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Tempo em Goiânia
Sol o dia todo sem nuvens no
céu. Noite de tempo aberto
ainda sem nuvens.

s   31º C  
t  13º C
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iCMs dá alívio ao motorista, mas impacta receita
Após constantes altas, a redução do preço dos combustíveis traz alívio para os
motoristas e pode contribuir para distensionar a inflação. O  maior problema
é o impacto na queda estimada em R$ 3 bilhões na receita do Estado. Cidades 9

Paço deve segurar texto da
revisão do Código Tributário
Nos bastidores da Câmara, o comentário é que a chegada da matéria
tende a ser polêmica, especialmente depois da lição deixada pela
‘primeira edição’ do projeto. Muitos vereadores escolheram, em
2021, votar às cegas em sinal de devoção à prefeitura e experimen-
taram, mais tarde, o amargo gosto da rejeição nos bairros. Política 5

Lideranças do entorno 
afirmam que Caiado não
trouxe nenhuma obra e só
quer o voto para se reeleger
Ex-aliado do governador Ronaldo Caiado, o suplente do senador Luiz do
Carmo, Eládio Carneiro – de Luziânia – afirma que o mandatário do Estado
não liga para o Entorno. “Caiado quer só os votos”, declarou ao jornal O Hoje.
Questionado sobre os nove mutirões do governo estadual no Entorno, que ter-
minaram em Águas Lindas, Eládio diz se tratar de medida eleitoreira. Política 2

Fora, atlético
abre oitavas da 
Sul-Americana
Depois de 10 anos, o Dragão
volta a disputar uma partida
do mata-mata da competição
internacional. Nesta quinta-
feira (30), às 21h30, de Brasília,
o time comandado pelo técni-
co Jorginho enfrenta o Olim-
pia, do Paraguai.
Esportes 8

Valores extras da
energia podem
ser devolvidos
A lei que prevê a devolução de
tributos recolhidos a mais pelas
distribuidoras de eletricidade foi
sancionada pelo presidente Jair
Bolsonaro. O texto define que a
Aneel terá que implementar como
redução de tarifas. Cidades 10

Auxílio Brasil de
junho é liberado
para NIS final 9 
O beneficiário pode consultar
informações sobre as datas de
pagamento, o valor do benefício
e a composição das parcelas em
dois aplicativos: Auxílio Brasil,
desenvolvido para o programa
social, e Caixa Tem, usado para
acompanhar as contas poupança
digitais do banco. Economia 4

Xadrez: CPI da Saúde quer
conferir se tem corrupção
na gestão Caiado
Política 2

Jurídica: STJ fixa orientação
para bloqueio financeiro em
caso de parcelamento
Cidades 10

Esplanada: Roberto Jefferson
cansou de esperar respostas
de Cláudio Castro no RJ
Política 6

Consulta ao BNDES
atinge 2º menor
valor em 27 anos
A intenção de investimentos das
empresas continuava a retroceder
no primeiro trimestre deste ano,
pelos dados do BNDES. Na com-
paração com os três meses iniciais
do ano passado, em valores atua-
lizados com base no IPCA do IBGE,
as consultas caíram 24,49%, bai-
xando de R$ 19,047 bilhões para
R$ 14,383 bilhões. Econômica 4

Goiás é o 3º Estado com
mais casos de violência
em ações policiais
Goiás é o 3º colocado no índice de mortes ocasionadas por intervenções
policiais no País, aponta o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de
2022, publicado em com dados referentes a 2021. A taxa é de 8 por 100
mil habitantes, com redução nas mortes em intervenções policiais. Em
primeiro lugar está o Amapá, seguido do Estado do Sergipe. Cidades 11

t
Leia nas CoLunas

Polícia prende
suspeito de
matar sogro a
tiros na Capital
Felipe Gabriel Jardim, suspeito
de matar o sogro a tiros em uma
farmácia de Goiânia, foi preso
no início da noite de quarta-feira
(29) em uma casa no Setor Ri-
viera. A informação foi divulgada
pela Polícia Civil. Cidades 10

Mulheres na indústria: 
avanço na cultura da inclusão
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CPI quer conferir se tem
corrupção na gestão Caiado

O meio político sabe como uma CPI começa,
mas não sabe quando termina e muito menos
o resultado. Muitas delas acabam em ‘pizza’,
como se diz na linguagem popular, e contri-
buem para aumentar a irritação das pessoas
com os parlamentares, principalmente em
ano eleitoral. Mesmo correndo riscos, os de-
putados Humberto Teófilo (Patriota) e Paulo
Trabalho (PL), ambos de oposição ao gover-
nador Ronaldo Caiado (UB), conseguiram
emplacar a CPI da Central de Regulação da
Saúde. Só que não é bem assim. Eles não
terão vida fácil para levar adiante as solici-
tações para investigar ou convocar pessoas,
já que o governo tem a maioria na comissão.
Presidida por Talles Barreto (UB), respaldado
pelos governistas Francisco de Oliveira (MDB)
e o líder Caiadista, Bruno Peixoto (UB), vai
ter mais bate boca do que propriamente re-
sultados práticos. A frase que mais será
ouvida na CPI será: “Caiado tem medo de
quê?”. No linguajar político, CPI é para des-
gastar quem está no poder, mas a gestão
Caiado tem repetido que “neste governo não
tem corrupção”. A CPI quer conferir.

Sinal de guerra
As declarações de Ronaldo Caiado na se-

gunda-feira (27) sobre as obras do Aeroporto
de Cargas em Anápolis, atribuindo à gestão an-
terior — leia-se Marconi Perillo — como o
“maior crime ambiental que os goianos já as-
sistiram”, ecoaram nas hostes do PSDB. “Além
de não entregar nenhuma obra relevante à po-
pulação, critica quem fez”, rebateu o coorde-
nador dos encontros do PSDB no Estado e pre-
feito de Sanclerlândia, Itamar Leão.

Proibido
A partir de desta quinta-feira (30), fica

proibida a participação de pré-candidatos
em programas de rádio e televisão – seja
como apresentador ou comentarista. No
caso do governador Ronaldo Caiado, suas
reuniões políticas passam a ser depois do
expediente das 18 horas.

Agora vai
Finalmente o PT goiano bateu o martelo:

Wolmir Amado vai ser apresentado na reunião
prevista para segunda-feira (4) aos aliados,
PV e PCdoB, como o pré-candidato a gover-
nador da Federação Brasil da Esperança.

Casa arrumada
O prefeito de Senador Canedo, Fernando

Pellozo (PSD), comemora os avanços da ges-
tão, principalmente a crônica falta de água
e as demandas políticas. “Casa arrumada,
agora é acelerar a conclusão das obras e in-
vestir no saneamento básico.”

Luiz tem direito
Eurípedes do Carmo, presidente do PSC,

partido que tem o senador e pré-candidato
ao Senado Luiz do Carmo, diz que um nome
de consenso na chapa do governador Ronaldo
Caiado será muito difícil. “Somos da paz,
não faremos pressão. Mas achamos que
Luiz, que está na cadeira, tem direito.”

Ele volta?
Esta é a pergunta ventilada nas redes so-

ciais de Valparaíso sobre o habeas corpus
concedido pela Justiça ao vereador Paulo
Brito (PSC). Ele estava preso sob a acusação
de descumprir medida cautelar, manter con-
tato e ameaçar testemunha do caso em que
é acusado por corrupção na prefeitura.

2 O deputado federal José Mário Schreiner
(MDB) gasta ‘sola de botina’ e saliva percor-
rendo o Estado com a engenheira agrô-
noma e produtora rural Marussa Boldrin
(MDB), apresentada como sua sucessora na
Câmara Federal. (Especial para O Hoje)
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Após ser acusado de assédio sexual por funcionárias
do banco, o presidente da Caixa Econômica Federal,
Pedro Guimarães, foi demitido. O presidente Jair Bolsonaro
(PL) escolheu Daniella Marques, atual secretária especial
de Produtividade e Competitividade, como substituta.

A decisão ocorreu durante uma reunião, na manhã
de ontem (29), no Planalto. A parceira de longa data e
braço direito do ministro da Economia, Paulo Guedes,
está no governo desde o início. Daniella também já foi
sócia de gestoras de recursos independentes, antes de
começar a trabalhar com Guedes, em 2012.

Em parceria com o ministro, os dois fundaram, em
2013, a gestora de recursos Bozano Investimentos, em-
presa da qual se tornou diretora de compliance e opera-
ções financeiras (COO e CFO). Em 2018, virou Crescera
Investimentos, ano em que saíram da marca para in-
gressarem no governo Bolsonaro.

No começo, Marques era apenas assessora especial
de Guedes. No entanto, com o passar do tempo foi ga-
nhando espaço com Bolsonaro. Na maior parte do tempo,
ela focava no público feminino, liderando a agenda
‘Brasil Para Elas’. Plataforma pela qual impulsionava a
imagem de Bolsonaro a esse público.

Além disso, Marques cursou administração de em-
presas pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) do
Rio de Janeiro e possui MBA em finanças pelo IBMEC.
Ela também já atuou na área de gestão independente de
fundos de investimentos, no mercado financeiro, por 20
anos. (Ana Bárbara Quêtto, especial para O Hoje)

Daniella Marques
é escolhida nova
presidente da
Caixa Econômica

Francisco Costa

Ex-aliado do governador
Ronaldo Caiado (UB), o suplen-
te do senador Luiz do Carmo,
Eládio Carneiro – de Luziânia
– afirma que o mandatário do
Estado não liga para o Entorno.
“Caiado quer só os votos”, de-
clarou ao jornal O Hoje. 

Questionado sobre os nove
mutirões do governo estadual
no Entorno do Distrito Fede-
ral que terminaram em Águas
Lindas, neste mês, Eládio diz
se tratar de medida eleito-
reira. “A atuação de Caiado
no entorno, nestes quase qua-
tro anos, foi imperceptível
para a população. Algo tími-
do”, destaca.

Segundo Eládio, que de-
sembarcou da parceria ainda
em 2019, ao perceber que o
gestor deixou de lado os alia-
dos para buscar os desafetos,
durante as campanhas de go-
vernador e Senador de Caiado
caminhou com o político pela
região. “Mostramos os proble-
mas, mas não vimos ações.”

“O processo foi o seguinte:
ajudamos a elegê-lo, primeiro
ao Senado, depois ao governo.
Ele, então, foi buscar apoio
de quem o combateu, adver-

sários, e desprestigiou os com-
panheiros. Ele não tem apoia-
dor de décadas no Entorno.”

Eládio hoje é filiado ao
PSDB e apoia o ex-governador
Marconi Perillo. “Combati
Marconi por duas décadas,
mas percebi que foi quem
mais fez pelo Entorno.”

Outro “ex”
Primeiro suplente de de-

putado estadual com mais de
17 mil votos, Túllio Santillo
(Patriota), de Águas Lindas,
também defendeu o nome de
Ronaldo Caiado para o gover-
no. Para ele, as investidas por
meio dos mutirões também
não refletem a gestão. “É só
politicagem, só por voto. Na
prática, não trazem solução.”

Ele revela que o governa-
dor teve a oportunidade de
colocá-lo na Assembleia Le-
gislativa de Goiás (Alego) um
representante da região (eleito
pelo DEM à época), mas não
o fez. “Não deu a oportunida-
de de defender a região, não
fomos valorizados. Acho que
ele não gosta do Entorno”,
justificou a debandada. “Falta
de reconhecimento, pois co-
nheço estrategicamente toda
a região. Preferiu colocar fo-

rasteiros nas secretarias que
subir um dos eleitos.”

Para ele, a região é utilizada
não só por Caiado, mas por
todos que passaram por ali
somente para conseguir votos.
“Por isso estou apostando em
Gustavo Mendanha (Patriota).
Não está viciado e tem expe-
riência com o Executivo. Trans-
formou Aparecida.”

O Entorno
Vale citar, o Entorno do Dis-

trito Federal é uma região es-
tratégica e diferenciada. Com
mais de 600 mil eleitores, apesar
do território goiano, sofre nas
eleições a influência de Brasília.
Nesse sentido, aqueles nomes
que são mais ligados ao DF – e
até de bom relacionamento
com o governador do ente fe-

derativo – levam vantagem. 
Caiado, que apesar das pas-

sagens pelo Legislativo Fede-
ral (Câmara dos Deputados e
Senado), ainda não conseguiu
penetração na região. Até por
isso, realiza os mutirões com
a primeira-dama Gracinha
Caiado protagonizando as
ações como  “abre alas” na
busca do voto da população
que se beneficia com esses
eventos e buscando diminuir
a influência de Brasília. 

O ex-prefeito de Aparecida
de Goiânia, Gustavo Menda-
nha, ainda é pouco conhecido
na região e para levar o nome
à boca do povo tem realizado
visitas frequentes. Inclusive,
no Plano de Gestão dele cons-
ta a criação de uma Agência
de Desenvolvimento da re-

gião metropolitana de Brasí-
lia, conforme já revelou aos
moradores.

Quem ainda goza de certo
prestígio na região é justa-
mente o ex-governador Mar-
coni Perillo, que mantém a
estratégia do silêncio sobre
qual cargo vai disputar este
ano – Senado ou governo. O
pré-candidato do presidente
Jair Bolsonaro (PL), em Goiás,
major Vitor Hugo (PL), por
sua vez, também teria uma
melhor inserção na região,
justamente pela proximidade
com o governo federal. O
mandatário do País, inclusive,
teria disposição para vender
o nome do seu postulante ao
Palácio das Esmeraldas para
fortalecê-lo na região. (Espe-
cial para O Hoje)

Eládio Carneiro e Túllio Santillo, que
apoiaram chefe do Executivo estadual
em 2018 hoje estão com outros
postulantes ao Palácio das Esmeraldas

“Caiado quer só os votos do Entorno”,
dizem ex-aliados do governador

Bolsonaro escolheu secretária especial para assumir banco

Representantes do Entorno em Luziânia e Águas Lindas de Goiás decidiram apoiar outros nomes
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Como escolher o trabalho
que mais funciona para você

Alejandra Quevedo

O tema da equidade de gênero no segmento in-
dustrial está em constante evolução. Atualmente, as
mulheres têm tido melhores oportunidades profis-
sionais, assumindo grandes responsabilidades e es-
tando envolvidas em projetos transformadores, que
trazem ainda mais otimismo ao mercado. No entanto,
ainda há aspectos que nos demandam atenção e es-
forços contínuos e o desafio está em engajar mais
pessoas nesta temática e atrair as novas gerações.

De acordo com a Rede Global de Mulheres Profis-
sionais (PWN), as mulheres jovens devem ocupar
ainda mais as áreas de STEM (ciência, tecnologia, en-
genharia e matemática), embora seja por meio de
uma abordagem complementar. Desta forma, o enfoque
agora deve ser em erradicar pensamentos estigmati-
zados de que as mulheres devem se concentrar apenas
em carreiras “mais propensas à sensibilidade”, como
as ciências humanas, ou ações inconscientes, como
quando alguém entra em uma sala de reuniões e au-
tomaticamente descarta as mulheres como líderes.

O tema diversidade, equidade e inclusão vai muito
além e abarca inúmeras causas. E, no ambiente
fabril, por tratar-se de um setor dominado por
homens, o conceito DEI concentra-se ainda mais nas
mulheres. Entretanto, pesquisas apontam que a di-
versidade pode beneficiar toda a cadeia produtiva,
uma vez que as mulheres, por exemplo, são mais ca-
pazes de inovar, gerando maiores retornos sobre o
patrimônio líquido, impulsionando o lucro das com-
panhias. E, conforme revela uma pesquisa da con-
sultoria McKinsey, empresas que apostam em diver-
sidade de gênero e étnica podem ampliar seus lucros
em 15% e 35%, respectivamente.

Para erradicar o preconceito, é mais do que ne-
cessário que as empresas promovam a diversidade,
a equidade e a inclusão como um recurso da orga-
nização e como parte da cultura organizacional. As-
sim, ao entender que os preconceitos inconscientes
são uma característica do ser humano, busca-se

não limitar os resultados corporativos e isso é expli-
cado pelo viés da afinidade, por meio de uma predi-
leção por nos relacionarmos com pessoas que
pensam da mesma forma.

É claro que existem também preconceitos indivi-
duais internos que, segundo os especialistas, é con-
veniente erradicar. Às vezes, as mulheres jovens li-
mitam suas carreiras porque esperam ter filhos em
breve. Porém, deve haver um equilíbrio na vida, e
não há um momento certo ou errado para isso. Da
mesma forma, algumas mulheres se autolimitam,
acreditando que devem ter todas as qualificações
para um cargo antes mesmo de se candidatarem.

Existem empresas que contam com um conselho
de mulheres profissionais (PWC) que trabalha com
os objetivos de DEI da empresa, se concentrando
no desenvolvimento profissional, na orientação,
na interação e na conscientização corporativa
sobre as questões das mulheres. Atualmente, o
projeto possui 26 filiais em todo o mundo e é im-
portante para as mulheres na organização, uma
vez que os homens ainda representam dois terços
do corpo de funcionários.

As mulheres são fantásticas em visualizar, comu-
nicar e ter empatia. E, para adentrar ao mercado in-
dustrial, a principal premissa gira em torno de arris-
car-se e não deixar que ninguém a limite. Além disso,
manter um diálogo próximo com mulheres em cargos
técnicos pode ser uma ótima opção para entender
um pouco mais sobre o
dia a dia na fábrica.

Por fim, graças a essas
habilidades de resolução
de problemas, as mulhe-
res ganham cada vez mais
visibilidade no setor in-
dustrial, que vem se preo-
cupando, na mesma me-
dida, em oferecer mais vi-
sibilidade e oportunidades
a esta importante causa.

André Abreu

Se você sonha em trabalhar de qualquer
lugar, no seu ritmo e sendo dono(a) da sua
rotina, sair de um modelo de trabalho CLT ou
conciliar seu trabalho atual a projetos extras
pode ser o próximo grande passo da sua carreira. 

Apesar dos modelos de trabalho remotos não
serem novidade, o nomadismo digital está sendo
cada vez mais discutido após a crise da Covid-
19. A relevância do tema é tamanha que foi
alvo da pesquisa O Futuro do Trabalho no Brasil,
realizada pela IDC Brasil a pedido do Google
Workspace. E não é por menos que esses(as)
profissionais preferem modelos de trabalho
mais flexíveis: a liberdade, a independência e a
busca por novas experiências constam entre os
principais benefícios de ser freelancer.

Por isso, carreiras tradicionais estão per-
dendo espaço para outros modelos que permi-
tam inovação e desenvolvimento acelerado,
além de acomodarem a vida pessoal de funcio-
nários(as), e estou aqui para te mostrar os pri-
meiros passos em direção ao modelo prolancer
– o ‘freelancing’ do jeito certo.

E não se preocupe: ainda é possível conciliar
um modelo de trabalho CLT com o freelancing,
em vez de ser prolancer full-time. O importante
é escolher o modelo de trabalho que mais fun-
ciona para você!

A jornada de trabalho de 40h semanais, das
9 às 18h, não faz mais parte das realidades
desses talentos. Em vez disso, foi substituída
por novas experiências, conexões com outras
culturas, mais comodidade e muito mais auto-
nomia em seus projetos. Afinal, quem não gos-
taria de viver experiências fora da sua bolha?

Já imaginou trabalhar no deserto do Atacama
dividindo sua agenda entre dois projetos e
muitos programas turísticos? Em 2020, esse foi
o dia a dia da Ana, designer de produto e pro-
lancer, por algumas semanas, antes de partir
para o seu próximo destino.

Apesar dos benefícios, o modelo prolancer
ainda conta com um grande desafio: a desmis-
tificação da ideia de que o freelancing não é
um trabalho fixo ou sério. 

Além disso, os profissionais prolancers con-
tam com o desafio de lidar com projetos de di-
ferentes contextos, além de diferentes tipos
de projetos. O networking e a autonomia de
como e quando trabalhar também são pontos
positivos dessa forma de trabalho. Não precisar

reportar todo o tempo, além do life working
balance, de poder usufruir dos seus hobbies,
são muito valorizados neste meio. 

Afinal, diferente de freelancer individual,
o(a) prolancer ainda pode contar com paga-
mentos de acordo com os projetos de forma
quinzenal, sem abrir mão da sua autonomia.
Além disso, o complemento de renda também é
uma realidade desses profissionais. Os talentos
que são desenvolvedores sênior podem chegar
a uma renda mensal de R$ 15 mil, conciliando
com o trabalho em uma grande empresa, como
CLT, ou optando por ficar 100% como freelancer.
Já como designer de produto, é possível ganhar
cerca de R$ 21,5 mil. 

Mas existem requisitos e desafios para que
esses profissionais cheguem a este ponto. São
eles: boa organização, comprometimento com
as entregas e boas habilidades comunicativas.
É preciso muita experiência, adaptabilidade,
organização e comprometimento, por isso, ma-
turidade e transparência são essenciais. Agora,
um escritório? Não mais.

O ambiente de um escritório nem sempre é
o mais adequado para estimular a produtividade
de funcionários(as). Afinal, quem nunca enfren-
tou dificuldade de concentração em ambientes
agitados? Para solucionar isso, Rafaela, product
designer e prolancer, entende a independência
e organização da sua própria agenda como mo-
tores para a sua criatividade. Ver a vida passar
fora de um escritório pode ajudar a reiniciar
suas boas ideias e entregar melhores resultados
do que antes. Por que não tentar, então?

Outro ponto importante é o autoconhecimento,
que ajuda o(a) prolancer a entregar os melhores
resultados em seu próprio tempo. Por isso, saber
lidar com sua organização com maturidade e
responsabilidade conta muito mais para uma
boa entrega do que uma vaga em um escritório.
Tudo se resume à autonomia e à melhor forma
de conduzir o trabalho
remoto para você. 

Existem empresas
que trabalham como
gestoras do freelancing,
com freelancers que es-
tão em mais de um pro-
jeto ao mesmo tempo
e promovem networ-
king, renda extra e au-
tonomia para os talen-
tos de tecnologia.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Alejandra Quevedo é di-
retora de marketing de
fornecedor global de so-
luções em automação

André Abreu é fundador
e diretor executivo de mar-
ketplace de aceleração e
transformação digital

Povo negro
Percorrer a trajetória do povo negro, reco-

nhecer as sequelas provocadas na diáspora, tais
como o sequestro da humanidade, os castigos, a
impossibilidade de culto aos orixás, o banzo e a
morte, é promover o diálogo entre passado e
presente, sob as asas do pássaro africano, a fim
de buscar o encontro do indivíduo com o coletivo
e possibilitar um futuro, sustentado por bases
mais justas e equitativas. A estrutura vigente
também corrobora para invisibilidade e perma-
nente exclusão da população negra. A abolição
da escravatura não garantiu de fato a liberdade.
Castigos corporais e outras humilhações se fazem
presentes quando um jovem negro é executado
sumariamente, quando o imaginário coletivo de-
fine o negro como perigoso e incapaz, quando a
cor da pele é uma sentença. É preciso conhecer
e combater qualquer medida que impeça o negro
de sonhar, de respirar, de viver.

Sandro Antunes
Firminópolis

{
Era abuso, era gritaria,

eram xingamentos, era

empurrão e era arma

na cara. Tudo ele tirava

a arma, tudo ele pegava

e ficava com a arma [à

mostra] ou então na

minha cara. Eu não

podia fazer nada

porque eu iria 

levar um tiro”
Kennia Yanka, filha do policial civil
aposentado João do Rosário Leão,
que tinha 63 anos e foi assassinado
na segunda-feira (27) pelo ex-servi-
dor comissionado da Secretaria Mu-
nicipal de Mobilidade (SMM), Felipe
Gabriel Jardim, em uma farmácia
do Setor Bueno, em Goiânia. Kennia
e Felipe eram namorados. Ela ten-
tava se livrar do relacionamento,
mas era ameaçada pelo investigado
pela morte do pai, de acordo com
Kennia. Felipe, que teve porte e
posse de arma suspensos pela Jus-
tiça, foi preso na noite de ontem
(29) após ter a prisão temporária
decretada pela Justiça.Mulheres na indústria: 

avanço na cultura da inclusão
@jornalohoje
A Câmara Municipal de Goiânia incluiu e
aprovou, em primeira votação nesta terça-
feira (28/6), três projetos de reestruturação
de cargos da Casa, de criação do estatuto
do Servidor e de revisão da data base da
Casa em 12,13%. essas medidas geram um
aumento da verba de gabinete de r$ 78
mil para r$ 95,6 mil, quando aplicado as re-
posições inflacionárias que deveriam ser
pagas até maio de 2022. “legislando em
causa própria”, critica o leitor.

Marcos Branquinho

@ohoje
o Anuário brasileiro de Segurança Pública,
que foi divulgado pelo Fórum brasileiro de
Segurança Pública na última terça-feira
(28), aponta que Goiás é o terceiro estado
com mais mortes decorrentes de interven-
ções policiais civis, federais ou militares no
brasil. Foram 8 pessoas a cada grupo de
100 mil habitantes. “Segurança de Goiás
nesta gestão é outra coisa”, diz o leitor.

Pedro Fernandes (@pedrofernandescros) 

@jornalohoje
Somente em 2021, Goiás registrou 40
abortos legalizados realizados por vítimas
de estupro na rede pública estadual,
aponta o Hospital estadual da Mulher
(Hemu), em Goiânia. Segundo a Secreta-
ria estadual de Saúde (SeS-Go), o Hemu é
o único hospital público a fazer o proce-
dimento legalizado no estado.

Aos colaboradores do o Hoje: Artigos para este es-
paço devem conter no máximo 4.000 caracteres e
também  podem ser divulgados no portal ohoje.com.
São analisados os textos enviados, com foto e assi-
natura, para editor@ohoje.com.br. Cartas não podem
ultrapassar 800 caracteres e o endereço para envio
é o mesmo dos artigos. Mais informações podem
ser obtidas pelo (62) 3095-8742.
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A intenção de investimentos das empresas
continuava a retroceder no primeiro tri-
mestre deste ano, a se considerar os dados
sobre o total de consultas encaminhadas ao
Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES), primeiro passo
para a contratação de recursos do banco de
fomento. Na comparação com os mesmos
três meses do ano passado, em valores atua-
lizados com base no Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo (IPCA), do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
as consultas caíram 24,49%, baixando de
R$ 19,047 bilhões para R$ 14,383 bilhões.

Na série histórica do BNDES, iniciada
em 1995, as consultas anotaram neste ano
o segundo menor valor para um primeiro
trimestre em 27 anos, superando apenas
os R$ 10,871 bilhões alcançados em 2019,
ambas marcas registradas durante o atual
desgoverno. Além da baixa disposição para
investir no mundo corporativo, os dados
refletem ainda o processo de desmonte a
que o principal banco de fomento do País
tem sido submetido desde o governo pas-
sado, que passou a exigir de volta os recur-
sos injetados pelo Tesouro Nacional para
reforçar a capacidade de empréstimo do
banco nos anos anteriores e, na sequência,
a partir de janeiro de 2018, tornou mais
caros os financiamentos do BNDES ao subs-
tituir a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP)
pela Taxa de Longo Prazo (TLP), atualmente
equivalente à variação do IPCA mais uma
parcela fixa de 5,01% ao ano.

Ainda em termos reais, a valores de março
deste ano, as consultas realizadas no primeiro
trimestre de 2022 corresponderam a apenas
11,53% do total registrado no acumulado dos
primeiros três meses de 2009, indicando uma
queda de 88,47% desde lá. Para comparação,
entre janeiro e março de 2009, as consultas
haviam somado R$ 124,753 bilhões.

Tombo ainda maior
Para Goiás, as consultas experimentaram

um tombo ainda mais expressivo, despen-
cando nada menos do que 47,2% em termos
nominais, ou seja, quando se consideram
valores não corrigidos com base na inflação.
Descontado o IPCA, a queda real teria se
aproximado de 57%. Ainda em números
não corrigidos, as consultas realizadas
pelas empresas instaladas no Estado mur-
charam de R$ 836,977 milhões para R$
441,887 milhões, também entre o primeiro
trimestre do ano passado e idêntico período
deste ano. O setor de comércio e serviços
liderou as consultas, concentrando um
terço do total, atingindo algo em torno de
R$ 147,0 milhões nos dados aproximados
divulgados pelo BNDES. A agropecuária
surge na segunda posição, com consultas
na faixa de R$ 132,0 milhões, seguida pelo
setor de infraestrutura, somando algo em
torno de R$ 130,0 milhões, dos quais prati-
camente 78,5% na área de energia elétrica,
onde as consultas chegaram a R$ 102,0
milhões. A indústria em geral aparece com
modestíssimos R$ 33,0 milhões.

2 Em todo o País, o retro-
cesso observado no total das
consultas foi influenciado so-
bretudo pelo setor de infra-
estrutura, que sofreu retração
de praticamente 49,5% em
termos reais. Em valores cons-
tantes, ou seja, atualizados
com base no IPCA até março
deste ano, as consultas para
financiamento de projetos na-
quela área desabaram de R$
7,906 bilhões para R$ 3,995
bilhões. Quer dizer, a procura
por recursos do banco no se-
tor sofreu baixa correspon-
dente a R$ 3,911 bilhões.
2 Da mesma forma, foi o se-
gundo pior resultado em toda
a série histórica, superando
somente os números do pri-
meiro trimestre de 2019, quan-
do as consultas no segmento
de infraestrutura haviam re-
gistrado R$ 2,343 bilhões, vo-
lume mais baixo desde pelo
menos 1995 – sempre consi-
derando os três primeiros me-
ses de cada ano. O melhor mo-
mento do setor, no mesmo in-
tervalo, havia sido alcançado
em 2010, com as consultas
chegando a R$ 44,409 bilhões.
Isso significa que o total regis-
trado entre janeiro e março
deste ano representou apenas
9,0% das consultas realizadas
há 12 anos, refletindo um tom-
bo de 91,0%.

2 Houve perdas em quase
todos os grandes setores da
economia, numa exceção para
comércio e serviços. As con-
sultas aqui saltaram 35,87%
em relação ao acumulado nos
três primeiros meses do ano
passado, avançando de R$
3,426 bilhões para R$ 4,655
bilhões. Na séria histórica,
não prece ser, de fato, um nú-
mero muito abaixo da média
para o período, mas registra
baixas importantes em rela-
ção a 2020, por exemplo,
quando as consultas haviam
atingido R$ 10,510 bilhões. A
comparação mostra queda de
55,7% em dois anos.
2 O melhor desempenho
das consultas naquela área
foi registrado no trimestre
inicial de 2013, com valores
próximos a R$ 29,079 bilhões.
A comparação com os núme-
ros atuais torna-se, como ób-
vio, mais desconcertante,
mostrando uma retração de
84% em termos reais.
2 O setor de energia elétri-
ca, afetado por turbulências
políticas e desmandos, pro-
blemas climáticos e decisões
equivocadas do desgoverno
federal, derrubou as consul-
tas em infraestrutura. O me-
nor volume de projetos para
o setor elétrico derrubou as
consultas de praticamente R$

4,777 bilhões nos primeiros
três meses do ano passado
para apenas R$ 468,129 mi-
lhões neste ano, também en-
tre janeiro e março, numa
queda de 90,20%.
2 A construção apresentou
ao BNDES consultas para a
contratação de R$ 267,325
milhões nos três primeiros
meses deste ano, o que se
compara a R$ 1,176 bilhão
em igual intervalo do ano
passado, significando um re-
vés de 77,27%. Mas a deman-
da no setor de transporte ro-
doviário registrou alta de
49,10%, com o total de con-
sultas subindo de R$ 1,730
bilhão para pouca coisa abai-
xo de R$ 2,580 bilhões.
2 Na indústria em geral, as
consultas experimentaram
baixa de 19,45%, saindo de
R$ 4,522 bilhões para R$ 3,643
bilhões, com a indústria de
alimentos e bebidas trans-
formando-se na principal in-
fluência negativa. Nesta área,
as consultas desabaram de
praticamente R$ 1,050 bilhão
para 481,684 milhões – uma
retração de 54,41% já des-
contada a inflação. As con-
sultas da agropecuária enco-
lheram de R$ 3,193 bilhões
para pouco menos de R$
2,090 bilhões, caindo 34,56%.
(Especial para O Hoje)

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Consultas ao BNDES atingem
segundo menor valor em 27 anos

A Caixa Econômica Federal pagou ontem (29) a parcela
de junho do Auxílio Brasil aos beneficiários com Número
de Inscrição Social (NIS) de final 9. O valor mínimo do
benefício é R$ 400. As datas seguem o modelo do Bolsa
Família, que pagava nos dez últimos dias úteis do mês.

O beneficiário pode consultar informações sobre as
datas de pagamento, o valor do benefício e a composição
das parcelas em dois aplicativos: Auxílio Brasil, desen-
volvido para o programa social, e Caixa Tem, usado para
acompanhar as contas poupança digitais do banco.

Atualmente, 17,5 milhões de famílias são atendidas
pelo programa. No início do ano, 3 milhões foram in-
cluídas no Auxílio Brasil. 

Auxílio Gás
O Auxílio Gás também foi pago às famílias inscritas

no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal (CadÚnico), com NIS final 9. Com valor de R$
53 em junho, o benefício segue o calendário regular de
pagamentos do Auxílio Brasil.

Com duração prevista de cinco anos, o programa be-
neficiará 5,5 milhões de famílias até o fim de 2026, com
o pagamento de 50% do preço médio do botijão de 13
quilos, conforme valor calculado pela Agência Nacional
do Petróleo (ANP) nos últimos seis meses.

Pago a cada dois meses, o Auxílio Gás tem orçamento
de R$ 1,9 bilhão para este ano. Só pode fazer parte do
programa quem está incluído no CadÚnico e tenha pelo
menos um membro da família que receba o Benefício
de Prestação Continuada (BPC).

A lei que criou o programa definiu que a mulher
responsável pela família terá preferência, assim como
mulheres vítimas de violência doméstia.

Benefícios básicos
O Auxílio Brasil tem três benefícios básicos e seis su-

plementares, que podem ser adicionados caso o benefi-
ciário consiga emprego ou tenha um filho que se
destaque em competições esportivas ou em competições
científicas e acadêmicas.

Podem receber o benefício as famílias com renda
per capita até R$ 100, consideradas em situação de ex-
trema pobreza, e até R$ 200, em condição de pobreza.

A Agência Brasil elaborou um guia de perguntas e
respostas sobre o Auxílio Brasil. Entre as dúvidas que o
beneficiário pode tirar estão os critérios para integrar
o programa social e o detalhamento dos nove tipos di-
ferentes de benefícios. (ABr)

Auxílio Gás também começou a ser liberado pela União

Servidores do BC manterão
greve até segunda-feira

BALANÇO

Econômica

Governo paga
Auxílio Brasil 
a beneficiários
com NIS final 9

O Índice de Confiança do Comércio (Icom) subiu 4,6
pontos em junho e alcançou 97,9 pontos. É o maior
nível desde agosto do ano passado, quando o índice
ficou em 100,9 pontos. Em médias móveis trimestrais,
o Icom avançou 3,7 pontos, o que representa o quarto
resultado positivo em sequência. Os dados foram di-
vulgados ontem (29) pelo Instituto Brasileiro de Econo-
mia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre).

De acordo com o economista do FGV Ibre Rodolpho
Tobler, a melhora no mês ocorreu nos dois horizontes
temporais, mas foi maior no Índice de Situação Atual
(ISA-COM), que mede a percepção com o volume de
vendas no momento.

“O ISA-COM acumula alta de mais de 30 pontos nos
últimos quatro meses, recuperando o que foi perdido
na desaceleração ocorrida entre o final de 2021 e início
de 2022. Para os próximos meses, ainda é necessária
certa cautela, o grande desafio passa a ser a continuidade
desse cenário favorável mesmo com o fim da liberação
de recursos extraordinários, ambiente macroeconômico
ainda desfavorável e confiança do consumidor em pa-
tamar baixo”.

Dessa forma, a confiança do comércio encerra o se-
gundo trimestre do ano em alta, puxada pelas percepções
sobre o momento presente. (ABr)

FGV: confiança do
comércio sobe 4,6
pontos em junho

Em greve há quase três me-
ses, os servidores do Banco
Central (BC) manterão o mo-
vimento até a próxima segun-
da-feira (4). Em assembleia, a
categoria decidiu continuar
parada até o último dia possível
para a concessão de aumentos
salariais determinado pela Lei
de Responsabilidade Fiscal.

De acordo com o Sindicato
Nacional de Funcionários do
BC (Sinal), os servidores farão
um ato virtual pela valorização
da carreira no dia 4, com pro-
testos contra o que consideram
intransigência na postura do

presidente da instituição, Ro-
berto Campos Neto. Na terça-
feira (5), os funcionários farão
nova assembleia para decidir
os rumos do movimento.

Pela Lei de Responsabili-
dade Fiscal, o Congresso pre-
cisaria aprovar, até 30 de ju-
nho, reajustes que reponham
perdas com a inflação, com a
lei entrando em vigor em 4 de
julho. Para cumprir esse prazo,
no entanto, o governo preci-
saria ter enviado projeto de
lei ou medida provisória ao
Congresso no fim de maio ou
na primeira semana de junho.

Em greve desde 1º de abril,
os funcionários do BC reivin-
dicam a reposição das perdas
inflacionárias nos últimos
anos, que chegam a 27%. Eles
também pedem a mudança
da nomenclatura de analista
para auditor e a exigência de
nível superior para ingresso
de técnicos no BC.

Em 19 de abril, a categoria
suspendeu a greve, mas reto-
mou o movimento por tempo
indeterminado desde 3 de
maio. Desde então, só serviços
considerados essenciais estão
sendo executados. (ABr)
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Felipe Cardoso

“É a repetição do filme.”
Assim define a vereadora Aava
Santiago (PSDB) ao comentar
o que ainda está por vir, mas
já suficiente para despertar a
indignação de certos vereado-
res: a proposta de revisão do
Código Tributário de Goiânia. 

Nos bastidores da Câmara
Municipal, o comentário é
que a chegada da matéria ao
Legislativo tende a ser polê-
mica, especialmente depois
da lição deixada pela ‘primei-
ra edição’ do projeto aos par-
lamentares. Acontece que
muitos que escolheram, em
setembro de 2021, votar às
cegas em sinal de devoção à
prefeitura e experimentaram,
mais tarde, o amargo gosto
da rejeição nos bairros.

Como se não bastasse, ago-
ra, a oportunidade dos ‘arre-
pendidos’ se comportarem de
maneira diferente se mostra
um tanto quanto incerta. Isso
porque ao invés de encami-
nhar a revisão para aprecia-
ção da Câmara, a prefeitura
optou por reunir um grupo
de vereadores que discutirão
antecipadamente os detalhes
do texto no Paço. 

A atitude é vista nos bas-
tidores por diferentes óticas.
Para alguns, trata-se de uma

estratégia para minimizar os
questionamentos do plená-
rio. Outros acreditam que se
resume a uma tentativa de
protelar a discussão na in-
tenção de enviar o texto com
o prazo mais apertado pos-
sível. E há quem acredite em
ambas as coisas.

“Muitos parlamentares se
mostraram arrependidos e
disseram ter sido enganados
[ao votarem o Código em Se-
tembro do ano passado]. Nós
alertamos que não havia tem-
po hábil para votar e conhecer
a proposta, mas eles preferi-
ram votar de olhos fechados.
Me preocupa que a prefeitura
esteja repetindo essa postura.
A minha dúvida é se o Parla-
mento vai aceitar passar por
essa humilhação, descaso e
atropelo novamente”, indagou
a tucana Aava Santiago.

O vereador Mauro Rubem
(PT) também é um crítico da
condução da gestão Rogério

Cruz. “Tudo que começa ruim
é difícil de ser consertado. A
prefeitura fez errado ano pas-
sado e vai errar de novo. Cria-
ram uma comissão muito res-
trita e pequena, apenas com
uma associação de moradores
e alguns segmentos do em-
presariado. Agora estão le-
vando alguns vereadores para
apresentarem de forma con-
clusiva a lambança que estão
fazendo”, disse.

Para o parlamentar, discutir
a proposta em comissões sem
enviá-la à Câmara é sinônimo
de criar uma cortina de fumaça
sobre o tema. “Recorrem à
mesma história na tentativa
de passar a boiada com prazo
apertado. Até a própria base
deverá enfrentar dificuldades
para votar essa matéria”.

Lucas Kitão (PSD) não fi-
cou para trás. Ao comentar o
assunto, disparou: “Essa ideia
de criar comissões é uma so-
lução capenga. Chamaram

poucos para discutir. Querem
evitar questionamentos. Vejo
como um arranjo político
para que esse projeto tramite
mais rápido”, considerou. 

Ele lembrou, inclusive, que
a gestão não cumpriu a en-
trega do simulador, o que,
para ele, é indispensável. “En-
quanto a prefeitura não en-
tregar isso, o projeto não será
bem aceito”, finalizou. 

Defensor nato 
Na outra ponta está o líder

do prefeito na Casa de Leis,
Anselmo Pereira (MDB). Ele,
que já anunciou ser um dos
membros do grupo formado
por cinco parlamentares, dis-
se que a intenção é começar
os trabalhos o quanto antes.
“A ideia é que a comissão pos-
sa contribuir para corrigir as
anomalias que surgiram no
Código”, explica. 

“Quando você convoca
uma comissão dessa, com am-

pla representatividade, você
contribui para que o ante-
projeto venha alinhavado,
sem possíveis erros. Ao che-
gar na Câmara, aí sim nós te-
remos, no mínimo, duas ou
três audiências públicas para
encontrar a melhor solução
de readequação do Código.
Quanto mais tivermos opor-
tunidade de ouvir, menos er-
ros teremos”, defendeu. 

Ao comentar os prazos,
no entanto, veio a surpresa:
“Vamos ter tempo. Teremos
15 dias e m julho [antes do
recesso parlamentar previsto
para a segunda quinzena do
mês], além do mês de agosto
e setembro para discutirmos.
É possível fazermos um es-
forço coletivo para apreciar.
Provavelmente em julho ele
não vem [para a Câmara Mu-
nicipal], mas nos primeiros
dias de agosto ele deve chegar
aqui”, estimou. (Especial
para O Hoje)

Na Câmara, o comentário é que a chegada da matéria tende a ser polêmica, especialmente depois da lição deixada pela ‘primeira edição’

O aumento de R$ 200 no
pagamento do Auxílio Brasil,
o reajuste do auxílio-gás e a
criação do “voucher caminho-
neiro”, de R$ 1.000, estão no
relatório sobre a (PEC 16/2022)
apresentado na quarta-feira
(29) pelo senador Fernando
Bezerra Coelho (MDB-PE). O
pagamento dessas “medidas
emergenciais transitórias” co-
meçaria em 1° de agosto, em
cinco parcelas, e iria até de-
zembro de 2022. O substitutivo
de Bezerra também prevê "ze-
rar a fila de espera" de benefi-
ciários do Auxílio Brasil. 

"Além dos 200 reais que
vão valer até 31 de dezembro,
a partir de julho estaremos ca-
dastrando 1,6 milhões de fa-
mílias", afirmou o senador. 

A expectativa é que o texto
seja lido e votado ainda hoje
na sessão plenária. Ao deta-
lhar a proposta a jornalistas
em entrevista coletiva, Fer-
nando Bezerra explicou que
a PEC 16 será apensada à PEC
1/2022, do senador Carlos Fá-
varo (PSD-MT), que segundo
o senador guarda mais rela-
ção com as propostas contidas
no substitutivo. 

"O sentimento no Senado
foi ecoado junto ao relator
para que esse espaço fiscal fos-
se melhor canalizado para mi-
tigar os efeitos da crise social",
disse o senador.

Segundo Bezerra, o impac-
to financeiro para a União
será de R$ 38 bilhões, uma
diferença de mais de R$ 9 bi-

lhões levando em considera-
ção o valor estimado pelo tex-
to inicial da PEC. O auxílio-
gás, que atualmente é de R$
60 a cada dois meses, passará
para R$ 120 por bimestre ao
custo de mais de R$ 1 bilhão
extras. Já o Auxílio Brasil pas-
sará com a aprovação do tex-
to dos atuais R$ 400 para R$

600. A previsão é de um de-
sembolso de R$ 26 bilhões. 

Para bancar a criação do
“voucher caminhoneiro”, no
valor de R$ 1.000, o governo
precisará reservar R$ 5,4 bi-
lhões. De acordo com o relator,
o benefício atenderá aproxi-
madamente apenas profissio-
nais autonômos cadastrados

em um registro nacional até
31 de maio deste ano.

"Como os recursos são li-
mitados, a ideia é focar nos
mais fragilizados dessa ca-
deia de transporte de cargas",
apontou. 

Além dessas medidas de
auxílio, o senador incluiu em
seu relatório uma compensa-
ção ao setor de transporte para
atender à gratuidade dos pas-
sageiros idosos nos transportes
públicos urbanos e metropo-
litanos. A estimativa para esse
gasto é de 2,5 bilhões. 

Da PEC 16/2022, o senador
resgatou trecho que trata da
compensação financeira à ca-
deia produtiva do etanol, na
tentativa de possibilitar a
competitividade desse produ-
to frente ao diesel. Para essa
compensação serão reserva-
dos R$ 3,8 bilhões.

Os recursos ficariam ex-
cluídos do teto de gastos, se-
gundo Bezerra, com o reco-
nhecimento do estado de
emergência previsto na pro-
posta. "Estamos reconhecen-
do o estado de emergência
no substitutivo", assinalou.
(Agência Senado)

Relator quer “medidas emergenciais transitórias”
PACOTE ECONÔMICO

Senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) apresentou ontem (29) substituto ao texto da PEC 16/2022 

Nos bastidores,
formação de
comissão de
vereadores para
antecipar
discussão das
mudanças no Paço
é vista com
desconfiança.
“Querem evitar
questionamentos”,
avalia um
parlamentar

Prefeitura deve protelar revisão
do Código Tributário para agosto 

GOIÂNIA, QUINTA-FEIRA, 30 DE JUNHO DE 2022
ohoje.com

Edilson Rodrigues/Agência Senado 
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Com um longo histórico em
movimentos sociais, Denise
Carvalho (PCdoB) é uma das
duas pré-candidatas ao Senado
pela Federação Brasil Esperan-
ça (PT- PCdoB- PV) em Goiás.
Ex-vereadora e ex-deputada
estadual, ela contou em entre-
vista ao O Hoje que já partici-
pou de campanhas como Meio
Passe Estudantil e Diretas Já
para Presidente.

“Em 1986, com a legalização
do PCdoB, fui candidata pela
primeira vez a deputada esta-
dual, sendo a mais votada do
partido, mas sem ser eleita por
não termos atingido o quo-
ciente eleitoral. Em 1988 fui
eleita vereadora, a segunda
mais votada da capital, e em
1990 eleita a deputada estadual
mais votada de Goiânia, ree-
leita em 1994 e em 1998”, re-
lembrou Denise Carvalho.

A pré-candidata contou que
ingressou na luta política em
1980 por meio de movimentos
estudantis. Ela ressaltou que
participou de movimentos
pelo voto aos 16 anos e pela
criação das primeiras entida-
des de ajuda às mulheres em
Goiás, como o Centro Popular
da Mulher/União Brasileira de

Mulheres - Goiás (CPM/UBM-
GO) e Centro de Valorização
da Mulher Consuelo Nasser
(Cevam). “Fui vice-presidente
e depois presidente do DCE
da UFG e depois da UEE GO,
[estive] nas lutas estudantis
por democracia, contra o re-
gime militar e pelo direito à
educação pública, gratuita e
de qualidade”, destacou.

Na Assembléia Legislativa
de Goiás (Alego), Denise já
presidiu a Comissão de Edu-
cação e Cultura, a Comissão
de Reforma Agrária e a Co-
missão de Mulheres. “Fui au-
tora da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação, da Lei
Goyazes de apoio à Cultura,
do substitutivo ao Código Flo-
restal de Goiás, da Lei da Re-
forma Psiquiátrica, da lei de
transferência dos arquivos
da ditadura para a UFG, do
Fórum Goiano Sobre Cultura”,
afirmou a pré-candidata.

A pré-candidata também já
exerceu cargos no executivo,
sendo Secretária Estadual de
Ciência e Tecnologia. Nessa
época, ela chegou a presidir o
Fórum Nacional de Secretários
e foi membro do Conselho Na-
cional de Ciência e Tecnologia
no governo Lula. Anos depois,
Denise assumiu como Secre-

tária Estadual de Políticas para
Mulheres e Promoção da Igual-
dade Racial. “Nesta trajetória
pude representar Goiás em
Conferências da ONU e de ou-
tros organismos internacionais
em Pequim, no Chile, em Cuba
e, por diversas ocasiões, no
Brasil”, ressaltou.

Nascida em São Paulo, mas
moradora de Goiânia desde os
7 anos de idade, Denise decla-
rou que pretende defender no

Senado o programa de governo
apresentado por Lula (PT) e
Geraldo Alckmin (PSB), com-
posto por 121 pontos e dividi-
dos em 3 eixos: desenvolvi-
mento social e garantia de di-
reitos; desenvolvimento eco-
nômico e sustentabilidade so-
cioambiental e climática; de-
fesa da democracia e recons-
trução do Estado e da Sobera-
nia. “Para mim a participação
política é um meio essencial

para a construção de uma so-
ciedade mais justa, democrá-
tica e de eqüidade. Atuo como
militante por grandes causas
humanitárias, estando ou não
em espaços eletivos. Entendo
que ocupar espaços de decisão
é importante para ampliar as
vozes dos segmentos que cons-
troem as riquezas do país mas
que são ainda minoritários nos
espaços de poder”, afirmou.
(Especial para O Hoje)

Denise Carvalho já foi vereadora,
deputada estadual e pretende
aplicar programa de governo 
de Lula (PT) e Alckmin (PSB)

Pré-candidata ao Senado aposta em
militância por causas humanitárias

GOIÂNIA, QUINTA-FEIRA, 30 DE JUNHO DE 2022
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Blefe de Jefferson
Chefão do PTB, que ainda tem seu peso eleitoral,

e ele sabe disso, Roberto Jefferson cansou de
esperar respostas do governador Cláudio Castro
(PL) para suas demandas. Jefferson faz uma jogada.
Avisou que será candidato a Governador do Rio
de Janeiro. É a última carta à mesa do Palácio
Guanabara. E ainda investirá tudo na candidatura
do falastrão Daniel Silveira ao Senado, e da esposa
do deputado à Câmara. Aprovou e foi rezar A ban-
cada pró-vida do Congresso está braba com a
turma que para eles dormiu na pauta da Câmara,
onde o projeto de lei passou e vai ao Senado. De
autoria de Carmen Zanotto (PPS-SC), o texto altera
a Lei 9.263 e permite a cirurgias como prática
contraceptiva a partir dos 21 anos sem o consenti-
mento do cônjuge. A deputada frequentou uma
missa ontem, e a turma católica anti-aborto ficou
pasma com a ousadia pela autoria do PL.

Offline
A deputada estadual do Rio de Janeiro Renata

Souza (PSOL) está em apuros com o colega Rodrigo
Amorim (PTB). Ela denunciou o parlamentar em
vídeo (que depois apagou das redes sociais) por um
suposto envio de e-mail com ameaças e racismo.
Mas investigações da polícia e até dos ‘psolistas’ não
comprovaram veracidade dos textos. O deputado
avisou que vai processar a colega por calúnia. Amorim
informou à Coluna que só ele e advogados têm acesso
ao e-email, sem incidentes relatados até hoje.

Meu sobrenome é...
Passados 20 anos desde a pu-

blicação do Código Civil que per-
mitiu aos noivos adotarem o so-
brenome do outro, caiu mais de
24% o número de mulheres que
passaram a incluir o sobrenome
do marido no casamento. Em
2002, o percentual delas que in-
cluíam o sobrenome represen-
tava 59,2% dos matrimônios. De
2002 a 2010 a média de mulheres
que optaram por isso foi de
52,5% - e entre 2011 a 2020 o
percentual caiu para 45%.

Sobre roupa$
As exportações do setor têxtil

registraram US$ 396,3 milhões
nos primeiros quatro meses de
2022, aumento de 29,61% em
relação ao mesmo período de
2021, segundo a Associação Bra-
sileira da Indústria Têxtil e de
Confecção. O setor foi impulsio-
nado pelo aumento das vendas
a países vizinhos, como Argen-
tina (+36,2%), Colômbia
(+61,64%) e Peru (+56,8%). As
importações cresceram 9,82%
(US$ 1,89 bi).

Aqueceu de vez
Levantamento do Google

Trends em maio mostra que
houve aumento de 300% no in-
teresse por informações rela-
cionadas a &quot;aquecedo-
res&quot;. O mercado constatou
crescimento na procura por as-
sistência para aquecedores à
gás de 84,6% na segunda se-
mana de junho, comparado a
primeira. Com o inverno, esti-
ma-se um crescimento ainda
maior. (Especial para O Hoje)

Relator endossou conclusões da equipe técnica do Tribunal

O Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou, com
ressalvas, as contas do governo federal relativas ao ano
de 2021. Unânime, a anuência dos ministros da corte
ocorreu na última quarta-feira, 29, após o relator da
análise dos gastos públicos federais, ministro Aroldo
Cedraz, endossar as conclusões de técnicos do tribunal.

Ao apresentar seu voto, Cedraz sustentou que, ape-
sar dos técnicos da Secretaria de Macroavaliação Go-
vernamental (Semag/TCU) terem apontado algumas
distorções e inconsistências na execução do orçamento
federal do ano passado, não identificaram motivos
para reprovar as contas prestadas pelo presidente da
República, Jair Bolsonaro.

“Destaco que as desconformidades e ocorrências
anotadas no relatório serão objeto das devidas reco-
mendações e da emissão de alertas com vistas às corre-
ções e ajustes necessários”, disse Cedraz, após afirmar
que, no geral, as demonstrações contábeis apresentadas
à corte indicam “a adequada execução orçamentária
ao longo de 2021, pois as “ocorrências não apresentam
materialidade e gravidade [suficiente] para embasar
opinião de que as contas não estão em condições de
serem aprovadas, ainda que com ressalvas”.

Entre as impropriedades apontadas pelos técnicos e
por Cedraz estão o desvio de finalidades na aplicação
de recursos da Seguridade Social; a aplicação de recursos
abaixo do previsto em projetos de irrigação no Centro-
Oeste e a concessão e ampliação da renúncia de receitas
sem observar as disposições legais, entre outras. (ABr)

TCU aprova
contas do governo
federal de 2021
com ressalvas
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Na noite da última terça-
feira (28), o Vila Nova chegou
ao seu décimo jogo consecu-
tivo sem conquistar uma vi-
tória. Destes, nove são pela
Série B do Campeonato Bra-
sileiro e um pela Copa do Bra-
sil. Jogando no Estádio Onésio
Brasileiro Alvarenga, o Colo-
rado, que foi comandado pelo
auxiliar técnico Pedro Gama,
já que Dado Cavalcanti es-
tava suspenso, ficou no 1 a
1 com a Ponte Preta, pela
décima quinta rodada da
competição nacional.

Após o fim do confronto,
Gama falou a respeito da
atuação do elenco vilanoven-
se. De acordo com ele, os atle-
tas estão trabalhando bas-
tante, se empenhando e rea-
lizando algumas variações
táticas de um jogo para o ou-
tro, mas, infelizmente, as vi-
tórias não estão vindo. Ape-
sar disso, ele garante que o
trabalho continuará sendo
feito da mesma maneira.

“Infelizmente, essa vitória
não veio. Temos trabalhado
bastante, temos feito algumas
variações (táticas) e os atletas
têm se empenhado muito. E
não foi diferente dessa vez.
Quem estava no OBA, viu. Eles

terminaram o jogo exaustos.
Mas, infelizmente, alguns de-
talhes “fogem da nossa mão”.
Nós sabemos que a torcida não
pensa muito nisso. Ela quer é
o resultado. Nós também que-
remos e vamos continuar tra-
balhando por ele. A situação
não é favorável, mas é o que
nós vamos continuar fazendo”,
disse Pedro Gama.

O responsável por coman-
dar o Tigre contra a Macaca
também falou a respeito do
meia-atacante Marlone, que
fez sua estreia com a camisa
colorada. Além disso, Pedro
Gama explicou o pensamen-
to da comissão técnica sobre
o jogo e o motivo de ter de-

morado a promover altera-
ções na equipe. 

“O Marlone vinha de um
período muito grande de ina-
tividade. E nós sabíamos que
um tempo seria muito para
ele. Então, nós tínhamos uma
ideia de quanto tempo, mais
ou menos, nós poderíamos
contar com ele. Entendemos
que, naquele início de segun-
do tempo, estávamos conse-
guindo pressionar bem o time
da Ponte Preta. Estávamos le-
vando vantagem. E, por estar
conseguindo chegar, não qui-
semos desestabilizar a equipe
de alguma forma. A partir do
momento que nós entende-
mos que o volume de jogo co-

meçou a declinar, mudamos,
para voltar a aumentar o vo-
lume, que foi o que acabou
acontecendo. Por isso as mu-
danças aconteceram no mo-
mento em que aconteceram”,
explicou Pedro Gama.

Lanterna da Segundona,
com 12 pontos conquistados,
o Vila Nova voltará a campo
pelo torneio na próxima sex-
ta-feira (1). Às 21h30, o Co-
lorado enfrentará o Cruzeiro,
no Mineirão. Mais uma vez,
Pedro Gama será o respon-
sável por ficar à beira do
campo, já que Dado Caval-
canti ainda tem mais um jogo
de suspensão a cumprir. (Es-
pecial para O Hoje)

Pedro Gama
lamenta jejum 
de vitórias, mas 
diz que Vila 
Nova seguirá
empenhado para
conquistá-las

Titular na vitória contra
o Cuiabá, no último domingo
(26), o lateral-esquerdo Juan
Tavares vai ganhando forças
para assumir a titularidade
de sua posição. Cria da base
esmeraldina, o defensor, de
20 anos, participou dos últi-
mos três jogos do Goiás, co-
meçando também o jogo con-
tra o Corinthians, na Neo
Química Arena.

De acordo com o lateral,
ele tem encarado a chance
de jogar na equipe profissio-
nal do Esmeraldino como a
oportunidade de sua vida.
Além disso, Juan cita que
precisa aproveitar da melhor
maneira possível as oportu-
nidade que tem recebido,
mas o jogador frisa que, ape-
nas com o tempo, ele vai ad-
quirir experiência.

“Eu encaro como a opor-
tunidade da minha vida. Ter
conseguido subir da base para
o profissional logo no meu
último ano de sub-20 foi uma
benção de Deus. E essas opor-
tunidades precisam ser apro-
veitadas, pois, além do Goiás
ser um grande clube, a posi-
ção exige isso, pois muitos
atletas a disputam. Então, eu
tenho buscado ser firme, ser
seguro, buscado fazer o meu
trabalho de forma tranquila,
porque sei que, com o tempo,
vou adquirir experiência”,
disse Juan Tavares.

O camisa 37 também co-
mentou sobre a disputa de po-
sição com Danilo Barcelos. Se-
gundo Juan, o companheiro
foi justamente um dos joga-
dores que o abraçaram no mo-
mento em que ele passou a in-

tegrar o time profissional. A
briga pela lateral é tida pelo
esmeraldino como um apren-
dizado, pois, além de “rival”,
Barcelos é um conselheiro.

“Tenho visto como um
aprendizado. O Danilo (Bar-

celos), por exemplo, é um cara
que me ajudou quando eu
subi (da base para o profis-
sional) e que está sempre me
falando coisas relacionadas à
posição, falando alguns “ata-
lhos” que posso ter dentro de
campo. Esses caras são muito
experientes. Então, eu posso
aprender muito com eles e
tenho visto tudo isso como
um aprendizado. Sei que são
caras que torcem pelo meu
bem. Aprender com eles tem
sido muito bom”, finalizou
Juan. (Breno Modesto, espe-
cial para O Hoje)

Na última terça-
feira (28), a Federa-
ção Goiana de Fute-
bol (FGF) realizou,
em sua sede, o con-
selho técnico da Ter-
ceira Divisão do Cam-
peonato Goiano. Pre-
vista para ter início
no dia 3 de setembro,
a competição terá um
número recorde de
participantes. Neste
ano, 13 clubes bus-
carão as duas vagas
na Divisão de Acesso
do ano que vem.

Na primeira fase do
torneio, as 13 equipes
serão divididas em
quatro grupos, sendo
três deles com três ti-
mes e um com quatro.
A divisão se deu por
conta da localização
geográfica dos partici-
pantes. Em jogos de

ida e volta, os clubes
se enfrentarão apenas
dentro de suas chaves.
Os dois melhores
avançarão para dispu-
tar as oitavas de finais. 

A definição dos
confrontos no mata-
mata será de acordo
com as campanhas. O
melhor colocado na
primeira fase enfren-
tará o oitavo melhor
colocado. O segundo
duelará contra o séti-
mo. E assim sucessi-
vamente. Em 2022, a
cada jogo, cada time
terá de relacionar, no
mínimo, 12 atletas com
idade de até 23 anos.
A inscrição de novos
jogadores será permi-
tida até antes do início
do mata-mata. (Breno
Modesto, especial
para O Hoje)

FGF realiza
conselho técnico
da Terceira Divisão

CAMPEONATO GOIANO

Juan Tavares encara titularidade
como oportunidade da vida

GOIÁS

Roberto Corrêa/Vila Nova FC

continuar trabalhando

Heber Gomes
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feira (28), o Tigre
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de 1 a 1 com a

Macaca, no OBA

O lateral-

esquerdo foi

titular na vitória

contra o Goiás, no

domingo (26)

Grupos da Terceira divisão

Grupo A

Independente de rio Verde, Mineiros, rio-

verdense e Santa Helena.

Grupo b

AbD, Guanabara City e Trindade.

Grupo C

Centro oeste, união Inhumas e uruaçu.

Grupo D

América de Morrinhos, bela Vista e royal.
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Depois de 10 anos, o Atlético
Goianiense voltará a disputar
um jogo de oitavas de final da
Copa Sul-Americana. Nesta
quinta-feira (30), o time co-
mandado pelo técnico Jorginho
inicia o mata-mata da compe-
tição internacional. Fora de
casa, o Dragão encara o Olim-
pia, no jogo de ida do duelo. O
confronto acontecerá às 21h30,
de Brasília, no Estádio Defen-
sores del Chaco, em Assunção,
no Paraguai.

Terceiro colocado no Cam-
peonato Paraguaio, o Rey de
Copas, como é conhecido o
Olimpia, vem numa sequência
de cinco jogos sem perder. No
período, foram quatro vitórias
e um empate. Diante disso, o
comandante rubro-negro pede
que sua equipe tenha bastante
cuidado para duelar no Para-
guai, pois terá pela frente um
time muito intenso, que marca
forte e tem como característi-
cas principais as bolas aéreas

e em profundidasde.
“Nós observamos a equipe

deles. Vimos três jogos. É uma
equipe muito intensa, que tem
uma marcação muito forte,
que corre sempre para frente,
para marcar. Temos de ter
muito cuidado com as bolas
em profundidade. As bolas aé-
reas também é muito forte.

Então, precisamos ter bastante
cuidado. Mas vamos confiantes
para buscar um bom resulta-
do”, disse Jorginho.

Desfalque
Para o primeiro duelo con-

tra o Olimpia, o técnico Jorgi-
nho terá um desfalque. Por ter
recebido seu terceiro cartão

amarelo diante da LDU, na úl-
tima partida da fase de grupos,
o volante Édson, que tem atua-
do como zagueiro, terá de cum-
prir suspensão automática.
Com isso, três jogadores dis-
putam a condição de titular na
partida do Defensores del Cha-
co. Gabriel Noga, Wanderson
e Michel são os candidatos a

formar a dupla de zaga ao lado
de Ramon Menezes. A tendên-
cia é de que Jorginho opte por
Noga, que foi o titular na última
atividade antes do jogo.

Histórico
A partida desta quinta-feira

(30) será a primeira da história
entre Olimpia e Atlético Goia-
niense. No entanto, o Rubro-
Negro já enfrentou equipes
paraguaias em três oportuni-
dades. No ano passado, esteve
no mesmo grupo do Libertad.
Nos dois confrontos que fize-
ram, o Dragão empatou em
casa e venceu fora, no Defen-
sores del Chaco, palco do duelo
de hoje à noite. 

Além disso, no ano de 1958,
o time do bairro de Campinas
disputou um amistoso contra o
Guarani de Villarrica, no Estádio
Olímpico. Na oportunidade, as
equipes não conseguiram tirar
o zero do placar e ficaram ape-
nas no empate. Os dados são
do site Futebol de Goyaz. (Es-
pecial para O Hoje)

Fora de casa, Atlético enfrenta o Olimpia, no 
jogo de ida das oitavas da Sul-Americana

PrimEira parte
Depois de 10 anos, o Rubro-Negro volta a disputar uma partida de oitavas da Sul-Americana
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Bruno Corsino/Atlético-GO

TéCnICAFICHA

Data: 30 de junho de 2022. Horário: 21h30 (de brasília). Local: estádio defensores del Cha-
co, em Assunção (PAr). Árbitro: Piero Maza (CHI). Assistentes: Alejandro Molina (CHI) e

Claudio urrutia (CHI). VAR: juan lara (CHI)

Olimpia: Gastón olveira; Sergio otálvaro, víctor
Salazar e Saúl Salcedo; Alejandro Silva, Hugo

Quintana, Mateo Gamarra, Marcos Gómez e Iván
Torres; Fernando Cardozo e derlis González.

Técnico: julio César Cáceres

Atlético-GO: ronaldo; Hayner, Gabriel noga
(Wanderson), ramon e jefferson; baralhas, Mar-

lon Freitas e jorginho; Wellington rato, diego
Churín e Airton (luiz Fernando).

Técnico: jorginho

xOlimpia Atlético-GO
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Sabrina Vilela 

A redução da alíquota fixa
do imposto sobre operações
relativas à circulação de mer-
cadorias e sobre prestações
de serviços (ICMS) já começa
a ser repassado para os con-
sumidores na ponta. A pre-
visão é que o preço da gaso-
lina tenha uma queda de cer-
ca de R$ 0,85 centavos. Já
para o etanol é estimado uma
redução de R$ 0,38 e para o
diesel R$ 0,14 por litro. A di-
minuição tem sido implemen-
tada aos poucos pelos postos
de combustíveis do estado
após a sanção de projeto de
lei que previa a fixação do
tributo em 17%. A lei também
prevê a redução do imposto
que rescinde na energia elé-
trica e telecomunicações.

Após constantes altas, a re-
dução do preço dos combustí-
veis traz alívio para os moto-
ristas e pode contribuir ainda
para distensionar a inflação.
Allens Pimenta é motorista de
transporte escolar desde 2003.
Ele começou no ramo pela fa-
cilidade de horário para con-
seguir terminar os estudos,
mas acabou tomando gosto em
trabalhar nas estradas e atual-
mente faz do micro-ônibus sua
única fonte de renda. Entre-
tanto, com os aumentos dos
combustíveis - sobretudo o die-
sel - ele passou a gastar cerca
de R$200 por dia em suas via-
gens de Aparecida a Goiânia.

O trajeto percorrido é de
160 km por dia, já que segundo
ele quem trabalha no ramo
tem duas opções: ou trabalha
apenas a nível local para dar
menos quilometragem ou rota
longa, como no caso dele, para
conseguir um maior fatura-
mento, mas também com des-
pesas. “Antes da pandemia eu
pagava no diesel R$90 por dia,
no início dela subiu para R$130
e agora estou na faixa de R$200
diariamente”, relata indignado
com a situação vivida nos úl-
timos meses. Ele possui dois
transportes, então o total que
ele gasta por dia é R$400.

Allens afirma que avisará
aos pais agora no período de
férias sobre o reajuste que
ele terá que passar por conta
das despesas que o veículo
tem dado principalmente pelo
combustível. “É necessário
que haja repasse, mas
por causa das dificul-

dades gerais eu segurei en-
quanto deu e agora vou trans-
ferir o valor”. Para ele a si-
tuação é delicada porque
além de enfrentar o aumento
dos combustíveis a manuten-
ção do micro-ônibus teve in-
cremento também. “A manu-
tenção aumentou 30% e teve
ajuste na mão de obra tam-
bém, mas não tem como fugir
disso. Sem falar que a um
quarto da nossa renda bruta
é apenas para o diesel”, de-
clara o profissional. 

Tributação não é a vilã
dos combustíveis

O economista Everaldo
Leite explica que o congela-
mento, segundo o acordo na-
cional, traz todas as alíquotas
do País para o índice de 17%
na venda de gasolina, etanol,
gás de cozinha e diesel. É
uma tentativa do Governo Fe-
deral de reduzir o impacto
pesado do imposto sobre os
combustíveis, apesar de que
os preços continuarão acom-
panhando as oscilações no
mercado internacional. Leite
destaca que “se houver au-
mento expressivo fora do

país, seremos afetados

na mesma proporção”. 
A medida, segundo o es-

pecialista, terá um impacto
de curto prazo. “Existe a pos-
sibilidade da cadeia de dis-
tribuição tratar essa redução
do ICMS como parcela nova
de lucro e não repassar a re-
dução dos preços para o con-
sumidor final”.  

Leite acentua, no entanto,
que o  maior problema dessa
redução do ICMS é o seu im-
pacto na receita pública esta-
dual. Em Goiás estima-se uma
perda de 3 bilhões de reais.
Esse montante afetará a qua-
lidade e a quantidade de oferta
de serviços públicos no Estado,
prejudicando áreas que care-
cem de recursos, de reformas,
de investimentos, podendo re-
presentar o atraso de obras e
a falta de insumos para que o
serviço público seja realizado
conforme está previsto no or-
çamento anual de 2022, con-
forme o economista.

Por que a 
gasolina é cara?

Algo que é comum as pes-
soas se questionarem é: por
qual motivo o combustível no
Brasil é tão caro sendo que so-
mos produtores? Everaldo es-
clarece que o país possui uma
colossal demanda por com-
bustíveis, seja para uso pessoal,
seja para uso empresarial, o
que faz com que os preços afe-
tem fortemente toda a socie-
dade e todas as cadeias pro-

dutivas. “Seria necessário que
nosso potencial de refino do
petróleo fosse aumentado sig-
nificativamente, para que pu-
déssemos ter independência
produtiva. Além disso, os pre-
ços continuarão sendo expres-
sivos enquanto eles forem vin-
culados à paridade de preços
internacionais e enquanto a
Petrobras continuar tendo
como principal objetivo a lu-
cratividade dos seus acionistas
nos EUA, onde opera em bolsa.
Os brasileiros, cuja renda mé-
dia é baixa e cujos salários são
pagos em Real, paga por com-
bustíveis os preços estabeleci-
dos em dólar, conforme a taxa
de câmbio do momento”.

Contudo, Everaldo frisa que
a lei sancionada não irá ajudar
a conter a inflação porque pois
os preços não são constituídos
somente de alíquotas tributá-
rias, eles tem como acelerado-
res especialmente a dinâmica
internacional e os custos cres-
centes de distribuição. A pan-
demia gerou muitas distorções
em todo o mundo e o Brasil
não se preveniu com políticas
necessárias e contracíclicas.

Conforme afirma o presi-
dente do Sindiposto, Márcio
Andrade, o diesel foi uma con-
cessão do governador do Es-
tado de Goiás,Ronaldo Caiado,
no sentido de reduzir o diesel
visto que ele já estava dentro
do teto de 17%. A alíquota do
diesel em Goiás é 16% e estava
dentro do teto e ele atendeu
um pleito da categoria de pos-
tos que era redução do imposto

sobre o diesel para que desse
mais competitividade ao es-
tado de Goiás frente a São Pau-
lo,Tocantins, Mato Grosso do
Sul. Segundo o especialista es-
ses estados tinham o ICMS me-
nor que Goiás e os postos de
rodovia enfrentavam essa con-
corrência de uma forma que
não conseguiam competir de
igual para igual porque o preço
em Goiás era mais caro.

O presidente explica que
os valores estão sendo repas-
sados pelas distribuidoras de
forma parcial,ou seja, eles es-
tão diminuindo aos poucos
os valores a serem repassados
e não de uma forma total.
Mas, isso tem atrasado a re-
dução para o consumidor por-
que o posto tem recebido as
reduções aos poucos em vez
de reduzir,por exemplo,

R$0,85 “depende da distribui-
dora e isso com certeza os
postos ao receberem come-
çaram a repassar para o con-
sumidor na bomba”. 

Andrade acredita que os
preços sejam todos reajusta-
dos até no máximo nos pró-
ximos 10 dias. “Os preços são
livres em toda cadeia de com-
bustíveis tanto na refinaria
quanto nas distribuidoras,

nas usinas e nos postos. Eu
acredito que nos postos de-
verá ser repassado integral-
mente, é claro que tem que
ter um pouco de tempo para
que isso aconteça porque exis-
tem estoques em toda a ca-
deia na distribuidora, no pos-
to e gradativamente isso vai
ser repassado nos próximos
10 dias no máximo”, finaliza.
(Especial para O Hoje)

Em Goiás estima-se uma perda de R$ 3 bilhões e serviços públicos podem ser impactados

Postos começam a repassar
combustível mais barato
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“Antes da pandemia eu
pagava no diesel R$ 90
por dia, no início dela
subiu para R$ 130 e
agora estou na faixa de
R$ 200 diariamente”

A redução do combustível em Goiás será variada, em que as alíquotas de ICMS da gasolina e do etanol caem de 30% e 25%, respectivamente, para 17%

Diesel já estava dentro do teto de 17%

Sabrina Vilela 

Sabrina Vilela 

Sabrina Vilela 

Arquivo pessoal
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Ícaro Gonçalves

Felipe Gabriel Jardim Gonçalves, de 26 anos, suspeito
de matar o sogro a tiros em uma farmácia de Goiânia, foi
preso no início da noite de quarta-feira (29) em uma casa
no Setor Riviera. A informação foi divulgada pela Polícia
Civil (PC-GO). A detenção ocorreu após o Poder Judiciário
autorizar mandado de prisão temporária contra Felipe
ainda na manhã de ontem.

O ex-servidor público de Goiânia é suspeito pela morte
do policial civil aposentado João do Rosário Leão, que
tinha 63 anos, pai de sua ex-namorada, Kennya Yanka. O
crime ocorreu na manhã de segunda-feira (27) na farmácia
em que o idoso era sócio na Avenida T-4, Setor Bueno, em
Goiânia. Segundo a família de Rosário, Felipe costumava
se portar de forma agressiva e ostentava uma arma de
fogo em reuniões.

Kennya informou à polícia que Felipe era abusivo, já
tendo ameaçado de morte membros de sua família. O
preso foi encaminhado à Delegacia Estadual de Investi-
gações de Homicídios (DIH), na capital, onde permanece
detido preventivamente.

O advogado de defesa, Júlio de Brito, informou que o sus-
peito sofre de transtorno de psicose desde os 5 anos e alegou
que a família prepara o laudo para apresentar. A delegada
Ana Elisa Gomes, titular da DIH, disse que familiares de
Felipe estavam na casa em que ele encontrado. “Aparente-
mente estava sendo acobertado por parentes.”

O padrasto de Felipe havia sido preso na terça-feira
(28). Segundo informações da PC-GO, o homem é suspeito
de acobertar o crime. A prisão em flagrante ocorreu por
posse ilegal de arma de fogo.

O crime ocorreu na manhã de segunda-feira, no Setor
Bueno. O suspeito aparece em câmeras de segurança en-
trando na farmácia e disparando contra João do Rosário,
proprietário do comércio, usando uma arma de fogo que
seria de seu padrasto. O jovem, que é ex-namorado da
filha da vítima, fugiu na sequência.

João do Rosário chegou a ser socorrido, mas não resistiu.
Sua morte foi confirmada no Hospital Estadual de Urgências
de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), onde chegou em estado
grave, no início da tarde de segunda-feira. As informações
sobre a possível motivação do crime ainda são desencontradas,
mas entre as hipóteses está o fato de o suspeito não aceitar o
fim do relacionamento com a filha da vítima. O jovem
estaria tentando reatar o namoro, mas o pai seria contra.

O estopim para o crime teria sido um boletim de
ocorrência feito por João do Rosário na segunda, no
qual o sogro denunciava Felipe por ameaçado contra
ele e filha Kennya durante uma reunião familiar no
fim de semana, na qual o suspeito teria disparado um
tiro dentro do condomínio onde mora a ex-namorada.
(Especial para O Hoje)

Felipe foi preso após Poder Judiciário expedir mandado de
prisão temporária contra o investigado na manhã de ontem (29)

A lei que prevê a devolu-
ção de tributos recolhidos a
mais de consumidores pelas
companhias de distribuição
de eletricidade foi sancionada
pelo presidente Jair Bolsonaro
(PL). O texto publicado pelo
Diário Oficial da União na úl-
tima terça-feira (28/06) define
que a Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel) terá
que implementar a destina-
ção dos créditos na forma de
redução de tarifas.

A nova legislação decorre
de decisão do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), tomada em
agosto do ano passado, que
considerava inconstitucional
incluir o ICMS na base de cál-

culo dos tributos federais de
Programa de Integração Social
(PIS) e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) incidente sobre
as tarifas, habilitando que as
distribuidoras recebessem res-
tituição bilionária da União.
Entretanto, apesar da decisão,
os valores não pertencem às
empresas, e sim, aos consumi-
dores, uma vez que são incor-
porados às tarifas e repassados
ao consumidor.

A Câmara dos Deputados e o
Senado definiram que a União
deveria devolver R$ 60,3 bilhões
em créditos de PIS/Cofins para
as distribuidoras, sendo que R$
12,7 bilhões do valor total já foi

devolvido pela Aneel em revisões
tarifárias desde 2020, responsá-
veis por impedir que as contas
de luz aumentam em média 5%.
Portanto, ainda devem ser res-
sarcidos aos consumidores o
total de R$ 47,6 bilhões.

De origem em projetos dos
senadores Fabio Garcia
(União-MT) e Wellington Fa-
gundes (PL-MT), aprovado no
Plenário da Câmara dos De-
putados, a nova lei recebeu
parecer favorável da deputa-
da Joice Hasselmann (PSDB-
SP), relatora do projeto.

Cálculo do imposto
O Supremo Tribunal Fede-

ral (STF) determinou a exclusão

do ICMS do preço que serve
como base de cálculo do PIS/Co-
fins, em 2017, entendendo que
havia cobrança do mesmo im-
posto duas vezes. Entretanto,
em 2021, a corte definiu o al-
cance da medida. Por meio de
nota, a Aneel informou que
devolve os valores relativos à
exclusão do ICMS da base de
cálculo desde 2020.

Ainda durante a nota, a
Agência informou que fará uma
revisão extraordinária das ta-
rifas para as companhias que
sofreram reajuste aprovado
sem restituição do imposto e
que as outras distribuidoras,
que terão os processos nos pró-
ximos meses, serão atendidas

seguindo o calendário de revi-
sões tarifárias de 2022, dispo-
nibilizado no site da Aneel.

“Ressaltamos que a Aneel
já vem realizando esse pro-
cedimento desde 2020. Para
as distribuidoras que já pas-
saram por processo tarifário
em 2022, a Aneel aprovará
uma revisão tarifária extraor-
dinária, nos termos da referi-
da lei. Já para as distribuidoras
que ainda terão seus processos
nos próximos meses, o ajuste
será realizado nos processos
tarifários ordinários conforme
calendário divulgado no site
da agência”, ressaltou a nota.
(Maria Paula Borges, espe-
cial para O Hoje)

Valores extras cobrados na conta poderão ser devolvidos

Suspeito de
matar o sogro 
a tiros em
farmácia de
Goiânia é preso

Manoel L. Bezerra Rocha   | juridica@ohoje.com.br
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STJ fixa orientação para bloqueio
financeiro em caso de parcelamento

A Primeira Seção do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) fixou orientações para o blo-
queio de ativos financeiros do executado
via sistema BacenJud, em caso de concessão
de parcelamento fiscal: 1) será levantado o
bloqueio se a concessão for anterior à cons-
trição; e 2) fica mantido o bloqueio se a con-
cessão ocorre em momento posterior à cons-
trição, ressalvada, nessa hipótese, a possibi-
lidade excepcional de substituição da pe-
nhora on-line por fiança bancária ou seguro
garantia, diante das peculiaridades do caso
concreto, mediante comprovação irrefutável,
a cargo do executado, da necessidade de
aplicação do princípio da menor onerosidade.
Segundo o relator do Tema 1.012, ministro
Mauro Campbell Marques, a jurisprudência
do STJ há muito já firmou entendimento no
sentido de que o parcelamento de créditos
tributários, na forma do  artigo 151, VI, do

Código Tributário Nacional (CTN), suspende
a sua exigibilidade, acarretando, por conse-
quência, a suspensão da execução fiscal. O
ministro ressaltou que a Corte Especial, no
julgamento de arguição de inconstituciona-
lidade no REsp 1.266.316, em 2014, concluiu
que o parcelamento do crédito tributário –
com fundamento nos artigos 10 e 11, segunda
parte, da Lei 11.941/2009, e 151, VI, do CTN –
não determina o cancelamento da penhora
ou o desbloqueio de bens, consequência li-
beratória reservada pela lei apenas a situações
em que a penhora de bens na execução ju-
dicial ocorra após o parcelamento. De acordo
com o relator, a legislação relativa aos par-
celamentos fiscais pode prever ou não a ne-
cessidade de apresentação de garantia idônea
e suficiente como condição à concessão do
parcelamento. Como exemplo, citou o pará-
grafo 1º do artigo 11 da Lei 10.522/2002.

Aprimoramento no CSJT

A equipe de tecnologia
da informação do Conselho
Superior da Justiça do Tra-
balho (CSJT) apresentou aos
representantes do Conselho
Federal da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil (OAB) no-
vas melhorias do Processo
Judicial Eletrônico (PJe). As
sugestões foram feitas pelos
próprios advogados, a partir
de uma proposta inédita do

presidente do TST, ministro
Emmanoel Pereira, de in-
cluir a categoria na atuali-
zação do chamado “Painel
do advogado” dentro da fer-
ramenta. Agora, os advoga-
dos vão participar de um
período de testes para ava-
liar se todas as melhorias
estão funcionando de forma
correta em todos os nave-
gadores de internet.

Promoção na PM de Goiás

O Plenário da Assembleia
Legislativa aprovou a vota-
ção da Ordem do Dia, o pro-
jeto de lei  nº 6538/21 que
garante a promoção de sub-
tenentes da Polícia Militar
e dos Bombeiros Militares
de Goiás para o cargo de
segundo-tenente, por ato de
bravura ou por promoção.
A iniciativa altera a Lei Es-

tadual nº 15.704/2006, que
regulamenta o Plano de Car-
reira de Praças da Polícia
Militar (PM-GO) e do Corpo
de Bombeiros Militar do Es-
tado de Goiás (CBM-GO).
“Nossa emenda aperfeiçoa
o processo e garante a pro-
moção dos subtenentes a 2º
tenentes, seja por ato de
bravura ou promoção. 

2 Sexta Turma do STJ - A absolvição sumária só deve ser reconhecida em processos
próprios da soberania popular, como é o caso do julgamento pelo Júri, quando ficar
provado que o réu não é o autor ou partícipe do fato. A ausência de indícios de autoria, por
outro lado, leva apenas à impronúncia. (Especial para O Hoje)

A  Resolução CNMP nº
249/2022 Promotor de Justiça
que exerce funções eleitorais
não pode entrar de férias
nem de licença voluntária no
período de 15 de agosto do
ano da eleição até 15 dias
após a diplomação dos elei-
tos, a não ser em situações
excepcionais autorizadas
pelo chefe do Ministério Pú-
blico respectivo.

CNMP define
normas para
concessão de férias
de promotores
eleitorais

Aprovado PL que prevê desconto 
em salário investigado por corrupção

Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)
da Câmara dos Deputados aprovou projeto
de lei que permite desconto na remuneração
de agente público envolvido em atos de cor-
rupção. A proposta modifica a Lei de Impro-
bidade Administrativa para prever que, na
ação por improbidade administrativa, o juiz
possa autorizar o desconto de até 30% da re-
muneração do agente público, até o valor
do enriquecimento ilícito auferido ou do
prejuízo sofrido pela administração pública.
O valor deve ser depositado em juízo e con-

vertido em renda ao ente público envolvido
caso o agente seja, ao final, condenado, ou a
ele restituído, se absolvido das imputações.
O desconto da remuneração só deve ser feito
se o agente público não tiver bens que possam
ser indisponibilizados para a garantia de
ressarcimento integral ao erário.  O texto
também estabelece que a indisponibilidade
de bens alcança valores correspondentes à
aplicação de multa civil como sanção, e se
refere também a bens adquiridos anterior-
mente à suposta prática do ato ilícito.
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O levantamento mostra
que o perfil das vítimas de
intervenções policiais no país
não tem demonstrado mu-
danças significativas ao longo
dos anos, com prevalência de
homens, adolescentes e jo-
vens, pretos e pardos entre
as vítimas. No último ano,
99,2% das vítimas eram do
sexo masculino.

Em relação à faixa etária,
52,4% das vítimas tinham no
máximo 24 anos quando foram
mortas, percentual que sobe
para 74% se considerarmos as
vítimas de até 29 anos, ou seja,
as vítimas de intervenções po-
liciais são consideravelmente
mais jovens que as vítimas de
mortes violentas intencionais,
em que 74% das vítimas são
jovens de até 29 anos.

No Brasil, os principais ar-
gumentos equivocados giram
em torno de três afirmações:
a) a de que negros são mais
mortos porque são maioria;
b) a de que negros são mais
mortos não porque são ne-
gros, mas porque são pobres,
e c) a de que a economia das
periferias e favelas, onde há
maior concentração de ne-
gros, têm por motor a ativi-

dade criminosa. 
Conforme o estudo, esse

dado precisa ser matizado
pela melhora na qualidade
do preenchimento dos bole-
tins de ocorrência das Polícias
Civis. Isto porque, em 2020,
36,4% dos registros não ti-
nham o campo raça/cor/etnia
informado e em 2021 este
percentual caiu para 31,1%.
“Ainda assim, o que a melhora
da qualidade da informação
está mostrando é que o per-
centual de pretos e pardos
vítimas de intervenções po-
liciais é ainda mais elevado
do que supúnhamos, chegan-
do a 84,1% de todas as vítimas
com raça/cor identificados”. 

Redução 
Apesar do elevado número

de mortes em decorrência de
ações policiais – 12,9% de to-
das as Mortes Violentas In-
tencionais (MVI) do país - o
Brasil viu este número reduzir
pela primeira vez em 2021,
quando 6.145 pessoas foram
vitimadas, redução de 4,2%
em relação ao total de vítimas
no ano anterior. Ainda de
acordo com o documento, pro-
duzido pelo Fórum Brasileiro

de Segurança Pública, em
2020, foram assassinadas 6.416
pessoas pela polícia no Brasil. 

O documento ressalta que,
embora esta redução mereça
ser celebrada, elevadas taxas
de mortalidade por ações poli-
ciais permanecem em vários
estados, indicando que abusos
e execuções permanecem como
prática de algumas instituições
policiais, misturando-se a casos
de uso legítimo da força.

Mais violentas 
O Anuário também apontou

as 30 cidades mais violentas

do Brasil entre 2019 e 2021.
13 delas são parte da Amazônia
Legal. Na região, a taxa de vio-
lência letal foi 38% superior à
média nacional (no Brasil, essa
foi de 22,3 mortes violentas
intencionais a cada 100 mil
habitantes; na Amazônia Legal,
30,9). Segundo levantamento,
a cidade mais violenta do País
foi São João do Jaguaribe (CE).
Em seguida aparecem: Jaca-
reacanga (PA), Aurelino Leal
(BA), Santa Luzia D’Oeste (RO),
São Felipe D’Oeste (RO) e Flo-
resta do Araguaia (PA).

Em nota ao O Hoje, a Se-

cretaria de Segurança Pública
(SSP-GO) informa que as forças
policiais seguem um procedi-
mento operacional padrão
priorizando a detenção de in-
fratores da lei, mas estão pre-
parados para salvaguardar
suas vidas e de terceiros. “É
salientado que todas ocorrên-
cias de confronto policial pos-
suem inquéritos policiais ins-
taurados, bem como processos
legais cabíveis. Portanto, a con-
dução das ações são devida-
mente apuradas dentro do ri-
gor da lei”, esclarece. 

O órgão ainda aponta que
os dados do Anuário mostram
redução nas ocorrências de
morte em decorrência de in-
tervenção policial, comparan-
do 2020 com 2021. “É desta-
cado que essa diminuição é
proporcional ao trabalho efe-
tivo das forças de segurança
no sentido de controlar as
ações das organizações crimi-
nosas. Outro dado importante
é a grande quantidade de ar-
mas de fogo apreendida de
2019 a 2020, um total de 18.131
armas, o que mostra o poten-
cial de fogo que estava sob
poder de criminosos”, finaliza.
(Especial para O Hoje)

Prevalência de mortes é em adolescentes e jovens, pretos e pardos 

Daniell Alves 

Goiás é o terceiro colocado
no índice de mortes ocasio-
nadas por intervenções poli-
ciais em todo o País, segundo
o Anuário Brasileiro de Segu-
rança Pública de 2022, publi-
cado em com dados referentes
ao ano anterior. A taxa é de 8
por 100 mil habitantes, mas
apresentou redução do nú-
mero de mortos em interven-
ções policiais. No ranking, em
primeiro lugar está o Amapá,
com 17,1 de mortes por ações
policiais civis e militares e
depois o Sergipe, com 9. 

A média do Brasil foi de
2,9, primeiro recuo desde
2013, quando iniciou a série.
Em entrevista ao O Hoje, o
Conselheiro e Vice-Presidente
da Comissão Nacional de Di-
reitos Humanos da Ordem dos
Advogados (OAB-GO), Roberto
Serra, afirma que não avalia
o cenário de forma positiva.
“Essa “medalha de bronze”
revela que não há, efetiva-
mente, no Estado de Goiás,
uma política pública de redu-
ção da letalidade policial, o
que acaba contribuindo para
o aumento do índice refletido
no Anuário Brasileiro de Se-
gurança Pública”, aponta.

Contudo, ele pondera que
não está criticando a atuação
das forças policiais. “Existe
uma grande maioria de pro-
fissionais íntegros e dedica-
dos, que buscam da melhor
forma proteger a sociedade e
reduzir a violência, colocando
a sua própria vida e a de seus
familiares em risco”, enfatiza. 

Por outro lado, as estatís-
ticas mostram que a maior
letalidade policial, ou seja, a
maior quantidade de mortes

decorrentes de intervenção
policial, não gera a diminui-
ção do número dos crimes
patrimoniais ou contra a vida
nem a diminuição do número
de policiais feridos ou mortos.
“Por isso, enxergar a questão
de segurança pública apenas
em intervenções policiais não
resolverá o problema da cri-
minalidade”, avalia.

Roberto aponta para um
plano consistente, com metas
e políticas voltadas para a re-
dução da letalidade policial.
“Continuaremos sendo um
dos Estados com mais mortes
decorrentes de intervenções

policiais civis e militares. Se-
gundo ele, torna-se impres-
cindível a existência de um
plano efetivo, com medidas
objetivas, cronogramas espe-
cíficos e previsão dos recursos
necessários para implementar
medidas voltadas à melhoria
do treinamento dos policiais. 

“Inclusive em programas
de reciclagem, e que contem-
plem a sensibilização para a
necessidade de respeito aos
direitos humano; aperfeiçoa-
mento dos protocolos de abor-
dagem policial, busca pessoal,
e do uso proporcional e pro-
gressivo da força, em confor-
midade com a Constituição Fe-
deral e com os parâmetros in-
ternacionais; instalação de câ-
maras de vídeo e de áudio nos
coletes dos policiais e nas res-
pectivas viaturas automotivas,
propiciando não apenas evitar
dúvidas quanto à legalidade
da ação estatal, como também
a sua utilização para atender
a eventual demanda judicial
e administrativa”, sugere. 

Suporte 
humano e técnico

Além disso, ressalta a ne-
cessidade de um aperfeiçoa-
mento da unidade de Promo-

tores de Justiça dotada de am-
plo suporte material, humano
e técnico. “Visando o aprimo-
ramento dos mecanismos de
controle externo da atividade
policial, e que as investigações
conduzidas pelo Ministério
Público sejam as mais eficien-
tes possíveis”, finaliza.

Já o advogado criminalista,
professor e pesquisador da
área, Alan Kardec Cabral Jú-
nior, alerta que esse cresci-
mento é preocupante, já que
são homicídios pelas mãos do
Estado. De acordo com ele, em
algumas vezes, casos como es-
tes contam com o encobrimen-
to do sistema de justiça crimi-
nal. “Ou seja, podemos estar
passando o recado que a pena
de morte é permitida. Porém,
quem faz esse julgamento? O
próprio policial na rua, sem
direito a ampla defesa e ao
contraditório”, questiona. 

“Polícia deve matar mais” 
O tenente-coronel da Polí-

cia Militar de Goiás (PM-GO)
fez uma declaração em uma
entrevista de que a “polícia
deve matar mais”. Ele é ex-
chefe de segurança do gover-
nador Ronaldo Caiado (União
Brasil) e deixou o comando

de segurança de Caiado, em
março deste ano, para dispu-
tar as eleições para deputado
federal pelo Podemos. 

Edson também ficou co-
nhecido após executar o cri-
minoso Lázaro Barbosa há
cerca de um um ano. Com a
fala polêmica, o Estado emitiu
uma nota sobre o assunto. Se-
gundo o órgão, o tenente-co-
ronel não integra mais a se-
gurança pessoal do governa-
dor e emitiu uma opinião pes-
soal, “que não representa as
diretrizes e a política de se-
gurança do governo de Goiás”.

Também destaca que o po-
licial nunca teve participação
na gestão da segurança pú-
blica de Goiás, “que é de res-
ponsabilidade exclusiva da
Secretaria de Segurança Pú-
blica”. “Em Goiás, a polícia
age com firmeza, mas dentro
da legalidade. A criminalidade
caiu consideravelmente nos
últimos anos por consequên-
cia de um trabalho integrado
das forças de segurança, pelo
uso da inteligência, pelo in-
vestimento na valorização e
qualificação dos profissionais
que atuam na rua e pela into-
lerância com a corrupção”,
afirma a nota. 

Especialista
aponta para um
plano consistente,
com metas e
políticas voltadas
para a redução da
letalidade policial

Goiás é o terceiro Estado mais
violento em operações policiais

CIDADES n 11GOIÂNIA, QUINTA-FEIRA, 30 DE JUNHO DE 2022
ohoje.com

A média do Brasil 

foi de 2,9 mortes a

cada 100 mil

habitantes, primeiro

recuo desde 2013,

quando iniciou a

série. Já Goiás ficou

com uma média de 8

óbitos para a mesma

proporção de

pessoas 

“Enxergar a questão de segurança pública apenas em
intervenções policiais não resolverá o problema da criminalidade”



O sistema de meteoro-
logia a de Hong Kong di-
vulgou um alerta de tufão
na noite desta quarta-feira
(29), pedindo ao público
que fique longe da costa,
à medida que a chuva e o
clima instável se espalham
pelo sul da China, antes
do 25º aniversário da
transferência de Hong
Kong para o continente.

O presidente chinês,
Xi Jinping, visitará a re-
gião na sexta-feira (1º)
para as celebrações que
marcam a entrega da ex-
colônia britânica, infor-
mou a agência de notícias
estatal Xinhua.

Às 22h, a depressão
tropical sobre a parte cen-
tral do Mar da China Me-
ridional foi estimada em

cerca de 740 km ao sul-
sudeste de Hong Kong e
está prevista para se mo-
ver para o norte-noroeste
a cerca de 10 km/h na di-
reção geral da costa da
província ocidental de
Guangdong, disse o Ob-
servatório de Hong Kong.

A província de Guang-
dong, a província mais po-
pulosa da China, com cer-
ca de 126 milhões de pes-
soas, foi este mês inunda-
da por chuvas que provo-
caram inundações quando
as tempestades de verão
atingiram o sul da China.
Os vendavais no Mar da
China Meridional, na costa
leste de Guangdong e per-
to das Ilhas Paracel, de-
vem atingir magnitudes
moderadas de 6 a 7.

Alerta de tufão é
emitido antes do
aniversário da
entrega de Hong Kong

METEOROLOGIA

Forças russas atacaram al-
vos na área de Mykolaiv, no
Sul da Ucrânia, na quarta-fei-
ra (29), e intensificaram os
ataques em frentes em todo
o país, enquanto membros
da Organização do Tratado
do Atlântico Norte (Otan) se
reúnem em Madri para pla-
nejar ações contra o desafio
de Moscou.

O prefeito da cidade de
Mykolaiv afirmou que o ata-
que com mísseis russos matou
pelo menos três pessoas em
prédio residencial. Moscou
afirmou que suas forças atin-
giram o que chamou de base
de treinamento para merce-
nários estrangeiros na região.

No Leste, o governador da
província de Luhansk disse
que havia "lutas em todos os
lugares" na batalha em torno
da cidade de Lysychansk, que
as tropas russas tentavam
cercar.

O governador de Kryvyi
Rih, no centro da Ucrânia,
declarou que os bombardeios
russos também aumentaram
nos últimos dias.

"Várias aldeias foram var-
ridas da face da terra", disse
Oleksander Vilkul.

Os ataques intensificados
ocorreram enquanto as forças
do presidente russo, Vladimir
Putin, fazem progressos len-
tos, mas inexoráveis,   em um
conflito agora em seu quinto
mês, e se seguiram a um ata-
que com mísseis em um shop-
ping que matou pelo menos
18 pessoas no centro da Ucrâ-
nia na última segunda-feira.

Analistas ocidentais, no
entanto, dizem que os russos
estão sofrendo pesadas baixas

e esgotando recursos, ao mes-
mo tempo em que a perspec-
tiva de mais suprimentos de
armas ocidentais chegando à
Ucrânia, incluindo sistemas
de mísseis de longo alcance,
tornou mais urgente a neces-
sidade de Moscou de conso-
lidar quaisquer ganhos.

Longe dos combates, os lí-
deres dos países da Otan se
reúnem na capital espanhola
para discutir políticas em res-
posta às ações russas e tam-

bém a qualquer ameaça chi-
nesa. O chanceler alemão, Olaf
Scholz, afirmou que os mem-
bros da aliança militar forne-
cerão armas à Ucrânia pelo
tempo que for necessário.

O presidente norte-ameri-
cano, Joe Biden, afirmou na
cúpula que os EUA estão am-
pliando a presença de suas
forças na Europa com base
nas ameaças da Rússia.

A Otan vai convidar a Sué-
cia e a Finlândia a se tornarem

membros, depois de superadas
as objeções da Turquia.

A Rússia reclama, há al-
gum tempo, da expansão dos
blocos ocidentais em direção
às suas fronteiras, mas a in-
vasão da Ucrânia - que chama
de "operação militar especial"
- serviu para dar novo im-
pulso à Otan. A União Euro-
peia também concedeu à
Ucrânia o status de candidata
à adesão ao bloco por causa
da invasão. (ABr)

Ataque matou 
ao menos três
pessoas na área 
de Mykolaiv

Mísseis russos caem sobre Ucrânia;
Ocidente promete apoio duradouro

Na capital da Alemanha,
um grupo de criminosos na
manhã de quarta-feira, 29
de junho, atacou um carro
de colecionador estacionado
perto de uma das agências
do Postbank, perto da rua
central Kurfürstendamm.
Como resultado do ataque,
quatro pessoas ficaram le-
vemente feridas - dois segu-
ranças e dois funcionários
do banco. Os criminosos,
cujo número exato ainda não
foi apurado, roubaram di-
nheiro e fugiram. Quanto di-
nheiro foi roubado também
não é especificado.

A polícia mobilizou cerca
de 90 agentes para apanhar
os intrusos, mas ainda não
há resultados. Segundo a po-
lícia, os agressores usaram
botijões de gás e dispararam
vários tiros para o ar. Uma
testemunha que trabalhava
em um escritório em cima
de um banco ouviu dois tiros
e viu um carro preto e dois

ou três homens mascarados.
Segundo ela, tudo aconteceu
muito rápido. O jornal Bild
publicou uma foto do supos-
to carro dos criminosos - um
Audi preto.

Retrospecto
Em Berlim, nos últimos

anos, já foram realizados vá-
rios ataques bem-sucedidos
a cobradores de dinheiro.
Em fevereiro, pessoas não
identificadas roubaram um
veículo de coleta próximo a

um dos supermercados do
distrito de Neukölln. Em
2021, atacantes vestidos com
uniformes de catadores ata-
caram um veículo de trans-
porte de dinheiro perto de
uma agência bancária na
Kurfürstendamm e rouba-
ram quase 650.000 euros. 

O tribunal condenou um
dos participantes neste rou-
bo a sete anos de prisão, a
identidade de outros quatro
cúmplices ainda não foi es-
tabelecida.

4 pessoas ficaram feridas em
ataque na cidade de Berlim

ALEMANHA

Criminosos roubaram dinheiro e fugiram em assalto durante a manhã

A apresentadora, influen-
ciadora e ativista Deborah
James morreu aos 40 anos,
de acordo com o anunciado
pela família através das re-
des sociais. Ela foi diagnos-
ticada com câncer de intes-
tino em 2016, e recebia cui-
dados paliativos em casa des-
de maio deste ano.

Segundo a publicação, ela

morreu em sua residência,
cercada pela família.

“Somos incrivelmente or-
gulhosos de seu trabalho e
compromisso com campa-
nhas de caridade, arrecada-
ção de fundos e esforços in-
findáveis para criar cons-
cientização sobre o câncer
que tocou muitas vidas”, es-
creveram no Instagram.

“Agradecemos por nos dar
um momento privado como
família, e ansiamos por con-
tinuar o legado de Deborah
por muito tempo no futuro.”

O anúncio citou uma úl-
tima mensagem deixada por
Deborah, compartilhada com
sua autorização: “Encontre
uma vida que valha a pena
aproveitar: ame profunda-

mente, não tenha arrepen-
dimentos, e sempre tenha
uma esperança rebelde”.

Após o diagnóstico, James
iniciou um blog, onde rela-
tava sua experiência com o
tratamento contra o câncer
e sua jornada emocional. As
publicações ganharam des-
taque, ela passou a escrever
uma coluna para o jornal

britânico The Sun. Com o su-
cesso dos escritos, ela partiu
para o mundo dos podcasts,
onde passou a apresentar o
programa “You, Me and The
Big C”, na rede BBC.

Nos episódios, ela conver-
sava com outras pessoas em
tratamento contra o câncer,
e dava conselhos para quem
enfrenta a doença.

Morre ativista que arrecadou milhões contra o câncer

DEBORAH JAMES
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Membro de equipe de resgate perto de prédio residencial atingido por ataque militar russo em Mykolaiv, na Ucrânia
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Canções afro-religiosas entoadas
pela sambista Alcione ganhou o co-
ração da cantora MC Tha, e deu dire-
ção ao seu novo projeto. Por meio de
cinco músicas, a artista se conectou
com sua ancestralidade de um jeito
original, atual e genuíno por meio
do funk, tambores e pontos cantados.
O projeto transmídia ‘Meu Santo é
Forte’, que já está disponível em todas
as plataformas digitais, apresenta
também o programa ‘Clima Quente
Show’, em seu canal do YouTube.
Protagonizado pela própria artista,
a experiência audiovisual chega aos
palcos nesta quinta-feira (30).

Essencialmente conectado com
a ancestralidade brasileira, o EP
‘Meu Santo é Forte’ da cantora MC
tha reapresenta para um público a
beleza já cantada por Alcione. Dire-
tamente dos terreiros de umbanda,
candomblé, morros e periferias as
músicas escolhidas ‘São Jorge’, ‘Figa
de Guiné’, ‘Corpo Fechado’, ‘Afrekete’
e ‘Agolonã’ são o reflexo do mergulho
profundo que a artista fez em pes-
quisas e vivência com as religiões
afros. Cânticos que ultrapassam ge-
rações com o intuito de reforçar a
beleza das raízes brasileiras.

“Eu fui arrematada por Alcione
quando descobri o seu repertório de
canções afro-religiosas. Passei a fre-
quentar um terreiro de umbanda e
me apaixonei por uma música can-
tada nas giras. Quando pesquisei,
descobri que a música era interpre-
tada por ela e não acreditei. Até este
momento, só a conhecia por meio
das canções de amor”, relata MC
Tha. Juntamente com MahalPita, pro-
dutor musical e artista transmídia
que assina o trabalho, ela buscou
redesenhar uma linha do tempo de
volta a criação do funk mais percus-
sivo e dos toques afros mais digitais.

‘Meu Santo é Forte’ reafirma que
o funk tem tudo a ver com os ritmos
e os toques afro-religiosos, como
por exemplo o Congo de Ouro, ritmo
de origem angolana. Ou o Jongo,

outro exemplo de movimento que
se assemelha com a proposta que
ela propõe nesse trabalho. Caracte-
rísticas presentes na faixa ‘Rito de
Passá’, que contou com a produção
musical de DJ Tide, e dá nome ao
seu primeiro álbum, responsável
por dar projeção nacional à carreira
da cantora e compositora.

Nada mais transformador que
duas expressões artísticas populares
e de resistência se juntando para
transbordar arte. Com poder trans-
formador, a artista ainda lembra o
papel social do EP no atual cenário
nacional. “Durante a feitura do pro-
jeto, tivemos algumas observações
a serem levadas em consideração.
Temos um aumento alarmante de

casos de preconceito religioso contra
terreiros, a aliança entre organiza-
ções religiosas neopentecostais
atuando em algumas favelas repri-
mindo o povo de santo, por exem-
plo”, analisa a MC.

Sentimentos de pertencimento e
de coletividade permeiam o trabalho,
sem deixar de dar ênfase para a li-
berdade criativa. As canções ‘São
Jorge’, ‘Figa de Guiné’ e ‘Corpo Fe-
chado’, lançadas originalmente entre
as décadas de 70 até os anos 2000,
ganharam na nova versão um coro
especial da Comunidade Jongo Dito
Ribeiro. Estas resgatam um desejo
antigo de MC Tha de trazer Alcione,
uma das mais notórias sambistas do
País, para dentro do processo criativo
como um caminho para refletir e re-
lembrar as raízes ancestrais do País.

Com a direção de Rodrigo de Car-
valho e Vitor Nunes, a continuidade
do projeto transmídia, o programa
'Clima Quente Show' recebe artistas
em desenvolvimento na cena atual
da música brasileira e convida MC
Tha para apresentar as canções de
‘Meu Santo é Forte’. De forma fictícia
e com um roteiro descontraído de-
senvolvido pela cantora, o trabalho
visual cria uma realidade em que o
tempo se mistura e deságua na pos-
sibilidade de imaginar uma Alcione
da época do programa ‘Alerta Geral’,
onde recebia personalidades e sam-
bistas em plena TV aberta, nos dias
atuais e uma MC Tha com a elegân-
cia e força na década de 70.

“Entre tambores e evocações sa-
gradas, encantos falados e pontos
cantados, uma gira musical se abre
em uma mistura de feitiço e arte.
MC Tha recanta o balé de Afreketê
ao lado de Xangô, Ogum e Exú, se-
guidos pela magia negra ancestral
dos pretos e pretas velhas da um-
banda”, descreve David Dias, Sacer-
dote de Umbanda e Pai de Santo no
Terreiro Aruanda, mestrando em
Ciência da Religião pela PUC-SP, CEO
do Aruanda Studios e fundador do
Movimento ‘Terreiro Resiste’. “Esta
obra pode ser considerada ebó aos
ancestrais, onde o tempo, fio condu-
tor entre a manifestação do passado
no presente, prevê um futuro de su-
cessos e sorrisos os quais arduamente
trabalhamos para encontrar”, fina-
liza. (Especial para O Hoje)

MC Tha apresenta
seu novo projeto, ba-
seado no trabalho
da sambista Alcione,
com duas frentes,
um EP com cinco
músicas e o pro-
grama ‘Clima
Quente Show’

Essência
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Conectando o

tradicional e o

contemporâneo 

em um mesmo tempo,

MC Tha versa entre o 

sagrado e o profano 

no projeto ‘Meu 

Santo é Forte’

Entre tambores e
evocações sagradas 
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Chamas da Vida
Tomás diz para Ivonete que

não é estéril. docinho diz para
Miguel que quase conseguiu
tirar as informações de lipe.
lourdes pega Ivonete e Tomás
se beijando. Cazé conta para
raíssa que vivi foi violentada
por lipe. Pedro leva uma psi-
cóloga para conversar com
vivi. demorô tem alucinações
no cativeiro. beatriz encontra
com um rapaz chamado nan-
do e diz que precisa tirar An-
tônio da cadeia. Miguel diz
para Pedro que a vida de de-
morô depende de vivi. Alice
diz que vai preparar vivi para
encontrar com lipe. 

amanhã é para sempre
Artêmio, furioso, encara

eduardo e diz que todos de-
vem continuar acreditando que
ele é Franco Santoro, pois só
assim conseguirá evitar que
rebeca parta, levando sua filha
e seu neto. Steve e eduardo
pede ao padre bosco que o
ajude a encontrar Adriano para
falar sobre Aurora. Santiago e
Fernanda chegam à conclusão
de que bárbara matou o ca-
seiro. Gonçalo sofre um infarto
quando seu advogado comu-
nica que rebeca Sanchez acu-
sou Camilo. na prisão, Adriano
pede a bárbara que convença
Fernanda de visitá-lo.

além da ilusão
davi despista Isadora. Am-

brósio confirma a gravidez de
Úrsula para eugênio. Úrsula
esconde o documento falso
de Fátima na casa de eugênio.
eugênio desabafa com violeta.
davi se disfarça e encontra o
documento de Fátima na casa
de eugênio. joaquim se de-
sespera ao saber da visita de
um policial à casa do padri-
nho. leônidas avisa violeta
que vai embora da fazenda.
Fátima revela a verdade sobre
olívia a Heloísa. davi dá um
ultimato em joaquim. leôni-
das tranca Matias no quarto
e se despede de violeta. 

Poliana Moça
Poliana fica na dúvida de

ligar para o pai e pedir per-
missão para ir na casa de joão.
Gatuno e raposo anunciam
um assalto às crianças; Ma-
gabelo e Yupechlo os sur-
preendem. otto vai falar com
nanci sobre Waldisney; o dono
da onze acredita que roger
esteja envolvido com Waldis-
ney. Turma do colegial decide
jogar “eu nunCA”, uma brin-
cadeira que cada jogador deve
perguntar algo que eles já fi-
zeram ou não; após o anuncio,
os outros participantes que
já passaram por tal situação
devem beber suco com sal. 

Pantanal
Alcides estranha a intimi-

dade entre Guta e Marcelo.
josé leôncio e Filó recebem
Mariana, Irma e Zaquieu. Ma-
riana critica a queimada que
avistou do avião. Filó se inco-
moda com a atenção exage-
rada de Zaquieu. juma não
abre mão de morar na tapera,
mesmo com o risco de perder
jove. o velho do rio, em forma
de sucuri, foge do Centro de
reabilitação de Animais. Trin-
dade diz a Irma que a deseja,
e os dois acabam se beijando.
Guta e Marcelo conversam so-
bre a situação de suas famílias
e o fato de serem irmãos. 
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Pegada 
cômica 
Apostando em clipe divertido e 
com referências cinematográficas,
lançamento de Kawe e WIU chega às
plataformas de áudio e ao YouTube

Elysia Cardoso 

Dando sequência aos
lançamentos no ano, o rap-
per Kawe apresenta o single
inédito ‘Jovens do Reggae’
pela Som Livre. A música,
uma parceria com WIU,
chega ao público com um
videoclipe de pegada cômi-
ca ambientado em uma vila
residencial, que conta com
a presença dos dois artistas.
A faixa faz parte do novo
álbum de Kawe, com pre-
visão de lançamento para
o segundo semestre.

Em um trabalho diver-
tido e repleto de referências
tanto na música quanto na
produção audiovisual, as
curiosidades já começam
pelo nome da track. ‘Jovens
do Reggae’ remete à fala do
personagem Tenente Kevin
Costa, do desenho ‘Fudêncio
e Seus Amigos’, série de
animação de caráter adulto
da MTV Brasil na qual ele
diz ‘maldito jovem do regga’
ao tratar de Conrado, um
dos protagonistas.

Na letra, por sua vez,
Kawe resgata em suas rimas
uma clara alusão à clássica
cantiga infantil ‘A Casa’,
como nos versos “Era uma
casa muito engraçada / Sem
teto sem nada / Alguns anos
atrás / Ainda moro no nú-
mero zero / No mesmo lugar
/ Com uns andares a mais”,
nos quais o rapper deixa
claro que a música propor-
cionou as condições neces-
sárias para que ele pudesse
melhorar de vida. 

WIU, jovem talento da
cena do trap e que até o
momento, em uma colabo-
ração com Matuê e Teto,
tem figurado no Top 10 do
Spotify complementa se-
guindo na mesma temática,
falando sobre os carros de
luxo que estão na sua gara-

gem e as meninas que cor-
rem atrás dele, reforçando
que um ‘Jovem do Reggae’
nunca se apaixona.

No videoclipe, é possí-
vel ver os dois artistas com
roupas despojadas em um
cenário residencial, uma
vila onde eles transitam
por ambientes esfumaça-
dos. Como se fosse uma
grande ‘brisa’ dos artistas,
os takes do audiovisual al-
ternam entre cenários in-
ternos e externos, ora com
os rappers dentro de casa
jogando videogame e se
divertindo, ora do lado de
fora, rimando em frente a
um carro tunado.

Aumentando o clima de
‘viagem’ da produção, em
algumas cenas é possível
ver também a presença de
figuras fantasiadas, com
máscaras características
dos vilões das franquias
dos filmes ‘Todo Mundo
em Pânico’ e ‘Jogos Mor-
tais’, além de um sósia do
Snoop Dogg e referências
à dupla Cheech & Chong,
ícones da comédia norte-
americana nas décadas de
1970 e 1980, que aborda-
vam a cultura hippie.

Trajetória do trapper 
Idealizador da ‘Batalha

da Praça’, Kawe começou a
carreira participando de ba-
talhas como a ‘Batalha da
Roosevelt’, ‘Batalha da Conc’
e ‘Batalha da Leste’. O re-
conhecimento do público
rapidamente o levou para
a gigante ‘Batalha da Aldeia’. 

Aos 22 anos de idade,
Kawe tornou-se o rapper
número um do Spotify Bra-
sil. Atualmente, ele segue
entre os primeiros da lista
da plataforma de streaming
e já chegou a bater 5,8 mi-
lhões de ouvintes mensais.
(Especial para O Hoje)

Com nuances de humor, Kawe convoca WIU em clipe inédito

Escritora explica como identificar os cinco principais sinais que indicam uma fase traumática

LIVRARIA
t

A psicóloga Karine Riz-
zardi compartilha no livro
'Foguete não tem ré', lançado
pela Editora Vida, diversas
histórias traumáticas. Con-
forme narra os relatos de
sofrimento e dependência
emocional, sem revelar a
identidade dos pacientes, a
profissional especialista em
casais e aconselhamento fa-
miliar apresenta soluções
de como se desvincular dos
traumas e seguir em frente.

Com mais de 20 anos de
experiência na capacitação
em neurociência relacional,
psicoterapias e terapia de ca-
sal e família, a escritora ex-
plica como identificar os cin-
co principais sinais que in-
dicam uma fase traumática:
sempre acreditar em uma
mentira; tornar-se diferente
do jeito que costumava ser;
estar constantemente com
medo; demonstrar compor-
tamento e emoções negati-
vas; e o espalhamento da dor
ou seja descontar as próprias
angústias em terceiros.

'Foguete não tem ré' é um
manual abrangente sobre
dor, perdas, superação e
como lidar com tudo isso dia
após dia. Com objetivo de im-
pedir que os leitores sejam
vítimas do próprio sofrimen-
to, mesmo de forma incons-
ciente, Karine Rizzardi apre-
senta técnicas e exercícios de
como trabalhar a saúde emo-
cional para superar términos
de relação, abusos ou quais-
quer traumas afetivos. 

O título da obra faz refe-
rência ao foguete, máquina
projetada para ir sempre em
frente, sentido que todos de-
vem seguir para afastar as
mazelas do passado. “Por

mais que você se obrigue a
abrir mão de suas tralhas
emocionais e ter somente
uma cápsula para sua sobre-
vivência em um lugar inócuo,
siga adiante. Não é hora de
olhar para trás e também
não é hora de olhar para o
lado. Olhe para dentro, olhe
para frente e olhe para cima”,
confidencia a psicóloga.

Sobre a autora
Karine Rizzardi, uma doce

entusiasta das relações hu-
manas, é psicóloga em Cas-
cavel, no Paraná, e especialista

em casais e aconselhamento
familiar. Tem formação em
desenvolvimento dos grupos
SBGD e capacitação em neu-
rociência relacional e psico-
terapias, além de atualizações
no tema 'Sexualidade', na
Wheaton College (Illinois,
EUA) e na Chicago University
(CCFH, EUA). É palestrante e
idealizadora do projeto ‘Mu-
lheres modernas à moda an-
tiga’. Karine é casada com
Adriano Pereira (advogado)
e mãe de três filhas, Ana Ca-
rolina, Ana Clara e Ana Vitó-
ria. (Especial para O Hoje)

Relatos de consultório 
Psicóloga Karine Rizzardi compartilha, no 
lançamento de 'Foguete não tem ré', técnicas 
de como superar a dependência emocional 
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Presença e virtualidade
é o diferencial da 3ª edição
do reToque - encontro em
improvisação e danças. Essa
edição foi pensada para aco-
lher, cuidar e potencializar
os trabalhos desenvolvidos
por artistas locais com a tro-
ca de saberes com artistas
da América Latina. Foram
convidadas para esse inter-
câmbio a argentina Roxana
Galand, que vai abordar “A
natureza da força” e a co-
lombiana Jenny O’Campo,
com “Deste o coração do mo-
vimento: improvisação e
composição coreográfica”.

Os laboratórios online
vão acontecer neste sábado
(2) e domingo (3). Sendo que

a oficina com Roxana Ga-
land sobre a ‘A natureza da
força’, ocorre das 10h às 13h.
Já o ‘Deste o coração do mo-

vimento’, com Jenny O’Cam-
po inicia às 16h e segue até
às 18h. Ambas as atividades
são gratuitas e as aulas vão

ser ministradas em espanhol
e português. 

“Neste momento o reTo-
que oferece dois laborató-
rios de improvisação em
dança, com professoras de
renome no cenário inter-
nacional. As duas partem
da experiência de corpo de
cada um dos participantes
com relação ao movimento
e à dança possibilitando as-
sim, que todas as pessoas
interessadas possam parti-
cipar dos laboratórios”, ex-
plica a idealizadora do pro-
jeto, Lu Celestino. As ins-
crições podem ser feitas gra-
tuitamente no site:
(www.casacorpo.art.br/re-
toque) até hoje (30).

Essência n 15

Romeu e Julieta 
o  Teatro escola basileu

França apresenta mais uma
vez para a comunidade goia-
niense o espetáculo ‘romeu
e julieta’. essa nova tempo-
rada de apresentações ocor-
rem até o dia 2 de julho. A
trama de ‘romeu e julieta’
narra um amor impossível
e a rivalidade entre as famí-
lias Capuleto e Montecchio.
no palco, os bailarinos da
Cia jovem do Teatro basileu
França interpretam a obra
entoada pelo som da or-
questra Sinfônica jovem de
Goiás (oSjG). Quando: até
dia 2 de julho. onde: Avenida
universitária, nº 1.750, Setor
leste universitário - Goiânia.
Horário: 20h. Ingressos: pelo
Sympla via bio do Instagram:
(@escolabasileufranca). 

Clássicos do pop 
A Popeye, banda cover

especializada na releitura de
clássicos pop internacionais

e nacionais, será a atração
do lowbrow lab Arte & bo-
teco nesta quinta-feira (30),
às 21h30. o grupo formado
por larissa ribeiro (voz),
Matheus Meireles (voz e per-
cussão) e William Silveira
(violão, percussão e voz) se
apresentará a partir das
21h30, no boteco de quintal,
com o reforço de bob denis,
na percussão, e jorge Mon-
teiro, na guitarra. Quando:

quinta-feira (30). onde: rua
115, Quadra F43A, lote 214,
nº 1684, Setor Sul - Goiânia.
Horário: 21h30. 

encontro carinhoso
um carinhoso encontro

entre os bailarinos da Qua-
sar Cia de dança e pessoas
com deficiências ganha for-
mato de espetáculo e segue
com estreia, hoje (30). ‘Cari-
nhosamente juntos’ é o novo

trabalho da companhia goia-
na que celebra, nos palcos,
as singularidades e as dife-
renças. As apresentações
são às 20h30 no Teatro Goiâ-
nia e a entrada custa r$ 40
inteira e r$ 20 meia. Quan-
do: quinta-feira (30). onde:
rua 23, nº 252, Setor Central
– Goiânia. Horário: 20h30.

Prêmio Goyazes
As inscrições para o Prê-

mio Goyazes estão prorro-
gadas até hoje (30) e podem
ser feitas pelo site:
(www.goyazes.art.br). A pre-
miação será realizada du-
rante a 2ª edição do Goya-
zes - Festival de Fotografia
2022, que ocorre em Goiâ-
nia de 13 a 22 de agosto,
com exposições, palestras,
mesas, oficinas, curso, pre-
miações e leituras de port-
fólios. Ao todo, são 25 ati-
vidades, virtuais e presen-
ciais, gratuitas e acessíveis
à plateias diversificadas.

‘Romeu e Julieta’ narra amor impossível e rivalidade entre famílias 

AGENDA
t

CulTurAl HORÓSCOPO
t

Hariany almeida explica
decisão de morar com
netto após retomar na-
moro com DJ

Hariany Almeida e dj netto
decidiram morar juntos após
reconciliação. durante con-
versa com os fãs no Insta-
gram, a ex-bbb admitiu que
a ideia de viver sob o mesmo
teto aconteceu bem no início
do namoro. "essa era a grande
novidade que eu tinha para
dizer. A gente não sabia se
falava ou não", iniciou a in-
fluenciadora. "Sim, galera, es-
tamos morando juntos. Foi
muito intenso", acrescentou
o músico. "decidimos com
uma semana de namoro",
contou Hariany. dj netto de-
talhou a decisão: "A gente co-
meçou a ficar, conversar, e
ela viajou. Foi tudo muito in-
tenso. Começamos a namorar.
Pedi em namoro, foi muito
fofo", afirmou ele. "Com uma
semana, a gente falou: 'já que
é para viver, vamos viver isso
direito'. Como ela estava mu-
dando para Goiânia, foi uma
coincidência, preferimos mu-
dar junto. eu estava mudando
para o apartamento novo.
Mudamos juntos para o apar-
tamento novo", explicou net-
to. (Patrícia dias, Purepeople)

Bianca andrade reage às
críticas após revelar
sexo a três

bianca Andrade não ficou
feliz com os comentários que
vem recebendo após revelar
sexo a três na Farofa da GKay,
promovida todo ano. A con-
fissão aconteceu quando boca
rosa participou do ‘PocCast’,

de lucas Guedes e rafael ucc-
man, que também recebeu
Priscilla Alcântara soltando o
verbo sobre fala polêmica de
cantora gospel. na ocasião, a
empresária esclareceu boatos
de ménage com Marina Fer-
rari, ex-Fazenda, e o seu na-
morado da época, Gabriel
roncatti. em entrevista à re-
vista ‘Marie Claire’, a influen-
ciadora explicou que o assun-
to é íntimo, porém não vê
problema em contar o que
aconteceu quando questio-
nada. "eu acho que não é um
assunto público, é muito ínti-
mo. Mas, quando me pergun-
tam, não tenho problema em

falar, porque não gosto de li-
dar com as coisas como se
fossem tabus. não quero tra-
tar isso como se fosse 'ai, meu
deus, eu sou menos mãe ou
menos empresária', porque
eu respeito as minhas vonta-
des", explicou. 

Juliano Cazarré é afastado
de 'Pantanal'

As gravações de ‘Pantanal’
estão em reta final após o
surto de Covid-19 que atingiu
os atores da novela. no en-
tanto, o elenco terá mais uma
baixa nesta semana. de acor-
do com a coluna de Patrícia
Kogut, do jornal ‘o Globo’, ju-

liano Cazarré foi liberado dos
trabalhos nos próximos dias.
o artista dá vida ao persona-
gem Alcides. de acordo com
a publicação, juliano ganhou
a liberação das gravações nes-
ta semana porque está em
São Paulo para acompanhar
de perto o tratamento de Ma-
ria Guilhermina, a quinta filha.
A pequena nasceu há 8 dias
com uma cardiopatia congê-
nita rara chamada Anomalia
de ebstein. A condição afeta
1 a cada 10 mil bebês e pode
acarretar em dificuldades de
respirar, cianose e arritmia
cardíaca. (Matheus Queiroz,
Purepeople)

CELEBRIDADES

Rafa Kalimann falou
pela primeira vez sobre
os beijos que trocou com
Bruninho. A influenciado-
ra e o jogador da seleção
brasileira de vôlei foram
flagrados em clima de ro-
mance em um show em
São Paulo, há duas sema-
nas, e estão tendo um af-
fair. "Ai, gente, tem que
rotular beijo na boca? Não
tem! A gente está se co-
nhecendo, mas também
não quero cair nessa pres-
são, nem cabe a nós. A
gente é muito bem resol-
vido. Ele está jogando, fa-
zendo a viagem dele. Tá
gostoso, é uma pessoa que
admiro muito", disse ao
jornal ‘Extra’, durante o

São João da Thay, no Ma-
ranhão. Rafa Kalimann,
aliás, foi uma das famosas
mais assediadas no evento.
Com um vestido curto que
evidenciava as novas cur-

vas, a ex-BBB atraiu os
flashes. "O tanto que ma-
lho glúteo... Precisava bo-
tar essa bunda pra jogo",
afirmou, bem-humorada.
(Patrícia Dias, Purepeople)

Rafa Kalimann assume romance com Bruninho 
e dá detalhes da relação com jogador de vôlei

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

o dia pode trazer muita ener-
gia de ação e irritação, causando
brigas, então o desafio é se man-
ter autocontrolado e não ser
reativo a nada. observe e deixe
que as coisas se resolvam por si
mesmas, porque elas tendem a
se resolver sem o seu controle.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

o dia traz muito romance e
paqueras, mas tome cuidado
com seduções que são uma gran-
de enrascada. Saiba perceber o
que é verdadeiro do que não é.
você pode ter mais popularidade
hoje, bem como prosperidade.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

o dia potencializa sua auto-
confiança para conquistar o que
deseja. Por mais desafios que
possam surgir, sua fé é maior,
porque existe uma força que te
inspira ir além, por isso não recue
e não desista do que seu coração
te diz, pois você será vitorioso.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

Tome cuidado com rivalidades,
porque pode acabar descobrindo
uma terceira pessoa ou sentir
que a sua paquera não está avan-
çando e que existem terceiros
nessa história. Para quem tem
sociedade ou casamento estável,
os conflitos podem surgir.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

o dia é ótimo para focar em
estudos, pesquisas ou planejar
suas tarefas. Mantenha o foco
em aprender e em levar mais in-
formações e ideias criativas e úteis
para o seu trabalho. você estará
muito mais mental e estratégico
hoje. Tome cuidado com fofocas.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

o dia traz oportunidades, mas
é importante sair do caos mental
ou do automatismo, senão você
pode nem ver as oportunidades,
de tão cheio de tarefas. Tente se
livrar um pouco dos excessos e
procure relaxar, caso contrário
pode acabar estafado.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

o dia pede foco e trabalho. é
importante não manter uma ener-
gia de passividade. As conexões
pedem verdade, portanto as fan-
tasias cairão. é importante ter re-
lações reais, não apenas virtuais
ou ilusórias. não é um dia de
ficar esperando acontecer.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

o dia favorece as relações, a
coletividade, e os amigos, portanto
seu dia é proveitoso. Sua saúde
melhora. Mantenha a estabilidade
e a lealdade e tome cuidado com
promessas inadequadas ou feitas
por impulso, porque depois você
será cobrado por isso.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

o dia pede conexão, portanto,
sozinho, você pode não conseguir
avançar. Será preciso estabelecer
confiança e trabalhar em conjunto
com as pessoas ou com alguém
especifico, recebendo ajuda. Saiba
se abrir porque aí o seu dia fluirá. 

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

o dia traz mudanças de última
hora. Saiba ser adaptável e não
fique lamentando compromissos
cancelados. Pode surgir uma pro-
posta nova de trabalho com con-
trato; analise os prós e contras,
mas esse fato pode trazer uma
renovação do seu ânimo.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

o dia favorece o equilíbrio e,
você tem facilidade de lidar com
demoras e lentidões neste dia.
não existem muitos obstáculos
em seu caminho. Perceba que
existe certa leveza e organização.
é preciso trabalhar mais as suas
relações de amizade.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

A família está potencializada
e pode trazer uma ajuda, inclu-
sive financeira — ou é você que
leva essa ajuda até eles. Tome
cuidado com perdas que podem
causar prejuízos financeiros. vale
a pena pegar mais leve, ter mais
simplicidade e os pés no chão.

Casa Corpo, Ma1s Um e Coletivo Centopeia realizam o encontro

Encontro 'reToque' segue com
inscrições gratuitas até hoje (30)  
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Kaiala é uma menina atenta
aos pequenos detalhes ao seu
redor: joaninhas, formigas ope-
rárias, conchas do mar e grãos
de areia. Sua mãe, Gigi, lhe
ensinou que os adultos são tão
apressados que não conse-
guem reparar na aparente pe-
quenez do que faz parte da
natureza e do que é invisível
aos nossos olhos. Este é o início
de ‘Somos a Mãe Terra’, uma
das histórias do podcast ‘Contos
da Capivara’, que tem como
objetivo inspirar crianças e
seus familiares a adotarem
práticas sustentáveis.

Escrita pela educadora Kiu-
sam de Oliveira, a história re-
trata a profunda conexão entre
os seres humanos e a natureza
e conta com o apoio do grupo
de pesquisa Laroyê. “Você é

filha da Terra e dela é matéria”,
explica Gigi à filha, fazendo-a
refletir sobre outros elementos
naturais, como o vento, a água
e o fogo. Com uma linguagem
simples e envolvente, Kiusam
mostra às crianças que todos
esses elementos e seres possuem
uma função dentro do universo,
incentivando os pequenos a
contemplá-los e valorizá-los.

Idealizado pelo Verdes Ma-
rias, movimento de três irmãs
que buscam inspirar pessoas
a ingressarem numa vida mais
saudável, e pela produtora Poé-
tika, o ‘Contos da Capivara’
possui oito histórias de autores
brasileiros de livros infantis,
como Kiusam de Oliveira, Clau-
dia Vasconcellos, Marcelo Ma-
luf, Julia Medeiros, Carú Ricar-
do e Ciro Campos e Thara Alves. 

São narrativas indicadas
para crianças acima de quatro

anos e que abordam aspectos
variados da temática da pre-
servação ambiental: lixo, mu-
danças climáticas, desmata-
mento e a importância do cui-
dado com a água estão entre
elas. Todos os episódios pos-
suem o apoio técnico de orga-
nizações como o Greenpeace,
Famílias pelo Clima, Sea Shep-
herd, Instituto Ipê, Menos 1
lixo, entre outras, e contam
com a Clara, a Capivara, que
traz dicas de microrrevoluções
de como as famílias podem le-
var uma vida mais sustentável. 

Empoderamento
As palavras utilizadas pela

escritora não provocam apenas
encantamento, mas também
empoderamento. “Uma carac-
terística da minha carreira é
o empoderamento de crianças,
jovens e adultos. Para mim, as

crianças precisam se sentir
protagonistas da vida, entendo
que quando o bebê está no
útero materno, esse bebê já é
capturado pelas questões so-
ciais que envolvem a todos.
Nossa sociedade ainda enxerga
a criança de uma forma muito
atrasada, como se ela fosse
uma folha em branco, como
pensavam nos séculos 17, 18 e
19. Rapidamente, a criança
acaba reproduzindo falas, pos-
turas e comportamentos vistos
e ouvidos como exemplares
dentro da própria casa e isso
a gente acompanha em sala
de aula”, ressalta.

Durante os 35 anos em que
atuou como educadora, Kiusam
notou que os bebês reproduzem
falas e comportamentos de pes-
soas próximas a eles. Por isso,
o exemplo dentro de casa é im-
prescindível para ensinar as

novas gerações a serem mais
conscientes. “Nossa educação
é pautada em modelos euro-
cêntricos e, nesse sentido, o in-
dividualismo prevalece. As
crianças aprendem a ser indi-
vidualistas desde muito cedo e
isso em nada facilita a possibi-
lidade que elas têm de construir
um mundo melhor. Para fazer
isso, elas precisam entender o
conceito de coletividade e não
de seletividade. Para que ocor-
ra um empoderamento de ver-
dade, ele precisa ser associado
a uma série de virtudes e va-
lores que têm sido desmereci-
dos pela sociedade brasileira
como um todo. O podcast traz
questões fundamentais para a
possibilidade de reconstrução
das infâncias brasileiras e para
o empoderamento das crianças
brasileiras”, conclui. (Especial
para O Hoje)

Escrita pela educadora Kiusam de Oliveira, 'Somos a Mãe Terra' é uma das obras que compõem o projeto e retrata a profunda conexão entre os seres humanos e a natureza 
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Veja Por Mim (See For Me,
2022, Canadá). duração:
1h37min. direção: randall oki-
ta. elenco: natalie brown, lau-
ra vandervoort, jessica Parker
Kennedy. Gênero: Terror. en-
quanto a ex-esquiadora cega
Sophie cuida de um gato em
uma mansão isolada, três la-
drões invadem em busca de
um cofre escondido. Seu único
meio de defesa: um novo apli-
cativo chamado "See For Me".
ele a conecta a voluntários
em todo o país, que adquirem
a capacidade de ver em seu
lugar. Sophie se liga a Kelly,
uma veterana do exército que
passa seus dias jogando jogos
de tiro. A única defesa de Sop-
hie se torna Kelly, que ajuda
Sophie a afastar os invasores
e tentar sobreviver. Cinemark
Passeio das Águas: 19h20,
21h50. Cineflix Aparecida:
17h40, 19h40, 21h40. Cineflix
butiti: 15h15, 21h45.

Tudo em Todo Lugar ao Mes-
mo Tempo (everything eve-
rywhere All at once, 2022, euA).
duração: 2h19min. direção: da-
niel Scheinert, daniel Kwan.
elenco: Michelle Yeoh, Ke Huy
Quan, jamie lee Curtis. Gênero:
Ficção científica, ação, comédia.
uma sobrecarregada imigrante
chinesa, evelyn Wang com sua
lavanderia à beira do fracasso
e seu casamento com o marido
covarde em ruínas, luta para
lidar com tudo, incluindo um
relacionamento ruim com seu
pai crítico e sua filha. e, como
se não bastasse enfrentar a
crise pessoal, evelyn precisa se
preparar para uma reunião de-
sagradável com uma burocrata
impessoal. Kinoplex Goiânia:
18h, 21h10. Cinemark Flam-
boyant: 15h, 18h10, 21h15.

eM CaRTaZ

Lightyear (lightyear, 2022,
euA). duração: 1h49min. di-
reção: Angus Maclane. elenco:
Marcos Mion, Chris evans, Ce-
sar Marchetti. Gênero: Anima-
ção, aventura, comédia, famí-
lia, ficção científica. uma aven-
tura de ação de ficção científica
e a história de origem defini-
tiva de buzz lightyear, o herói
que inspirou o brinquedo em
Toy Story (1995). lightyear se-
gue o lendário Patrulheiro es-
pacial depois que em um teste
de voo da nave espacial faz
com que ele vá para um pla-
neta hostil e fique abandona-
do a 4,2 milhões de anos-luz
da Terra ao lado de seu co-
mandante e sua tripulação.
Cinemark Flamboyant: 12h30,
13h, 14h30, 15h30, 16h, 17h20,
18h, 19h, 19h50, 20h30, 21h40.
Cinemark Passeio das Águas:
12h50, 13h30, 14h20, 15h20,
16h, 16h50, 17h50, 18h30,
20h20. Kinoplex Goiânia:
15h30, 16h10, 18h30. Cineflix
Aparecida: 14h10, 14h35,
15h10, 16h30, 16h55, 19h10.
Cineflix butiti: 15h30, 16h45,
17h45, 19h, 20h.

Assassino Sem Rastro (Me-
mory, 2022, euA). duração:
1h54min. direção: Martin
Campbell. elenco: liam nee-
son, Guy Pearce, Monica bel-
lucci. 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. Pre-
so em um dilema moral, Alex
se recusa a concluir um tra-
balho que viola seu código

de ética e então pede para
cancelar tal contrato. Kinoplex
Goiânia: 16h20.  

Jurassic World: Domínio (ju-
rassic World domínio, 2022,
euA). duração: 2h26min. dire-
ção: Colin Trevorrow. elenco:
Chris Pratt, bryce dallas Ho-
ward, 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 har-
monia com a espécie humana,
trazendo problemas graves.
esse frágil equilíbrio remode-
lará o futuro e determinará,
de uma vez por todas, se os
seres humanos continuarão
sendo os principais predadores
em um planeta que agora com-
partilham com as criaturas mais
temíveis da história em uma
nova era. Cinemark Flam-
boyant: 12h40, 14h40, 15h,
15h50, 17h50, 18h10, 19h10,
21h10, 21h20, 21h35, 22h20.
Cinemark Passeio das Águas:
12h40, 14h, 15h, 15h50, 17h30,
18h10, 19h, 20h40, 21h10,
21h40, 22h10. Kinoplex Goiânia:
14h30, 17h30, 20h30, 21h. Ci-
neflix Aparecida: 15h, 18h, 21h,
21h30. Cineflix butiti: 16h15,
17h15, 19h10, 20h10, 21h10.

Top Gun: Maverick (Top Gun:

Maverick, 2022, euA). duração:
2h11min. direção: joseph Ko-
sinski. elenco: Tom Cruise, Miles
Teller, jennifer Connelly. Gêne-
ro: Ação. na sequência, acom-
panhamos a história de Pete
‘Maverick’ Mitchell, um piloto
à moda antiga da Marinha que
coleciona muitas condecora-
ções, 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 hu-
mano ainda é fundamental no
mundo contemporâneo das
guerras tecnológicas. Cinemark
Flamboyant: 14h, 14h10,
14h45, 15h05, 16h55, 17h05,
17h40, 18h, 20h, 20h10, 20h50,
21h30. Cinemark Passeio das
Águas: 12h30, 14h20, 15h30,
17h20, 18h30, 20h30, 21h30.
Kinoplex Goiânia: 14h20, 16h,
17h10, 18h40, 20h, 21h20.  Ci-
neflix Aparecida: 15h, 16h10,
18h50, 21h30. Cineflix butiti:
16h15, 19h10, 21h20.
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Filme 'Veja Por

Mim' traz suspense

envolvendo uma

pessoa com

deficiência visual,

em estreia nos

cinemas 

Podcast influencia crianças a
adotarem hábitos sustentáveis
para a preservação do planeta



Ricardo Westin

O Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e
Social (BNDES) foi criado pelo
governo federal com a missão
de alavancar o parque indus-
trial brasileiro, mas hoje fi-
nancia mais a agropecuária
do que a indústria. No ano
passado, o banco estatal de fo-
mento destinou 26% de seus
recursos aos produtores rurais
e 16% aos empresários indus-
triais — respectivamente R$
18 bilhões e R$ 11,2 bilhões
em valores de hoje (corrigidos
pela inflação).

Até algum tempo atrás, o
BNDES gastava relativamente
pouco com as atividades do
campo. Em 2009, o agronegócio
recebeu apenas 5% dos recur-
sos enquanto a indústria ficou
com 47% — R$ 14,6 bilhões e
R$ 134,9 bilhões em valores
atualizados.

A balança do BNDES pen-
deu para o lado da agrope-
cuária pela primeira vez em
2018. Desde então, a indús-
tria vem ficando cada vez
mais para trás.

Especialistas em economia,
industriais e senadores veem
com preocupação a nova orien-
tação do BNDES. Eles lembram
que a indústria passa por difi-
culdades e o agronegócio já
conta com os empréstimos do
Banco do Brasil. O BNDES, por
sua vez, argumenta que faz
parte de sua missão atual
apoiar as diversas estruturas
produtivas do Brasil, inclusive
a agropecuária.

O diplomata Rubens Ricu-
pero, que foi ministro da Fa-
zenda no governo Itamar Fran-
co e secretário-geral da Con-
ferência das Nações Unidas so-
bre Comércio e Desenvolvi-
mento (Unctad), afirma: “Eu
não consigo compreender essa
tendência. Getúlio Vargas criou
o BNDES [em 1952] com o in-
tuito de assegurar os investi-
mentos necessários à indústria,
que era e continua sendo o se-
tor mais dinâmico, inovador
e estratégico de qualquer eco-
nomia. São financiamentos
com juros baixos e prazos lon-
gos que os empresários [por
causa dos riscos do negócio
industrial] não conseguiam e
ainda não conseguem obter
nos bancos privados”.

Os recursos do BNDES,
oriundos principalmente do
Fundo de Amparo do Traba-
lhador (FAT), são limitados.
Para que a agropecuária re-
ceba mais do banco, pelo me-
nos um dos demais setores
da economia (indústria, co-
mércio, serviços e infraestru-
tura) necessariamente tem
que receber menos.

"O agronegócio também
precisa de financiamentos pú-
blicos, mas deveria obtê-los

por mecanismos próprios e se-
parados", continua Ricupero.
"Além disso, por ser altamente
rentável e gozar de preços em
alta no comércio mundial, não
enfrenta a mesma dificuldade
da indústria e é capaz de obter
empréstimos com facilidade
no setor privado. O BNDES
precisa retomar a vocação, da
qual se desviou, de financiar
o setor industrial."

Em 2017, o banco lançou o
cartão BNDES Agro, exclusivo
para fazendeiros. Em 2020,
criou o programa BNDES Cré-
dito Rural.

A guinada do banco em di-
reção ao agronegócio ocorre
num dos momentos mais críti-
cos da indústria brasileira. Entre
as empresas que fecharam as
portas nos últimos tempos, es-
tão multinacionais como a far-
macêutica Eli Lilly, a fotográfica
Nikon, as automobilísticas Ford
e Mercedes-Benz e as eletrôni-
cas Sony e Panasonic.

O cientista político José Ale-
xandre Altahyde Hage, profes-
sor de relações internacionais
na Universidade Federal de
São Paulo (Unifesp), afirma:
“O nosso setor elétrico acabou.
As fábricas de eletrodomésticos
fecharam. Nas cidades do ABC
Paulista, historicamente indus-
triais, o que antes era fábrica
agora é shopping center. As
dificuldades se agravaram na
pandemia. Mesmo assim, con-
tinuamos formando um nú-
mero elevado de engenheiros,
técnicos e químicos. A nossa
indústria minguante não tem

lugar para todos eles. Vamos
jogá-los no campo?”.

O professor da Unifesp lem-
bra que um dos estudos que
embasaram a criação do
BNDES em 1952 foi um deta-
lhado raio X da economia bra-
sileira feito pela Comissão Mis-
ta Brasil-Estados Unidos, que
apontou os gargalos da época
e as respectivas soluções. Para
ele, é necessário realizar hoje
um trabalho técnico semelhan-
te e, a partir dele, criar uma
política de Estado.

“Não entendo como o go-
verno pode negligenciar assim
a indústria. No passado, tive-
mos líderes como João Paulo
dos Reis Velloso e Mário Hen-
rique Simonsen, ministros que
entendiam o setor como es-
tratégico para o Brasil. Não te-
mos agora nenhum líder pa-
recido. As próprias indústrias
parecem ter aceitado a deca-
dência e desistido de brigar.”
A Confederação Nacional da
Indústria (CNI) preferiu não
comentar a questão.

De acordo com Hage, o des-
monte do parque industrial
brasileiro tem implicações gra-
ves: “Muito do que era fabri-
cado aqui passou a ser fabri-
cado na China. Por falta de pe-
ças produzidas no exterior,
carros ficaram parados nas
nossas linhas de montagem,
contribuindo com a disparada
dos preços, e a nossa indústria
naval não conseguiu entregar
embarcações. Essa dependên-
cia da indústria externa é pe-
rigosa. É aquele barato que no

fim sai caro. O Brasil, por não
ter um parque industrial pu-
jante, corre o risco de parar.
Qualquer movimento da China
é capaz de nos deixar de joe-
lhos. O problema não é o
BNDES dar apoio ao agrone-
gócio. O problema é estar se-
cando o apoio à indústria”.

Dependência industrial
da China é prejudicial,
avalia senador

O senador Esperidião Amin
(PP-SC) concorda com a ava-
liação de que a dependência
industrial em relação à China
é prejudicial aos interesses na-
cionais: “A pandemia criou si-
tuações constrangedoras. Santa
Catarina, o meu estado, em-
bora tenha indústria têxtil, no
início da crise sanitária preci-
sou importar máscaras. O Bra-
sil penou para importar res-
piradores. Agora a guerra na
Ucrânia mostra a nossa de-
pendência de fertilizantes es-
trangeiros. Temos que nos rein-
dustrializar de forma inteli-
gente, e o BNDES precisa cum-
prir o seu papel nesse processo.
Não faz sentido que mandemos
para o exterior um navio com
toneladas de minério ou grãos
e recebamos em troca a meta-
de de um contêiner com chips
semicondutores”.

Para Esperidião Amin, se
o BNDES quer investir no se-
tor agropecuário, "que seja
na transformação das maté-
rias-primas em produtos in-
dustrializados".

A área industrial hoje res-

ponde por cerca de 20% do
produto interno bruto (PIB) do
país. Desde a criação do
BNDES, a participação do setor
na riqueza nacional nunca foi
tão baixa. A indústria impul-
sionou o “milagre econômico
brasileiro”, entre o fim dos
anos 1960 e o início dos anos
1970, e chegou a contribuir
com quase 50% do PIB.

A desindustrialização do
Brasil, contudo, não é um pro-
cesso recente. Após crescer
vertiginosamente entre as dé-
cadas de 1950 e 1970, alavan-
cado pelo Estado, o parque in-
dustrial começou a encolher
na década de 1980, primeiro
em razão de crises internacio-
nais que afetaram a economia
brasileira e depois por causa
da adoção de políticas neoli-
berais, que retiraram investi-
mentos públicos do setor eco-
nômico. A opção pela indústria
seria retomada nos anos 2000,
porém sem os mesmos resul-
tados expressivos do passado.

A indústria é capaz de gerar
mais riquezas do que o agro-
negócio. As fábricas exigem
mais empregados do que o cam-
po. A qualificação deles precisa
ser mais alta, o que estimula a
educação e eleva os salários.
Esses pagamentos permitem
que os trabalhadores consu-
mam mais mercadorias e ser-
viços, estimulando o setor pro-
dutivo e gerando receita tribu-
tária para o governo federal,
os estados e os municípios.

Os produtos manufaturados
têm maior valor agregado e
geram mais inovação tecnoló-
gica do que os agrícolas. Ao
mesmo tempo, cada indústria
estimula uma série de outras
cadeias produtivas e sustenta
um grande número de empre-
gos indiretos.

É por essa razão, por exem-
plo, que a China só aceita im-
portar do Brasil a soja em grão.
O país asiático não compra o
óleo de soja brasileiro, porque
o produto processado vale no
mercado o dobro da soja in
natura. De forma estratégia,
os chineses mesmos transfor-
mam o grão no óleo.

Em 1776, nos primórdios
do capitalismo industrial, o
economista britânico Adam
Smith já apontava no clássico
livro A Riqueza das Nações a
situação mais confortável dos
países industriais diante dos
países agrários.

A Grã-Bretanha consolidou-
se como potência mundial en-
tre o fim do século 18 e o início
do século 19, logo após prota-
gonizar a Revolução Industrial.
No fim do século 19, também
apoiados na industrialização,
os Estados Unidos assumiram
a hegemonia econômica. Foi a
indústria que tirou países asiá-
ticos como Japão, Singapura e
Coreia do Sul do atraso econô-
mico e social. A China deverá
ocupar a liderança econômica
global ainda nesta década, tam-
bém graças à indústria.

“A agropecuária é necessá-
ria, mas não existe na história
mundial país algum que tenha
se desenvolvido contando ape-
nas com ela”, resume o eco-
nomista Victor Leonardo de
Araújo, professor da Univer-
sidade Federal Fluminense
(UFF). (Agência Senado) 
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Negócios

Especialistas em
economia, indus-
triais e senadores
veem com preo-
cupação a nova
orientação 
do banco

BNDES muda foco e financia
mais o agro que a indústria
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