Pedro Pinheiro

Sabrina Vilela
O comércio varejista no Brasil
está em alta, conforme apontam informações da Pesquisa Mensal do
Comércio (PMC), com o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), em abril de 2022. O crescimento registrado foi de 0,9% nos
últimos meses se comparado com o
mesmo período no ano passado a
porcentagem foi de 1,2%, que acumulou 4,5%.
No país quatro das oito atividades
pesquisadas tiveram alta, sendo elas:
móveis e eletrodomésticos (2,3%),
tecidos, vestuário e calçados (1,7%),
artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (0,4%) e
outros objetos de uso pessoal e doméstico (0,1%).
Em Goiás esse ramo ainda está
em processo de adaptação e o que
tem ajudado é a flexibilização com
relação a pandemia que alavancou
o comércio em datas comemorativas.
“O que temos constatado é que o
comércio varejista tem se recuperado todos os meses.O setor que tem
se recuperado com maior facilidade
é o comércio de vestuários principalmente pelo Pólo da Região da 44
que é a maior do Brasil. Mas, de
uma forma geral, todos os segmentos
têm conseguido buscar a meta que
é recuperar o movimento que tínhamos antes da pandemia”, relata
o presidente da Fecomércio de Goiás,
Marcelo Baiocchi.
O economista-chefe da Fecomércio de Minas Gerais, Guilherme Almeida, encara os números de forma
positiva. “A taxa de desemprego é a
menor desde 2016 e isso faz com
que as expectativas do setor melhorem de forma geral, uma vez que o
emprego reflete diretamente na intenção de consumo da população.
Além disso, o volume de vendas no
varejo ampliado cresceu 4,2% frente
a abril do ano passado. O crescimento acumulado do ano é 2% e o
dos últimos 12 meses é de 2,4%”.
No entanto, mesmo se tratando
de notícia boa os varejistas ainda
enfrentam altos e baixos. “Eles estão
conscientes de que indicadores
como os de emprego e renda podem
afetar seu volume de vendas nos
próximos meses’’.

Geração de emprego
cresce em Goiás, mas média
salarial está em declínio

A Fecomércio relata que o Índice
de Investimento do Empresário do

O setor ainda está em processo de adaptação. O que tem ajudado é a flexibilização das medidas sanitárias, o que alavancou o comércio

Segmentos têm conseguido se recuperar
das vendas no período pré-pandemia
Comércio (liec) registrou o maior
aumento em maio. A demonstração
é que, ao todo, 62,7% são de comerciantes interessados em investimento de negócios, em ressalva, as empresas de maior porte, trazendo investimento para nível 5,3 pontos.
Algo positivo é que 74,3% dos empresários alegam que estão mais confiantes e otimistas em relação ao ce-

nário econômico, acreditando que
as vendas irão melhorar. Já dados
do Índice de Confiança do Empresário
do Comércio (ICEC) apontam que no
mês de junho em Goiânia 93,4% de
empresas possuíam até 50 empregados e 96,3% acima de 50 funcionários.
“O emprego está voltando à normalidade e o que as pesquisas mostram é que com a média salarial
um pouco menor, mas tem diminuído mensalmente o índice de desemprego. Chegamos a 11% de desemprego mas já foi acima de 15%,
então já é uma melhoria significativa. A orientação que as empresas
estão buscando conosco é principalmente gerar emprego para aquelas pessoas que foram treinadas pela
empresa, que já tinham conhecimento do processo”, comenta. Para
ele essa alternativa é uma forma
da pessoa recuperar o emprego e
também facilita para a empresa que
terá menos preocupação com relação
a treinamentos.
Outro fator que está contribuindo
para a positividade do comércio é a
opção online das lojas que já é uma
realidade, mas por conta da pandemia o processo teve que ser acelerado. “Às vezes ela não gera uma
mão de obra de conta, mas tem que
ter uma retaguarda muito grande
de pessoas que trabalham no aten-

dimento virtual, no faturamento e
distribuição, então a loja virtual
gera mais empregos”.
Baiocchi tem expectativa que os
índices de Goiás sejam cada vez melhores, principalmente com as festas
de fim de ano.“A nossa expectativa
é a boa recuperação gradual que nós
estamos conseguindo de modo a não
ter regresso, que a gente mantenha
esse crescimento até podermos chegar na melhor data que o comércio
varejista tem que é o Natal”, finaliza.
O estudo realizado pela tOtVS,
junto com a H2R Pesquisas Avançadas,
aponta que 94% dos varejistas possuem pelo menos um canal de vendas
digital, mostrando que os lojistas brasileiros investem no ambiente virtual
para garantir melhor proximidade e
atendimento, isso atrai os clientes.
“O custo de adoção da tecnologia
é muito mais barato do lado do
cliente. Sempre vai ter consumidor
como força motriz empurrando as
mudanças nas empresas. A narrativa
que aconteceu na pandemia é que
a força continua vindo do consumidor, porém mais intensa. Já faz tempo que o varejo falava do digital. As
receitas sempre cresceram bem no
digital, chegando a 10%. Em dois
anos subiram 50%”, afirma Elói Assis, diretor de varejo e distribuição
da tOtVS. (Especial para O Hoje)
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SBT terá que indenizar autor
por plágio da novela Pantanal
Pena pode chegar a reclusão de dois a quatro anos

Operação contra
pirataria cumpre
seis mandados de
busca e apreensão
Daniell Alves
Seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos ontem (21) em Aparecida de Goiânia e Valparaíso
de Goiás em Operação da Polícia Civil (PC-GO) contra a
pirataria on-line e violação dos direitos autorais. A
ação faz parte da quarta fase da Operação 404. Uma
pessoa foi presa, suspeita de manter plataformas de
streaming clandestinas.
A operação trata-se de uma mobilização internacional
de autoridades. As anteriores aconteceram em 2019, 2020
e 2021 e resultaram em centenas de sites e aplicativos de
pirataria fora do ar. No Estado, a PC estima que existam
cerca 20 mil usuários atuando nesse tipo de serviço ilegal.
O delegado responsável pela operação, Davi Freire,
informa que três mandados de busca e apreensão foram
cumpridos nesta etapa em Aparecida de Goiânia e três
em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal.
Ele explica que objetivo das ações é combater o crime
de violação de direitos autorais e pirataria. “Eles forneciam acesso a plataformas clandestinas nas quais os
usuários tinham acesso ao conteúdo", que incluía filmes,
seriados, músicas e canais fechados, detalha o delegado.
Os suspeitos teriam cobrado cerca de R$ 30 por mês
para que as pessoas pudessem ter acesso às plataformas.
Destes links utilizados, dois já foram retirados do ar. O
jovem preso continua detido, mas ganhou direito ao pagamento de fiança. As investigações continuam.
A Operação 404 iniciou em 2019 e já se encontra na
quarta fase. A primeira etapa ocorreu em novembro de
2019. 30 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 12 estados. Houve o bloqueio de 210 sites e
100 apps de streaming ilegal de conteúdo. Já em novembro
de 2020, 25 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em dez estados. 252 sites e 65 apps de streaming
ilegal de conteúdo foram bloqueados. Na 3ª
etapa da operação, em
julho de 2021, 08 esta“Eles forneciam
dos participaram. Foacesso a
ram cumpridos 11
mandados de busca e
plataformas
apreensão, além do
bloqueio de 334 sites
clandestinas nas
e 94 apps de streaming
quais os usuários
ilegal de conteúdo.

Internacional

tinham acesso ao
conteúdo”, diz o
delegado Davi Freire

De acordo com a Secretaria de Segurança
Pública do Estado (SSPGO), a ação integrada
no combate à pirataria
online ocorre com a colaboração das embaixadas dos
Estados Unidos (Homeland Security Investigations – HSI
e Departamento de Justiça – DOJ) e do Reino Unido no
Brasil (IPO – Intellectual Property Office e PIPCU – Police
Intellectual Property Crime Unit), Conselho Nacional dos
Chefes de Polícia Civil, além da cooperação de associações
de proteção da propriedade intelectual no Brasil.
As polícias civis de 11 estados (AL, BA, ES, GO, MG,
Mt, PA, PE, RJ, RS e SP) realizaram buscas e apreensões,
além do bloqueio de sites e aplicativos. No Brasil, a
pena para quem pratica esse crime é de reclusão, de
dois a quatro anos, e multa (art. 184, §3º do Código
Penal Brasileiro). Os investigados podem ser indiciados
ainda por associação criminosa (art. 288 – CP) e lavagem
de capitais (art. 1º – Lei 9.613/1998).

Suspeitos de tráfico são presos

Em outra operação, da Polícia Militar de Goiás (PM),
30 pessoas foram detidas em flagrante em um dia nesta
semana. 11 foragidos da justiça foram recapturados,
entre eles, uma mulher condenada por roubo a idoso.
Oito armas de fogo e dezenas de munições de diversos
calibres foram apreendidas.
Em Goiânia, dois suspeitos de tráfico foram presos
com quantidade significativa de drogas escondidas em
uma oficina mecânica. A oficina fica no Conjunto Vera
Cruz 2, na Capital. No local, a equipe do Comando de
Missões Especiais, do Batalhão de Choque, prendeu
dois homens com cerca de 12 kg de maconha, aproximadamente 4kg de cocaína, 2 porções crack, balança
de precisão e celulares utilizados no crime. A prensa
hidráulica também foi apreendida. O prejuízo estimado
para o tráfico é de R$ 80 mil. (Especial para O Hoje)

A terceira turma do Superior tribunal
de Justiça (StJ) acolheu recurso do escritor
Benedito Ruy Barbosa e, por maioria de
votos, condenou o Sistema Brasileiro de
televisão (SBt) ao pagamento de indenização por danos morais e patrimoniais
devido à exibição de versão editada da
novela Pantanal. De acordo com o autor,
o SBt exibiu, sem sua autorização, reprise
da novela entre 2008 e 2009. A telenovela
foi transmitida originalmente em 1990,
pela tV Manchete. O dramaturgo apontou
que realizou contrato de cessão de direitos
com a Manchete, com validade de dez
anos (até 2000), mas não havia autorizado
nova exibição da produção audiovisual
depois desse período. O SBt comprou a
massa falida da Manchete após autorização judicial. Em recurso dirigido ao StJ,
o dramaturgo alegou que o tribunal pau-

lista não havia respeitado o princípio da
restritividade dos negócios jurídicos que
envolvam direitos autorais. O escritor
também argumentou que a única manifestação expressa foi a de ceder os direitos
de utilização da obra para a Manchete
durante dez anos. A defesa do autor também reiterou que a ausência de algumas
cenas e a supressão de diálogos acarretaram violação do direito moral do autor.
No voto, que foi acompanhado pela maioria do colegiado, o ministro Moura Ribeiro destacou que os direitos de personalidade são inerentes à pessoa, portanto
também são intransmissíveis, indisponíveis e irrenunciáveis. Nesse sentido,
não se poderia entender como tácita a
autorização de cessão de direitos do
dramaturgo ao SBt, apenas porque ele
o fez em relação à tV Manchete.

Bancada do boi
A Comissão de Finanças e tributação da Câmara dos Deputados
aprovou o Projeto de Lei
5925/19, e apensados, que
reduz a zero as alíquotas
da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre rações e
suplementos destinados
à alimentação de gado
bovino e bubalino, pei-

xes, crustáceos, invertebrados aquáticos e moluscos. A proposta também reduz a zero as alíquotas sobre a venda de
camarão in natura ou beneficiado. Entre os produtos beneficiados pelo
projeto estão rações balanceadas, concentrados,
suplementos minerais e
ureia pecuária.

Quando o pobre
deseja poder
A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou proposta permitindo que a guarda municipal e a polícia penal
lavrem termo circunstanciado, com posterior
encaminhamento à autoridade policial competente. O termo cir-

cunstanciado é o documento que registra crimes de menor potencial
ofensivo (pena máxima
de até 2 anos). A competência para elaborar
o documento hoje é de
delegados de polícia e,
para julgar esses crimes,
dos Juizados Especiais
Criminais.

CNJ recebe
instrução sobre
como lidar com
população em
situação de rua
Apoiar a implantação da Política Nacional Judicial de Atenção a Pessoas em Situação de
Rua em todos os tribunais e debater ações para seu aprimoramento diante do crescimento
da pobreza no país são os principais desafios do Comitê Nacional PopRuaJud, instituído no
começo desse mês pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Corte reúne parlamentares sobre a
importância das decisões monocráticas
O presidente do Supremo tribunal Federal (StF), ministro Luiz Fux, recebeu o
presidente do Senado, Rodrigo Pacheco
(PSD-MG), e um grupo de 11 senadores,
entre eles líderes partidários e representantes da bancada feminina. O convite
aos parlamentares foi feito pelo ministro
Fux, para agradecer a boa relação do Senado com o Supremo, em razão da proximidade do encerramento de sua gestão
no StF, em setembro. Durante a conversa
foram tratados diversos temas como a

competência das duas Casas, o papel das
instituições, a importância do diálogo e
da necessária harmonia e independência
entre os três Poderes. Os senadores manifestaram preocupação com a elevada
quantidade de decisões proferidas de forma individual pelos ministros da Corte,
mas o presidente Luiz Fux esclareceu que
foi implantada nesta gestão a realização
de sessões extraordinárias virtuais do Plenário para referendo de liminares deferidas monocraticamente.

RÁPIDAS

t

2 1ª Seção do STJ - O bloqueio de ativos financeiros via sistema BacenJud será levantado
se a concessão do parcelamento fiscal for anterior à constrição patrimonial.

Parque Mutirama seguirá

funcionando após decisão judicial
O funcionamento do Parque Mutirama seguirá mantido
após decisão judicial, emitida
pela juíza Marina Cardoso
Buchdid, da 2ª vara da Fazenda
Pública Municipal. Em recurso
manifestado pela Procuradoria-Geral do Município (PGM),
foi comprovado que o local
atende à legislação profissional
conforme certificado de conformidade elaborado pelo Corpo de Bombeiros Militar, e laudo elaborado pelo Conselho
Regional de Engenharia (Crea).
Ao analisar os documentos, a magistrada deferiu o
pedido da Prefeitura de Goiâ-

nia. Desse modo, será mantido o pleno funcionamento
do parque, de quinta-feira a
domingo, das 10h às 16h,
com entrada gratuita.
Por meio de nota, a Agência
Municipal de turismo e Lazer
(Agetul) informou que o parque
possui manutenções regulares,
preventivas e corretivas e é um
lugar plenamente seguro. Segundo a nota, não há riscos de
acidentes ou incidentes nas dependências do local.
“O Parque Mutirama segue, integralmente, as orientações normativas, em especial, da Associação Brasileira

de Normas técnicas - Norma
Brasileira (ABNt – NBR)
15926/2011 e as exigências
do Crea-GO. também dispõe
de dois responsáveis técnicos
e engenheiros que realizam
as fiscalizações dos serviços
executados pela empresa responsável pela manutenção”,
informou.
Ainda de acordo com a Agetul, a empresa terceirizada responsável pela manutenção
emite Anotação de Responsabilidade técnica (ARt), certificando a execução das referidas manutenções. (Daniell Alves, especial para O Hoje)
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Área seca total em Goiás subiu de
66% para 89% entre março e abril
Reprodução

Esta é a maior
estiagem em Goiás
desde novembro,
quando 100% do
Estado vivenciou o
fenômeno
Ítallo Antkiewicz
Entre março e abril deste
ano, a área seca total em Goiás
subiu de 66% para 89%, chegando a 301,4 mil quilômetros
quadrados. Das 21 unidades
federativas monitoradas pelo
Monitor de Secas, é a terceira
região mais árida depois de
Mato Grosso e Mato Grosso
do Sul. Esta é a maior seca
em Goiás desde novembro de
2021, quando 100% do estado
vivenciou o fenômeno. Os dados fazem parte de um monitoramento de seca elaborado
pela Agência Nacional de
Águas e Saneamento.
As áreas de seca extrema,
severa e moderada em Goiás
permaneceram estáveis entre
março e abril, em 13%, 23% e
16% do território goiano, respectivamente. A seca fraca do
Estado saltou de 14% para 36%
no período devido às chuvas
abaixo da média nos últimos
meses. A gravidade permaneceu estável desde fevereiro.
No Centro-Oeste, a última
atualização do Monitor de Secas apontou que a seca no
Mato Grosso do Sul abrandou
em abril. Em Goiás e Mato
Grosso, a gravidade do fenômeno permaneceu estável.
Por outro lado, o Distrito Federal registrou esse fenômeno
pela primeira vez desde novembro de 2021, abrangendo
100% do território. As áreas
com esse fenômeno aumentaram nos estados de Goiás e
Mato Grosso, e se mantiveram
estáveis no Mato Grosso do
Sul (100% do estado).
Em termos de seca, de
acordo com o relatório do
Monitor de Secas, em março

É a terceira
maior área com
seca entre as 21
unidades da
Federação
acompanhadas
pelo Monitor
das Secas

e abril, a seca em seis estados
desacelerou no último mês:
Mato Grosso do Sul, Paraná,
Rio Grande do Sul, Rio Grande
do Sul Grande, Santa Catarina
e São Paulo. No Distrito Federal e no Espírito Santo, o
fenômeno está novamente na
menor intensidade: fraco.
Apenas a Paraíba apresentou
aumento da seca, enquanto
12 estados permaneceram estáveis: Alagoas, Bahia, Ceará,
Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Sergipe e tocantins.

Seca prolongada e
temperaturas mais altas

O gerente do Centro de
Informações Meteorológicas
e Hidrológicas do Estado de
Goiás (Cimehgo), André Amorim, ressalta que no Estado
deve acontecer um longo período de estiagem este ano.
Ele também apontou que a
previsão é de calor mais intenso por causa do aumento
da temperatura global.

Amorim, pontua que no
mês de março tivemos uma
diminuição considerável dos
níveis dos reservatórios na
região Centro-sul de Goiás,
apontando uma estiagem. “A
população deve estar atenta.
Não é porque está chovendo
que eu posso gastar muita
água. Nos tempos que se tem
um uso consciente, faça sol,
faça chuva. O Rio Meio Ponte
é uma bacia nervosa. Se colocar uma injeção de água, o
nível dele sobe rapidamente.
Mas depois de alguns dias
sem chuva, o nível cai drasticamente”, explicou.
O gerente, explica que desde outubro do ano passado, a
Companhia Saneamento de
Goiás (Saneago) está adotando
estratégias de preparação para
as chuvas. Uma das ações foi
reduzir a vazão de saída do
reservatório João Leite durante o período de chuva, para
armazenar mais água. “tivemos muita chuva em Goiânia,
mas não na cabeceira, onde
fica os reservatórios. Enquanto

as usinas hidroelétricas, as
chuvas não estão caindo nas
bacias de contribuição, onde
são reservados a água da chuva, e com isso, diversos reservatórios estão com nível abaixo de 50% da capacidade do
volume útil”, afirmou.
Amorim, ressalta que durante esse período de seca, a
previsão é de calor mais intenso devido ao aumento da
temperatura no globo terrestre. Segundo ele, a situação é
ainda mais preocupante no
Centro-sul do estado, onde se
concentra os setores que mais
colaboram para o Produto Interno Bruto (PIB) goiano.
“temos que pensar em estratégias no futuro em como
iremos passar com situações
de excesso de água ou seca
extrema. Nosso monitor de secas mostrou que neste mês,
tivemos uma leve redução,
mas ela está presente. Em março de 2021, em Jataí, deveria
chover quase 300mm de chuva, mas choveu metade”, pontua. (Especial para O Hoje)

INFLAÇÃO

Salário mínimo mal dá para comprar cesta básica
Pedro Pinheiro

Mariana Fernandes
O Departamento Intersindical de Estatística e Estudo
Socioeconômicos (Dieese), em
um levantamento comparou
o valor dos alimentos em 16
capitais, com o salário mínimo
dos brasileiros.
A pesquisa aponta, que este
ano foi acumulado o maior
percentual em relação a cesta
básica, desde 2004. Na época,
o rendimento básico era de R$
260 e os alimentos somavam,
em média, R$ 150,72.
Atualmente, a cesta básica
no Brasil atinge um preço médio de R $663,29, e representa
mais da metade do salário mínimo de R $1.212.
Para o professor Alberto
Ajzental, da Fundação Getúlio
Vargas (FGV),as famílias mais
pobres, com ganhos entre um
e cinco salários, os gastos com
alimentação chegam a somar
até 35% dos ganhos. Ou seja, o
maior custo mensal familiar,
soma em apenas alimentação.
“Quando a alimentação
ocupa um espaço maior do salário, significa que estão perdendo poder de compra. Ou

seja, elas dão preferência para
os alimentos e gastos básicos,
e sobra menos dinheiro para
consumir.’’ apontou.
Em um contexto comparativo, devido a Pandemia da
Covid-19 no Brasil, o país tem
atualmente mais de 33,2 milhões de pessoas sem tem o

que comer. Em comparação
a 2020, são mais de 14 milhões de brasileiro sem insegurança alimentar, em consequência da pandemia.
Para Ajzental, é preciso
uma intervenção do poder
público, para combater a fome
no pais e para garantir con-

dições mínimas ou mais básicas de sobrevivência para
a população e completa “estamos falhando como nação”.
No Brasil, desde 2020, ano
em que começou a pandemia
de covid-19, até abril de 2022, o
número de pessoas sem ter o
que comer cresceu 73,2%,. Os

A pesquisa aponta,
que este ano foi
acumulado o maior
percentual em
relação à cesta
básica desde 2004.
Atualmente, a cesta
básica no Brasil
atinge um preço
médio de R$ 663,29
e representa mais
da metade do
salário mínimo
de R$ 1.212
dados são do Inquérito Nacional
sobre Insegurança Alimentar
no Contexto da Pandemia da
Covid-19 no Brasil (II VIGISAN),
pesquisa desenvolvida pela
Rede Brasileira de Pesquisa em
Soberania e Segurança Alimentar (Rede PENSSAN). (Especial
para O Hoje)
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Maior oferta de diesel renovável
não suprirá perda no petróleo
País conta com
12 projetos em
desenvolvimento
que custaram
US$ 9 bilhões
Uma enxurrada de usinas
de diesel renovável que devem entrar em operação nos
Estados Unidos nos próximos
três anos não será suficiente
para compensar a perda de
capacidade de refino de diesel de petróleo devido ao fechamento de usinas desde
2019, mostra uma análise da
agência internacional de notícias Reuters feita com base
em dados federais.
A capacidade de refino dos
EUA diminuiu nos últimos dois
anos, já que instalações fecharam durante o início da pandemia d novo coronavírus, fazendo com que os preços subissem. Várias unidades estão
sendo convertidas em instalações que podem produzir
diesel renovável, mas pelo menos por enquanto, essas instalações não substituirão totalmente o volume refinado.
Existem pelo menos 12
projetos de diesel renovável
em construção, que somam
mais de US$ 9 bilhões, com
outros nove propostos. Espera-se que essas 12 plantas,
juntamente com as existentes, produzam cerca de 135
mil barris por dia (bpd) de
diesel renovável até 2025,
ante 80 mil bpd atualmente,
de acordo com dados da Administração de Informação
sobre Energia (AIE).

Os estoques de
destilados dos EUA,
incluindo diesel,
caíram 19% em
relação ao ano
anterior

No entanto, desde 2019, a
capacidade de produção de
diesel caiu cerca de 180 mil
bpd no total, de acordo com
a AIE, e pelo menos mais
uma refinaria dos EUA deve
fechar no próximo ano, reduzindo ainda mais a produção. Além disso, as refinarias destinadas a produzir
diesel renovável também não
produzirão mais gasolina ou
combustível de aviação.
Globalmente, cerca de 400
mil bpd de capacidade com-

binada de diesel, combustível
de aviação e óleo combustível
foram perdidos desde 2019,
de acordo com cálculos baseados em dados da AIE.
O diesel renovável é feito
de gorduras animais, resíduos
de alimentos e óleos vegetais,
mas é quimicamente equivalente ao diesel à base de petróleo. Pode ser produzido no maquinário de refinarias existentes, mas o rendimento é menor
do que com diesel de petróleo.
O biodiesel, outro diesel à base

de plantas, deve ser misturado
ao petróleo para operar efetivamente nos motores.
A demanda crescente e as
perdas nas refinarias levaram
os preços do diesel a níveis
recordes. O preço de varejo
do diesel subiu 80% este ano,
para US$ 5,78 o galão norteamericano, e os baixos estoques aumentaram o potencial
de escassez. Os estoques de
destilados dos EUA, incluindo
diesel, caíram 19% em relação
ao ano anterior. (ABr)

NIGÉRIA

BANGLADESH

Homens armados matam

Militares tentam
ajudar milhões de
pessoas isoladas

8 e sequestram 38 em igrejas
Homens armados mataram oito pessoas e sequestraram outras 38 em um ataque contra igrejas, no Estado
de Kaduna, no norte da Nigéria, no último domingo,
afirmou uma autoridade da
Associação Cristã da Nigéria
(CAN, na sigla em inglês) nesta segunda-feira, semanas depois de um ataque letal similar no sudoeste do país.
O ataque aconteceu durante
o culto matinal em duas igrejas,
uma católica e outra batista,
no domingo, disse o reverendo
Danlami Gajere, presidente da
Associação para Kasuwan Magani no Estado de Kaduna, à
Reuters, pelo telefone.

O porta-voz da polícia estadual e o comissário de Kaduna para segurança interna
não responderam em um primeiro momento ao pedido

Informações são
de uma autoridade
da Associação
Cristã da Nigéria

por comentários. Duas semanas atrás, homens armados
com rifles AK-47 e explosivos
atacaram a Igreja Católica St.
Francis na cidade de Owo,
matando 40 pessoas. O governo suspeita do grupo rebelde Estado Islâmico da Província da África Ocidental (ISWAP). Mas o ISWAP não reivindicou responsabilidade
pelo ataque. Gangues armadas são abundantes no noroeste da Nigéria, onde roubam e sequestram pedindo
resgates, e a violência tem
aumentado, com forças de segurança sobrecarregadas
muitas vezes não conseguindo impedir os ataques. (ABr)

Em pequenos barcos,
militares entregavam material de socorro nesta segunda-feira (19) em cidades e vilarejos inundados
em Bangladesh, depois
que mais de 9 milhões de
pessoas ficaram isoladas
no país e na vizinha Índia
após fortes chuvas, disseram autoridades.
Pelo menos 32 pessoas
morreram em Bangladesh
desde o fim da semana
passada, após chuvas de
monção que provocaram
inundações catastróficas
na divisão administrativa
de Sylhet, no nordeste,
deixando cerca de um
quarto de sua população
de 15 milhões de pessoas

presa em meio a águas
que sobem rapidamente
e a rios transbordando.
A situação em Bangladesh foi agravada pelas
águas que descem das colinas circundantes do estado indiano de Meghalaya, incluindo algumas
das áreas mais úmidas do
mundo, como Mawsynram e Cherrapunji, que
receberam mais de 970
milímetros de chuva no
domingo, segundo dados
do governo. Em Bangladesh, cerca de 300 mil pessoas foram transferidas
para abrigos em Sylhet,
mas mais de 4 milhões de
pessoas estão presas perto
de suas casas. (ABr)

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
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Empreendedorismo feminino:
Bárbara Prado no ‘Papo Xadrez’
Convidada conta dificuldades de se lançar no ramo da beleza enquanto gerencia com a irmã
Ana Bárbara Quêtto
Aconteceu nesta segunda-feira
(20) a 18° transmissão do ‘Papo Xadrez’. O podcast convidou aos estúdios do grupo ‘O Hoje’ as empresárias
Bárbara e Bethânia Prado.
Apesar da ausência de Bethânia
por problemas médicos, Bárbara
contou as dificuldades do empreendedorismo dentro do ramo
da beleza enquanto gerencia o espaço Illuminé, com a parceria da
irmã. Esse encontro segue disponível na íntegra no canal Youtube
do ‘Papo Xadrez’.
A empreendedora afirma que desde a infância brincava de salão em
casa. “Eu fazia minha unha em casa,
uma fazia o cabelo da outra. Eu acho
que hoje a profissão, você tem ela de
berço, ela é o seu sonho”, disse Bárbara. Ela conta que, por ser uma profissão que não pede diploma, o cabelereiro sofre preconceito até pela
própria família.
As duas irmãs são de Aparecida
de Goiânia, e ao mencionar aos pais
que gostariam de trabalhar no salão
de beleza o pai ficou um pouco
apreensivo. No entanto, ambas sempre tiveram o apoio materno. Bethânia entrou primeiro no ramo, mas
logo em seguida Bárbara, aos 19
anos, também conseguiu uma vaga
como cabelereira, após uma semana
treinando no cabelo da mãe.
Bárbara conta que agora o seguimento mais procurado no salão é a
transição capilar. “Antigamente tinha
aquela coisa “o liso é bonito” e não
existe isso mais. Hoje, as cacheadas
são lindas. Então elas ainda não têm
aquela sensibilidade de lidar com esse
fato, de assumir. Nós perdemos muitas
progressivas”, relata a empresária.
A empreendedora explica que voltar à naturalidade capilar não é somente parar de alisar o cabelo. Na
transição é necessário adicionar nutrientes, que o cabelo perdeu durante
o alisamento, para deixar o cabelo
saudável. Além disso, ela fala que a
volta dos cabelos naturais também
é uma questão de empoderamento
feminino. “Elas têm que empoderar
a beleza que elas têm”, afirma.

ter a sensibilidade de ouvir e o cuidado de como colocar as coisas”.
Felipe também não poupa elogios
ao trabalho da empresária. “Vinte
e cinco anos, tão jovem e empreendedora, empresária, rica e líder. E
eu queria aproveitar e desejar melhoras à Bethânia, que não pode
estar aqui”, disse o jornalista. Os
dois agradecem a presença de Bárbara e se despedem. “Eu vou lá no
salão dela semana que vem”, finaliza os dois, bem humorados.

Nos últimos episódios

“Eu fazia minha unha em casa, uma fazia o cabelo da outra. Eu acho que hoje
a profissão, você tem ela de berço, ela é o seu sonho”, disse Bárbara Prado
Ao falar sobre mudanças capilares,
Bárbara diz que uma mudança muito
drástica pode impactar na vida da
cliente, apesar do Illuminé trabalhar
com o visagismo. “Se eu tenho o cabelo
preto por 20 anos e ir pro loiro eu vou
estranhar. No dia que eu fiz meu cabelo
eu fui parar no hospital, me deu uma
crise de ansiedade, gastrite, poi eu já
tinha minha identidade visual”.

Na voz dos apresentadores

Durante as considerações finais
do bate papo, os dois entrevistadores,
Yago Sales e Felipe Cardoso, se mostraram contentes após a prosa. Nos
últimos minutos, Yago fala sobre a
importância de ouvir diferentes histórias. O jornalista resume: “São dois
machos falando de cabelo, mas é interessante porque a gente tem que

O ‘papo xadrez’ alcança sua 18° edição
com a empresária Bárbara Prado, cabelereira e dona do salão Iluminé. Sua trajetória de funcionária para empreendedora é apenas uma das histórias que
passaram pelos estúdios do jornal ‘O
Hoje’. Das conversas que já aconteceram
no podcast pode-se destacar: a trajetória
de força e superação do atleta paralímpico,
João Saci, a construção constante e desafiadora da carreira de Sarah Frota nos
ringues do MMA e, também, a vida de
zé capeta nas festas de peão brasil afora.
todos os encontros que aconteceram
até aqui estão disponíveis na íntegra,
pelo canal no Youtube ‘Papo Xadrez’.
Na última segunda-feira (13/6),
aconteceu a transmissão do 17° episódio, com o atleta paralímpico João
Carlos Rodovalho Costa, conhecido
como ‘João Saci’. Durante o batepapo, João conta de sua luta contra o
câncer, diagnóstico que recebeu cinco
vezes ao longo da vida, e também de
sua trajetória com o esporte, até alcançar o Everest. “não mudaria nada,
porque a minha vida da forma que
está hoje, é a vida que eu queria ter”.
A 16° edição do ‘Papo Xadrez’ foi
com a participação do tatuador Jander
Rodrigues. O artista goiano fala sobre
o momento em que soube que a tatuagem seria o caminho profissional
a se trilhar, até o presente, onde já se
mostra como um mestre consolidado.
Dos momentos iniciais ainda em
Quirinópolis, quando visitou o primeiro estúdio que havia visto na
vida, até os dias atuais: Jander é
exemplo de dedicação, compromisso
com a arte e profissionalismo. (Especial para O Hoje)
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Negócio de sucesso

Empresário José Paulo Pereira Silva compartilha experiência
no comando de 35 empresas com clientes em 30 países

Projeto retrata o amadurecimento da artista e estreia
com quatro músicas inéditas

Força
feminina
Carolzinha, da dupla ‘Carol & Vitoria’,
lança o EP 'Cara', com direito a
videoclipes e participações especiais
Elysia Cardoso
A dupla Carol & Vitoria
se prepara para uma nova
fase da carreira com uma
grande novidade! Carolzinha, que faz duo com a
irmã, dá início a um projeto de três partes com o
lançamento de seu primeiro EP solo. Intitulado ‘Cara’,
o compilado reúne quatro
músicas inéditas e autorais
acompanhadas de videoclipes super produzidos e
participações especiais.
Com apenas 22 anos, Carolzinha se aventura pela
primeira vez em um projeto
individual, que chega cheio
de personalidade. O disco
conta com uma vibe pop e
urbana, tendo como referências suas artistas internacionais mais ouvidas:
Ariana Grande, Doja Cat e
Ashnikko. O projeto ainda
reafirma as mensagens de
empoderamento e força feminina, que a jovem cantora e compositora sempre
incluiu em seus trabalhos.
O novo trabalho se inspira no mundo dos games
e abusa de elementos do
pop, rap e trap, chegando
às plataformas de música
pela Som Livre. O audiovisual de ‘Ela Joga’, single
do projeto em parceria
com Bivolt e Nith, já está
disponível. “Este EP é, pra
mim, o início de uma era,
que não só precede um degrau a mais na carreira de
Carol & Vitoria, como também na minha. todos os
clipes, letras das músicas
e produção foram muito
bem amarrados para que
tudo fizesse sentido com
a minha personalidade, o

que gosto e não gosto, e
sobre o que tenho pra oferecer para o mundo”, explica Carolzinha.
O EP 'Cara' conta com
quatro faixas inéditas e autorais produzidas pelo duo
Hitmaker. vêm acompanhadas de videoclipes que contam a história de um jogo
de videogame e suas próximas fases, repletos de referências de animes, RPG e
k-pop, sempre exaltando o
protagonismo feminino. A
direção do videoclipe de
‘Ela Joga’, por sua vez, fica
com Ygor de Oliveira, que
já colaborou com Giulia Be,
Carol Biazin e Day Limns.

Os pequenos
e
microempreendedores
são os que mais
sofrem com os
reveses do mercado. Dados do
Sebrae, divulgados em 2021, revelam que a taxa
de falência é de
29% para negócios de microempreendedores individuais, 21,6%
para microempresários e 17%
para empresários de pequeno
porte. No lançamento 'Gestão
Ideal', publicado
pela
editora
Ideal Books, o
CEO José Paulo
Pereira Silva
mostra como os
novos empresários podem solucionar estes
dilemas e evitar as estatísticas
de fechamento.
No comando do Grupo
Ideal trends, sediado em
Orlando, nos Estados Unidos, José Paulo administra
35 empresas com clientes
em 30 países. Sua experiência na gestão de pequenos
e grandes negócios é a base
deste manual para o sucesso
de um empreendimento. A
partir dos problemas enfrentados por Lucas e Bruna, personagens que simbolizam os desafios diários
dos empreendedores com
negócios físicos e virtuais,
os leitores encontrarão ca-

minhos para solucionar as
próprias adversidades.
Os fundamentos da gestão
empresarial, as ferramentas
e conselhos para atrair e manter clientes, as modalidades
de pagamento disponíveis
para a realização de transações comerciais e as estratégias para avaliar e vencer a
concorrência são alguns dos
temas abordados no livro. O
CEO apresenta ainda o papel
da gestão de pessoas para a
prosperidade do negócio e as
vantagens de manter uma
empresa enxuta, que conta
com um bom plano de gerenciamento de riscos.
Em 'Gestão Ideal', o em-

presário Jose
Paulo Pereira
Silva oferece
um plano completo com descritivos e métricas para que
qualquer empreendedor
realize o sonho
de ter um negócio longevo e lucrativo. Com
este guia, será
possível dominar os princípios da administração, contabilidade e tributações, além
de entender a
importância do
bom atendimento ao cliente e dos investimentos
em
marketing.
tudo isso a partir de ferramentas e processos
de baixo custo que não impedirão o crescimento saudável e perene da empresa.

Sobre o autor

José Paulo é mestre e doutor em Administração de Empresas e pós-doutor em Relações Internacionais, ambos
pela Florida Christian University (FCU/USA). É presidente e fundador do Grupo
Ideal trends. O empresário
formou centenas de empreendedores com suas lições de
negócios e de vida. É paulista
radicado em Orlando (EUA),
onde também expande os
seus negócios.

Nova era

Como parte do conceito
de exaltar o protagonismo
da mulher, Carolzinha
priorizou participações femininas no EP ‘Cara’. A
cantora explica que escolheu artistas com quem já
trabalhou antes, seja em
composições ou participações: “todos eles são incríveis. Eu prezo muito ter
ao meu lado pessoas com
essência, humildade, talento e que tem o sonho
brilhando nos olhos, que
você olha e diz que nasceu
pra estar fazendo aquilo”.
O EP ‘Cara’ marca o início de um novo momento
da dupla Carol & Vitoria,
em que o público poderá
conhecer diferentes temperos que compõem as individualidades das duas.
As irmãs catarinenses são
conhecidas do público desde 2019 com covers em
respostas às músicas machistas e misóginas. (Especial para O Hoje)

José Paulo Pereira Silva formou centenas de empreendedores com suas lições de negócios e de vida

RESUMO de noVelaS
t
Chamas da Vida
Pedro e Carolina não encontram as placas no carro.
Vivi conta para Guga que foi
estuprada por lipe. Xavier
prende kiko. Pedro diz para
Carolina que antônio confessou que matou o pai de
Manu. depois de consumir
drogas, Jairo tem convulsões
e morre. Um cara muito doido
rouba uma escavadeira no
meio da rave. Beatriz percebe
que tem alguma coisa estranha na escavadeira. leo diz
que é um braço.

Amanhã é para sempre
Gonçalo sofre um infarto
quando seu advogado comunica
que rebeca Sanchez acusou Camilo de ter violentado sua filha.
na prisão, adriano pede a Bárbara que convença fernanda
de visitá-lo e talvez dizer aonde
está aurora. Bárbara procura
por artêmio Bravo e sugere que
se unam para recuperar aurora.
artêmio vai até o hospital dizer
a Gonçalo que é seu meio-irmão.
ele revela que descobriu que
ela era muito jovem quando foi
seduzida pelo patrão.

Além da ilusão
davi decide dar a joia que
comprou para iolanda como
pagamento a Sueli. eugênio
anuncia que fará uma viagem
e Úrsula fica com medo. Mariana revela a leopoldo, arminda e isadora os planos de
francisco. Joaquim se recusa
a participar da ideia de isadora para salvar leopoldo e
Plínio, e davi se oferece para
ajudar a amada. Sueli garante
a rafael que contará para isadora de seu relacionamento
com Joaquim.

Poliana Moça
éric e Poliana conversam
sobre a proibição de otto; a
jovem se questiona como ele
ficou sabendo do segredo.
Helô conta a ruth a novidade
do namoro com renato. Vinícius percebe que Celeste estava mexendo no caixa da padaria e observa o desaparecimento de dinheiro; formiga
encobre a amiga. renato desabafa com ruth. Poliana pergunta a kessya se ela contou
segredo para éric. formiga interroga Celeste sobre furto.

Pantanal
irma não acredita no pacto
de trindade afirma ter feito. Maria Bruaca pede a Zefa que não
conte nada a tenório sobre ela
e alcides. renato diz que parece
que tenório está fugindo da polícia. renato não entende o motivo de Zuleica defender tenório
e enfrenta a mãe perguntando
se ela realmente não esconde
algo. Maria Bruaca pede para
alcides esquecê-la, e o peão
ameaça contar tudo para tenório. filó sente ciúmes do elogio
que José leôncio faz a Jove.
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Exposição reflexiva
a Vila Cultural Cora Coralina recebe, a partir das
18h, a exposição ‘dos Últimos 3 anos’ do artista Zé
César. as obras podem ser
vistas até o dia 7 de julho na
Sala antônio Poteiro, de segunda a sexta-feira, das 9h
às 17h, gratuitamente. Com
63 gravuras e 24 trabalhos
tridimensionais, a mostra
traz uma reflexão sobre a
cidade e como ela é ocupada.
as gravuras feitas em técnicas de litografia a seco, gravura em metal, serigrafia e
matrizes de plástico e tetra
pak trazem elementos encontrados nas artes de rua,
como o picho. Quando: até
7 de julho. onde: rua 23,
quadra 67, Setor Central –
Goiânia. Horário: 9h às 17h.
Circo Kids
o Goiânia Shopping, já
entrando no clima de férias,
traz para o respeitável público
mais uma atração infantil inédita. Como opção divertida
para esta quarta-feira (20), a
Praça de eventos do shop-

divididos em quatro áreas
temáticas, que oferecem
mais de dez atrações diferentes. Quando: até 31 de
julho. onde: avenida t-10,
nº 1.300, Setor Bueno - Goiânia. Horário: das 10h às 22h.

Atração imersiva 'Peppa Pelo Mundo' é opção para as férias
e segue até 31 de julho, no piso 4 do Goiânia Shopping
ping (Piso 1) recebe o evento
Circo kids, com circuito de
atividades temáticas que remetem à magia circense. Voltado para crianças de 0 a 14
anos, o Circo kids tem escorregadores temáticos, torre
elástica, muitos palhaços,
passarelas iluminadas, espaço com bolinhas e até um
elefante super divertido, com
movimentos e sons realistas.
o evento fica no shopping
até o dia 31 de julho. Quando:até 31 de julho. onde:
avenida t-10, n° 1.300, Setor
Bueno - Goiânia.

Peppa Pig Pelo Mundo
Que tal fazer uma volta
ao mundo na companhia da
Peppa Pig? essa é a proposta
do circuito interativo Peppa
Pig Pelo Mundo, que desembarca em Goiânia pela primeira vez. a atração espera
pelo público até o dia 31 de
julho, no Piso 4 do Goiânia
Shopping. o evento proporciona um passeio por países
e monumentos que a personagem já visitou em sua
série, além de oferecer atividades e jogos tecnológicos.
São 320 metros quadrados

Arte e Design
a cidade de orizona e regiões do entorno recebem,
de 27 de junho a 1º de julho,
oficinas, mentoria e discussões em torno do mercado
do artesanato e da moda,
por meio do projeto arte e
design. Serão oferecidos aos
alunos bolsa-auxílio de
r$180, tendo em mente as
profundas dificuldades de
acesso destes empreendedores, artesãos e modistas
a projetos com foco na formação e reciclagem de suas
habilidades. Para quem não
é de orizona, a produção
também tem organizado
hospedagens voluntárias.
Para quem deseja participar, precisa se inscrever até
hoje (22), por meio do formulário digital. inscrições:
(https://bit.ly/3b6ser3).

Recentemente, o funkeiro também gravou o DVD
'Sonho de Garoto' na cidade portuguesa
Kevin O Chris, com quem David lançou na última sextafeira (17) o single ‘O Plano’.
"É uma honra e satisfação

gigante cantar em um dos
maiores festivais de música,
levando o nosso funk carioca
cada vez mais longe. Só te-

nho gratidão pelo convite
do David Carreira" comentou Kevin O Chris.
A faixa 'O Plano', de Kevin
O Chris com David Carreira,
é mais uma colaboração internacional do carioca de Duque de Caxias e já está em
todas as plataformas digitais.
A força das duas potências
da música, que somam 7 milhões de ouvintes mensais
no Spotify, agitou o público
do Brasil e de Portugal.
“tô felizão em poder finalmente divulgar esse som
com o David Carreira, logo
uns dias antes da nossa apresentação juntos. Não vejo a
hora de ver “O Plano” explodindo nas pistas e festas.”
finaliza o cantor.

CELEBRIDADES
Jade Picon terá que abrir
mão de parte do salário
para não ser barrada em
novela das 21h
Jade Picon foi confirmada
oficialmente no elenco de
‘travessia’, próxima novela
das 21h da tV Globo, após
muita polêmica. em maio, o
presidente do Sindicato dos
artistas e técnicos em espetáculos de diversões do
estado do rio de Janeiro (Sated-rJ), Hugo Gross, chegou
a declarar que pretendia impedir a escalação da jovem,
que não possui registro profissional, o drt, para trabalhar como atriz. agora, a situação parece estar resolvida. Jade conseguiu uma autorização especial da instituição e vai trabalhar na
obra. no entanto, este registro é provisório. a autorização foi fruto de uma regra, que permite com que
empresas que trabalham
com artes cênicas tenham
direito a uma quantidade
específica de autorizações
especiais. "a emissora quis
valer esse acordo e nós tivemos que dar a autorização", diz Hugo. Picon terá
5% do salário descontado
mensalmente por conta da
autorização especial. (Matheus Queiroz, Purepeople)
Whindersson nunes surpreende com faturamento
milionário e revela 'filo-
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Kevin O Chris representa o funk
carioca no Rock In Rio Lisboa
Após quatro anos de espera, o Rock in Rio Lisboa finalmente retornou após ter
sido adiado duas vezes por
conta da pandemia e garantiu
no último final de semana
muita festa e uma alegria
contagiante. Logo no primeiro
dia, o momento do reencontro, do abraço, da celebração
à vida, foi marcado pela emoção que tomou conta de uma
Cidade do Rock que recebeu
mais de 140 mil pessoas
Em seu segundo dia o Palco
Mundo contou com a abertura
do fenômeno português David
Carreira. Em um verdadeiro
espetáculo, repleto de músicas animadas, o artista convidou ao palco o cantor brasileiro e ícone do funk carioca

n

Namorada de Neymar, Bruna
Biancardi se pronuncia sobre
ser bancada pelo jogador
Ao lado de Bianca
Coimbra, Bruna Biancardi
abriu a caixinha de perguntas nas redes sociais
para responder algumas
dúvidas dos seguidores.
Dentre os assuntos abordados, a influenciadora
relembrou como foi o pedido de namoro de Neymar, com quem está há
dois meses. Além disso,
ela também falou sobre
as pessoas acharem que
ela é bancada pelo jogador. Em uma das perguntas, o seguidor quis saber
quando Bruna iria parar
de ser bancada por homens. Antes de namorar
com Neymar, Bruna Biancardi teve um relacionamento com o cantor Caisofia perigosa' para lidar
com dinheiro
Uma das personalidades
digitais mais famosas do Brasil, Whindersson nunes vê tamanha popularidade refletida
em cifras milionárias. em entrevista ao ‘Primocast’, o humorista, que voltou a ser visto
com a ex, Maria lina, e reclamou sobre a exposição, revelou a relação com o dinheiro

que Gama. Sobre esse assunto, a influenciadora
foi bem direta. "Falando
sério, fui bancada alguns
anos pelo meu pai. Esse
foi o único homem que
bancou mesmo, o que me
colocou no mundo. Depois que eu comecei a
trabalhar, meu amor, ninguém mais me bancou",
respondeu. (Nathalia
Duarte, Purepeople)
e confessa que não tem costume de guardá-lo em bancos.
"dinheiro guardado tenho
pouco. eu não tenho uma
conta para me gabar e mostrar quanto eu tenho. desde
muito cedo, tenho uma filosofia perigosa de deixar ir
para vir mais. de ontem pra
hoje, já negamos uns r$ 10
milhões, coisa de aposta, uma
empresa que parece que tem

alguma coisa governamental", revelou Whindersson,
que temia alguma investigação futura sobre essa empresa. no entanto, a quantia
parece que não vai fazer tanta
falta assim. "Só com publicidade no instagram, por
exemplo, vou tirar uns r$ 20
milhões", conta ele. (Matheus
Queiroz, Purepeople)
Rodrigo Mussi, do 'BBB 22',
retorna ao local onde sofreu o acidente
rodrigo Mussi, segundo
eliminado do ‘BBB 22’, passou,
nesta segunda-feira (20), pela
Marginal Pinheiros, movimentada estrada de São Paulo,
onde ele sofreu um grave acidente em março deste ano.
ainda em recuperação pelas
sequelas do ocorrido, o rapaz,
que está de volta à ativa e assinou contrato com uma empresa de influenciadores, contou para os fãs a sensação
de estar novamente naquele
local. "acabei de passar na
frente do acidente. foi uma
mistura de sensações que tive.
Veio na minha cabeça: 'Poxa,
aqui seria o lugar que todo
mundo passaria e lembraria
que foi onde o rodrigo se
foi'. e fui eu que passei e
lembrei do acidente e posso
dizer que sobrevivi, que tô
aqui pra contar que sou grato, que estou feliz no meu
coração", desabafou. (Matheus Queiroz, Purepeople)

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
o dia traz muita necessidade
de reflexão e análise das situações
com certo distanciamento. o dia
pode ser confuso e cheio de pequenos problemas que te levarão
naturalmente a esse estado de
revisão — e isso pode trazer mais
uma postura de liderança.

1

TOURO
(21/4 - 20/5)
o dia é caótico e traz muitas
emoções. Você pode ficar mais
sensível ou reativo e também
mais generoso, porém é um dia
mais voltado para a resolução
dos seus problemas pessoais.

2

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
o dia favorece a sua estabilidade, mais em segurança, sem
inventar muitas coisas novas. as
relações estão muito potencializadas, mas as relações estáveis,
não as recém-formadas, portanto você poderá contar com a
ajuda de alguns velhos amigos.

3

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
o dia traz realização e ajuda
das pessoas para você. Quanto
mais você conseguir ser gentil,
mais este dia correrá bem. algumas situações podem testar sua
paciência. existe alguma mudança
de ciclo: algum trabalho ou situação finaliza para o novo surgir.

4

LEÃO
(22/7 - 22/8)
o dia pede simplicidade e humildade. Podem surgir situações
confusas ou embaraçosas para
resolver. Quanto mais conseguir
ser prático, melhor será. tome
cuidado com procrastinações.

5

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
o dia pede comedimento, portanto seja mais econômico e não
gaste o que não pode ou não
tem. além disso, seja mais precavido e organizado. é importante
ficar mais resguardado, sendo
objetivo e não se envolvendo em
problemas que não são seus.

6

LIBRA
(23/9 - 22/10)
as relações estão potencializadas, mas tome cuidado com
exageros que podem surgir se
você esperar mais do outro do
que de si mesmo, o que pode
levá-lo a um caminho de passividade ou de ansiedade.

7

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
o dia favorece o descanso e
um olhar para sua saúde. é momento de se cuidar e ser mais criterioso. o dia pode trazer conflitos,
mas analise bem as lutas nas quais
você anda se envolvendo.

8

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
o dia pede atenção a brigas e
desentendimentos, principalmente
no âmbito amoroso. tenha mais
autocontrole, senão pode querer
controlar ou dominar tudo à sua
volta para se sentir mais seguro.

9

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
o dia traz a necessidade de
olhar para suas tarefas domésticas ou para o funcionamento
do seu lar. é um momento em
que é preciso se preocupar mais
com seus entes queridos.

:

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
o dia pede atenção às suas
palavras, pois elas podem estar
carregadas de mágoas ou de
lembranças do passado. tome
cuidado para não magoar alguém e depois se arrepender.

;

PEIXES
(20/2 - 20/3)
Hoje o dia favorece a necessidade do descanso, do autocuidado e do lazer. é importante abandonar excessos e dar vazão a coisas diferentes na sua rotina. tome
cuidado com maus hábitos. Hoje
você pode ter mais controle.

<
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Essência

Êxito para a educação
Com inscrições
gratuitas, a 18°
edição do evento
Eprocad ocorre no
dia 25 de junho
Elysia Cardoso
Com o tema ‘Desafios no
Ensino de Administração PósPandemia: como transformar
a sala de aula num ambiente
dinâmico, interessante e inovador’, o Conselho Regional
de Administração de Goiás
(CRA-GO), traz no próximo
dia 25 de junho a 18º edição
do Encontro de Professores
e Coordenadores de Administração (Eprocad).
O evento conta com a
emissão de certificado e é voltado para todo o corpo dirigente e docente de cursos de
Administração e a todas as
pessoas que têm interesse
pelo tema. Promover e fomentar o ensino de qualidade
sempre foi uma das prioridades do Conselho ao desenvolver o projeto de forma que
fosse totalmente gratuito.
De acordo com os dados
do Censo da Educação Superior 2020 do Ministério da
Educação, o curso de bacharelado em Administração é
um dos maiores do Brasil com
626.813 alunos matriculados.
Atualmente, ele ocupa o terceiro lugar no ranking, mas
se for colocar na balança todos os Cursos Superiores de
tecnologia em Gestão, a área

De forma totalmente online, o evento mira no aperfeiçoamento do corpo dirigente e docente de cursos de Administração
é a que concentra o maior
número de estudantes nesse
nível de educação.
Sendo assim, fica claro a
importância de se ter uma instrução de qualidade para os
profissionais docentes e direção. Um dos fatores que atraem
muitos estudantes para o curso
de Administração é que a carreira oferece muitas oportunidades. E tais oportunidades
serão melhor aproveitadas
com uma educação eficiente.
O Eprocad chega como uma
ferramenta indispensável para
a democratização do saber.

Cronograma

A edição de 2022 tem confirmado um time de especialistas para trazer à tona novidades e contribuições para
a educação. Às 08h30, o presidente do Conselho Adm. Samuel Abernaz irá dar início
a programação. Em seguida,
às 08h45, será apresentada a
palestra "Implantação das novas diretrizes curriculares"
pelo convidado Adm. Mauro
dos S. Leônidas
Vice-Diretor CFP do CFA.
O conteúdo terá a mediação
do Reitor da UniAlfa, Prof.

Carlos Eduardo trindade.
Às 09h40 o evento promoverá um debate, e em seguida será proferida a palestra "Como Elaborar um
PPC Inovador", apresentada
pela Dra. Cristiane Bernardes, Pró-Reitora Acadêmica
da Universidade Evangélica
de Goiás - UniEVANGÉLICA.
O Reitor da UEG, Prof. Antonio Cruvinel Borges Neto realizará a mediação. O evento
tem o encerramento previsto
para às 11h30.
Para Albernaz, o EPROCAD
é uma das formas de contri-

buir para a busca da melhoria da qualidade dos cursos
de Administração. “A dinâmica da ciência da Administração requer periodicamente
o intercâmbio das experiências”, destaca. Segundo ele,
é importante estar atento às
tendências que vieram para
ficar, o que permite que as
faculdades se preparem para
oferecer aulas de um modo
seguro e eficiente para os
seus estudantes. As inscrições
podem ser feitas pelo site:
(www.crago.org.br). (Especial para O Hoje)

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

nia: 14h10, 17h10, 20h10,
21h10. Cineflix aparecida:
15h30, 18h50, 21h15, 21h50.
Cineflix Butiti: 15h50, 17h20,
19h20, 20h20, 21h10.

'Doutor Estranho no Multiverso da Loucura' é uma das continuações mais aguardadas de toda a história do MCU
EM CARTAZ
Medida Provisória (Medida
Provisória, 2020, Brasil). duração: 1h34min. direção: lázaro
ramos. elenco: taís araújo, alfred enoch, Seu Jorge. Gênero:
drama. em um futuro distópico, o governo brasileiro decreta
uma medida provisória, em
uma iniciativa de reparação
pelo passado escravocrata, provocando uma reação no Congresso nacional. o Congresso
então aprova uma medida que
obriga os cidadãos negros a
migrarem para a África na intenção de retornar a suas origens. Sua aprovação afeta diretamente a vida do casal formado pela médica Capitú e
pelo advogado antonio, bem
como a de seu primo, o jornalista andré, que mora com eles
no mesmo apartamento. Cinemark flamboyant: 19h55.
Assassino sem Rastro (Memory, 2022, eUa). duração:
1h54min. direção: Martin
Campbell. elenco: liam neeson, Guy Pearce, Monica Bellucci. Gênero: Suspense, ação.
alex lewis é um assassino ex-

periente com reputação de
precisão discreta. ele planeja
se aposentar logo, mas recebe
uma última tarefa antes que
consiga realizar tal desejo de
vida. o alvo é simples: uma
pessoa. isso até que descobre
que o alvo é uma garota. Preso em um dilema moral, alex
se recusa a concluir um trabalho que viola seu código
de ética e então pede para
cancelar tal contrato. Cinemark flamboyant: 21h20. kinoplex Goiânia: 13h.
A Hora do Desespero (the
desperate Hour, 2022, eUa).
duração: 1h24min. direção:
Phillip noyce. elenco: naomi
Watts, Colton Gobbo, Michelle
Johnston. Gênero: Suspense,
drama. Uma mãe recentemente viúva, amy Carr, está fazendo
o possível para restaurar a normalidade na vida de sua filha
e de seu filho adolescente em
sua pequena cidade do interior.
enquanto ela está fazendo sua
corrida matinal na floresta, ela
encontra sua cidade no caos
quando um tiroteio ocorre na
escola de seu filho. a quilômetros de distância, a pé na flo-

resta densa, amy corre desesperadamente contra o tempo
para salvar seu filho. Cinemark
Passeio das Águas: 22h20.
Jurassic World: domínio (Jurassic World domínio, 2022,
eUa). duração: 2h26min. direção: Colin trevorrow. elenco:
Chris Pratt, Bryce dallas Howard, Jeff Goldblum. Gênero:
ação, aventura, ficção científica.
Quatro anos após a destruição
da ilha nublar, os dinossauros
agora vivem - e caçam - ao
lado de humanos em todo o
mundo. Contudo, nem todos
répteis consegue viver em harmonia com a espécie humana,
trazendo problemas graves.
esse frágil equilíbrio remodelará o futuro e determinará,
de uma vez por todas, se os
seres humanos continuarão
sendo os principais predadores
em um planeta que agora compartilham com as criaturas
mais temíveis da história em
uma nova era. Cinemark flamboyant: 12h25, 14h15, 15h40,
17h40, 20h50, 22h. Cinemark
Passeio das Águas: 12h20, 14h,
15h30, 17h20, 18h40, 20h40,
21h10, 21h50. kinoplex Goiâ-

Top Gun: Maverick (top Gun:
Maverick, 2022, eUa). duração:
2h11min. direção: Joseph kosinski. elenco: tom Cruise, Miles
teller, Jennifer Connelly. Gênero: ação. na sequência, acompanhamos a história de Pete
‘Maverick’ Mitchell, um piloto
à moda antiga da Marinha que
coleciona muitas condecorações, medalhas de combate e
grande reconhecimento pela
quantidade de aviões inimigos
abatidos nos últimos 30 anos.
nesta nova aventura, Maverick
precisa provar que o fator humano ainda é fundamental
no mundo contemporâneo
das guerras tecnológicas. Cinemark flamboyant: 12h20,
14h, 15h30, 17h20, 18h30, 19h,
20h20, 21h40. Cinemark Passeio das Águas: 21h30. kinoplex Goiânia: 13h20, 15h15,
16h, 18h, 18h40, 20h40, 21h20.
Cineflix aparecida: 14h, 16h40,
19h20, 22h. Cineflix Butiti:
16h, 18h50, 21h30.
Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (doctor
Strange in the Multiverse of
Madness, 2022, eUa). duração:
2h06min. direção: Sam raimi.
elenco: Benedict Cumberbatch, elizabeth olsen, rachel
Mcadams. Gênero: fantasia,
ação, aventura. após derrotar
dormammu e enfrentar thanos, o Mago Supremo, Stephen
Strange, e seu parceiro Wong,
continuam suas pesquisas sobre a Joia do tempo. Mas um
velho amigo que virou inimigo
coloca um ponto final nos seus
planos e faz com que Strange
desencadeie um mal indescritível, o obrigando a enfrentar
uma nova e poderosa ameaça.
Cineflix aparecida: 21h20. Cineflix Butiti: 16h40, 18h40.
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Negócios
O aumento vem em
decorrência da alta
inflação no País
e o encarecimento
de commodities
exportadas
pela Rússia

BC eleva taxa Selic para 13,25%
ao ano, 11º aumento consecutivo
Reprodução

Índice chega ao
maior nível desde
janeiro de 2017,
quando estava em
13,75% ao ano
Alexandre Paes
O Banco Central elevou a
taxa básica da economia (Selic)
pela 11ª vez consecutiva em
meio a um cenário de pressões
inflacionárias persistentes, tanto no Brasil quanto no exterior.
Na última quarta-feira (15), o
Comitê de Política Monetária
(Copom) reajustou a Selic de
12,75% para 13,25% ao ano e,
em comunicado, informou que
um aumento de igual ou menor intensidade será feito na
próxima reunião, em agosto.
O BC não sinalizou quando
vai conseguir parar, de fato, o
ciclo de alta iniciado em março
de 2021 devido, em grande
parte, às incertezas e à piora
no quadro fiscal.
Com a perspectiva de que a
Selic continuará subindo, podendo até ficar entre 14% e
15% ao ano em algumas previsões de analistas, os financiamentos ficam mais caros e o
Brasil se mantém no topo dos
rankings de empréstimos mais
caros do mundo. Já os investimentos em renda fixa estão
mais atrativos, especialmente
para quem não quer correr riscos em um ano tipicamente
turbulento, devido às eleições.

Selic e inflação

A Selic é o principal instrumento do Banco Central para
manter sob controle a inflação
oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA). Em maio, o in-

dicador fechou em 11,73% no
acumulado de 12 meses, no
maior nível para o mês desde
2015. Apesar da queda no preço
da energia elétrica por causa
do fim das bandeiras tarifárias,
a inflação continua pressionada
pelos combustíveis.
O valor está bastante acima
do teto da meta de inflação.
Para 2022, o Conselho Monetário Nacional (CMN) fixou meta
de inflação de 3,5%, com margem de tolerância de 1,5 ponto
percentual. O IPCA, portanto,
não podia superar 5% neste
ano nem ficar abaixo de 2%.
No Relatório de Inflação
divulgado no fim de março
pelo Banco Central, a autoridade monetária estimava que

o IPCA fecharia 2022 em 7,1%
no cenário base. A projeção,
no entanto, está desatualizada com o prolongamento da
guerra entre Rússia e Ucrânia, que eleva a cotação do
petróleo. A nova versão do
relatório será divulgada no
fim deste mês.
As previsões do mercado
estão mais pessimistas. De
acordo com o boletim Focus,
pesquisa semanal com instituições financeiras divulgada
pelo BC, a inflação oficial deverá fechar o ano em 9%. A
pesquisa está suspensa por
causa da greve dos servidores
do Banco Central, mas uma
atualização foi divulgada na
semana passada.

Criptomoedas

Enquanto isso, as criptomoedas e a Bolsa amargam
prejuízos. A Bitcoin, por
exemplo, acumula perdas de
60%. Já a Bolsa de Valores de
São Paulo (B3) registra queda
de 4,76% de janeiro até a última sexta-feira (17).
Analistas avaliam que a tendência é de migração para a
renda fixa, que tem menos risco e retorno cada vez maior
neste ano cheio de incertezas
econômicas e políticas. “Cada
vez que a Selic aumenta, a
vantagem dos fundos de renda
fixa indexados à Selic sobre a
poupança é maior. E, daqui
para frente, a poupança perde
na maioria das situações, mas,
se a Selic chegar a 15% ao ano,
a poupança perderá em todas
as situações”, afirma o economista Miguel Ribeiro de Oliveira, diretor executivo da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac).
Pelos cálculos de Oliveira,
atualmente, com a Selic a 13,25%
anuais, a caderneta só é vantajosa frente aos fundos se a taxa
de administração ficar abaixo
de 2,5% ao ano e se os investimentos tiverem prazo de resgate
acima de um ano. É preciso não
esquecer do Imposto de Renda
na comparação. O tributo não
incide sobre a poupança e, nas
aplicações de renda fixa, a alíquota do IR varia. Ela é maior
quando o prazo do resgate é
menor, de 22,5% nas aplicações

de até seis meses, e cai para
15% nas de mais de dois anos.
“A renda fixa é o porto seguro no momento e pode ser
um bom investimento a curto
e médio prazos, porque tem
menos riscos. Mas, como a tendência é de queda na Selic a
partir do ano que vem, é preciso que o investidor também
fique atento e não deposite todos os ovos em uma única cesta. Ele pode encontrar boas
oportunidades na Bolsa se não
estiver preocupado com ganhos a curto prazo”, orienta o
economista Ricardo Rocha,
professor do Insper.

Expectativas até
o fim de 2022

Como a Selic ainda deverá
continuar subindo neste ano
por conta das pressões inflacionárias, a renda fixa continuará atrativa até o ano que
vem, lembram especialistas.
Por isso, aproveitar o momento e contratar uma taxa
acima de 14% ao ano nas
aplicações diante da perspectiva de a Selic voltar para
10% no fim de 2023 será certamente um bom negócio.
“Já existem fundos e CDBs
pagando 16% a 17% ao ano e,
independentemente do resultado das eleições, no ano que
vem a inflação vai cair e os juros também. Quem contratar
as taxas atuais vai ter um ganho significativo nos próximos
anos”, afirma Ricardo Rocha.
(Especial para O Hoje)

