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Cores e sabores
da festa junina
são retomados
depois de 2 anos

Com a chegada de junho, muitas
pessoas ficam animadas para curtir
as festas juninas, comuns nesta
época do ano. As celebrações em
2022 retomam o formato presencial, depois de dois anos de pausa
por conta da pandemia. Cidades 11

Com o retorno das atividades presenciais, o colorido das bandeirolas e as comidas típicas voltam a animar o mês de junho

Como chegar ao ponto
de equilíbro entre a ação
do homem e a natureza?
Em 1972, a Assembleia Geral das Nações Unidas
(ONU) fixou a data de 5 de junho para as comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente.
O dia foi escolhido para incentivar ações de
conscientização voltadas às pessoas e para ga-

PSD pressiona
Caiado pela
vaga ao Senado
O partido do presidente da Assembleia Legislativa, Lissauer
Vieira, quer uma definição rápida do governador sobre a vaga
de senador na chapa. Política 5

No mês mais romântico do ano,
cerca de 70% dos goianienses
vão presentear o seu amor no
Dia dos Namorados, aponta pesquisa da CDL de Goiânia. No entanto, a maioria dos que vão ganhar mimos são os que estão
em noivado ou casados (53%).
Cidades 10

Faisal ismail

rantir a preservação desse conjunto de unidades
ecológicas. Em Goiás existem organizações e
leis que ajudam na proteção do sistema natural,
mas, a cada ano, o meio ambiente pede socorro
por conta das ações humanas. Cidades 9

investir em franquia
do setor de saúde é
um bom negócio
Opinião 3

Vereador decide
Pré-candidatos a governador
focam visitas no Entorno do DF focar na campanha
Tem se tornado cada vez mais constantes as investidas dos grandes
players da política goiana em relação ao Entorno do Distrito Federal.
Políticos visitam os municípios da região semana sim, outra também. O
motivo é simples: o eleitorado composto pelas 29 cidades é de 868.087 mil.
Só as dez maiores cidades do Entorno representam mais da metade dos
votos que há em Goiânia — ou seja, 1.017 milhão de eleitores. Política 2

de Mendanha

O vereador Geverson Abel (Avante) decidiu se reunir com aliados
e anunicar a desistência da Alego
para coordenar a campanha de
Gustavo Mendanha. Política 2

CoM Casa Cheia,
Atlético recebe
o Corinthians

andré naves

a inclusão social se
dá pelo mercado

70% querem dar
presente no Dia
dos Namorados

Essência

Opinião 3

Pela nona rodada da Série A
do Campeonato Brasileiro, o
Dragão recebe, no Estádio Antônio Accioly, o Alvinegro e
busca a segunda vitória sob o
comando do técnico Jorginho.

Profissionais da política
varreram os outsiders
da eleição de 2022

Xadrez 2

Esportes 7

Matheus sales
fala sobre primeiro
gol pelo clube

Ainda incipiente,

energia gerada a partir de

resíduos urbanos avança

Econômica 4

Em créditos decorrentes
de verbas alimentícias não
incide imposto de renda
Jurídica 10

Esperado show de Henrique e Juliano em Goiânia

Enfim chegou o tão aguardado ‘infinito particular’. É hora de ver e ouvir ao
vivo no Serra Dourada as músicas que têm emocionado o Brasil. Essência 13
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Volante marcou seu primeiro gol pelo Goiás na vitória
pela Copa do Brasil e projetou próximos jogos fora de
casa; clube acertou com lateral-esquerdo.
Esportes 8
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Tempo em Goiânia
s 31º C
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Sol com algumas nuvens.
Não chove.

2

n

ohoje.com
GOIÂNIA, FIM DE SEMANA, 4 E 5 JUNHO DE 2022

POLÍTICA

Xadrez

Yago Sales |

(062) 99314-0518

Profissionais da política varreram
os outsiders da eleição de 2022
Vereador resolveu desistir da candidatura a deputado estadual

Geverson Abel
vai coordenar
campanha
de Mendanha
O vereador Geverson Abel (Avante) se reuniu às
7h30 desta manhã de sexta-feira (3) com aliados e
membros do partido para comunicar que retiraria a
pré-candidatura à Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). O motivo: se dedicar à coordenação da campanha
do pré-candidato ao governo de Goiás, Gustavo Mendanha (Patriota), em Goiânia.
Em 23 de maio ele já tinha confirmado ao Jornal O
Hoje que o ex-prefeito de Aparecida tinha feito este
convite. À época, ele disse que não descartava se manter
na disputa, mas afirmou que trataria o assunto com o
jurídico da Executiva.
Nesta sexta ocorreu a decisão. O recuo na disputa
se deve, principalmente, à dedicação exigida na coordenação, mas não é só. Abel não quer comprometer a
alta cúpula do partido que está na base do governador
Ronaldo Caiado (União Brasil), que entrará na disputa
pela reeleição.
O encontro Abel para comunicar a decisão contou a
presença do prefeito de Aparecida de Goiânia, Vilmar
Mariano, o Vilmarzin (Patriota); e o presidente da Câmara de Goiânia, Romário Policarpo. A informação
deve ser anunciada oficialmente a qualquer momento.
Presidente estadual do Avante, Thialu Guiotti diz
que, caso Abel não seja candidato, não há problema
em apoiar outro nome ao governo. Em relação a questão
jurídica, a sigla fará uma reunião para tratar sobre
esse e outros casos. (Felipe Cardoso e Francisco Costa,
especial para O Hoje)

2022 está diferente do que ocorreu em 2018,
quando uma onda de empresários, outsiders e personagens que não atuavam na política emergiram
das urnas como ‘fenômenos’. Esse ciclo, que de vez
em quando aparece no cenário eleitoral brasileiro,
tende a praticamente desaparecer na disputa deste
ano. Historicamente, as urnas ejetam pessoas “fora
da política”, sem vínculos no establishment, prometendo uma revolução nos negócios de estados, mas
terminam sendo engolidos pela máquina pública,
frustrando seus eleitores. Essa tem sido a explicação
mais difundida por pessoas com perfil de liderança
na sociedade, seja na cultura, entretenimento e empresarial. Pelos nomes que se apresentam ao eleitorado este ano, raramente se vê um desses personagens
e, sim, políticos profissionais. Basta uma rápida consulta na mídia para constatar que os velhos e conhecidos homens públicos estão de volta.

xadrez@ohoje.com.br

Na estrada

Depois de ficar em casa durante
quase dez dias se recuperando de
uma Covid, o pré-candidato ao Senado, Alexandre Baldy (Progressista), retornou à agenda política.
Na sexta-feira (4), foi a Cidade
Ocidental e Luziânia, ambas no
Entorno de Brasília, e encerrou a
jornada no Vale do São Patrício.
Baldy sabe que a concorrência ao
Senado na base caiadista exige
muito fôlego e votos.

Mandetta previu

O ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta (UB), foi uma das
primeiras vozes a dizer que a ‘terceira via’ seria um fracasso. Em
2021, quando surgiram as primeiras
tratativas, ele disse em entrevista
ao
canal
O
Hoje
News
(www.ohoje.com) que havia muita
vaidade dos pretendentes ao cargo
e pouco compromisso com o País.

No ringue

A propósito: Mandetta e a ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina
(Progressista), disputam vaga ao Senado no Mato Grosso do Sul. Em comum terem sido ministros de Jair
Bolsonaro (PL), mas Mandetta não
compartilha da mesma simpatia que
Cristina nutre pelo presidente.

Literatura de não-ficção

Atrasado

Um desses outsiders, o empresário e coach
goiano Pablo Marçal, tem levado a sério a pré-candidatura à presidência pelo Pros. Ele aproveitouse da fama - negativa - de ter colocado a vida de
um grupo de 32 pessoas em perigo no Pico dos Marins, no interior de São Paulo.

Fé e política

A tradicional Festa do Divino Espírito Santo de
Luziânia, no Entorno de Brasília, atrai milhares de
devotos, mas também uma romaria de políticos.
Todos posam para fotos e mostram à população que
acreditam “na providência divina”.

Um dos colunistas de política mais
respeitados do País, Guilherme Amado, lançou o livro “Sem máscara: O
governo Bolsonaro e a aposta pelo
caos”, publicado na editora Companhia das Letras.
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A Prefeitura de Aparecida distribuiu mais de mil miniberços e
kits de enxoval às gestantes em vulnerabilidade social do município.

Com eleições mais próximas,
cresce disputa pelo Entorno
Fábio Rodrigues Pozzebom/ABr

Soma dos eleitores de todos
os municípios da região supera a
casa dos 860 mil. Só os dez maiores
representam mais da metade
dos votos da Capital
Felipe Cardoso
Tem se tornado cada vez
mais constantes as investidas
dos grandes players da política
goiana em relação à região
do Entorno do Distrito Federal.
Políticos visitam os municípios
da chamada Região Integrada
de Desenvolvimento do DF
(Ride), semana sim outra também. O motivo é simples: o
eleitorado composto pelas 29
cidades tem, sem dúvidas, potencial para mudar o jogo.
A soma dos eleitores de todos os municípios da Ride
chega a 868.087 mil. Só os dez
maiores da região representam mais da metade dos votos
que há em Goiânia — ou seja,
1.017 milhão de eleitores. Os
dados são do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e demonstram a força e representatividade da região para as eleições que se aproximam.
Somados, os eleitores de
Luziânia (124.361), Águas Lindas (104.732), Valparaíso de
Goiás (87.718), Formosa
(74.194), Planaltina de Goiás
(59.960), Novo Gama (48.480),
Santo Antônio do Descoberto

(42.706), Cidade Ocidental
(42.246), Cristalina (34.889) e
Niquelândia (27.874) são
647.160 mil votos reunidos.
O número é algo próximo da
soma do eleitorado de Aparecida de Goiânia e Anápolis,
que juntas têm um capital
político de 653.083 eleitores.
Esse potencial eleitoral do
Entorno do DF chama a atenção dos pré-candidatos. O próprio governador Ronaldo Caiado (UB) passou recentemente
pela região e deve intensificar
agenda nos próximos dias. As
mesmas movimentações foram
percebidas em relação ao exprefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (Patriota), e também do candidato
do presidente Jair Bolsonaro
(PL) em Goiás, Vitor Hugo (PL).
Vale lembrar do nome do exgovernador Marconi Perillo
(PSDB) que apesar de não ter
oficializado seu nome na disputa ainda, também cumpre
agenda na região em sinais de
clara movimentação eleitoral.
Mas não apenas a visita
dos governadoriáveis ilustram
a cena recorrente dos próximos meses. Além dos candi-

Os dados do TRE-GO
demonstram a força
e representatividade
do Entorno do
Distrito Federal para
as eleições que se
aproximam, com
primeiro turno no
dia 2 de outubro

datos à Câmara dos Deputados
e Assembleia Legislativa, os
nomes já postos na disputa
ao Senado também marcaram
presença na região. Alexandre
Baldy e Luiz do Carmo (PSC)
são, talvez, os melhores exemplos de políticos com atividades intensas pelos municípios.
Baldy, ao comentar o peso
político do entorno, considerou que ter ampla votação
na região pode significar sucesso nas urnas. “Não podemos ‘negligenciar’ a força e
o volume do eleitorado de
Goiânia, mas na capital, com
1 milhão de eleitores aptos,
o voto fica muito pulverizado.
Não dá para investir todas
as fichas da campanha na região metropolitana. É preciso
bater perna e olhar com mais
atenção para o Entorno”, de-

fende. Em outro trecho ele
ainda destaca que “Entender
o perfil desse eleitorado e o
potencial de cada região do
Estado é o princípio estratégico da minha pré-campanha
este ano”, justifica Baldy, que
é considerado um político articulador e estrategista.
Já o senador e pré-candidato à reeleição, Luiz do Carmo, considerou o entorno
uma região carente de serviços e obras. “Sempre tive esse
olhar especial para a região.
Tenho uma relação bem próxima com todos os prefeitos
na tentativa de contribuir
com o desenvolvimento desses municípios. Ao longo dos
últimos três anos, com muito
trabalho, angariei o carinho
e admiração de todos”, disse.
(Especial para O Hoje)
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Investir em franquia do setor
de saúde é um bom negócio
Faisal Ismail
Para muitas pessoas, é extremamente comum associar o setor de franquias especificamente ao mercado de alimentação. Obviamente, há uma série de outros segmentos da economia que se valem desse modelo de negócios
para expandir atuação de maneira uniforme.
E um deles é o de saúde. De acordo com a Associação Brasileira de Franchising (ABF), o
segmento de saúde, beleza e bem-estar atingiu
crescimento superior a 10,5% em 2021.
As franquias de saúde se mostram como um segmento de alta
necessidade. Do ponto de vista do
consumidor, são um ótimo negócio
uma vez que as marcas costumam
oferecer serviços a preços mais econômicos do que clínicas particulares
e convênios médicos.
No caso dos profissionais, são
negócios interessantes, por exemplo, para quem está entrando no
mercado e deseja ter o próprio negócio com vantagens especiais,
como treinamento, suporte constante e infraestrutura. Também é
uma alternativa interessante para
quem se dedicou à formação e especialização na área de saúde, mas
não conseguiu dedicar tempo aos temas relacionados à gestão de um negócio.
Dentre os possíveis negócios em que se pode
investir no segmento de saúde, beleza e bemestar há as franquias de clínicas odontológicas.
Esse é um mercado particularmente interessante,
visto que uma pesquisa realizada pelo Conselho
Federal de Odontologia apontou que nove em
cada dez brasileiros pensam que é necessário ir
ao dentista com regularidade e que 70% das
pessoas frequentam o dentista. Uma outra pesquisa, feita pelo Ministério da Saúde, indica
que a busca por tratamentos odontológicos cresceu cerca de 30% e as estimativas apontam que
mais de 50% dos cidadãos necessitam de tratamento dentário.
O Brasil é um dos destaques no tratamento
dentário no mercado mundial. Temos profissionais excelentes, capazes de prover os melhores

tratamentos à população. Fazer isso sozinho,
em uma clínica própria, acaba se tornando
muito mais difícil. Há limitações na atuação do
profissional, que, muitas vezes, precisa fazer o
primeiro atendimento para o orçamento, planejar
os tratamentos, executá-los, cuidar da gestão
da clínica, lidar com fornecedores, trabalhar o
marketing, ajustar finanças do negócio e, muitas
vezes, até coordenar os agendamentos.
Se atuar no franchising for uma possibilidade,
o cenário muda completamente. Isso, porque a
gama de serviços ofertados pode ser ampliada,
o franqueado conta com uma equipe
totalmente treinada na unidade
para suporte às atividades cotidianas, há uma franqueadora com expertise na área e processos bem definidos para respaldar as atividades
da unidade franqueada, com uma
gestão fica simplificada. Além disso,
há a questão da credibilidade relacionada a uma marca já estabelecida
no mercado, em crescimento constante, que aprimora com frequência
as suas práticas. Em muitos casos,
ainda existe a vantagem da realização das compras em rede, que
torna o valor dos insumos mais
vantajoso.
Outro aspecto interessante é
que pesquisadores do setor de negócios e
empreendedorismo apontam que o modelo
de franquias é benéfico especialmente para
dentistas recém-formados. Isso porque as
chances de falhas se tornam menores e a
possibilidade de que aquele novo profissional
seja bem-sucedido cresce proporcionalmente.
É claro que investir
Divulgação
em uma franquia do
setor de odontologia
vai exigir trabalho,
atenção, disciplina,
atendimento humanizado. Porém, é possível
alcançar uma boa lucratividade com um neFaisal Ismail é odontólogo,
gócio nesse segmento.
sócio-fundador e presidenSó é preciso se dedicar
te de rede de franquias de
clínicas odontológicas
para prosperar!

Um dos
possíveis
negócios para
investir são
as franquias
de clínicas
odontológicas
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Mosquito da dengue
Em época de pandemia pouco se fala sobre o
Aedes aegypti. O mosquito, que é responsável
por causar doenças arboviroses, é o principal
transmissor da dengue. É importante os órgãos
públicos intensificarem as campanhas de combate,
principalmente por não termos o suporte dos
agentes de combate a endemias que auxiliam e
verificam os cuidados domésticos. Em épocas de
chuvas isoladas devemos ficar mais atentos para
que não sejamos omissos em relação ao mosquito
da dengue, já que podemos fazer a diferença,
com os cuidados necessários protegem não somente nossa família, mas também nossos vizinhos.
É um trabalho em conjunto. A consciência de
mantermos uma cidade limpa e os cuidados em
casa resulta em vidas preservadas.
Yasmine Gondim
Aparecida de Goiânia

CONTA PONTO
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Foi uma noite
mágica para mim,
né?! Poder fazer
cinco defesas de
pênalti para mim é
algo inédito e
conseguir a
classificação foi
ainda melhor”
Tadeu, goleiro do Goiás, depois da
classificação do time esmeraldino
para as oitavas de final da Copa do
Brasil. O goleiro do Red Bull Bragantino, Cleiton, defendeu quatro das
13 cobranças do Goiás. Mas Tadeu
fez ainda mais bonito. Parou cinco
pênaltis dos adversários em Bragança Paulista. E ainda balançou as
redes na sua vez de cobrar.

INTERAJA CONOSCO

A inclusão social
se dá pelo mercado
André Naves
O livro ‘Trópicos Utópicos’, de Eduardo Giannetti da Fonseca, reúne diversos microensaios
sobre a identidade brasileira, buscando aquilo
que se possa chamar de "brasilidade essencial".
Aspectos artísticos, culturais, sociais, econômicos e tecnológicos são colocados em evidência, mas assumem capital importância em
nossa característica popular as questões relacionadas à desigualdade e à exclusão sociais.
Nesse sentido, uma das maiores chagas da brasilidade pode
ser experimentada pela existência
de territórios amplamente povoados em que o Estado, por
meio de seus serviços públicos,
encontra-se completamente ausente ou precariamente presente.
De tão naturalizada esta situação
de amarga exclusão social, esses
locais - favelas e comunidades
carentes - concentram trabalhadores, empreendimentos, recursos e inovações.
Tamanha é a relevância da
população que habita as favelas
que sua renda própria movimenta, anualmente, mais de R$ 124
bilhões, segundo o Instituto Data Favela. Essa
renda agregada, inclusive, é maior do que a verificada em diversos estados da federação brasileira, além de países como Uruguai, Paraguai
e Bolívia. É que a criatividade e o empreendedorismo, ao lado da desigualdade, constituem
pilares formadores de nosso povo.
Dessa maneira, pode-se afirmar que a característica fundamental do brasileiro não é a carência, mas sim a potência; marca essa que se
acentua sempre que as estruturas excludentes,
formadas pelas mais injustificáveis barreiras,
são superadas pelo trabalho disciplinado e inventivo de nossa gente. A sociedade civil, cansada
de esperar deitada em berço esplêndido, passou
a proceder de forma ativa na equalização das

estruturas nacionais, convertendo-as em instituições inclusivas, ensejadoras do florescimento
da prosperidade e da justiça sociais.
Essa nova postura individual e social dos
brasileiros - que tem assumido maior relevância
nos últimos anos, a despeito dos eventuais erros
de percurso - demonstra que as individualidades,
em harmonia com a coletividade, podem elaborar
um quadro estrutural mais inclusivo, com a
adequação de serviços públicos marcados pela
ineficiência e precariedade.
A prova mais perfeita e acabada
dessa realidade, em que populações
excluídas constroem os próprios caminhos de inclusão, está na realização
da Expo Favela, atraindo a atenção
das maiores empresas e instituições
investidoras, dada sua relevância e
potencialidade. Isso demonstra que a
atuação política, com o aperfeiçoamento de disposições institucionais
baseadas na liberdade econômica, na
simplificação trabalhista e na desburocratização empreendedora, é fundamental para tal inclusão.
É lícito afirmar, então, que a melhoria do ambiente de negócios franqueou o desenvolvimento dessa prosperidade inclusiva das favelas. O
Brasil pode criar, a partir das cicatrizes de
sua mais dolorosa iniquidade, novas possibilidades de crescimento, com fortalecimento da
liberdade e da justiça. Para isso, se faz necessário o aprofundamenReprodução
to da democracia, mediante a escuta ativa
das verdadeiras carências titularizadas pelas
populações excluídas
e pela elaboração de
uma série de políticas
públicas efetivamente
André Naves é defensor
inclusivas, em conjunpúblico federal, especiato com os atores da solista em Direitos Humanos
ciedade civil.
e Inclusão Social

População
das favelas
movimenta,
anualmente,
mais de
R$ 124 bi
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Os motoboxes – nome popular para área
de espera – são espaços exclusivos para
motocicletas localizados antes da faixa de
pedestre. instalados na Capital em outubro
de 2020, a medida tem como objetivo reduzir conflitos entre motos e carros e garantir maior segurança aos motociclistas e
dar agilidade na saída após a abertura dos
sinais. apesar de intuitivos, a falta de punição para motoristas e a instalação dos pictogramas (figura pintada no chão dentro
da faixa representando as motocicletas) estimulam o desrespeito e coloca em risco a
vida de milhares de motociclistas. “Para
respeitar tem que multar, aí respeita”, observa o leitor.
Aleandro Lopes

M

@ohoje
O governo de Goiás anunciou, na quintafeira (2), a construção de campos sintéticos de futebol society em 18 municípios
goianos. a lista das cidades beneficiadas
foi divulgada durante evento que ocorreu
no auditório do Centro de excelência do
esporte, em Goiânia. “muito bacana para
a população os jovens ter esse espaço”,
disse a internauta.
Raissa Santana (@raissasantanaad)

N

@jornalohoje
levantamento da Confederação nacional
da indústria (Cni) divulgado ontem (1º)
mostra que a alta dos preços de insumos e
de matérias-primas atingiu o setor industrial de modo inesperado em março. segundo o levantamento, o aumento dos
custos de insumos e matérias-primas nacionais superou as expectativas de 71% das
empresas, na indústria extrativa e de transformação, e de 73% no caso específico da
indústria da construção civil. “ah pega sim.
Çei (siC)”, ironizou o leitor.
Fred (@fred130186)

aos colaboradores do O Hoje: artigos para este espaço devem conter no máximo 4.000 caracteres e
também podem ser divulgados no portal ohoje.com.
são analisados os textos enviados, com foto e assinatura, para editor@ohoje.com.br. Cartas não podem
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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ECONOMIA

Econômica
Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Na comparação com o mês de abril houve queda de 0,5%

Produção
industrial
registra nona
queda seguida
Em abril de 2022, a produção industrial nacional
mostrou variação positiva de 0,1% frente a março, na
série com ajuste sazonal. Este é o terceiro resultado
positivo consecutivo, acumulando nesse período expansão de 1,4%. Nessa comparação, houve altas em
duas das quatro grandes categorias econômicas e em
16 dos 26 ramos pesquisados.
Já em relação a abril de 2021, houve queda de 0,5%,
nona taxa negativa consecutiva nesse tipo de comparação,
mas a menos intensa dessa sequência. No acumulado
do ano, frente ao mesmo indicador de 2021, a indústria
recuou 3,4%. O acumulado nos últimos 12 meses recuou
0,3% em abril e marcou o primeiro resultado negativo
desde março de 2021 (-3,1%), mantendo a trajetória
descendente iniciada em agosto de 2021 (7,2%).
Entre as atividades, as influências positivas mais
importantes foram assinaladas por coque, produtos
derivados do petróleo e biocombustíveis (4,6%), bebidas
(5,2%) e outros produtos químicos (2,8%), com a primeira
voltando a crescer após dois meses consecutivos de
queda, período em que acumulou perda de 2,6%; e as
duas últimas marcando o terceiro mês seguido de crescimento e acumulando nesse período avanços de 18,9%
e 10,9%, respectivamente. Outras contribuições positivas
relevantes vieram de produtos farmoquímicos e farmacêuticos (4,8%), de produtos de borracha e de
material plástico (2,6%), de produtos de metal (2,5%) e
de celulose, papel e produtos de papel (1,6%).
Por outro lado, entre as dez atividades com redução,
produtos alimentícios (-4,1%) e veículos automotores, reboques e carrocerias (-4,2%) exerceram os principais impactos, com a primeira intensificando a queda registrada
no mês anterior (-2,7%); e a última eliminando parte do
avanço de 11,3% acumulado nos meses de fevereiro e
março. Vale destacar
também os recuos nos
ramos de máquinas e
equipamentos (-3,4%),
de produtos do fumo
No acumulado do
(-12,0%), de outros
ano, frente ao
equipamentos de transporte (-8,4%), de equimesmo indicador de
pamentos de informá2021, a indústria
tica, produtos eletrônicos e ópticos (-3,6%) e
recuou 3,4%
de metalurgia (-1,2%).
Entre as grandes
categorias econômicas,
ainda na comparação
com o mês imediatamente anterior, bens de consumo
semi e não duráveis (2,3%) e bens intermediários (0,8%)
assinalaram as taxas positivas. Por outro lado, os setores
produtores de bens de capital (-9,2%) e de bens de consumo duráveis (-5,5%) apontaram os recuos nesse mês,
com ambos interrompendo dois meses seguidos de crescimento na produção, período em que acumularam
avanços de 12,1% e 3,8%, respectivamente.
Ainda na série com ajuste sazonal, a evolução do índice de média móvel trimestral para o total da indústria
mostrou acréscimo de 0,5% no trimestre encerrado
em abril de 2022 frente ao nível do mês anterior, após
registrar variação negativa de 0,2% em março, quando
interrompeu a trajetória ascendente iniciada em novembro de 2021. Entre as grandes categorias econômicas,
bens intermediários (1,2%) e bens de capital (0,6%) tiveram as taxas positivas mais acentuadas. O setor produtor de bens de consumo semi e não duráveis (0,1%)
também mostrou avanço nesse mês. Por outro lado, o
segmento de bens de consumo duráveis (-0,6%) apontou
o único resultado negativo e manteve o movimento de
perda verificado nos meses de março (-3,1%) e fevereiro
(-0,7%) de 2022.
Na comparação com igual mês do ano anterior, o
setor industrial assinalou recuo de 0,5% em abril de
2022, com resultados negativos em duas das quatro
grandes categorias econômicas, 18 dos 26 ramos, 56
dos 79 grupos e 59,4% dos 805 produtos pesquisados.
Vale citar que abril de 2022 (19 dias) teve um dia útil a
menos do que igual mês do ano anterior (20).
Entre as atividades, as principais influências negativas
foram registradas por veículos automotores, reboques
e carrocerias (-7,6%), produtos alimentícios (-4,7%),
máquinas, aparelhos e materiais elétricos (-16,7%) e
produtos de metal (-11,3%). Destaca-se também as contribuições negativas dos ramos de máquinas e equipamentos (-6,3%), de produtos de borracha e de material
plástico (-7,6%), de metalurgia (-4,3%), de produtos de
minerais não metálicos (-5,1%), de produtos têxteis (9,9%), de produtos de madeira (-9,9%), de móveis (11,6%) e de produtos diversos (-10,0%). (ABr)

Ainda incipiente, energia gerada a
partir de resíduos urbanos avança
Quarto maior gerador de resíduos sólidos no mundo, produzindo 82,5 milhões
de toneladas de lixo por ano, de acordo
com Carlos Silva Filho, presidente da Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe),
o Brasil registra apenas 49 projetos de recuperação de biogás no Brasil segundo a
Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Clima – muito embora 2.612 municípios
em todo o País disponham de aterros sanitários, que recebem em torno de 60%
dos resíduos urbanos gerados ou algo próximo a 50,0 milhões de toneladas anualmente, conforme Silva Filho.
Até 2040, segundo o Plano Nacional de
Resíduos Sólidos, o país terá que destinar
63,4% dos resíduos para a recuperação e
aproveitamento de biogás, o que seria suficiente para gerar energia para abastecer
9,5 milhões de domicílios. Estudo patrocinado pela Associação Brasileira de Recuperação Energética de Resíduos (Abren),
presidida por Yuri Schmitke, identificou
viabilidade técnica e econômica para instalação de 274 usinas voltadas para o aproveitamento energético de resíduos urbanos
gerados por 28 regiões metropolitanas com
mais de 1,0 milhão de habitantes, incluindo
95 plantas para produção de combustíveis
derivados de resíduos, outras 94 unidades
de recuperação energética e 85 usinas de
biogás obtido por meio de biodigestão
anaeróbica. Isso exigiria um investimento
muito próximo de R$ 80,0 bilhões, estima

Schmitke, gerando 15,0 mil empregos diretos e mitigando emissões ao redor de
64,5 milhões de toneladas de CO2 por ano,
o que significaria o plantio de 192,0 milhões
de árvores numa área equivalente à do
município de São Paulo por ano.

Estratégico

Aquelas termelétricas teriam capacidade para abastecer até 3% da população,
numa potência estimada em 2,5 gigawatts,
saindo de uma participação do biogás na
matriz energética atualmente inferior a
0,1%. A Abren relaciona meia dúzia de
projetos de unidades de recuperação energética a caminho, com capacidade final
para 208 megawatts e aproveitamento de
8.235 toneladas por dia de resíduos urbanos. Caso venham a ser instalados, apenas os seis projetos relacionados pela associação teriam capacidade para processar
alguma coisa em torno de 4,0% de todo o
lixo urbano. O potencial para a produção
de insumos energéticos a partir de resíduos urbanos é notoriamente elevado e
ajudaria a agregar previsibilidade ao mercado de energia, já que a produção pode
ocorrer o ano todo, livre da influência de
preços externos e do câmbio. São fatores
nada desprezíveis, que se somam aos impactos ambientais representados pela mitigação de gases do efeito estufa e pela
redução do volume de resíduos atualmente despejado em aterros e lixões, com
danos ambientais relevantes.

BALANÇO
t

2 A integração dos ativos
da Estre, finalizada em
abril deste ano, deverá contribuir para que a Orizon
Valorização de Resíduos
amplie a produção de biogás de alguma coisa entre
1,3 milhão a 1,5 milhão
para quase 2,5 milhões de
m³ por dia, atingindo uma
potência instalada próxima
a 100 MW nas suas 12 plantas em operação, conforme
Jorge Rogério Elias, diretor
de engenharia e implantação da companhia. Em junho, a Orizon coloca em
operação a primeira termelétrica movida a biometano, em Paulínia (SP). Foram investidos aproximadamente R$ 240,0 milhões,
detalha Elias, dos quais R$
180,0 milhões na termelétrica e R$ 50,0 milhões na
planta de biometano, que
deverá produzir entre 70,0
mil a 100,0 mil normal metros cúbicos (Nm³).
2 Vencedora do leilão A-5
realizado em setembro do
ano passado para venda de
energia, a Orizon investe

perto de R$ 500,0 milhões
para construção em Barueri
(SP) da primeira planta na
América Latina a gerar energia a partir da queima controlada de resíduos sólidos.
Ainda conforme Elias, a unidade terá capacidade para
20 MW e consumirá perto
de 850 toneladas por dia de
resíduos.

2 A ZEG Biogás tem planos
para multiplicar em onze
vezes sua capacidade de
produção de biometano até
2025, saindo de 26,0 milhões
atualmente para mais de
280,0 milhões de m³ por
ano, num investimento próximo R$ 1,45 bilhão, adianta
Carlos Augusto Jacob, CEO
da empresa. A primeira leva
de projetos deverá entrar
em operação entre 2023 e
2024, quando deverá somar
60,0 milhões de m³ à capacidade atual, investindo em
torno de R$ 250,0 milhões.
Em torno de 200,0 milhões
de m³ deverão ser acrescidos até 2025, afirma Jacob,
com mais R$ 1,2 bilhão investidos.

2

“O biogás passa agora
por um momento de aprovação crescente, mostrando-se uma alternativa importante não só para diversificar a matriz energética,
mas como parte relevante
da estratégia para a destinação e tratamento adequados dos resíduos sólidos urbanos”, Luiz Serrano, sócio
e diretor da RZK Energia,
empresa do Grupo Rezek.
Quatro entre oito plantas
operadas pela empresa são
movidas a biogás, três das
quais instaladas em São
Paulo (nos aterros de Juazeiro, São João e Bandeirantes) e a quarta no Rio
de Janeiro (em Nova Iguaçu), com capacidade para
gerar, no total, perto de 38,8
MW, pouco mais de 17% da
energia gerada pelo biogás
proveniente de aterros sanitários no país. Segundo
ele, a empresa investiu em
torno de R$ 100,0 milhões
no setor desde 2019 e pretende dobrar seu portfólio
nos próximos anos, “por
meio de projetos greenfield
ou brownfield”.

Reserva de ações da Eletrobras
com recursos do FGTS é liberada
De sexta-feira (3) até a próxima quarta-feira (8), os trabalhadores com carteira assinada poderão manifestar interesse em comprar ações da
Eletrobrás com recursos do
Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS). Começa o
prazo para reservar ações da
companhia estatal, que passa
por processo de privatização.
A operação não representa
a compra efetiva das ações,
que ocorrerá somente quando
for realizado o leilão da companhia elétrica. O procedimento, no entanto, é necessário
para confirmar o interesse pelas ações da estatal. Com a privatização, o governo federal

quer reduzir a participação na
Eletrobras de 72% para, no
máximo, 45%.
O trabalhador poderá usar
de R$ 20 mil a R$ 50 mil do
FGTS na operação. Também
existe um limite de 50% do
saldo da conta do Fundo de
Garantia. Dessa forma, quem
tiver saldo de R$ 40 mil no
FGTS só poderá destinar R$ 20
mil para a compra das ações
da Eletrobras. No caso de o
empregado ter mais de uma
conta no FGTS, poderá usar
até 50% do saldo de cada uma.
O pedido de reserva deverá
ser feito diretamente nas páginas de bancos e de corretoras
que mantêm Fundos Mútuos

de Privatização ligados ao FGTS
(FMP-FGTS). Atualmente, as
instituições financeiras têm
páginas na internet com o prospecto preliminar e os avisos
ao mercado.

Autorização
para consulta

Antes de fazer a operação
de reserva, o trabalhador deverá autorizar que as instituições financeiras consultem os
saldos do FGTS e efetuem a
reserva dos valores para a aplicação no FMP-FGTS. O procedimento deve ser feito no aplicativo FGTS, da Caixa Econômica Federal, disponível para
smartphones e tablets. (ABr)
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PSD pressiona por vaga ao Senado com
Caiado, que deve protelar por estratégia
No mês passado,
o governador
realizou uma
reunião com
presidentes de
partidos da base;
líderes do PSD e
Republicanos não
participaram
Francisco Costa
Nos bastidores, os rumores
de que o Republicanos está de
malas prontas para deixar a
base do governador Ronaldo
Caiado (União Brasil) nesta
eleição ganha força. Mais surpreendente, contudo, é a possibilidade do PSD tomar o mesmo rumo.
No mês passado, o governador realizou uma reunião
com presidentes de partidos
da base. O mandatário do PSD,
Vilmar Rocha, e o do Republicanos, João Campos, não estiveram presentes. Eles também
não mandaram representantes, conforme relata uma fonte
que esteve no encontro por
outra sigla.
O Republicanos estaria
pronto para deixar a base e
com negociações avançadas
com o pré-candidato ao governo do Patriota, Gustavo Mendanha, que é ex-prefeito de
Aparecida. João Campos não
teria encontrado espaço na
chapa de Caiado e Mendanha
seria um acordo mais próximo
da realidade. Apesar disso, o
partido manteria na base caiadista o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, e outras figuras,
como os pré-candidatos à Câmara Federal Jeferson Rodrigues e Rodney Miranda.
O PSD, por sua vez, estaria
pressionando por uma definição rápida. Lissauer é governista desde antes de se filiar ao partido. Vilmar Rocha,
presidente da sigla, não. Por
anos foi próximo ao ex-governador Marconi Perillo (PSDB)
- que pode ser adversário de
Caiado neste pleito.
Destaca-se, o partido não
tem esse desejo, de fato, de
deixar a base, segundo apurado. Porém, segundo interlocutores que conversaram
com o Jornal O Hoje, a permanência da sigla estaria condicionada a ter o candidato

O PSD estaria
pressionando o
governador Ronaldo
Caiado (UB) por uma
deﬁnição rápida do
nome na vaga da
chapa ao Senado. O
presidente da
Assembleia, Lissauer
Vieira, é governista
desde antes de se
ﬁliar ao partido

ao Senado dentro da chapa
majoritária. O nome da legenda é o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás
(Alego), Lissauer Vieira.
Inclusive, a ausência na
reunião seria um recado em
relação a esta “condicional do
partido”, que só ficaria na
base se Lissauer tivesse esse
espaço. O Hoje tentou contato
com Vilmar Rocha para tratar
sobre o tema, mas ele não
atendeu às ligações.

Na base

Dentro da base, são précandidatos ao Senado, além
do presidente da Alego, Lissauer Vieira: Delegado Waldir
(PSL), Luiz Carlos do Carmo
(PSC), Zacharias Calil (União
Brasil) e Alexandre Baldy (PP).
Existe a possibilidade de
candidatura isolada, ou seja,
sem ninguém ser escolhido
por Caiado como oficial. Tanto
Lissauer quanto Luiz do Carmo
defendem um nome de consenso, por acreditar que a pulverização beneficia a oposição.
Já Baldy não só prefere a
possibilidade de cada partido
ter seu próprio nome, como
afirma se tratar de um acordo
com o governador. O ex-ministro e presidente do Progressistas em Goiás já disse ao jornal: “Todos coligam com Governador, mas para o Senado
são todos independentes.”
Assim, não haveria candidatura oficial dentro da
chapa. “Eu considero o assunto fechado, com as candidaturas independentes.
Apoiaremos a reeleição do
governador Ronaldo Caiado
e seremos candidatos independentes”, disse à época.
Outras fontes disseram que
esse acordo não deve prevalecer. Que, na verdade, Caiado
protela ao máximo a decisão
para dificultar que os demais
pré-candidatos migrem para
outras chapas por causa do

tempo. De acordo com esta
pessoa, seria “empurrar com
a barriga”.

De dentro da sigla

Um membro do PSD confirmou. Ele disse ao O Hoje
que a decisão do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) por
candidaturas avulsas, apesar
do parecer favorável, não é
certa. Além disso, ela só sairia mais perto do momento
do anúncio.
“A base está pressionando
[por uma decisão], mas o governador tem fôlego para protelar.” Contudo, para esta pessoa, que não acredita na saída
do partido da base, de fato
seria menos traumático para
Caiado ter a opção de candidaturas isoladas.
“Até por não ter essa decisão do TSE, Caiado não vai tomar nenhuma atitude sem saber as regras do jogo. Talvez a
Justiça deixe para uma próxima eleição, pois há questão de
fundo partidário, tempo de
TV… Mas o alinhamento do
PSD está afinado com Caiado
e o Lissauer é mais cotado.”

Isolada ou avulsa?

Comumente, as candidaturas isoladas são chamadas
de avulsas. O advogado eleitoral Danúbio Cardoso Remy
revela que existe um equívoco e informa a diferença.
Segundo ele, o termo candi-

datura avulsa “se dá pela desassociação de partidos políticos, ou seja, a existência
de candidatos a cargos eletivos sem a necessidade de filiação a um partido”.
Assim, ele afirma que o
termo inexiste no mundo eleitoral. “As candidaturas avulsas, independentes, são proibidas no Brasil. Na prática,
um indivíduo não pode se
candidatar a qualquer cargo
eletivo caso não esteja filiado
a um partido político, pois a
Constituição Federal resguarda o pluripartidarismo, bem
como exige como condição de
elegibilidade, dentre outras,
a filiação ao partido político”,
explica o jurista.
Para ele, inclusive, o termo
mais adequado seria a possibilidade do lançamento de
“candidaturas duplas” ao Senado – ou múltiplas. “Nas
eleições deste ano, cada Estado elegerá apenas um senador, que terá mandato até
fevereiro de 2030. Por esse
motivo, as alianças são feitas
com base na necessidade de
construir uma única candidatura para o Senado. Apesar
disso, o ponto positivo da consulta é acerca da possibilidade
de que a coligação para o governo não precise reproduzir
a disputa do Senado. Isso é o
que se deu o nome de ‘candidatura isolada’”, argumenta.
(Especial para O Hoje)

DE SAÍDA

Bia de Lima deixa presidência do Sintego e CUT
A presidente do Sindicato
dos Trabalhadores em Educação de Goiás (Sintego) e
da Central Única dos Trabalhadores em Goiás (CUTGO), Bia de Lima, se desincompatibilizou para disputar a Assembleia Legislativa
de Goiás (Alego) na última
quarta-feira (1º). A sindicalista está no Partido dos Trabalhadores (PT).
“Estarei fora dessas entidades durante todo o período
que antecede as eleições deste ano. Justamente porque

nos deram uma nova tarefa,
a de ser pré-candidata à deputada estadual.”
Vale citar, os prazos de desincompatibilização são de
seis meses, quatro meses e
três meses antes do pleito. Os
dirigentes sindicais se enquadram no segundo caso. Os períodos estão previstos na lei
complementar 64/1990.
No Sintego, assume a presidência Roberto Borges de Oliveira. Na CUT, Antônio Ribeiro
da Costa Neto. (Francisco Costa, especial para O Hoje)

Sindicalista é
pré-candidata a
deputada estadual

Divulgação
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Proposta permite envio de
emendas diretamente a prefeitos
Sem projeto prévio
e designação de
fiscalizador,
modalidade de
transferência tem
sido criticada
Thauany Melo
O deputado estadual Henrique Arantes (MDB) defendeu
que os parlamentares da Assembleia Legislativa de Goiás
(Alego) o apoiem na criação
de uma nova modalidade de
transferência de emendas impositivas em que será possível
destinar a prefeituras, sem projeto prévio, quase R$ 130 milhões a partir de 2023. O texto
recebeu parecer favorável da
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e será votado.
A nova modalidade de
transferência foi inserida pelo
emedebista na Proposta de
Emenda à Constituição (PEC)
do governo que autoriza os
municípios goianos a aderirem
ao Regime de Previdência Complementar (RPC) estadual. A
artimanha é chamada de “jabuti”, quando a emenda entra
em um projeto de assunto completamente diferente.
De acordo com o parlamentar, a emenda tem o objetivo de garantir celeridade
e desburocratizar o cumprimento das emendas impositivas apresentadas pelos parlamentares. “Hoje a prefeitura tem que fazer um convênio, o que leva alguns meses e, no final, estando com
a documentação certa, o recurso é passado para prefeitura e o prefeito faz a licitação de compra e depois presta conta para o estado. Com
essa modalidade de transferência em vigor, vai ser possível fazer um convênio mais
básico para desburocrativas
a transferẽncia de recursos”,
defendeu.
As emendas são destinadas

O formato novo de
transferência de
recursos foi inserido
por meio de uma
emenda apresentada
pelo deputado
estadual Henrique
Arantes (MDB) em
uma PEC que discute
a entrada de
municípios goianos
no Regime de
Previdência
Complementar (RPC)
do Estado de Goiás

para áreas como agricultura,
cultura, desenvolvimento social, infraestrutura e segurança pública. “Nós vamos alterar
[a lei] colocando a possibilidade de alocar recursos aos
municípios por meio de transferẽncia especial ou transferência com finalidade definida. Seria vedado a transferência desses recursos para
despesas com pessoal, encargos e também para pagamentos de dívidas. Essas emendas serão utilizadas somente
para compras e aquisição de
equipamentos, reformas, melhorias e ampliações do serviço público municipal”, explicou Arantes.
Segundo o parlamentar, a
transferência não pode ser
aplicada para as emendas
cujo os recursos são destinados às entidades de utilidade
pública. “Nesse caso, por uma

questão federal, continua necessário o convênio na forma
com que era feito antigamente”, lamentou.

Emendas Pix

Nacionalmente, o tipo de
repasse foi aprovado via Proposta de Emenda à Constituição (PEC) em 2019.
O método gera debate nacional desde que foi apresentado no Congresso, em 2019.
Quando a regra foi aprovada,
os parlamentares não definiam a quem cabe fiscalizar
o uso desses recursos. Com
isso, ninguém monitora o gasto dos recursos transferidos
da União diretamente aos cofres das cidades.
Em ano eleitoral, o governo
vai colocar R$ 3,2 bilhões na
conta de prefeituras que poderão ser usados em plena
campanha. Enquanto uma

emenda tradicional leva até
cinco anos para ser paga, pela
exigência de análises técnicas,
a "emenda Pix" é repassada
em até 90 dias. No total, 444
deputados e 58 senadores optaram por enviar dinheiro por
essa modalidade para bases
eleitorais, a maioria (60%) da
base do governo Bolsonaro.
Pela LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal), para receber
uma transferência voluntária
da União, o ente destinatário
deveria cumprir diversas exigências ligadas à transparência
e à regularidade fiscal, porém
nenhum deles são exigidos
nos recursos especiais, que
conforme a EC 105/2019, “serão
repassados diretamente ao
ente federado beneficiado, independentemente de celebração de convênio ou de instrumento congênere”. (Especial para O Hoje)

EX-DEPUTADA FEDERAL

Julgamento de Flordelis é adiado para dezembro
A Justiça do Rio de Janeiro
adiou o julgamento da ex-deputada Flordelis, que estava
marcado para a próxima segunda-feira (6), para o dia 12
de dezembro. A decisão foi
publicada na última sextafeira (3). A ex-deputada é acusada de participação no assassinato do marido, o pastor
Anderson do Carmo, em junho de 2019.
O pedido de adiamento
foi feito pela defesa de Flordelis, sob o argumento da
existência de laudos que ainda não foram juntados ao
processo e que são imprescindíveis para a defesa dos
acusados. Na petição, a defesa ainda alegou a falta de
tempo hábil para analisar
outros novos laudos juntados ao processo.
Na decisão, a juíza Nearis
Arce, da 3ª Vara Criminal de
Niterói, afirmou que os advogados de defesa foram orientados a comparecer ao cartório na quinta-feira (2) para
obtenção da cópia dos documentos, o que não ocorreu.
"Necessário salientar que

o conteúdo dos laudos que
sequer foram elaborados,
por óbvio, não foi acessado
pelo representante do MP
[Ministério Público] ou pela
assistência da acusação, assim como deve ser consignado que os patronos das

acusadas, apesar de cientificados [informados] pessoalmente por esta magistrada e orientados, a pedido
desta, a comparecerem em
cartório na data de ontem
para obtenção das cópias
correspondentes aos últimos

Fernando Frazão/ABr

A decisão da Justiça
do Rio de Janeiro foi
publicada na sextafeira (3). Flordelis,
que é ex-deputada
federal, é acusada de
participação no
assassinato do
marido, o pastor
Anderson do Carmo,
em junho de 2019

laudos acostados ao processo
em atenção a requerimento
das próprias acusadas, deixaram esta serventia sem
fazê-lo", disse a juíza.
Mesmo assim, a juíza decidiu acolher o pedido da defesa e adiar o tribunal do júri

para o fim do ano, a fim de
garantir os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Também foram adiados os julgamentos de Marzy Teixeira
da Silva, filha de Flordelis, e
de Rayane dos Santos Oliveira,
neta da ex-deputada. (ABr)
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ProMessa de jogão
Bruno Corsino/Atlético-GO

Com casa
cheia, Atlético
Goianiense
recebe o
Corinthians, no
Antônio Accioly
Breno Modesto
Depois de dois jogos como
visitante, sendo um deles pela
Copa Sul-Americana, onde se
garantiu nas oitavas de finais
da competição internacional,
o Atlético Goianiense volta a
atuar em seus domínios. Neste
sábado (4), às 20h30, o time
comandado pelo técnico Jorginho recebe o Corinthians, no
Estádio Antônio Accioly.
Sem perder desde que o
novo comandante assumiu o
clube, o Dragão vai em busca
de sua segunda vitória como
mandante e tenta deixar a
zona de rebaixamento. Para
escalar o Rubro-Negro, Jorginho terá duas novidades. Suspenso, o lateral-direito Hayner
dará lugar ao volante Edson
Fernando, que será improvisado na posição. Na zaga, o
também volante Édson, que
cumpriu suspensão automática
contra o Inter, entra no lugar
de Wanderson, que fica como
opção no banco de reservas.
Em contrapartida, o lateral-direito Dudu segue entregue ao
departamento médico.

Casa cheia

Na quinta-feira (2), um dia
após o início da venda dos ingressos, o Dragão informou,
através de suas redes sociais,
que todas as entradas para a

O Rubro-Negro tenta conquistar sua segunda vitória seguida como mandante
partida foram vendidas. Os
primeiros bilhetes a se esgotarem foram os dos visitantes.
No total, 3 mil tíquetes foram
colocados à venda para a torcida do Corinthians, que comprou tudo nas primeiras horas.
Ao todo, foram vendidos 12.089
ingressos.

Corinthians

Para enfrentar o Atlético
Goianiense, o português Vítor
Pereira terá cinco desfalques.
Na defesa, o lateral-direito Fagner e o zagueiro João Victor,
ambos com entorses no tornozelo direito, no meio Willian,
com um trauma no tornozelo
direito, e, no ataque, Jô, com
um trauma na perna esquerda.
Ambos estão entregues ao departamento médico alvinegro

SÉRIE D

Histórico

A partida deste sábado (4)
será a décima sétima da história entre Atlético Goianiense
e Corinthians. E nos 16 jogos
anteriores, há bastante equilíbrio. Com seis triunfos, a equipe paulista foi quem mais venceu. O Dragão conquistou uma

vitória a menos. Além disso,
os clubes empataram em outras cinco partidas.
O último encontro aconteceu em setembro do ano passado. Pela 20ª rodada da Série

A do Brasileirão, o Rubro-Negro
ficou em 1 a 1 com o Alvinegro,
no Estádio Antônio Accioly. Naquela oportunidade, o atacante
Zé Roberto marcou o gol atleticano. (Especial para O Hoje)

FICHA
TéCniCa
t
Atlético-GO x Corinthians
Data: 4 de junho de 2022. Horário: 20h30. Local: estádio antônio
accioly, em Goiânia (GO). Árbitro: Bruno arleu de araujo (Fifa/rJ).
Assistentes: Thiago Henrique neto Corrêa Farinha (rJ) e luiz
Claudio regazone (rJ). VAR: daniel nobre Bins (rs)
Corinthians: Cássio; rafael ramos, Gil, robson Bambu e lucas Piton; du Queiroz, Cantillo
(Giuliano) e renato augusto;
Gustavo mantuan, róger Guedes e Júnior moraes.
Técnico: vítor Pereira

Atlético-GO: ronaldo; edson
Fernando, ramon menezes,
édson e Jefferson; Baralhas,
marlon Freitas e Jorginho;
Wellington rato, diego Churín e airton.
Técnico: Jorginho

SÉRIE C

Aparecidense recebe São José
na briga para fugir do Z-4

Fase de grupos
da D entra
na reta ﬁnal
Passadas sete rodadas,
a fase de grupos da Série D
do Campeonato Brasileiro
começa a entrar em sua
reta final. Com o início do
returno, a decisão das vagas
à próxima fase vai se afunilando. Até aqui, dos três
representantes goianos,
apenas o Anápolis encontra-se dentro do G4. Com
cinco vitórias nos últimos
cinco jogos, o Galo é o primeiro a entrar em campo.
Neste sábado (4), o time
comandado pelo técnico
Luiz Carlos Winck encara
o Ceilândia. Desta vez, fora
de casa. Depois de derrotar
o Gato Preto por 2 a 0, o
Tricolor tenta assumir a
ponta do Grupo 5 da quarta
divisão nacional. Caso vença, o Anápolis terá de torcer
por um tropeço do Brasiliense, que entra em campo
no domingo (5).
Ainda no sábado (4), o
Grêmio Anápolis, penúltimo

e nem vieram para Goiânia.
De última hora, o zagueiro
Raul Gustavo, que seria titular
diante do Dragão, testou positivo para a Covid-19 e também
está fora de combate. O defensor encontra-se assintomático e seguirá os protocolos recomendados pelo clube, ficando fora da partida e dos próximos treinamentos. Por opção,
o meia-atacante Luan também
ficou fora dos relacionados.

colocado, reencontra o Operário, de Várzea Grande. Na
rodada passada, os matogrossenses venceram por 1
a 0 e se aproximaram do
G4. Com seis pontos, a Raposa, que demitiu Ariel Mamede após o revés, estreia
um novo treinador e tenta
reagir. Ex-Uberlândia, Chiquinho Lima tenta fazer
com que o GEA reaja e tenha um segundo turno diferente do primeiro.
No domingo (5), o Iporá,
que vem de um triunfo de 3
a 0, reencontra o Ação, do
Mato Grosso, que foi derrotado em todas as sete partidas
que fez. Com seis pontos, o
Lobo Guará vive uma situação similar à do Grêmio Anápolis, estando a cinco pontos
de distância do G4. Para continuar sonhando com a fase
seguinte, uma vitória é fundamental para a equipe iporaense. (Breno Modesto, especial para O Hoje)
Anápolis FC

Aparecidense

Após o empate em 1 a 1
diante do Confiança fora de
casa, os comandados de Eduardo Souza tem mais uma vez
uma missão dentro do Aníbal.
Um confronto direto diante
do São José vale muito visando
subir na classificação e aproximar do pelotão de cima.
“Um jogo importante e mais
um concorrente direto. O São
José tem um ponto na nossa
frente e jogamos em casa, temos um volume ofensivo muito bom, vamos corrigir as nossas deficiências e o futebol é
evolução. A cada semana de
treino é evoluir o que você fez
de errado”, disse o técnico.
Eduardo Souza pode contar
com o retorno de Rodriguinho,
que cumpriu suspensão e deve
voltar na vaga de Renato Alves.
Robert que também começou
no banco pode retornar entre
os titulares. Após o gol e uma
boa atuação contra o Confiança, Cardoso também pode ter
uma chance entre os onze iniciais. Pendurados na partida
estão: o zagueiro Wesley Matos
e o volante Bruno Henrique.

São José

O Anápolis tenta assumir a liderança do Grupo 5 da Série D

Luis Gustavo / Aparecidense

A Aparecidense volta a
campo para mais uma partida da Série C. O camaleão
recebe o São José em confronto direto pela nona rodada, neste domingo (5), às
18 horas, horário de Brasília.
As duas equipes querem a
vitória para distanciar da
zona de rebaixamento.

Com apenas um ponto à
frente da Aparecidense, o São

Cumprindo suspensão no último jogo,
Rodriguinho deve retornar aos titulares
José chega para somar mais
pontos fora de casa e ainda
mais após empatar dentro de
seus domínios. O técnico Paulo
Henrique sabe que não terá
no confronto seu volante Fabiano. O jogador recebeu dois
amarelos diante do Atlético
Cearense e desfalca a equipe.
Para a posição de Fabiano,

o volante Marco e o meia de
ligação, Guilherme Vieira disputam a posição. De resto, o
treinador deve manter a mesma equipe que iniciou o confronto diante do Atlético Cearense, empatando em 1 a 1,
no Francisco Novelletto Neto.
(Victor Pimenta, especial
para O Hoje)

FICHA
TéCniCa
t
Aparecidense

x

São José

Data: 05 de junho de 2022. Horário e local: 18 horas, estádio
aníbal Batista de Toledo (aparecida de Goiânia). Arbitragem:
diego Pombo lopez (Ba); Assistentes: elicarlos Franco de Oliveira (Ba) e Wesley silva santos (Ba); Quarto árbitro: rubens
Paulo rodrigues dos santos (GO)
Aparecidense: Pedro Henrique; luan sales, Wesley matos
(ricardo lima), lucas Gazal, rodrigues; Bruno Henrique, rodriguinho, robert (rafa marcos); daniel (Cardoso), alex
Henrique e Joãozinho
Técnico: eduardo souza

São José: Fábio; samuel,
Cazzetta, Jadson, marcelo;
marco (Guilherme vieira),
lissandro, sillas; Gabriel
lima, Cristiano e Cláudio
maradona
Técnico: Paulo Henrique
marques
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trabalhar jogo a jogo
Victor Pimenta
O Goiás ainda comemora
sua classificação diante do RB
Bragantino pela terceira fase
da Copa do Brasil. Mas agora
para frente é pensar e voltar
seu foco para o Brasileirão da
Série A. O time esmeraldino
treinou na manhã desta sexta-feira (3) e ainda realiza mais
dois treinamentos antes de
viajar para o Rio de Janeiro.
Autor do gol da vitória esmeraldina diante do RB Bragantino no tempo normal, o
volante Matheus Sales estreou
contra o próprio time paulista
no primeiro jogo da Copa do
Brasil. Na ocasião, ele acabou
fazendo um pênalti e hoje comemora essa reviravolta ao
marcar seu primeiro com a
camisa do Goiás.
“Tive uma infelicidade no
primeiro jogo, mas sobre isso,
estamos propícios a isso. Graças a Deus no segundo jogo
pude fazer o gol, um gol importante para a nossa equipe.
Fiquei muito feliz pelo primeiro gol também e apesar
do pouco tempo aqui já me
adaptei bem e fico muito feliz
pelo gol e espero que possa
sair mais ainda no campeonato”, disse Matheus Sales.
Agora o Goiás terá dois jogos da Série A pela frente, sendo dois deles fora de casa. Na
próxima segunda, visitam o
Botafogo, às 20 horas, no estádio Nilton Santos (o Engenhão).
Depois, na próxima quinta-feira (9), já encaram o Fortaleza,
às 20 horas, no Castelão.
“Como a gente já vem falando, trabalhamos jogo a
jogo. Primeiro temos que pensar no Botafogo, um jogo difícil, um jogo importante para
nós e precisamos pontuar
para distanciarmos logo daquela zona. Pensamos primeiro no Botafogo e assim depois
de passar esse jogo, já focamos
no confronto contra o Fortaleza”, concluiu o volante.

Reforço

Na noite da última quintafeira (2), o Goiás veio por meio

Matheus Sales projeta próximos confrontos fora
de casa na Série A; Goiás acerta contratação
de lateral que só atua em julho
Rosiron Rodrigues / Goiás EC

agenda
sábado
brasileiro - série a
16h30
américa-MG X Cuiabá
19hs
Ceará x Coritiba
avaí x são Paulo
athletico-Pr x santos
20h30
atlético-Go x Corinthians
brasileiro - série b
16h30
Novorizontino x s. Corrêa
bahia x Criciúma
19hs
brusque x Náutico
Tombense x ituano

Volante vem tendo
boas atuações com a
camisa esmeraldina
e foi titular na
vitória sobre o RB
Bragantino pela
Copa do Brasil

liGa das Nações
10hs
armênia x irlanda
13hs
Hungria x inglaterra
Finlândia x bósnia
lituânia x luxemburgo
15h45
itália x alemanha
Montenegro x romênia
Turquia x ilhas Faroe

de suas redes sociais anunciar
seu mais novo reforço para a
sequência da temporada de
2022. Trata-se do lateral-esquerdo Sávio, que estava por
último no Rio Ave. Ele já passou pelos exames médicos e
assinou com o clube esmeraldino onde fica por empréstimo
até o final da Série A.

Quem é Sávio?

Natural de Araraquara
(SP), o lateral iniciou sua trajetória no profissional no Ferroviária. De lá, ele ainda tem
passagens por Noroeste, Athletico Paranaense, União Barbarense, além de empréstimos junto ao clube paulista
por Campinense, Ferroviário,
Londrina e por último no Brasil, o América Mineiro, onde
jogou por dois anos.
Após uma boa temporada
pelo clube mineiro em 2020,
Sávio foi negociado com o
Rio Ave, de Portugal. Foram

duas temporadas pelo clube
português, onde jogou vinte
e sete jogos, contribuiu com
cinco assistências e recentemente foi campeão da Segunda Liga do país. Seu contrato
no clube vai até julho de 2025.
O jogador de 27 anos chega ao Goiás por empréstimo
até o final da temporada. Porém, por conta da janela de
transferências, ele só pode
estrear a partir do dia 1º de
julho, quando abre o mercado do futebol. Ele disputará
posição com Danilo Barcelos,
Hugo e Juan, este último vindo da base.
O jogador chega para ajudar a lateral-esquerda, posição
carente até o momento. Ela
conta com Danilo Barcelos,
Hugo e Juan. O segundo segue
no departamento médico e o
terceiro, é revelação da base
esmeraldina. Sávio viria por
empréstimo até o final do ano.
(Especial para O Hoje)

CoPa esPíriTo saNTo
15hs
serra x desportiva Ferroviária
Vitória-es x aster
15h30
estrela do Norte x Vilavelhense

doMiNGo
brasileiro - série a
11hs
Juventude x Fluminense
16hs
Flamengo x Fortaleza
Palmeiras x atlético-MG
19hs
bragantino x internacional
brasileiro - série C
16hs
Vitória x Volta redonda
16h30
Manaus x altos
18hs
aparecidense x são José-rs
19hs
Ferroviário x Paysandu
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DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE

Data levanta discussões
sobre relação com o agro
Para especialista, é impossível a dissociação dos cuidados ambientais com a sociedade
Fotos: Pedro Pinheiro

Sabrina Vilela
Em 1972, a Assembleia Geral das Nações Unidas fixou
a data de 5 de junho para as
comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente. A data
foi escolhida para ter ações
de conscientização voltadas
para as pessoas para a preservação desse conjunto de
unidades ecológicas. Em Goiás
existem Ongs e leis que ajudam na preservação do sistema natural, mas a cada ano
que se passa o nosso meio
pede socorro por conta das
próprias ações humanas.
O empresário Ernesto Augustus Renovato Araújo é voluntário da Ong Plantadores
de Água que tem como objetivo
a regeneração de espaços naturais no ambiente urbano,
plantio de mudas nativas do
Cerrado. “O foco está na recuperação e conservação de áreas
públicas, de proteção permanente ou não: nascentes, áreas
de recarga, praças e parques.
Também promove o conhecimento e sensibilização da população acerca da importância
das áreas verdes no ambiente
urbano”, conta o membro e
fundador Ernesto, desde 2019.
Ao longo desses três anos
os Plantadores de Água plantaram e cuidaram de cerca de
3500 mudas em várias áreas
da capital, Aparecida de Goiânia, Abadia de Goiás e Pirenópolis. “Em algumas áreas é
perceptível a mudança que
provocamos ao local. Ao longo
desse período mobilizamos diversos atores da sociedade,
promovemos cursos, palestras,
debates e trilhas urbanas, além
de eventos de conscientização
para a população, seja próximo
das áreas de plantio ou em
parques públicos”.
Para ele é impossível haver separação entre preservação ambiental e sociedade.
“O que nós fazemos, trabalha
muito essa questão, a reconexão do ser humano com a
natureza urbana, é entender
que o público é de todos e
que somos responsáveis por

ONG Plantadores de Água tem como objetivo a regeneração de
espaços naturais no ambiente urbano e o plantio de mudas nativas do Cerrado

Titular da Dema, Luziano de Carvalho diz que redução do desmatamento no Meia Ponte é ilusório
ele, e que não estamos sozinhos nesse ambiente. Que temos, a flora, a fauna e recursos hídricos e que nossa visão

deve englobar todos”.
Ao ser questionado sobre
as ações do governo quanto
ao meio ambiente e a defesa

do Cerrado ele comenta que
não viu nenhuma ação efetiva
quanto a isso. “Na minha opinião isso praticamente travou

durante o governo Caiado, e
creio que os desmatamentos
cresceram durante o período.
Houveram algumas ações de
combate ao desmatamento
mas não vi efetivamente um
trabalho que tinha como objetivo a prevenção ao desmatamento. Acho que foi só mais
do mesmo”, destaca.
Em abril, a Secretaria de
Meio Ambiente do Estado (Semad) fez audiências públicas
com a intenção de liberar o
Parque Estadual Ribeirão João
Leite para atividades turísticas.
Ambientalistas, à época, criticaram a proposta salientando
que a medida poderia provocar
impactos irreversíveis à qualidade da água do principal
ponto de abastecimento da Região Metropolitana. Após repercussão negativa, a secretaria desistiu da proposta.

Relação agro vs
meio ambiente

O engenheiro ambiental
Juscelino Sena Filho avalia que
pela posição de Goiás na produção agropecuária, o Estado
merece uma atenção redobrada na proteção ambiental. Com
o aumento do desmatamento
do cerrado ao longo dos anos,
é preciso avaliar medidas que
minimizem esses impactos.
“Goiás é um estado cujo indústria e atividades agropecuárias regem a economia local, e toda atividade potencialmente impactante deve-se levar em consideração medidas
que minimizem esses impactos, tanto na gestão de resíduos
gerados, quanto na otimização
do uso de recursos naturais e
preservação da qualidade ambiental com instrumentos de
monitoramento”, relata.
Em relação às ações do governo estadual, Filho tem uma
avaliação positiva. Ele cita,
como exemplo, o projeto Juntos pelo Araguaia e a implantação do “Sistema Ipê” - nome
de batismo dado ao sistema
de licenças ambientais da Secretaria Estadual de Meio Ambiente que homenageia a típica do Cerrado.

Desmatamento é o maior desafio em Goiás
Uma das principais ferramentas do Estado para prevenir e punir crimes ambientais
é a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Meio
Ambiente (Dema), que tem
como titular Luziano de Carvalho. À frente da Operação
Curupira, ele considera o desmatamento o pior crime ambiental de Goiás.
O delegado ambiental explica que o desmatamento destrói o suporte da fauna e da
flora e também a água. “Temos
que produzir, mas com equilíbrio, ninguém pode comemorar o desenvolvimento e progresso se estiver sacrificando
recursos naturais”, lembra.
Carvalho critica quem diz
que o desmatamento na bacia
do Rio Meia Ponte, mas de
acordo com ele, teve queda
porque já estava muito desmatada. “As pessoas têm que
saber conversar com a natureza, ela traça os seus limites
e o homem muitas vezes se
opõe a isso, mas as consequências são catastróficas”, conclui.

Medidas

A Semad foi criada em fevereiro de 2019 com o objetivo
de executar atividades relacionadas ao licenciamento e
à fiscalização ambiental, além
de promover ações de educação ambiental, controle, regularização, proteção, conservação e recuperação dos recursos naturais.
Nos três anos de existência algumas ações foram tomadas a fim de minimizar
danos causados ao meio ambiente em Goiás. Como a Legislação ambiental moderna,
a lei protege os recursos naturais, facilitar e desburocratizar o andamento dos
processos de quem deseja
empreender em Goiás, o que
contribui para o desenvolvimento econômico e sustentável do Estado.
Existe também o programa
BioGO que é Programa de Conservação da Biodiversidade
com ações voltadas para contribuir com a proteção de espécies e ecossistemas, e au-

mentar o conhecimento acerca
da biodiversidade.
O Programa Juntos pelo
Araguaia tem previsão de investimentos de cerca de R$43
milhões. Desse total, R$18 milhões já estão em execução.
Mais de 60% dos lotes 01 e 02
do programa já foram executados e a adesão dos produtores rurais ultrapassa os 90%.
A Compensação ambiental
para a manutenção de conservação acontece desde 2019 e
os termos de compromisso de
compensação ambiental somam R$40,9 milhões. Esses valores já estão em fase de execução. Só no ano de 2022 o valor é de R$ 1.427.931,42
Para a fiscalização de crimes ambientais a Semad faz
uso de drones . Os dados também são captados por meio
de georreferenciamento, com
imagens de satélite obtidas de
plataformas como MapBioma.
Por meio dessas ferramentas,
houve aumento de 1.503% nas
autuações em áreas de desmatamento irregular em

Goiás; e incremento de 261,4%
dos autos de infração lavrados por desmatamento irregular no Estado. Desde 2020,
o valor cobrado pelos autos
de infração em Goiás é de
mais de R$ 95 milhões.
O Sistema Ipê, é uma plataforma de emissão de licenças ambientais, com ela houve mais facilidade para o acesso, o prazo para expedição
agora dura cerca de 25 dias.
Em menos de dois anos, já
são quase 2 mil licenças expedidas. Com relação a segurança das barragens foi criado em 2020 um sistema eletrônico para cadastramento
e classificação das barragens
em Goiás, até o momento
5.774 barramentos estão regularizados junto à Semad.
A modernidade permite
também ter o aplicativo Plantego que tem o objetivo de promover o plantio de mudas,
preferencialmente nativas.
Lançado em 2021, conta com
quase mil usuários ativos que,
juntos, já registraram o plantio

de 5.187 mudas em território
goiano. Nesse mesmo ramo
existe também o aplicativo
Web Outorga, plataforma online criada para dar celeridade
às solicitações de autorizações
pelo uso da água em Goiás.
Como resultado, entre os
anos de 2019 e 2022, são 60.659
análises realizadas de Declarações de Uso de Recursos Hídricos e a emissão de 11.557
Certificados de Dispensa de
Outorga, 1.489 Termos de Autorização Temporários e 3.536
portarias de outorga. Em todo
o Estado, o total de usuários
regularizados é de 12.001.
Também é realizada a coleta, análise, tratamento de dados e divulgação de informações meteorológicas, hidrológicas e disponibilização de informações de tempo para os
próximos 15 dias, de clima, de
queimadas, de qualidade do
ar, de disponibilidade hídrica,
de qualidade das águas, de
monitoramento de secas para
toda a sociedade goiana. (Especial para O Hoje)
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Roupas e calçados lideram a preferência por 36%

Cerca de 70%
vão presentear
no Dia dos
Namorados
na Capital
Daniell Alves
No mês mais romântico do ano, cerca de 70% dos
goianienses vão presentear o seu amor no Dia dos Namorados, aponta pesquisa da Câmara de Dirigentes
Lojistas (CDL) de Goiânia. No entanto, a maioria dos
que vão ganhar mimos são os que estão em noivado ou
casados (53%). A orientação é para que os namorados
pesquisem bastante e busquem promoções.
Entre as pessoas que namoram, declararam intenção de presentear 36% dos entrevistados, como é
o caso da design Amanda Oliveira. Ela já namora há
dois anos e conta que o presente é muito importante
para fortalecer a relação. “Independente do valor é
muito bom você saber que a pessoa faz questão de te
presentear, que pensou antes de comprar algo. A
sensação é bastante boa”, pontua.
A pesquisa aponta que há ainda uma parcela de
8% daqueles que estão em relacionamentos menos
formais, como os “ficantes”, e que vão botar a mão
no bolso. 3% vão presentear amigos, segundo a sondagem da CDL Goiânia.
76% das mulheres entrevistadas vão dar presentes.
Entre os homens, são 63%. Em relação aos presentes,
as roupas e calçados lideram a preferência por 36%.
Em segundo lugar vêm os perfumes e cosméticos (19%),
depois os relógios, joias e acessórios (18%); e, ainda, os
chocolates, cestas e flores (11%).
O estudante Carlos Eduardo Oliveira, 22 anos, diz
que vai presentear o namorado com um perfume e
uma camiseta branca, que é a cor preferida dele.
“Quero comprar um kit de perfume, mas como achei
que estava simples, também vou comprar uma camiseta.
E tô pensando em fazer uma surpresa pra ele no dia.
Fingir que não vai dar para encontrar com ele e chegar
com os presentes”, revela. Carlos e o namorado se conheceram há quatro meses e começaram a namorar
no mês de abril deste ano.

Promoções

“Apesar da alta inflação impactar o poder de consumo, notamos que a maior parte das pessoas aqui na
Capital não vai deixar a data passar em branco. Esse é
um dado interessante para que os lojistas trabalhem
promoções e ofereçam facilidades de pagamento para
o cliente”, explica o presidente da CDL, Geovar Pereira.
Luísa Antunes, criadora do Conquistando O Sim, que
trabalha com surpresas românticas há mais de 5 anos e
já atendeu centenas de casais, reforça a importância
dessa data. A empreendedora cria kits para que as pessoas
possam presentear a pessoa amada. São quadros personalizados, jantar à luz de velas, pedidos de casamento.
Para ela, aproveitar o dia 12 e preparar uma surpresa
ajuda a fortalecer a relação e fazer os dois se recordarem
do sentimento que os uniu e do quanto um é importante
para o outro. “Ações assim fazem com que a pessoa
amada se sinta valorizada e especial. E é totalmente
verdade que quem faz a surpresa fica ainda mais feliz
do que quem recebe”.

Pesquisar antes

Entre os entrevistados, 80% farão pesquisa de preço
antes de finalizar a compra. Além disso, 36% disseram
que manterão o mesmo valor gasto no ano anterior;
24% gastarão menos; e 23% irão além. Outro dado diz
respeito a forma de pagamento: em primeiro lugar,
aparece o cartão de crédito (32%), seguido pelo pagamento à vista, via cartão de débito (18%), Pix (17%),
cartão de crédito à vista (16%) e dinheiro (16%).
Do total de entrevistados, o valor investido no presente aparece bem distribuído entre as faixas de 80 a
mais de 200 reais. 23% dos entrevistados informaram
que investirão de 80 a 100 reais, assim como 23% disseram investir de 100 a 150 reais e 23% informaram
que irão gastar mais de 200 reais.
“O consumidor tem que pesquisar, são aumentos
médios no mercado e buscar promoções que vão ocorrer
se as vendas não acompanharem o esperado”, aponta
Luiz Carlos Ongaratto, Professor e Mestre em Economia.
Quando o assunto é local, os shoppings tem 32% da
preferência, superando a internet (27%) e as lojas de rua
(16%). Por fim, a pesquisa também revelou o que interfere
na compra: preço (30%) e qualidade (24%) são os principais,
mas a entrega de brinde (1%) e a possibilidade de estacionamento (2%) também aparecem. (Especial para O Hoje)
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Em créditos decorrentes de verbas
alimentícias não incide imposto de renda
A 7ª Turma do Tribunal Regional Federal
da 1ª Região (TRF1) negou provimento à
apelação da União da sentença que julgou
procedente o pedido da autora no sentido
de recalcular os valores retidos a título de
imposto de renda sobre os créditos recebidos
decorrentes da ação trabalhista pagos à autora, bem como obrigada a restituir os valores
retidos a título do imposto de renda incidentes
sobre os juros de mora das verbas trabalhistas
devidas na ação. A relatora, desembargadora
federal Gilda Sigmaringa Seixas, citou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) no sentido de que não incide imposto
de renda sobre os juros de mora devidos
pelo atraso no pagamento de remuneração

por exercício de emprego, cargo ou função,
concluindo que se o valor recebido foi decorrente de recomposição de um prejuízo,
não será exigido imposto de renda, mesmo
que o pagamento de tal montante não se dê
sob a rubrica indenização. A decisão do Colegiado levou em consideração que, no caso
em questão, os valores referem-se aos juros
de mora em razão da soma de vantagens remuneratórias a que a autora tinha direito e
que não foram pagas no momento devido,
cujas parcelas venceram e o pagamento decorreu de comando judicial da ação trabalhista que escapam à regra geral da incidência
do IRPF, posto que, excepcionalmente, configuram indenização por danos emergentes.

Quitação ampla
A Oitava Turma do
TST homologou acordo
extrajudicial, com quitação ampla, geral e irrestrita de contrato de trabalho, firmado entre o
Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda.
e uma supervisora. O
acordo havia sido homologado apenas parcialmente pelas instâncias
inferiores, o que, segundo

o colegiado, é vedado em
processo em que as partes acionam voluntariamente a Justiça. A relatora, ministra Delaíde Miranda Arantes, afirmou
que a quitação do acordo
deve ser reconhecida nos
termos em que pactuada,
“inclusive com cláusula
de quitação ampla, geral
e irrestrita do contrato
de trabalho”.

Novidades no
Estatuto da Advocacia
Foi publicada no Diário Oficial da União a
sanção da Lei 14.365, de
2022, que faz uma série
de mudanças no Estatuto
da Advocacia e nos códigos de processos Penal
e Civil. As alterações se
referem a prerrogativas,
à fiscalização da atividade, a honorários e a
limites de impedimentos
ao exercício da profis-

são. O texto teve a votação concluída no Senado
em 11 de maio e apresentou pontos polêmicos, como a garantia do
saque de parte dos honorários advocatícios em
caso de bloqueio judicial
dos bens do cliente e
a série de restrições para
a concessão e realização
de busca e apreensão
em escritórios.

A morosidade é um
dos principais
problemas dos
juizados especiais
Levantamento realizado pelo
CNJ, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (Pnud), mostrou que os juizados especiais
estão garantindo o acesso à
Justiça, por meio de princípios
como a oralidade, a simplicidade
e a economicidade processual,
de forma gratuita. Contudo, o
trâmite dos recursos retarda a
conclusão dos processos, descaracterizando o serviço, que
deveria seguir um rito sumaríssimo, com celeridade.

STJ aceita denúncia contra
conselheiro do TCE do Rio de Janeiro
A Corte Especial do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) recebeu uma denúncia do
Ministério Público Federal (MPF) contra o
conselheiro do Tribunal de Contas do Rio
de Janeiro Marco Antonio Barbosa de Alencar e sua esposa, Patrícia Mader de Alencar,
pelos crimes de evasão de divisas e lavagem
de dinheiro. Também por unanimidade, o
colegiado determinou o afastamento do
conselheiro de suas funções por um ano.
Segundo a relatora do processo na corte,

ministra Isabel Gallotti, na fase de recebimento da denúncia não é possível analisar
a suficiência ou a procedência das informações contidas na denúncia, sendo necessário, apenas, aferir indícios do cometimento de crimes a serem averiguados
no curso da ação penal. "A denúncia não
deve ser analisada à luz da suficiência, ou
não, de provas incontestáveis da prática
da conduta criminosa, mas à luz da aptidão
da descrição dessa conduta", destacou.

RÁPIDAS

t

2 Corregedor Nacional de Justiça - O Senado Federal aprovou a indicação do ministro

do STJ, Luis Felipe Salomão, ao cargo de corregedor nacional de Justiça. Ele tomará posse
em agosto. Agora, a aprovação é enviada para nomeação pela Presidência da República.

MS prorroga Campanha Nacional
de Vacinação contra gripe e sarampo
O Ministério da Saúde prorrogou até o dia 24 de junho a
Campanha Nacional de Vacinação contra Gripe e Sarampo
para os grupos prioritários,
com o objetivo de aumentar
as coberturas vacinais para as
duas doenças.
De acordo com a pasta, a
partir do dia 25 de junho os
estados e municípios poderão
ampliar a vacinação contra a
gripe para toda a população
a partir de 6 meses de idade,
enquanto tiverem doses disponíveis. Já foram distribuídas
cerca de 80 milhões de doses
para todo país.
Os grupos prioritários para
a vacinação da Influenza são

os idosos acima de 60 anos de
idade; trabalhadores da saúde;
crianças de 6 meses a 5 anos
incompletos; gestantes e puérperas; povos indígenas; professores; pessoas com comorbidades ou com deficiência permanente; integrantes das forças
de segurança, de salvamento e
Forças Armadas; caminhoneiros
e trabalhadores de transporte
coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso;
trabalhadores portuários; funcionários do sistema prisional;
população privada de liberdade
e adolescentes cumprindo medidas socioeducativas.
Os grupos prioritários somam quase 80 milhões de bra-

sileiros e, até o momento, a
cobertura vacinal chegou a
44% desse público.

Sarampo

O Ministério da Saúde ressalta que a imunização contra o
sarampo faz parte do Calendário
Nacional de Vacinação e as doses
ficam disponíveis durante todo
o ano. É utilizada a vacina tríplice
viral, que também previne contra a caxumba e a rubéola.
Pelo Calendário Nacional
de Vacinação, a vacina deve
ser aplicada nos bebês ao completarem 1 ano de idade e reforço entre 4 e 6 anos de idade.
(Luan Monteiro, especial
para O Hoje)
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Festas juninas retornam ao
presencial após dois anos
Fotos: Pedro Pinheiro

As tradicionais
quermesses são
realizadas durante
todo o mês de
junho na Capital
Ítallo Antkiewicz
Com a chegada do mês de
junho, muitas pessoas já ficam
animadas para curtir as festas
juninas, comuns nesta época
do ano. As celebrações em
2022 retomam o formato presencial, depois de dois anos
de pausa por conta da pandemia. Assim, não vai faltar canjica, pé de moleque, bolinhos
e as inúmeras várias comidas
de milho para aproveitar.
Os pratos típicos de festa
junina, um dos principais atrativos da celebração, não escaparam da alta de preços vista
nos últimos meses. Mesmo assim, os consumidores não dispensam bons pratos juninos
à base de milho, um ingrediente indispensável, que é
um dos principais produtos
agrícolas brasileiros.
O milho aparece como um
dos principais símbolos das
festas juninas por ser matéria-prima de diversos pratos
normalmente encontrados durante o evento, a exemplos de
pipoca, curau, canjica, polenta,
cuscuz e milho cozido, mesmo
que essas receitas também sejam encontradas e produzidas
ao longo do ano.
É justamente a partir do
mês de junho que começa a
temporada de colheita do cereal nas plantações, com trabalhos que ocorrem até agosto. Sua pluralidade na cozinha
só ajuda a tomar conta de
grande parte das atenções do
público que costuma participar do evento anual.
As tradicionais festas juninas são realizadas durante
todo o mês de junho na Capital. Clubes, igrejas, associações e empresas reúnem bar-

A Paróquia São
Paulo Apóstolo vai
manter o drivethru das comidas
típicas da época,
mas as festividades
serão presenciais

racas com comidas típicas e
atrações musicais. Há festas
com entrada gratuita e também com ingressos que variam de R$3 a R$25.
Várias paróquias da Capital
já divulgaram suas programações especiais, com missas e
quermesses para os fiéis e público em geral.
A Paróquia São Paulo Apóstolo decidiu retomar a tradicional quermesse após dois

anos. O sucesso das comidas
em formato drive thru motivou
a paróquia a manter o formatou apesar da tradicional festa
presencial. As quadrilhas ficarão para o próximo ano, mas
a expectativa é de muita festa.

Principais eventos
juninos em Goiânia

Teve início no último dia
26 de maio, a Festa Social da
Paróquia Santo Antônio, localizada na Av. Circular, 212,
St. Pedro Ludovico, que acontecerá ainda nos dois próximos finais de semana. Apesar
disso, a Festa Religiosa da paróquia começa no dia 1º e vai
até o dia 13, com missas às
19h, com exceção dos sábados,
que acontecem às 17h. Nos
próximos fins de semana, de
2 a 5 de junho, e de 9 a 13 de
junho, a igreja retoma sua
programação junina, com diversas barraquinhas de comidas típicas, além de decoração temática. O ingresso

para entrar custa R$3.
Mais um destaque entre as
festas juninas em Goiânia, o
arraiá da paróquia Apóstolo
São Paulo, localizada na Av. T7, 295, St. Oeste, acontece nos
dias 3, 4 e 5 de junho (sexta a
domingo), com entrada franca.
O melhor é que você pode
aproveitar as delícias típicas
no local, ou comprar pelo Drivre-Thru. Na sexta, a programação vai das 19h às 22h, enquanto no sábado e domingo,
das 17h às 22h. Sem dúvida,
uma boa opção para curtir
com toda a família.
Se você ainda está em busca
de boas festas juninas em Goiânia para aproveitar, a Paróquia
São Francisco também é alternativa. A trezena de Santo Antônio acontece a partir da última terça-feira (31), na sede
da igreja, localizada na 9ª Avenida, 111, Setor Leste Universitário. A programação religiosa acontece até o dia 13, com
missas às 19h. Já a programa-

ção social oferece quermesse
com barraquinhas de comidas
típicas, sempre após o término
das missas. No dia (11) acontece o “Show Bingo” às 20h30,
e no dia (12/6), haverá apresentação de quadrilhas, também a partir das 20h30.
O Arraiá das Mães Empreendedoras, será realizado
no dia 12 de junho, localizado
no Parque Flamboyant, Rua
15, nº 103 -157, no Jardim
Goiás, terá cardápio junino,
brincadeiras e sorteio de brindes. Os visitantes poderão adquirir roupas, calçados, acessórios, objetos de decoração,
arranjos florais, cosméticos e
outros produtos.
Entre as festas juninas em
Goiânia, o Arraiá Bom Pastor
é um dos mais esperados. Realizado na paróquia do Jardim
Guanabara, localizada na R.
Porto Alegre, Jardim Guanabara, tem previsão para acontecer no dia 23 de junho, a
partir das 20h.

Variação nos preços de alimentos juninos
Segundo levantamento da
Fundação Getúlio Vargas (FGV),
o valor médio dos ingredientes
mais utilizados na data junina
acumula alta de 16% em um
ano, o dobro da inflação do
período (7,98%).
Os principais reajustes nos
produtos procurados pelos consumidores ficaram com o milho branco para mingau
(57,24%), arroz (52,45%) milho
branco para pipoca (39,72%),
carne bovina (34,4%) azeite de
dendê (29,10%), açúcar refinado (29,04%) e da linguiça
(27,74%). Com isso, vendedoras
desses pratos regionais precisaram ajustar os preços no
cardápio, especialmente dos
mingaus e comidas acompanhadas de arroz. Entre os itens
analisados, apenas a maçã e a
batata-inglesa sofreram um recuo nos preços, de 1,57% e
14,54%, respectivamente.
O economista da FGV Matheus Peçanha explica que o
aumento do volume de exportações para a Ásia durante a
pandemia reduziu a oferta de
carne no mercado interno. “A
crise hídrica vivenciada pelo
Brasil interfere no plantio de
cereais e leguminosas como
soja, milho e amendoim, o que

Principais alimentos das tradicionais festas juninas sofreram aumento na retomada dois anos depois
também pressiona os preços
de alimentos consumidos nos
festejos juninos”, afirma.
Peçanha ressalta que com
a estiagem nos principais pontos de plantio dos cereais e leguminosas, a produção de soja,
milho, arroz e amendoim ficaram impactadas. “Isso refletiu no aumento de preços desses produtos in natura, bem
como das carnes, que usam

milho e soja como ração. Muitos desses produtos não têm
substituto”, pontua.
Segundo o economista, essas taxas dependem de condições de safra que, nos últimos
meses, não foram muito favoráveis, o que acabou possibilitando essa variação em 12 meses. "Não quer dizer que seja
uma situação permanente porque, como são lavouras curtas,

a oferta se restabelece rapidamente e os preços tendem a
devolver toda essa gordura,
todo esse aumento acumulado
nos últimos meses. O ponto
principal é que esses aumentos
não são duradouros", explica.

Câmbio

Outros itens componentes
da cesta, principalmente os
derivados do trigo, soja e mi-

lho, tiveram aumentos mais
fortes porque, no ano passado,
ocorreu uma desvalorização
cambial maior.
O economista Marcelo Daher pontua que este ano o
câmbio anda estável, devolvendo um pouco da valorização nos últimos dias. "O
acumulado em 12 meses ainda fica pressionado. Como os
preços das commodities (produtos agrícolas e minerais comercializados no mercado internacional) são negociados
em bolsa, em especial milho
e trigo, os preços dos derivados subiram muito, apresentando aumentos de dois dígitos. Isso tende a inflar também um pouco a variação
média da cesta feita para esse
período do ano”, afirma.
Daher pontua que entre os
alimentos in natura, como batata-inglesa e couve, não há
tendência de que a alta perdure por muitos meses. "A gente está vendo na coleta de preços do segundo trimestre uma
desaceleração muito forte nessas famílias 'in natura' e ela
deve durar, pelo menos, até o
final de julho, início do terceiro
trimestre”, explica. (Especial
para O Hoje)
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Guerra na Ucrânia completa 100
dias com 14 milhões de deslocados
ONU diz que
é a maior crise
de refugiados
na Europa
Há precisamente 100 dias,
em 24 de fevereiro, tropas
russas invadiram a Ucrânia.
Mais de 14 milhões de pessoas
estão deslocadas. Para a Organização das Nações Unidas
(ONU), é a maior crise de refugiados na Europa desde a
Segunda Guerra Mundial.
A ONU confirmou a morte
de mais de 4 mil civis na
guerra, mas admite que esse
número está muito aquém
da realidade.

Lugansk

Ao completar 100 dias de
conflitos, a Rússia começa a
alcançar as primeiras grandes
vitórias contra o Exército ucraniano em Donbass. O relatório
diário dos serviços britânicos
de informação militar mostra
que as tropas russas “controlam 90% de Lugansk”, no Leste
da Ucrânia, e que deverão conseguir o controle total da região
“nas duas próximas semanas”.
A guerra na Ucrânia atinge nesta sexta-feira (3) a marca dos 100 dias. O período é
marcado pela pior crise de
refugiados e deslocados na
Europa desde a Segunda
Guerra Mundial, com milhões
de pessoas em fuga e milhares de mortos.
Após meses com a acumulação de tropas nas fronteiras
do país vizinho e de vários
desmentidos de que uma invasão estava sendo planejada,
o presidente russo, Vladimir
Putin, anunciou, em 24 de fe-

Pelo menos milhares
de pessoas
morreram e milhões
fugiram do país,
enquanto russos
conseguiram
dominar um quinto
do território
ucraniano

vereiro, o lançamento de uma
“operação militar especial”
para “a desmilitarização e a
desnazificação” da Ucrânia.
Desde então, a ofensiva
militar russa na Ucrânia deixou um rastro de destruição
no território ucraniano e causou a fuga de mais de 14 milhões de pessoas de suas casas
– mais de 8 milhões de deslocados internos e mais de 6,8
milhões para países vizinhos
-, de acordo com dados da Organização das Nações Unidas
(ONU), que classifica a crise
de refugiados como a pior na
Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
A ONU confirmou a morte
de mais de 4 mil civis na guerra desde 24 de fevereiro, mas

“PUXADAS PELAS JANELAS”

a organização admite que esses números estão muito
aquém da realidade. Também
segundo organização, cerca
de 15 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária na Ucrânia.
A invasão russa foi condenada pela comunidade internacional, que respondeu com
o envio de armamento à Ucrânia e a imposição à Rússia de
sanções que atingem praticamente todos os setores.
Nos últimos 100 dias, a ofensiva militar de Moscou em solo
ucraniano teve igualmente sérias e históricas repercussões
na segurança europeia. Em
maio passado, a Finlândia e a
Suécia formalizaram o pedido
de adesão à Organização do

Tratado do Atlântico Norte
(Otan), confirmando o fim de
uma neutralidade militar histórica naquela que é considerada a maior alteração da arquitetura de segurança europeia em décadas.
Nesta semana, a Dinamarca realizou referendo, em que
dois terços dos eleitores votaram a favor de o país aderir
à política de defesa comum
europeia, algo que a diplomacia de Copenhague admite
ocorrer em julho.
Na última quinta-feira, em
intervenção por vídeo no Parlamento do Luxemburgo, o
presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, admitiu que a
Rússia controla cerca de 20%
do território da Ucrânia. (ABr)

ALERTA

Enviados de EUA, Coreia
do Sul e Japão se reúnem
em meio a sinais de teste
nuclear norte-coreano

Dezenas de passageiros ficam feridos após o descarrilamento ocorrido no estado da Baviera

Acidente de trem mata ao menos
quatro no Sul da Alemanha
Pelo menos quatro pessoas
morreram e dezenas ficaram
feridas na sexta-feira (3) quando um trem regional de passageiros descarrilou no estado
da Baviera, no Sul da Alemanha. Um porta-voz da polícia
disse que os serviços de emergência concluíram uma grande
operação para libertar os passageiros dos destroços.
“Até onde sabemos, todas
as pessoas foram resgatadas
do trem”, disse, acrescentando que a remoção dos vagões
tombados, no entanto, “certamente levaria alguns dias”.
Segundo a polícia, 30 pessoas ficaram feridas, sendo
que 15 delas foram levadas a
hospitais.
O veículo partiu de Garmisch-Partenkirchen, localidade turística de montanha

famosa internacionalmente,
e seguia em direção a Munique, capital da Baviera. Ainda
não se sabe o que causou o
descarrilamento do trem,
ocorrido por volta das 12h20
(horário local).
Vários vagões viraram e
alguns chegaram a cair do
leito dos trilhos nos arredores
de Burgrain, localidade ao
norte de Garmisch-Partenkirchen, segundo o jornal regional Münchener Merkur.
“As pessoas foram puxadas
pelas janelas”, disse um porta-voz da polícia, acrescentando que havia feridos de
“todas as faixas etárias”.

Seis helicópteros
e 500 socorristas

Seis helicópteros de resgate foram acionados para

levar os feridos aos hospitais,
de acordo com um porta-voz
do serviço ADAC Air Rescue.
Cerca de 500 pessoas trabalharam no resgate.
Pelo Twitter, o governador
da Baviera, Markus Söder,
lamentou as vítimas, desejou
“rápida recuperação a todos
os feridos” e agradeceu aos
socorristas pelo rápido auxílio prestado.
E empresa estatal de trens
Deutsche Bahn também expressou suas mais profundas
condolências às famílias das
vítimas, assim como o chanceler federal da Alemanha,
Olaf Schoz.
O acidente ocorreu no último dia de aula antes das
férias escolares, motivo pelo
qual o trem também estava
cheio de crianças.

Autoridades de Estados Unidos, Coreia do Sul
e Japão se reuniram em
Seul nesta sexta-feira
para se preparar para
“todas as contingências”
em meio a sinais de que
a Coreia do Norte está se
preparando para realizar
um teste nuclear pela primeira vez desde 2017.
O representante especial dos EUA, Sung Kim,
se encontrou com seus colegas de Coreia do Sul e
Japão, Kim Gunn e Funakoshi Takehiro, após uma
avaliação norte-americana de que a Coreia do Norte está preparando seu local de teste em Punggyeri para o que seria seu sétimo teste nuclear.
Este ano, a Coreia do
Norte testou vários mísseis balísticos, incluindo
um que se acredita ser

seu maior míssil balístico
intercontinental, violando resoluções da ONU.
O recém-nomeado diplomata nuclear da Coreia do Sul Kim Gunn
afirmou que a “busca implacável da Coreia do
Norte por armas nucleares só acabará fortalecendo nossa dissuasão”.
Na semana passada,
os Estados Unidos pediram mais sanções da ONU
contra a Coreia do Norte
por causa de seus lançamentos de mísseis balísticos, mas China e Rússia
vetaram a sugestão, dividindo publicamente o
Conselho de Segurança
da ONU sobre a Coreia
do Norte pela primeira
vez desde que começou
a puni-la em 2006, quando o país realizou seu primeiro teste nuclear.

EXPRESSA
O Bundestag, o Parlamento alemão, aprovou
nesta sexta-feira (03/06) o aumento do salário mínimo para 12 euros (R$ 61,8) por hora, cumprindo
uma das principais promessas de campanha do
chanceler federal alemão, Olaf Scholz, durante a
eleição do ano passado. O aumento de quase 15%
deve vigorar a partir de outubro. Segundo do Ministério do Trabalho alemão, a medida vai beneficiar
diretamente mais de 6 milhões de trabalhadores.
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Nosso
infinito particular
O tão esperado show de Henrique e Juliano em Goiânia ocorre neste
domingo (5), no Estádio Serra Dourada, e promete emocionar os fãs
Lanna Oliveira
Enfim chegou o tão esperado
‘infinito particular’, é hora de ver,
ouvir e sentir ao vivo as músicas
que têm emocionado o Brasil. Conhecida pelas músicas que convidam multidões a relembrar amores
e desilusões com boas doses de
drinks, a dupla sertaneja Henrique
e Juliano desembarca em Goiânia
neste domingo (5). Após anos sem
se apresentarem na Capital, eles
voltam para cantar no Estádio Serra Dourada, a partir das 15h. O
evento ainda conta com shows de
Israel e Rodolffo, John Amplificado,
Vitor e Luana e o rapper Hungria.
Com músicas ouvidas mais de
150 milhões de vezes cada uma,
quase dez milhões de ouvintes mensais nas plataformas de áudio, a
dupla Henrique e Juliano não é definida pelos números grandiosos
que alcançam. Eles são conhecidos
por terem um dos repertórios mais
tocantes e pela interpretação, como
se tomassem posse das histórias.
Histórias estas que arrastam fãs
de todas as idades para os shows,
onde a magia acontece. Estes momentos são registrados e viralizaram nas redes sociais, fãs emocionados e cantando profundamente.
Os irmãos que cantam desde
criança com incentivo do pai, que
sempre os apoiou no gosto pela música sertaneja, Henrique e Juliano
são nascidos no interior de Tocantins. Influenciados pelo sucesso da
dupla João Paulo e Daniel, os meninos começaram a se apresentar nas
rádios do município, chegando até
a se apresentar para um grande público interpretando e dublando os
sucessos da banda Mamonas Assassinas. Mas foi em 2012, quando se
mudaram para Goiânia e entraram
para o casting da Workshow, que
as coisas começaram a deslanchar.
A partir daí a relação dos cantores com a capital goiana se estreitaram e o laço com o público
goiano se fortaleceu. Intitulada a
Capital do Sertanejo, os fãs de
Goiânia são fervorosos quando o
assunto se trata de música e eles
estavam ansiosos pela volta de
Henrique e Juliano. Prova disso é
o fato dos ingressos terem se esgotado em apenas duas horas da
abertura das vendas. A um dia do

show, as vendas já estão no sexto
lote e os desavisados podem encontrar no site ticketou.com e nos
postos físicos, Bahrem Marista,
Bahrem Eldorado e Ótica Paris.
Intitulado ‘Infinito Particular’, o
show da dupla Henrique e Juliano
é esperado e promete ser marcante.
Aguardemos as emoções vividas, as
lembranças revividas, os choros pelos amores perdidos, o canto dos
amores que virão e as risadas pelas
as amizades feitas, porque é disso
tudo que se trata as músicas do
mais recente trabalho deles. O álbum
‘Manifesto Musical’ apresenta faixas
como ‘Arranhão’, ‘Acordo’, ‘A Maior
Saudade’, que estão há semanas no
top 50 das mais tocadas no Brasil.

Uma vida de música

Crescidos em meio a uma vida
simples, mas sempre com o sonho
da música, Henrique e Juliano mantêm a vida particular privada. Mas
casados, com dois filhos cada um,
eles vivem hoje em suas fazendas
no interior do Tocantins. Vivendo
integralmente para a música desde
2012 quando se mudaram para
Goiânia, a caminhada até serem
as referências que são hoje na música foi árdua. Um dos
grandes responsáveis pela guinada
na carreira da
dupla foi o escritório Workshow,
que abraçou o

projeto desde o início.
Eles se destacaram no cenário
nacional em 2013, quando lançaram
seu primeiro trabalho audiovisual,
o ‘DVD Ao Vivo em Palmas’. De lá
saíram sucessos, como ‘Mistura louca’, ‘Recaídas’ e principalmente ‘Tô
valendo nada’, que foi uma das músicas de maior destaque daquele
ano. No ano seguinte Em 2014 lançaram o segundo DVD, gravado em
Brasília para mais de 15 mil pessoas.
No repertório músicas inéditas que
viraram mega hits, como ‘Cuida
Bem Dela’, ‘Até Você Voltar’.
Durante a carreira, eles escolheram o nordeste para comemorar o
sucesso e agradecer o público com
um grande presente: A gravação do
terceiro DVD, ‘Novas Histórias Ao
Vivo em Recife’. Alí nasceram sucessos como ‘Na Hora da Raiva’,
‘Como É Que A Gente Fica’, ‘Nada,
Nada’ e ‘Flor E O Beija-Flor’. Que figuraram entre as mais tocadas do
ano e continuam batendo recordes
no Rádio e na internet. Repetindo a
receita dos anos anteriores a dupla
Henrique e Juliano, continua no
topo das paradas de sucesso com o
último projeto ‘Manifesto Musical’.
(Especial para O Hoje)
Conhecida pelas
músicas que
convidam multidões
a relembrar amores
e desilusões com
boas doses de
drinks, a dupla
sertaneja Henrique
e Juliano
desembarca em
Goiânia neste
domingo
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Galho torto pode, sim,
crescer e dar bons frutos
Urias é anunciada como participação especial no show da Pabllo Vittar

Festival
de sentir
Festival Sarará anuncia line-up da
edição de 2022 e promete um evento
grandioso, diverso e representativo
Lanna Oliveira
Os grandes festivais musicais tomam espaço na
agenda dos brasileiros e
vão além do Rock in Rio e
Lollapalooza. O Festival Sarará, que ocorre anualmente em Belo Horizonte (MG),
é um dos eventos que fazem parte desse circuito e
traz para o palco nomes
de peso da música nacional.
Marcado para 27 de agosto,
na Esplanada do Mineirão,
acaba de revelar que a cantora e compositora Urias
será a participação especial
do show da Pabllo Vittar.
Neste ano, o ‘festival de
sentir’ aumentou de tamanho e os ingressos podem
ser adquiridos pela plataforma Sympla.
O Festival Sarará é conhecido por promover encontros no palco e a dobradinha Pabllo Vittar e Urias
não é a única que está programada. Ocorrem também
a junção de Emicida com
Cynthia Luz, BK’ e Orochi,
BaianaSystem com Margareth Menezes e Black Alien,
e o dos Gilsons, que, em
breve, terá convidados revelados. O evento terá ainda
apresentações de Zeca Pagodinho, Gloria Groove, Karol Conká, Nath Rodrigues,
Marina Sena, Rebecca e Especial Elza Soares com Teresa Cristina, Luedji Luna,
Paula Lima, Nath Rodrigues
e Julia Tizumba.
O retorno ao formato
100% presencial é celebrado
com um line-up repleto de
representatividade, que exala amor e cumplicidade por
meio da arte. “Acredito que
conseguimos chegar nos artistas que melhor representam – de forma genuína – o
que o Festival propõe de
reflexão e propósito para
edição de 2022, que está
muito pautada no protagonismo feminino, equidade,
diversidade e qualidade sonora”, diz Carol de Amar,
diretora artística do festival
que assina a curadoria ao
lado de Mônica Brandão.

Mais do festival

O Festival Sarará começou em 2014, no Parque
das Mangabeiras. Suas primeiras atrações foram Criolo, Chama o Síndico e Baianas Ozadas. A ideia era promover um ambiente em
que tivesse o amor e respeito como pilares primordiais do evento. Na edição
seguinte, em 2015, o festival
aconteceu no mesmo local,
mas desta vez, além de
Baianas Ozadas, que já havia tocado no ano anterior,
Seu Jorge, Flávio Renegado
e Samba de Santa Clara
também se apresentaram
no evento, que só crescia.
O marco para o Sarará
foi em sua terceira edição,
quando foi palco da Virada
Cultural de Belo Horizonte,
em 2016. Foram mais de 50
mil pessoas em 24 horas no
Parque Municipal, contando
com as atrações: Sandra de
Sá e Lenine. Contudo, a real
consagração do festival na
capital mineira foi em sua
quarta edição, ocorrida em
2016. Foram sete mil pessoas no Parque Municipal
para curtir Criolo, Liniker,
MC Marechal, Gabriel O
Pensador, Tulipa Ruiz, MC
Cariol e Ney Matogrosso.
Com o crescimento do
festival, o Sarará foi para a
Esplanada do Mineirão em
2018, com o público de 20
mil pessoas. Nessa última
edição, Tom Zé, Emicida,
Drik Barbosa, Criolo, Mallu
Magalhães, Maria Gadu,
Marcelo Camelo, Nação
Zumbi, Lagum, Gloria Groove, Johnny Hooker, entre
outros artistas do evento
belo-horizontino, que se
transformou em um dos
maiores de todo estado. Na
edição de 2019, o Sarará
contou com Letrux, Marina
Lima, Lagum e Iza, Silva,
Mano Brown com Djonga,
Baco Exú do Blues, BaianaSystem, Duda Beat e Pablo
Vittar, e Gilberto Gil na sua
programação. Após dois
anos de evento virtual, agora é hora de matar a saudade. (Especial para O Hoje)

Teóloga Luciana Menezzes estreia na literatura com
obra que promove reflexões sobre a vida a partir de
um sentimento comum: a soberba
Desmistificar o velho ditado ‘galho que nasce torto,
morre torto’ é a missão da
teóloga Luciana Menezzes
no lançamento ‘Diário de
um Soberbo’. A obra gira
em torno de um sentimento
trivial do ser humano: a soberba. Do latim, superbia,
significa presunção ou orgulho e é caracterizada pela
pretensão e superioridade.
Soberbo da Silva é o protagonista desta história. Irmão do Orgulho, filho da
Autocomiseração e Falsa
Humildade, ele é uma pessoa comum e imperfeita,
mas que tem seu propósito
na vida. É isto o que o personagem descobre, em meio
a sessões de terapia e com
a ajuda de um diário. Nele,
escreve a visão – às vezes
bem-humorada – sobre fatos da vida, e leva o leitor à
reflexão sobre as próprias
experiências.
A mensagem trazida no
enredo é clara: o passado
não precisa, nem deve, determinar o futuro de alguém.
Um soberbo ontem pode ser
alguém melhor e trazer alguma contribuição ao mundo; para isto é preciso focar
no amor, perdão e autoconhecimento. “Eu não conseguia, por mais que tentasse,
ser um simples alguém. Até
porque a mudança exige autoconhecimento e, meu amigo, se conhecer dói.” (Diário
de um Soberbo, pág. 19)
Inspirada em grandes nomes da literatura cristã e
autoajuda, como Max Lucado e Augusto Cury, Luciana
traz citações e embasamento
bíblico ao enredo,
mas garante que a
leitura não contém
aspecto evangelista,
por isto é indicada a
todos. Sem receitas
prontas para solucionar
os dilemas internos, ela
reforça que o verdadeiro
responsável pela mudança é o próprio indivíduo.

A autora

Luciana Menezzes é formada em turismo, administração e teologia; e foi
professora de música por
18 anos. Ganhadora do prêmio Talentos do Banco do
Brasil 2019, na categoria
entretenimento, agora estreia na literatura com sua
primeira obra Diário de um
Soberbo. Com foco total na
carreira de escritora, quer
incentivar outras pessoas
a desenvolverem a habilidade da escrita.

CELEBRIDADES
Yasmin Brunet detona Jade Picon
em live: “O nível da pessoa”
Yasmin Brunet e Jade Picon parecem
ter cortado relações desde os boatos de
que a ex-‘BBB’ teria ficado com Gabriel
Medina, de quem a modelo se separou
neste ano. Na época, a filha de Luiza
Brunet deixou de seguir a jovem nas
redes sociais, atitude que foi sumariamente retribuída. Nesta quinta-feira (2),
a rixa ganhou um novo capítulo. Yasmin
participava de uma live da influencer
Valentina Drummond quando recebeu
um ataque de um fã da famosa. "Yasmin,

você tem uma inveja da Jade Picon", disparou uma internauta. O comentário
chamou a atenção da anfitriã, que, segundos depois, fez questão de retrucar:
"A Yasmin não tem inveja não, hein?
Uma pessoa dessas precisa ter inveja de
alguém?". Yasmin sorriu e rebateu: "Você
sabe como você percebe o nível da pessoa?
Pelo nível dos fãs que tem. Todo mundo
é biscoiteira, todo mundo é recalcada,
todo mundo é o caralho a quatro", frisou.
(Matheus Queiroz, Purepeople)

Inspirada em grandes nomes da
literatura cristã e autoajuda, Luciana
traz citações e embasamento nesta obra
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Tradição e futuro
Com a proposta de unir a
questão ambiental com o audiovisual, o FiCa deste ano
traz uma série de atividades
com três dias de programação. neste sábado (4) na Tenda multiétnica, que é instalada na Praça do Chafariz da
Cidade de Goiás, ocorre o
diálogo Carelli-Krenak: Pontes
entre a Tradição e o Futuro
com ailton Krenak e vincent
Carelli, às 10h. Quando: sábado (4). Onde: rua da Praça
Brasil Caiado, nº 16, Praça
Chafariz – Cidade de Goiás.
Horário: 10h.
Término do FICA
as cantoras maria eugênia
e vanessa da mata encerram,
neste sábado (4), a programação musical da 23ª edição
do Fica, na Cidade de Goiás.
as apresentações ocorrem
às 19h e 21h, respectivamente, na Praça de eventos, no
centro da antiga capital goiana. Quando: sábado (4).
Onde: rua Padre luís Gonzaga, nº 36/120, setor Central
– Goiás. Horário: 19h e 21h.
Esquenta BBQ Mix
neste sábado (4) na az-

Blues e rock
O blues e o rock são os
ritmos do lowbrow lab arte
& Boteco, neste sábado (4).
O som fica por conta da banda TnY, que se apresenta a
partir das 22h30 com andré
mols (guitarra e voz), Paula
Bernades (bateria) e Thiago
ricco (contrabaixo). Hector
Grecco e lucas Cezilio também fazem participações especiais nesta apresentação.
Quando: sábado (4). Onde:
rua 115, nº 1684, setor sul –
Goiânia. Horário: 22h30.
Circuito Cavalhadas
as Cavalhadas de Posse
retornam nesse final de semana após dois anos de ausência por conta da pandemia da Covid-19. O evento é

Divulgação

1

realizado no estádio serra
das araras, no sábado (4) e
domingo (5), marcando o primeiro final de semana do
Circuito das Cavalhadas de
Goiás. além do município, a
tradicional manifestação cultural ocorre, nesta primeira
etapa, também em santa
Cruz de Goiás, Jaraguá e em
Pirenópolis. Quando: sábado
(4) e domingo (5). Onde: rua
est. José Fernandes, nº 189,
setor Cafelândios – Posse.
Horário: 20h30 e 15h.

A volta do Beco
Ocorre neste domingo (5)
a inauguração do Beco da
Codorna com os 90 artistas
presentes. após 6 anos, a
galeria de arte urbana foi
revitalizada e o Festival Beco
3, reuniu artistas goianos,
nacionais e internacionais
para a maior ocupação cultural através do grafite em
Goiás. Quando: domingo (5).
Onde: av. anhanguera, nº
5331, setor Central – Goiânia.
Horário: 8h.

After sertanejo
a azzure Club apresenta também no domingo
(5), o after do show do
Henrique e Juliano. a dupla
vitor e luan traz sucessos
como ‘eu e eu’, ‘localiza
aí’, as duas canções com
participação da dupla de
sucesso Henrique e Juliano. durante a noite, o dj
Ponnce apresenta o Baile
do Ponnce para animar a
galera. e para finalizar, o
dJ andré melo encerra
mais uma noite na casa.
Quando: domingo (5).
Onde: av. 136, nº 222, setor marista – Goiânia. Horário: 22h.

Festa junina
O Quintal do Jajá dá início
à programação com temática
de festas juninas neste domingo (5), promovendo uma
roda especial de samba, forró
pé de serra e baião. O show
é realizado pelo músico ricardo Coutinho e pelo grupo
lucas e Os Caras, a partir
das 13h. Juntos, eles apresentam sucessos de ícones
como luiz Gonzaga, Falamansa, rastapé, dona ivone
lara, adoniran Barbosa, alceu
valença, Chico Buarque, seu
Jorge, Flávio José e Zeca Pagodinho. Quando: domingo
(5). Onde: rua 15, nº 538,
setor Central – Goiânia. Horário: 13h.

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
dia em que você estará com
muita energia. dia de renovar a
vida, pois você está se sentindo
restabelecido e potencializado
por uma energia criativa e de
ação. Os afetos e as associações
estão potencializados. existe um
avanço e você está corajoso para
dar um passo a mais.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
você poderá iniciar algo de
forma desinteressada, e isso
pode trazer um crescimento aos
olhos dos outros. além disso,
você também poderá oferecer
ajuda e se colocar à disposição,
o que te levará a ter um crescimento no futuro ou te colocar
em uma situação positiva.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
dia em que você faz muitas
trocas positivas e as relações ficam bem potencializadas. Hoje
é um dia em que você se torna
um tanto popular ou influente,
e as suas ideias ganham mais
adeptos e audiência. você também pode fazer uso das suas
palavras e dar bons conselhos.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
dia em que você precisa ter
concentração, mas é importante
ficar vigilante em relação às suas
emoções, pois elas podem te
trair ou você se autossabota,
preferindo permanecer na sua
zona de conforto, não saindo
por nada, então acaba perdendo
novas oportunidades.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
dia de celebrar e avançar. a
lua está no seu signo e você está
seguindo em frente, podendo receber proposta de trabalho e viagem. O dia te leva a ter um certo
descompromisso e mais tranquilidade nas experiências, aventurando-se a fazer coisas novas.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
Tome cuidado com situações
caóticas, começando a fazer um
monte de coisa e não sabendo
como começa e termina. vale a
pena fazer as coisas com calma
e uma de cada vez. é um dia em
que é preciso tomar cuidado
com gastos inesperados. Tome
algumas precauções.

7

Léo Iran

O espetáculo
nasceu a partir
da busca de
Deborah
Colker por
uma solução
para a doença
genética do
neto, a
epidermólise
bolhosa

Palco do Teatro Goiânia recebe
apresentação do espetáculo ‘Cura’
O Teatro Goiânia, unidade
da Secretaria de Estado de
Cultura (Secult GO), recebe
neste fim de semana duas sessões do espetáculo ‘Cura’, produção da companhia de dança
Deborah Colker. As apresentações são realizadas neste sábado (4) às 21h, e no domingo
(5) a partir das 19h no Teatro
Goiânia. Com duração de aproximadamente 1h, o espetáculo
é livre para todos os públicos
e conta com audiodescrição
para deficientes visuais.
O novo trabalho da Cia.
Deborah Colker estreou em
6 de outubro de 2021, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, e desde então já passou
por nove cidades, totalizando
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Vanessa da
Mata encerra,
neste sábado (4),
a programação
musical da 23ª
edição do Fica,
na Cidade de
Goiás

zure Club tem o esquenta do
BBQ mix, o maior evento de
churrasco do mundo com
cantores sertanejos. danilo
e davi, neto e Jr cantam inúmeros sucessos do cenário
musical e ainda na mesma
noite o dJ residente andré
melo, anima o público. Quando: sábado (4). Onde: av. 136,
nº 222, setor marista – Goiânia. Horário: 22h.

n

48 apresentações e público
de 50 mil pessoas. O espetáculo nasceu a partir da busca
de Deborah Colker por uma
solução para a doença genética do neto, a epidermólise
bolhosa. Indo muito além do
aspecto autobiográfico, ‘Cura’
trata sobre ciência, fé, luta
para superar e aceitar limites,
enfrentamento da discriminação e do preconceito.
A coreógrafa deu início ao
projeto em 2017, mas foi no
ano seguinte, com a morte
de Stephen Hawking, que encontrou o conceito para o espetáculo. Embora acometido
por uma doença degenerativa, a ELA (Esclerose lateral
amiotrófica), o cientista bri-

tânico viveu até os 76 anos e
se tornou um dos nomes mais
importantes da história da
física. “Quando foi diagnosticado, os médicos deram a
Hawking três anos de vida.
Ele viveu mais 50, criativos e
iluminados. Entendi o que é
a cura do que não tem cura”,
explicou Deborah Colker.
Além de ter sido inspirada
pela situação do neto e pela
biografia de Stephen Hawking, a bailarina que encabeçou o projeto também se
baseou em momentos experimentados durante uma viagem à Moçambique. Sendo
assim, o espetáculo traz momentos de dores, mas há esperança no final sempre bus-

cando preservar a alegria necessária à vida. Os interessados podem adquirir os ingressos pelo site (www.sympla.com.br), ou presencialmente no restaurante Komiketo, localizado na avenida
T-4. Os valores variam entre
R$ 80,00 e R$ 200,00.
Serviço
Espetáculo ‘Cura’ com a
Companhia de Dança Deborah Colker
Quando: Sábado (4) e domingo (5)
Onde: Rua 23, Nº 252, Setor
Central - Goiânia
Horário: 21h e 19h
Ingressos: sympla.com.br e
Komiketo

LIBRA
(23/9 - 22/10)
muita energia, mas também
muito caos. é importante tentar
ser moderado e manter o equilíbrio. as relações estão potencializadas e você pode receber muitos convites para eventos e compromissos. saiba escolher, pois
não conseguirá atender todos.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
Tome cuidado com o tédio. O
dia transcorre bem e você tem
muita sorte. você está com boa
saúde ou ela está em plena recuperação, mas hoje é um dia
que você precisa tomar cuidado
com os vazios emocionais. O positivo deste dia é se reinventar.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
dia em que você tem oportunidades novas para viver. existe
uma energia muito grande para
você se empoderar. O que está
faltando para essa popularidade
chegar é você se observar. é importante ter responsabilidade,
senão o dia fica complicado.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
Hoje o dia traz estabilidade
para você, podendo te deixar
mais concentrado com o seu núcleo familiar ou com pessoas do
seu convívio mais íntimo. Podem
acontecer passeios e viagens estão sendo planejadas ou realizadas, mas ao lado dessas pessoas.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
Tome cuidado com brigas e
competição, além de raiva, rigidez e querer tudo do seu jeito.
Hoje pode ser um dia em que
você precisa brigar para ter razão
ou briga para mostrar que está
certo, e tudo isso é extremamente cansativo. use a sua energia para algo mais construtivo.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
dia de muita diplomacia. vale
a pena descansar um pouco, cuidar da sua aparência, da sua vaidade, mudar ou sustentar o visual.
este dia também favorece os diálogos, para quem tem relacionamentos amorosos. Conversas sérias acontecem no dia de hoje.
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Essência
CINEMA
t

ESTREIA
Jurassic World: Domínio (Jurassic World domínio, 2022,
eua). duração: 2h26min. direção: Colin Trevorrow. elenco:
Chris Pratt, Bryce dallas Howard, Jeff Goldblum. Gênero:
ação, aventura, ficção científica.
Quatro anos após a destruição
da ilha nublar, os dinossauros
agora vivem - e caçam - ao
lado de humanos em todo o
mundo. Contudo, nem todos
répteis consegue viver em harmonia com a espécie humana,
trazendo problemas graves.
esse frágil equilíbrio remodelará o futuro e determinará,
de uma vez por todas, se os
seres humanos continuarão
sendo os principais predadores em um planeta que agora
compartilham com as criaturas
mais temíveis da história em
uma nova era. Cinemark Flamboyant: 12h10, 14h, 14h40,
15h20, 17h10, 17h50, 18h30,
19h40, 20h20, 21h, 21h40,
22h50, 23h30. Cinemark Passeio das Águas: 12h10, 14h,
14h40, 15h20, 16h20, 17h10,
17h50, 18h30, 19h30, 20h20,
21h, 21h40, 22h40, 23h30. Kinoplex Goiânia: 18h20, 202h,
20h30, 21h20. Cineflix aparecida: 14h30, 15h30, 16h,
18h40, 19h, 21h40, 22h. Cineflix Butiti: 15h20, 16h, 16h40,
17h20, 18h15, 19h, 19h40,
20h20, 21h10.
EM CARTAZ
Luta Pela Fé - A História do
Padre Stu (Father stu, 2022,
eua). duração: 2h04min. direção: rosalind ross. elenco:
mark Wahlberg, mel Gibson,
Jacki Weaver. Gênero: drama,
biografia. Baseado em uma
história real, Father stu é um
boxeador que vira um padre.
Quando uma lesão encerra
sua carreira no boxe, stuart
long se muda para los angeles sonhando em virar um ator.
enquanto trabalha como balconista de supermercado, ele
conhece Carmen, uma professora católica. determinado a
conquistá-la, o agnóstico de
longa data começa a ir à igreja
para impressioná-la. Cinemark
Flamboyant: 13h20, 14h.

O ﬁlme ‘Top Gun:
Maverick’,
protagonizado por
Tom Cruise,
continua em cartaz
em todos os cinemas
da Capital e de
Aparecida de
Goiânia

Top Gun: Maverick (Top Gun:
maverick, 2022, eua). duração: 2h11min. direção: Joseph Kosinski. elenco: Tom
Cruise, miles Teller, Jennifer
Connelly. Gênero: ação. na
sequência, acompanhamos
a história de Pete ‘maverick’
mitchell, um piloto à moda
antiga da marinha que coleciona muitas condecorações,
medalhas de combate e grande reconhecimento pela
quantidade de aviões inimigos abatidos nos últimos 30
anos. nesta nova aventura,
maverick precisa provar que
o fator humano ainda é fundamental no mundo contemporâneo das guerras tecnológicas. Cinemark Flamboyant: 12h, 12h50, 14h30,
15h10, 16h, 16h45, 17h30,
18h20, 19h, 20h30, 21h30,
22h, 23h40. Cinemark Passeio das Águas: 12h, 13h50,
14h20, 14h30, 15h, 16h45,
17h30, 18h20, 19h40, 20h50,

21h15, 22h35. Kinoplex Goiânia: 17h40, 18h20, 20h10,
20h20, 21h. Cineflix aparecida: 13h50, 15h40, 16h30,
18h50, 19h10, 21h30, 21h50.
Cineflix Butiti: 16h50, 20h30.

Flamboyant: 14h50, 18h,
21h10. Cinemark Passeio das
Águas: 13h, 16h, 19h10, 22h.
Cineflix aparecida: 14h10,
16h45, 19h20, 21h55. Cineflix
Butiti: 16h30, 20h.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (doctor
strange in the multiverse of
madness, 2022, eua). duração:
2h06min. direção: sam raimi.
elenco: Benedict Cumberbatch, elizabeth Olsen, rachel
mcadams. Gênero: Fantasia,
ação, aventura. após derrotar
dormammu e enfrentar Thanos, o mago supremo, stephen strange, e seu parceiro
Wong, continuam suas pesquisas sobre a Joia do Tempo.
mas um velho amigo que virou
inimigo coloca um ponto final
nos seus planos e faz com
que strange desencadeie um
mal indescritível, o obrigando
a enfrentar uma nova e poderosa ameaça. Cinemark

Sonic 2 - O Filme (sonic The
Hedgehog 2, 2022, eua). duração: 2h02min. direção: Jeff
Fowler. elenco: James marsden, Jim Carrey, Tika sumpter.
Gênero: animação, família,
aventura. após conseguir se
estabelecer em Green Hills,
sonic está pronto para mais
liberdade e quer provar que
tem o necessário para ser um
herói de verdade. seu teste
virá quando Tom e maddie
concordam em deixá-lo em
casa enquanto saem de férias
para ir ao casamento da irmã
de rachel. Cinemark Flamboyant: 12h05. Cinemark Passeio das Águas: 13h10. Cineflix
aparecida: 14h, 16h25. Cineflix
Butiti: 14h50.
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Negócios
Alexandre Paes

De acordo com a
Agência Nacional de
Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis, a nova
alta registrada no Estado
vai na contramão do
que aconteceu na maior
parte do País, e quem
acaba arcando com as
consequências, é o
consumidor

Como gasolina de Goiânia se
tornou a 3ª mais cara do Brasil

Alexandre Paes

Com a alta do dólar,
compra do barril de
petróleo internacional é um dos motivos do aumento
Alexandre Paes
Após novo aumento, o litro
da gasolina já é encontrado a
R$ 7,64 em Goiânia. Em escala
menor, o etanol também
acompanha a disparada e é
vendido a R$ 5,10 na Capital.
Desta vez, segundo o Sindicato
do Comércio Varejista e Derivados de Petróleo em Goiás
(Sindiposto-GO), o reajuste foi
feito pelas distribuidoras. A
guerra na Ucrânia tem ligação
com os novos preços, de acordo com a entidade.
O pior é que esse valor
pode subir ainda mais nos
próximos dias. Márcio Andrade, presidente do Sindiposto,
afirma que não é possível informar o percentual de reajuste, já que cada distribuidora e posto tem praticado
seus próprios preços.
Segundo Andrade, a alta
ocorre porque muitas distribuidoras importam o produto,
que subiu de preço, principalmente por conta da guerra
na Ucrânia. Márcio ressalta
que, atualmente, a Petrobras
vende em torno de 80% do
volume comercializado no
Brasil. Os outros 20% são importados.
“Acontece que o produto
importado tem sofrido reajustes em razão dos conflitos
internacionais e as distribuidoras já estão repassando isso
aos postos. A consequência
direta é o aumento nas bombas”, afirma.
A expectativa, porém, não
é animadora. “O mercado trabalha com a expectativa de
reajuste por parte da Petrobras, uma vez que o preço
do mercado internacional
está maior do que o preço interno”, explicou.
Diariamente tem ficado
mais difícil encher tanque. A
a única saída para rodar pela
cidade é continuar colocando
gasolina de pouco em pouco.
“Eu tenho que levar e buscar
diariamente os meus netos na
escola e, infelizmente, eu vou
colocando de 50 em 50 reais,
porque encher o tanque é impossível. E o preço que está só
prejudica a gente”, afirmou
seu Eugênio Nunes, aposentado que estava abastecendo o

Letícia Ariele

Mudança nos preços Médios eM goiás
seMaNa de 24 de abril

seMaNa de 15 de Maio

Gasolina: ............................r$ 7,578
etanol: ................................r$ 5,406

Gasolina: ............................r$ 7,605
etanol: ................................r$ 5,092

seMaNa de 1º de Maio

seMaNa de 22 de Maio

Gasolina: ............................r$ 7,559
etanol: ................................r$ 5,333

Gasolina: ............................r$ 7,629
etanol: ................................r$ 5,102

seMaNa de 8 de Maio
Gasolina: ............................r$ 7,594
etanol: ................................r$ 5,199

veículo no posto do Setor Sul.
Para quem quer economizar, uma das alternativas é
abastecer com etanol, que
atualmente tem o preço médio
de R$ 5,10. “Meu carro é flex.
E mesmo que o rendimento
dele por litro seja menor do
que abastecendo com gasolina,
eu prefiro economizar uns centavos colocando álcool”, disse
a psicóloga Ingrid Monteiro,
que pegou essa alternativa
para tentar segurar um pouco
de dinheiro na carteira.
Mas, independentemente
do tipo de combustível, quem
acaba pagando essa conta é
o consumidor. “Infelizmente
sempre sobra pra gente, os
consumidores. Eu quero ver
como nós que temos uma con-

dição mais humilde conseguiremos abastecer pra ir trabalhar sendo que o salário
aumenta menos de 100 reais
e o combustível triplica o valor. Minha saída foi vender o
carro e deixar a moto em
casa”, desabafou William Nascimento, que está indignado
vendo tudo encarecendo.
Atualmente, Goiânia é a terceira capital com o litro mais
caro do País. O preço médio
chegou a R$7,647 nos postos
goianienses. O que reflete um
aumento de R$0,4. No topo do
ranking das capitais com os
maiores valores praticados estão Teresina (PI), com R$8,111,
e Rio de Janeiro (RJ), R$7,704.
Com patamar recorde, a
terceira alta seguida fez com

que Goiás alcançasse o preço
médio de R$7,629 na gasolina,
o maior já registrado pela ANP
nos postos goianos. Assim, o
Estado é o quarto com litro
mais caro nas bombas. Perde
apenas para Piauí (R$8,058),
Rio de Janeiro (R$7,803) e Bahia (R$7,647).

Seis Estados
apresentaram
queda de preço

Na análise por Estado, apenas seis registraram algum
recuo no preço do litro da gasolina: Rio Grande do Norte (1,45%); Pernambuco (-0,54%);
Maranhão (-0,24%); Tocantins
(-0,17%); Alagoas (-0,12%); Minas Gerais (-0,09%); como também no Distrito Federal (-0,12).
A Bahia se destacou com o
maior aumento no valor do
combustível (5,69%), que pas-

Fonte: ANP

sou de R$ 7,365 para R$ 7,784.
O Piauí comercializou o litro
da gasolina com a maior média, de R$ 8,16, alta de 0,16%,
e o Rio Grande do Sul registrou
a média mais barata (R$ 7).
Entre todos os Estados, o
etanol apresentou recuo apenas em Goiás, de -0,38%, onde
o valor passou de R$ 5,22 para
R$ 5,20. O destaque para a
alta ficou com o Ceará (8,57%),
onde o preço médio passou
de R$ 6,13 para R$ 6,65.
Os postos de abastecimento do Pará venderam
o combustível pela maior
média (R$ 6,81), alta de
1,93%, e São Paulo a menor, a R$ 5,10. Enquanto
isso, o diesel teve recuo
em Goiás. O preço médio
registrado pela ANP passou
de R$6,999 para R$6,969.
(Especial para O Hoje)

