PESQUISA

Boa avaliação da gestão Ronaldo Caiado atrai empresas, diz secretário
O Instituto de Pesquisa de Opinião e Mercado FoxMappin divulgou pesquisa com o índice de aprovação
do governo Ronaldo Caiado (UB) em categorias consi-

deradas “pilares” de uma gestão. Conforme o levantamento, o governador teve o melhor índice na Segurança, com 53,56% de aprovação. Secretário de Estado

de Indústria, Comércio e Serviços, Joel de Sant’Anna
Braga Filho disse que os índices são frutos de investimentos e do “bom uso do dinheiro público”. Política 2
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Proposta de teto do
ICMS dos combustíveis
não deve reduzir preço
AleXAndrA GArciA

O impacto da tecnologia
nos processos de
auditoria médica
Opinião 3

A proposta de estabelecer um percentual
máximo para a cobrança do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
sobre diesel e gás de cozinha pode ter um
efeito contrário às expectativas do Governo
Federal. Caso a proposta seja aprovada, a

União ficará responsável por compensar
as perdas de arrecadação dos Estados ao
fixar um teto de 17%. O custo dessa medida
pode variar entre R$ 25 e R$ 50 bilhões de
reais. Goiás pode perder R$ 4,5 bilhões em
renúncia de receitas. Cidades 9

Pedro Pinheiro

MP recomenda que
prefeito vete novas
funções da GCM
A recomendação é da promotora de Justiça Carmem Lúcia
Santana, que aponta ilegalidades que violam a Lei Orgânica
Municipal. Especialistas também alertam que as novas atribuições ferem a Constituição e
geram um desvio de função da
guarda municipal. Cidades 11

O desafio de Lula
em Goiás sem um
palanque forte
Enquanto o pré-candidato do
Partido dos Trabalhadores,
Wolmir Amado, não deslancha
na expectativa do eleitor goiano, uma frente - dispersa - do
centro e da ultra-direita avança pela vaga no Palácio das
Esmeraldas. Política 5
PAdre WAGner FerreirA

O Pai está
comigo
Opinião 3

Sete dicas para vender mais no Dia dos Namorados
O mercado varejista segue otimista para o Dia dos
Namorados. A expectativa é de que as vendas aumentem 15% na comparação com o ano passado.

Segundo projeção da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping, cerca de 92 milhões de brasileiros devem realizar compras na data. Negócios 17

Em casa,
Vila Nova sofre nova
derrota na Série B

LEia nas CoLunas

t

Xadrez: Futuro político de

Rogério Cruz está ligado à
eleição de Thelma

Política 2

Pela décima primeira rodada
da Segundona, o time comandado pelo técnico Dado Cavalcanti perdeu por 2 a 0 para
o Brusque, no Onésio Brasileiro Alvarenga. Com o revés,
o Colorado segue na penúltima posição da competição nacional, com apenas 10 pontos
conquistados.

Econômica: Dívida líquida do
Estado acumula redução de
R$ 5 bilhões em 12 meses

Economia 4

Esplanada: Senadores da base

e oposição querem ressuscitar
PEC que muda indicação ao STF

Esportes 7

STF analisa pedido
para anular eleição
antecipada da Câmara

Política 2

Política 6

Jander Tattoo

na 16° edição
do 'Papo Xadrez'

Dólar: (paralelo) R$ 5,21 | Dólar: (comercial) R$ 5,212 |
Euro: (Comercial) R$ 5,964 | Boi gordo: (Média) R$ 221,15
Poupança: 0,3715% | Ouro: R$ 309,14 | Bovespa: -0,11%

Apesar da fama de 'estrelinha' entre alguns, Jander esclarece que negar alguns
trabalhos é sinal da melhoria na qualidade daquilo que produz. Essência 13

Furtos e roubos de
celulares se concentram
em grandes eventos

Cidades 10
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Futuro político de Rogério Cruz
está ligado à eleição de Thelma
Reeleição de Romário Policarpo na Câmara é questionada

STF analisa
pedido para
anular eleição
antecipada
O vereador por Goiânia Lucas Kitão (PSD) ajuizou uma reclamação no Supremo Tribunal Federal (STF) para anular a
eleição antecipada da mesa diretora da Câmara Municipal. O
pleito para o biênio 2023-2024 ocorreu em 30 de setembro do
ano passado e garantiu a recondução o atual presidente, Romário
Policarpo (Patriota), ao cargo.Vale citar, a peça é do final de dezembro de 2021 e tem o próprio Kitão como advogado. A ação
está conclusa ao relator, o ministro do STF, André Mendonça.
Ao O Hoje, Kitão explica que levou a reclamação ao STF
por ser uma ação que considera um caso de desrespeito à
Constituição, uma sentença que não obedeceu os entendimentos do Supremo. “É uma análise monocrática, que só
depende do relator”, afirma o vereador.
“A Constituição nos ensina que, qualquer cidadão, independente de ser autoridade ou não, está abaixo das leis e
instituições. Não tenho nada contra o presidente da Câmara,
mas como cidadão, vereador e advogado exerço meu dever
de defender a Constituição e a supremacia das instituições”.
Desta forma, ele pede a anulação da sessão que possibilitou
a terceira posse da Mesa.
A Câmara, por meio de sua procuradoria, disse em seu
pedido de impugnação que faltaram documentos para a propositura da reclamação. E, ainda, que não existe “perigo de
dano irreparável”, pois a eleição foi regular, “com amparo no
regramento regimental da Casa”. Desta forma, solicitou, em 30
de maio deste ano, que o relator negue o seguimento da ação do
vereador Kitão. (Francisco Costa, especial para O Hoje)

Os interesses partidários do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos) não se limitam
ao seu partido ou em apoiar a reeleição do governador Ronaldo Caiado (UB). O esforço para
‘segurar’ o presidente da legenda em Goiás, o
deputado federal João Campos, na base do governador, tem um objetivo crucial para o prefeito:
eleger sua mulher, Thelma Cruz (Republicanos),
deputada estadual. Ela representa a sobrevivência
política de Cruz a partir de 2024, ano que haverá
eleições municipais. O prefeito de uma certa
forma não tem um grupo político orgânico para
ser chamado de seu. A gestão nas secretarias
mais estratégicas são comandadas pelo Republicanos de Brasília, soma-se nessa equação, o fato
de que João Campos controla
uma boa parcela do partido
em Goiás. Rogério é umbilicalmente ligado à Igreja
Universal, portanto não
se ajoelha a João Campos.
Elegendo Thelma deputada estadual, ganha musculatura política
e reforça seu
projeto de reeleição.

xadrez@ohoje.com.br

Igual?

Muitos seguidores da Silvye, no entanto, a comparavam com a ex-colega
de emissora e ex-deputada, Raquel Azeredo, que deixou o Cidade Urgente - que
foi substituído pelo Balanço Geral -, foi à
política e, após um mandato, “desapareceu”, como observou uma seguidora.

Cobrança

A Federação dos Jornalistas e outras
10 organizações ligadas à defesa do Jornalismo e aos direitos e prerrogativas dos
jornalistas no país pediram audiência urgente com o governo brasileiro para discutir
o desaparecimento do jornalista inglês
Tom Phillips e do indigenista Bruno Araújo
Pereira, no Vale do Javari, no Amazonas.

R$100 mil

Ontem, no Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, o presidente Jair
Bolsonaro foi condenado pela Justiça
de São Paulo por dano moral coletivo
à categoria dos jornalistas.

Visita petista

O ex-senador e atual vereador de
São Paulo, Eduardo Suplicy (PT), vai
estar na Alego na próxima sexta-feira
(10) em uma audiência sobre a Renda
Básica Cidadã.

Preocupação
Tecnológico

Em sabatina promovida pela Associação Comercial e Industrial do Centro de Goiânia (Acic)
nesta terça-feira (7), no auditório do Sesc, o précandidato ao governo, Gustavo Mendanha (Patriota),
prometeu “criar um Estado inteligente”, tal qual,
diz ele, fez em Aparecida de Goiânia.

A Federação Goiana de Municípios
(FGM) e a Associação Goiana de Municípios
(AGM) se reuniram na terça-feira com o
presidente do Senado, Rodrigo Pacheco
(PSD), para tratar da preocupação com a
aprovação da PLP 18/2022, que trará alterações do entendimento do Sistema Tributário Nacional e da Lei Kandir.

CURTA

Missão

Depois de deixar a apresentação do Cidade
Alerta, da Record TV, a jornalista Silvye Alves (UB)
anunciou que é pré-candidata a deputada federal.
Nas redes, recebeu críticas pela escolha, mas sinais
de que pode angariar muitos votos.

t

2 Haroldo Naves e Carlão da Fox, da

FGM e AGM, respectivamente, avisaram que, com a aprovação da medida,
pode fazer com que Goiás perca R$
4,5 bilhões em receitas.

Boa avaliação de Caiado atrai
empresas, diz secretário
Percentuais altos em fatores
considerados “pilares” da gestão
refletem em segurança para as
empresas virem para Goiás, segundo
secretário Joel de Sant’Anna Braga Filho
Thauany Melo
O Instituto de Pesquisa de
Opinião e Mercado FoxMappin
divulgou pesquisa com o índice de aprovação do governo
de Ronaldo Caiado (UB) em
categorias consideradas “pilares” de uma gestão. Conforme o levantamento, o atual
governador do estado teve o
melhor índice na Segurança,
com 53,56% de aprovação. Em
sequência, recebeu 44,02% de
aprovação em Saúde, 39,66%
em Educação e, por último,
36,09% em Infraestrutura.
Após quatro anos de governo,
a resposta do público a respeito da gestão pode ser considerada positiva.
De acordo com o secretário
de Estado de Indústria, Comércio e Serviços (SIC), Joel de
Sant’Anna Braga Filho, os índices são frutos de investimentos e do “bom uso do dinheiro
público”. “O governo fez o dever de casa e aprovou a RRF.
O Estado que era o quarto pior
do Brasil em contas públicas
hoje é o terceiro melhor”, disse.
O secretário ainda comen-

tou sobre o resultado para a
Segurança Pública e como a
melhoria nessa categoria reflete na economia e no comércio. “Temos um índice de
roubo em Goiás que diminuiu
bastante, até que as seguradoras estão dando descontos.
O nosso seguro hoje é um
dos mais baratos do Brasil
graças à segurança pública.
Os seguros de cargas são mais
baratos”, afirmou. “Isso no
caso do comércio reflete em
uma boa segurança para as
empresas virem para Goiás.
Quando eles olham para o
Estado de Goiás, que já tem
uma logística boa já que está
no meio do país, eles olham
outros vetores”, completou,
em referência aos outos itens
da pesquisa.
O secretário ainda destacou
o papel do governo no Entorno
do DF, onde Caiado esteve no
último final de semana e tem
investido constantemente. “O
Entorno era um lugar que tinha toque de recolher. Depois
de um certo horário as pessoas
não podiam sair na ruas. Hoje
as pessoas podem estudar à

“Caiado resgatou a credibilidade dos goianos ao atacar com rigor a questão da segurança, saúde e educação”
noite as pessoas podem ter a
dignidade de ter o seu filho de
ter alguém da família tendo
momento de lazer fazer um
curso”, disse.
Já o prefeito de Jataí, Humberto Machado (MDB), afirmou
que a boa avaliação do governador Ronaldo Caiado (UB)
captada pela pesquisa FoxMappin não é nenhuma surpresa para ele. “Sempre digo:
não existe reeleição ganha,
mas o bom gestor que faz a
boa política sem demagogia,
voltada realmente para a po-

pulação, tem meio caminho
andado para a vitória. Caiado
resgatou a credibilidade dos
goianos ao atacar com rigor a
questão da segurança, saúde
e educação. O resultado é visível por onde ele caminha no
estado”, disse.

Pesquisa

O levantamento foi realizado entre os dias 28 a 31 de
maio de 2022 e abrangeu participantes de todas as regiões
do estado. Para a aferição dos
indicadores, foi utilizada uma

amostra de 870 entrevistados,
sendo esta distribuída segundo
gênero, faixa etária acima de
16 anos, nível de escolaridade
e amostra proporcional da população dos municípios.
O trabalho de levantamento de dados foi feito através
de entrevistas pessoais, telefônicas, além de formulário
digital enviado a grupos segmentados. O nível de confiança é de 95% para uma margem estimada de erro desejado de 3,32% para os resultados. (Especial para O Hoje)
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O impacto da tecnologia nos
processos de auditoria médica
Alexandra Garcia
Durante a pandemia, a tecnologia teve um
papel fundamental na área da saúde. De acordo
com estudo realizado pela International Data
Corporation, até o final de 2022, o investimento
em tecnologias nesse setor deve atingir US$
1.931 milhões, o que corresponde a cerca de R$
10 bilhões. Tendo em vista este cenário, diversas
áreas das instituições de saúde foram impactadas
positivamente, como é o caso dos processos de
auditoria médica, em que a tecnologia trouxe
inovações para aprimorar a operação de hospitais,
clínicas, bem como das operadoras de saúde.
Segundo relatório da Federação Nacional de
Saúde Suplementar (FenaSaúde), os custos com
assistência, como consultas, internações e outros
tratamentos, podem atingir 80% do faturamento
das operadoras de saúde. Nesse contexto, o processo de auditoria médica assumiu um papel
ainda mais estratégico, atuando como uma importante ferramenta de gestão no controle do
fluxo de informações voltadas à qualidade da
assistência do paciente.
Uma assistência de saúde segura realizada
em âmbitos hospitalares ou domiciliares requer
estudos de diversos processos, envolvendo as
equipes de especialistas, além de protocolos
científicos, regulamentações, contratualizações
e ainda conhecimentos técnicos assistenciais, o
que impacta fortemente na gestão dos custos e
consequentemente na gestão dos desfechos e
suas remunerações.
Existem formas de se auditar uma assistência
à saúde, tais como: as auditorias relacionadas
exclusivamente às contas hospitalares, auditorias
analíticas, auditorias concorrentes, auditorias
sobre a qualidade dos prestadores, entre outras.
Mas, neste artigo, constam as principais, que
ocorrem através do paciente internado, seja em
ambiente hospitalar ou domiciliar.
Neste contexto, a proposta do trabalho de
auditoria está relacionada diretamente à qualidade assistencial e seus custos relacionados,
exatamente os que impactam em sinistralidades.
Vale ressaltar que as equipes em auditorias são
multidisciplinares e diversificadas, sendo compostas por profissionais habilitados como enfermeiros, médicos, nutricionistas e psicólogos.
São estes profissionais especialistas que interpretam o nível de assistência prestada e elaboram
relatórios específicos com bases científicas.
Desta forma, as equipes e empresas envolvidas
neste ecossistema podem planejar ações com
mais assertividade com o objetivo de ofertar,
inclusive, serviços diferenciados, os quais se relacionam com a Segurança do Paciente, identificando as oportunidades de prevenção à saúde
e de maior valor agregado aos associados.
Voltando as auditorias, entre os principais
tipos destacam-se a auditoria analítica - que
analisa indicadores, sinalizando por meio de
um mapa dados sobre uma determinada situação,
região, perfil de prestadores, qualidade dos des-

fechos em saúde e tempo médio de atendimentos
hospitalares por determinadas patologias.
No caso das auditorias concorrentes, o profissional auditor se dirige pessoalmente até o
local do atendimento hospitalar, analisa as condições gerais do paciente, observa sua satisfação
e sua experiência frente aos protocolos de Segurança do Paciente, as quais são estipuladas
pelo Ministério da Saúde.
Não menos importante, após este mesmo
atendimento, o processo se fecha dentro da Instituição hospitalar ou domiciliar por meio do
fechamento da conta, onde então encontra-se a
auditoria de contas hospitalares. Naturalmente,
o serviço medido anteriormente é apresentado
em forma estratificada, ou ainda sob formas de
remunerações específicas acordadas entre prestadores e sua fonte pagadora.
O avanço da tecnologia possibilitou não somente agilidade nos processos de auditoria médica, como também mais qualidade. A tramitação
mais rápida e eficiente das informações permitiu
tomadas de decisão mais ágeis, uma vez que as
equipes podem dar andamento às solicitações e
otimizar o tempo de atendimento, fator mandatório na área da saúde. Além disso, os resultados
das auditorias contribuem para o planejamento
de metas e ações nas demais áreas da administração das instituições de saúde.
Hoje, o mercado dispõe de soluções que permitem a integração com o sistema de gestão da
operadora de saúde, auxiliando em todo o gerenciamento do plano. Tais ferramentas atuam
como um suporte para os auditores em todas as
etapas do processo de regulação, que passam a
analisar não apenas o procedimento solicitado,
como na possibilidade de atuação para a prevenção de imprevistos.
Os recursos tecnológicos têm facilitado as
rotinas dos profissionais de saúde nas auditorias.
Com os novos sistemas de integração, esses profissionais podem obter mais mobilidade e realizar
atendimentos simultâneos.
Um bom exemplo são os profissionais médicos
e enfermeiros que estão à beira leito que podem
acompanhar um processo de internação/auditoria
ao mesmo tempo em que conseguem solicitar
ou relatar a necessidade de prorrogação da internação de outro paciente ou, ainda, fazer a
análises, validações ou solicitações de exames.
É fato que a tecnologia, mais do que proporcionar vantagens à área médica, vem contribuindo
para uma melhor gesFotos: Divulgação
tão das instituições de
saúde, garantindo as
evidências de uma qualidade desejada aos serviços prestados, além
de otimizar a saúde financeira das operadoras na mesma medida
Alexandra Garcia é geem que torna a jornada
rente de auditoria em
de atendimento ao pasaúde
ciente mais eficiente.

O Pai está comigo
Padre Wagner Ferreira
Está bem próxima a Festa do Pai das Misericórdias deste ano. E juntos iremos refletir sobre
o tema: “O Pai está comigo”. Este tema nos remete
à última ceia, segundo a narrativa do evangelista
São João, ou seja, os capítulos 13 a 17 do quarto
Evangelho. Antes de viver sua Páscoa de morte e
ressurreição, e assim cumprir sua missão de
Messias Salvador da humanidade, Jesus instituiu
os sacramentos da Eucaristia e do Sacerdócio
ministerial, e concedeu também a seus discípulos
diversos ensinamentos a partir do gesto do lavapés, passando pelo discurso sobre o mandamento
do amor, a missão do Espírito Santo, o Paráclito,
concluindo a Santa Ceia com a oração sacerdotal
que Ele mesmo dirige ao Pai com a belíssima súplica: “Que todos sejam um (...) para que o mundo
creia que tu me enviaste!” (Jo 17,21).
Um dos discursos proferidos por Jesus é conhecido como o da Despedida, através do qual
os discípulos são esclarecidos sobre o mistério
da paixão e morte de Jesus e sua gloriosa manifestação na ressurreição (Jo 16,16-33). Nesse discurso, os discípulos afirmaram crer que Jesus
veio de Deus e, em seguida, o Senhor respondeu:
“Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou,
em que vos dispersareis, cada um para seu lado,
e me deixareis sozinho. Mas eu não estou só. O
Pai está sempre comigo” (Jo 16,31-32).
Quem crê em Jesus como Filho de Deus Salvador, recebe de sua fé a certeza da presença
amorosa de Deus em sua vida. Sendo assim, não
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Gean Alaesse
Cordeiro

Bancas:

há motivos para temer a solidão, sobretudo
quando nas tribulações e nas dificuldades da
vida, nossa confiança no amor do Senhor fica
por vezes abalada, chegando ao ponto de nos
sentirmos abandonados ou esquecidos por Deus.
Nesses difíceis momentos da vida, a fé em Jesus,
fortalecida pela ação da graça própria dos sacramentos da Igreja, fortalecida pela oração pessoal e comunitária, fortalecida pela escuta atenta
da Palavra de Deus, fortalecida pelo testemunho
da caridade aos irmãos, nos motiva a proclamar
do fundo da alma: “O Pai está comigo”.
Esta reflexão me faz recordar a letra de uma
canção gravada pelo fundador da Comunidade
Canção Nova, Monsenhor Jonas Abib: “Mesmo se
não te amaram, se com amor não te olharam, o
Pai sempre te amou e ama; Deus com amor sempre
te olhou”. Sim, meu irmão e minha irmã, creia
sempre que em Cristo Jesus, o Pai das Misericórdias,
sempre nos amou e ama e, por isso, não nos abandona jamais nos momentos em que nossa fé é colocada à prova. Porém,
se em algum momento
você se sentir abandonado(a) por Deus, tenha
gestos concretos de solidariedade com uma
pessoa que, de alguma
forma, precisa de ajuda
e, certamente, será rePadre Wagner Ferreira da Silnovada em seu coração
va é vice-reitor do Santuário
a convicção de Jesus: “O
do Pai das Misericórdias e da
Pai está comigo”.
Comunidade Canção Nova

R$ 2,50
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Juntos contra o suicídio
Hoje irei abordar um tema de extrema importância e que preocupa muito: o suicídio. São registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos
no Brasil e mais de 16 milhões no mundo. Tratase de uma triste realidade, que registra cada vez
mais casos, principalmente entre os jovens. Cerca
de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados
a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a
depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso
de substâncias. Por isso, se você conhecer alguém
que já tentou ou pensa em cometer, ajude esta
pessoa e se possível leve ela até um profissional.
Rogério Silva
Goiânia

CONTA PONTO

{

Recebemos reclamações
de pais de crianças de
diversos bairros, como
Residencial Santa Fé,
Residencial Forteville,
Residencial Fidelis,
Residencial Rio Verde,
Residencial Maria de
Oliveira e Madre
Germana”
Mauro Rubem (PT), vereador de
Goiânia, ao protocolar representação junto ao Ministério Público de
Goiás (MP-GO) contra o prefeito Rogério Cruz (Republicanos) e o secretário de Educação, Wellington
Bessa, para denunciar a falta de
transporte escolar aos alunos da
rede municipal desde o fim do contrato com a Ita Empresa de Transporte Ltda. no dia 11 de maio.

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
com a baixa qualidade do transporte público em Goiânia, os motoristas que trafegam pelas principais vias da capital
enfrentam, especialmente em horário de
pico, quilômetros de lentidão no trânsito.
As avenidas Goiás, 85, Tocantins, independência, Anhanguera, castelo Branco,
além da Marginal Botafogo tem uma velocidade média de 11 quilômetros por
hora. enquanto a frota de carros e motos
cresce vertiginosamente, os motoristas
se amontoam e brigam por espaços com
pedestres e ônibus do transporte coletivo. “Se depender da SMM (antiga SMT)
vai piorar. não tem uma engenharia de
tráfego estratégica, apenas colocam mais
e mais sinaleiros dividindo engarrafamentos e enforcando mais o trânsito”, reclama o leitor.
Johnatan Cezar Candido Mendanha

M

@ohoje
O Projeto de lei 1249/22, que garante
uma licença de três dias consecutivos por
mês para mulheres que sofrem com sintomas graves durante o período menstrual, será analisado pela câmara dos
deputados. A licença não afetará o salário
e só será acionada em casos em que a
menstruação prejudica a rotina da trabalhadora. “Que deus ouça quem está com
esse projeto, porque só quem tem endometriose sabe a necessidade desse
tempo. não é frescura. dor e fluxo intensos e cansaço extremo. É desânimo e uma
dor infinita”, comenta a leitora.
Elis Paiva (@elispaiva87)

N

@jornalohoje
Uma recente pesquisa divulgada pela Associação nova escola apontou que cerca
de 70% dos professores tiveram a saúde
mental afetada durante a pandemia e precisaram buscar algum tipo de apoio. Os
dados ajudam a levantar discussões cada
vez mais importantes, como ansiedade,
depressão e burnout, especialmente em
meio a profissionais da educação e estudantes. “Muito interessante esse assunto
ser abordado”, afirma o internauta.
Junior Cavalcante (@JuniorCorajoso)

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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É a oitava alta consecutiva do indicador desde 2021

Brasileiros com
dívidas em atraso
representam
28% das famílias
em maio
Rodrigo Melo
A taxa de inadimplentes, aqueles que têm contas ou
dívidas em atraso, chegou a 28,7% das famílias brasileiras
em maio. É a oitava alta consecutiva do indicador, que
cresce desde outubro de 2021. Os dados são da Pesquisa
de Endividamento e Inadimplência do Consumidor
(CNC) e foram divulgados nesta terça-feira (7/6).
Em abril, a inadimplência havia ficado em 28,6%.
Em maio de 2021, o percentual era de 24,3%. A parcela
registrada em maio deste ano (28,7%) é a segunda
maior taxa da pesquisa, iniciada em 2010, ficando atrás
apenas da observada em janeiro daquele ano (29,1%).
Já o percentual de famílias endividadas, ou seja,
aquelas que têm dívidas (em atraso ou não), ficou em
77,4% em maio, abaixo dos 77,7% de abril, interrompendo três meses de altas. Mesmo com a queda, a taxa
ainda é superior à de maio de 2021 (68%).
As famílias que não terão condições de pagar suas
contas em atraso também caiu, de 10,9% em abril para
10,8% em maio. Em maio de 2021, a taxa era de 10,5%.
O tipo de dívida mais comum continua sendo o
cartão de crédito, responsável pelo endividamento
para 88,5% das famílias endividadas.
Segundo a CNC, em maio, o comprometimento médio
da renda familiar com dívidas chegou a 30,4%, o maior
percentual desde agosto do ano passado (também 30,4%).
Do total de endividados, 22,2% precisaram de mais de
50% da renda para pagar dívidas com bancos e financeiras, proporção mais elevada desde dezembro de 2017.
O tempo médio do atraso para pagamento das
dívidas, entre aqueles com contas em atraso, chegou a
61,7 dias, abaixo dos 62,1 dias de abril, mas acima dos
61 dias de maio de 2021.

Maiores indices em 12 anos

As parcelas de famílias endividadas (com dívidas
em atraso ou não) e inadimplentes (com dívidas e
contas em atraso) atingiram os maiores valores em 12
anos, em abril deste ano, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).
O percentual de endividados chegou a 77,7% em
abril, o maior nível desde o início da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência (Peic), da CNC, em janeiro
de 2010. Em abril de 2021, as famílias com dívida eram
67,5%. Em março deste ano, eram 77,5%.
Já o percentual de inadimplentes chegou a 28,6%, o
segundo maior nível da pesquisa, ficando abaixo apenas
da taxa de janeiro de 2010 (29,1%). Em março deste
ano, a parcela era de 27,8%, enquanto em abril de
2021 chegava a 24,2% (4,4 pontos percentuais abaixo
do registrado em abril deste ano).
As famílias que não terão condições de pagar suas
dívidas chegaram a 10,9% em abril deste ano, acima
dos 10,8% do mês anterior e dos 10,4% de abril do ano
passado. Essa também é a taxa mais alta desde julho
de 2021, quando foram registrados os mesmos 10,9%.
O cartão de crédito é o principal motivo das dívidas. Entre as famílias endividadas, 88,8% têm dívidas com o cartão.
O tempo de comprometimento com as dívidas ficou
em 7,1 meses, abaixo dos 7,2 meses de março, mas acima
dos 6,8 meses de abril de 2021. (Especial para O Hoje)

EXPRESSA
A produção de veículos cresceu 6,8% em maio na
comparação com o mesmo mês de 2021, segundo balanço divulgado ontem (7) pela Associação Nacional
de Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Foram fabricadas em maio deste ano 205,9 mil unidades,
o que também representa um aumento de 10,7% em
relação a abril. No acumulado de janeiro a maio foram
produzidos 888,1 mil veículos, uma queda de 9,5% na
comparação com os primeiros cinco meses de 2021.
Segundo o presidente da Anfavea, Márcio de Lima
Leite, as montadoras ainda enfrentam dificuldades
para manter as linhas de produção com as faltas de
componentes em todo o mundo. “O problema de semicondutores ainda persiste. Devagar a situação tem,
não se normalizado, mas se tornado menos crítica.
Mas ainda um grande desafio para as fábricas entregarem e manterem o nível de produção”, disse durante
a apresentação dos dados. (ABr)

Dívida líquida do Estado acumula
redução de R$ 5 bilhões em 12 meses
Apesar da escalada das despesas correntes neste começo de ano eleitoral, alguns
entre os principais indicadores fiscais continuam a demonstrar evolução positiva,
sugerindo a preservação da higidez das
contas do setor público estadual. A dívida
líquida do Estado mantém forte trajetória
de queda, impulsionada pelos ganhos na
arrecadação, em grande parte relacionados
à inflação muito mais elevada, e ainda pelo
crescimento das disponibilidades líquidas
de caixa. Da mesma forma, conforme anotado na coluna de ontem, a folha de pessoal
tem encolhido como proporção das receitas
correntes líquidas, tornando-se o mais novo
“vetor de ajuste” das contas estaduais, antes
mesmo da aceitação de Goiás no famigerado
Regime de Recuperação Fiscal (RRF), espécie
de “Santo Graal” perseguido a todo custo
pela atual gestão estadual.
A dívida líquida saiu de R$ 18,484 bilhões
em abril do ano passado para R$ 14,468 bilhões em dezembro; recuou para R$ 13,992
bilhões ao final de fevereiro deste ano e
atingiu pouco menos de R$ 13,408 bilhões
em abril último. Em 12 meses, portanto, o
tamanho da dívida foi reduzido em 27,46%,
significando uma queda de praticamente
R$ 5,077 bilhões – algo como 15,2% da receita
líquida ajustada para cálculo do endividamento do Estado, no dado acumulado em
12 meses até abril deste ano. Como resultado,
a relação entre dívida e receita líquida en-

colheu de 65,41% em abril de 2021 para
45,87% em dezembro do mesmo ano, recuando até 40,18% em abril deste ano.

“Efeito receita”

Ao mesmo tempo, a dívida consolidada
bruta do Estado praticamente não sofreu
variações ao longo do período, chegando
mesmo a recuar ligeiramente entre abril
do ano passado e igual mês deste ano,
passando de R$ 23,729 bilhões para R$
23,382 bilhões, numa diminuição de 1,47%
ou R$ 347,872 milhões a menos). O aumento
das disponibilidades de caixa certamente
foi um fator decisivo para explicar a tendência de baixa do endividamento líquido,
favorecida ainda pelo comportamento da
dívida bruta. Mas não somente. O crescimento da receita líquida, que serve de
base para a definição do nível daquele
endividamento, operou, da mesma forma,
para achatar proporcionalmente a dívida
líquida. Considerando as receitas ajustadas
para aquele cálculo específico, os dados
oficiais, divulgados no portal Goiás Transparente (www.transparencia.go.gov.br),
mostram uma alta de 18,07% na comparação entre os 12 meses finalizados em
abril deste ano e idêntico período encerrado em abril do ano passado, avançando
de R$ 28,259 bilhões para quase R$ 33,367
bilhões, num ganho de R$ 5,108 bilhões
em valores aproximados.

BALANÇO
t

2 As disponibilidades de
caixa, depois de descontados os restos a pagar processados, depósitos restituíveis e recursos vinculados,
registraram salto de 88,31%
na comparação entre o saldo registrado em abril deste
ano, num total de R$ 9,874
bilhões, e o mesmo mês de
2021, quando somava praticamente R$ 5,244 bilhões.
Essa evolução correspondeu
a um incremento de R$
4,630 bilhões.
2

Na comparação com a
receita líquida acumulada
em 12 meses, as disponibilidades passaram de 18,56%
para nada menos do que
29,59% – acima mesmo dos
28,4% registrados em fevereiro deste ano, o que mostra alguma evolução também no curtíssimo prazo.
Como já registrado neste espaço, uma parcela não desprezível daquelas disponibilidades não pode ser livremente movimentada
pelo Estado e tem aplicação
previamente definida, seja
por disposição legal, seja
em função de contratos firmados pela administração
pública estadual. De toda
forma, seu crescimento aju-

dou a reduzir o peso do endividamento para o Estado.

2 Tomados também em
períodos de 12 meses, os
gastos com a folha reduziram fortemente sua participação na receita corrente líquida, ficando bem abaixo
dos limites definidos pela
legislação. A despesa com
pessoal e encargos avançou
apenas nominalmente quando comparados os períodos
de 12 meses terminados em
abril deste ano e no mesmo
mês de 2021, variando de
R$ 11,768 bilhões para R$
12,512 bilhões. Ou seja, cresceram 6,33% entre os dois
períodos, quase metade da
inflação acumulada nos 12
meses encerrados em abril
deste ano (12,13%), o que
pressupõe uma queda muito
próxima de 5,2% em termos
reais, consequência do enxugamento promovido ao
longo dos últimos meses.
2 A retomada gradual dos
pagamentos de juros e amortizações elevou essa conta
de forma aparentemente expressiva. Isso porque os valores pagos continuam muito
inferiores aos de anos anteriores à decisão liminar do

Supremo Tribunal Federal
(STF), que havia autorizado
o Estado a postergar aquele
tipo de despesa. No premir
quadrimestre deste ano, o
pagamento de juros exigiu
o desembolso de R$ 52,482
milhões, crescendo 462,66%
em relação a igual período
do ano passado (R$ 9,327
milhões). O gasto com amortizações cresceu 76,29%, de
R$ 20,291 milhões para R$
35,770 milhões.

2 Para comparação, os
juros nominais incorridos,
sem descontar receitas de
igual natureza, chegaram
a cair 27,0% na mesma
comparação, saindo de R$
677,869 milhões para R$
494,822 milhões (algo
como 9,4 vezes mais o valor efetivamente pago). O
superávit primário, de
qualquer maneira, teria
sido mais do que suficiente para fazer frente a esse
tipo de despesa, gerando
um saldo nominal positivo
de R$ 990,932 milhões entre janeiro e abril deste
ano, numa alta de 24,79%
frente ao superávit de R$
794,089 milhões registrado no primeiro quadrimestre de 2021.

33% dos trabalhadores não
sabem como utilizar o FGTS
Um levantamento feito
pela Serasa e pelo Banco Pan
mostrou que, apesar de 92%
dos trabalhadores afirmarem
conhecer o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS), 33% ainda não sabem
em que condições podem utilizar o próprio dinheiro. Entre as possibilidades menos
conhecidas pelos entrevistados estão “para fazer empréstimos” (64%) e “sacar o
saldo após 70 anos de idade”
(58%). Foram entrevistados
2.132 trabalhadores com registro em carteira no regime
CLT, entre 12 e 22 de abril.

Segundo a pesquisa, divulgada ontem (7) na capital
paulista, quatro em cada dez
entrevistados (38%) admitem
não saber qual o valor do
seu saldo do FGTS, sendo que
16% nem sabem que é possível consultar o saldo junto
à Caixa Econômica Federal.
Entre os consultados, 40%
têm até R$ 1.000 de saldo e
51% até R$ 2.500.
Entre aqueles que gostariam de usar o FGTS para
realizar sonhos, 45% pensam
em utilizar o saldo para adquirir um imóvel, 33% projetam usar os recursos para

montar o próprio negócio,
17% para pagar todas as dívidas e outros 10% afirmaram que pretendem usar o
resgate para limpar o nome.
Os juros baixos são o principal atrativo para solicitar
empréstimo com garantia
do FGTS.
Em termos de investimentos, 43% afirmam que o FGTS
é péssimo, pois há produtos
com melhor rentabilidade,
enquanto 39% consideram o
FGTS um porto seguro para
o futuro. Cerca de 33% só
pretendem sacar em caso de
extrema necessidade. (ABr)
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Como Lula pode avançar em Goiás
com candidatos mais à direita?
Especialistas
analisam que o expresidente petista
não deve, embora
com palanque
enfraquecido em
no Estado, sofrer
com influência de
candidatos mais à
direita ao governo
Yago Sales
Enquanto o pré-candidato
do Partido dos Trabalhadores,
Wolmir Amado, não deslancha
na expectativa do eleitor goiano, uma frente - dispersa, claro
- do centro e da ultra-direita
avança pela vaga no Palácio
das Esmeraldas. São eles: Ronaldo Caiado (UB), atualmente
distante demais do bolsonarismo; Vitor Hugo (PL), ungido
pelo próprio presidente sob a
anuência da cúpula do Partido
Liberal; e Gustavo Mendanha
(Patriota), que, como esfinge
no processo eleitoral, se coloca
à disposição para se contrapor
à reeleição de Ronaldo Caiado.
Não é possível, ainda, afirmar,
nem descartar, se o ex-governador Marconi Perillo (PSDB)
deve se candidatar.
Embora nos bastidores há
um sopro de esperança de
uma aliança entre Marconi e
o ex-desafeto - Lula - para
desbaratar Bolsonaro, que
busca reeleger-se, e Caiado,
na mesma busca pelo governo
goiano, o próprio tucano tem
se desvencilhado da teoria.
De qualquer forma, sem
apoio dessa ala mais conservadora em Goiás, que vai do
agronegócio ao setor evangélico-católico, o ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, o
principal risco à reeleição de

Jair Bolsonaro, com crescente
nas pesquisas, ainda consegue
expressividade em Goiás, mesmo sem um palanque forte.
Ludmila Rosa, cientista política da Universidade de Brasília, com um pé em campanhas eleitorais em Goiás, diz
acreditar que não há uma
verticalização muito significativa da eleição nacional
com as eleições nos estados,
sobretudo naqueles estados
em que os governadores não
têm um alinhamento tão objetivo nem com um lado nem
com o outro. “Desses candidatos que lideram as pesquisas nacionais (Lula e Bolsonaro), nós temos vários governos que já estiveram mais
próximos do Bolsonaro e hoje
não estão tanto”, destaca ela.
Neste contexto, Rosa lembra

De qualquer forma, sem
apoio dessa ala mais
conservadora em
Goiás, que vai do
agronegócio ao setor
evangélico-católico, o
ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, o
principal risco à
reeleição de Jair
Bolsonaro, com
crescente nas pesquisas,
ainda consegue
expressividade em
Goiás, mesmo sem um
palanque forte

que outros pré-candidatos que
nunca foram muito alinhados
a Bolsonaro, mas que também
não estão fazendo grandes acenos ao ex-presidente Lula. “Nós
estamos aqui no Estado de
Goiás, a eleição pro Estado é
uma eleição majoritária de
modo que se o governador Ronaldo Caiado fizer grandes acenos ao Jair Bolsonaro, ele pode
ter dificuldades com o outro
lado que é um polo mais alinhado com o presidente Lula”,
avalia a cientista política.
Na explicação, ela ressalta
que algumas pesquisas apontam que Goiás é um Estado
indeciso, onde os estatísticos
têm algumas dificuldades para
saber de fato quem pontua
na frente. “Há pesquisas que
os dois candidatos aparecem
empatados, há outras pesqui-

sas que apontam que existe
uma sensível melhora do Jair
Bolsonaro e outras que Lula
aparece na frente”, pontua.
Em um comparativo com
o pleito de 2018, ela rememora
que Bolsonaro estava liderando com muita folga nas pesquisas. “Eu acredito que as
coisas estão bem equilibradas.”
Com outros nomes, ela volta
a defender que não deverá
haver influência direta do eleitorado em um candidato em
relação à preferência por esse
ou aquele nome ao governo
federal. “Voto no Bolsonaro,
logo voto no Vitor Hugo ou
voto no Lula, logo voto no professor Wolmir Amado, não
acredito que isso vá acontecer.
É uma eleição com particularidades, eleições que estão mexendo com coisas diferentes.”

Governo Bolsonaro deve encarar um plebiscito
Pela forma com que a polarização se estabeleceu, muito mais atenuante do que a
de 2018, quando o alvo era o
Partido dos Trabalhadores
diante da enxurrada de denúncias de corrupção e a prisão do principal nome da sigla, o ex-presidente Lula, o
governo de Jair Bolsonaro deverá enfrentar um desaprovo
ainda mais acentuado. A tese
é defendida por Ludmila
Rosa. “A eleição majoritária
esse ano tem uma pegada
muito plebiscitária em relação ao que foi o governo Bolsonaro”. De qualquer forma,
Lula, mesmo na iminência de
ter a prisão decretada e depois de cumprida, continuava
à frente nas pesquisas.
Acerca dessa relevância
eleitoral lulo-petista, Jones Matos, cientista político e pesquisador, é taxativo: “Eu diria
que há um equilíbrio em Goiás.
Talvez haja um empate técnico
entre Lula e Bolsonaro”. Para
ele, o maior problema de Lula
na conquista pelo voto do goiano é a “falta de palanque”.
“Quem é o candidato do Lula
em Goiás?”, ironiza e dispara
sobre o nome escolhido pelo
PT, Wolmir Amado, ao governo: “Candidatura de mentirinha não vira nada. O Lula precisa de um palanque forte, um
candidato viável”.
Para apimentar um pouco,

ele sugere que o ex-governaEla ainda explica que Lula
dor Marconi Perillo deveria está sabendo usar o péssimo
ser o candidato do Lula em momento econômico a seu faGoiás. “Aí mudava o jogo. Sem vor comparando os números
um palanque viável e com- que teve quando foi presidente.
petitivo em Goiás, Lula nem “Então eu diria que há uma invirá a Goiás”, acredita ele.
certeza em dizer que o estado
Sobre o voto goiano, Lud- de Goiás seja um estado bolsomila Rosa se lembra que nos narista apesar de ser muito conúltimos 24 anos, das 3 vezes servador e do agronegócio.’’
em que o Lula foi candidato a
Sobre o conservadorismo
presidente,
atrelado ao
em duas deagronegócio,
las, ele gaJones Matos
Candidatura de r e c o n h e c e
nhou no estado.
“Há
mentirinha não que este setor
também uma
é importante
vira nada. O Lula precisa eleitoralmencerta tradição de voto
te, mas dede um palanque forte,
goiano no
fende que
um candidato viável”,
Lula, é uma
também exispreferência
tem setores
mais nomiprogressistas
cientista político Jones Matos sobre
nal que pare que votam
a pré-candidatura de Wolmir Amado
tidária, porna esquerda
que se fosse
também. “Fiz
partidária a
pesquisa em
ex-presidenJataí onde o
ta Dilma teria ganhado e o presidente esteve recentemenHaddad também, coisa que te. A cidade é dominada pelo
não aconteceu. Existe uma pre- agronegócio, mas Bolsonaro
ferência ao nome de Lula e por exemplo só lidera nos
não ao Partido dos Trabalha- bairros mais elitizados. Quandores, por isso ele segue sendo do você vai pra periferia isso
um candidato muito competi- já muda o cenário.
tivo no estado de Goiás apesar
Isso certamente tem a ver
de a disputa pelo governo estar com a situação econômica do
centrada em candidaturas não país. É na periferia onde o
necessariamente alinhadas na- povo está sofrendo mais, onde
cionalmente com o nome do a crise econômica bate mais
Lula”, analisa.
forte”. (Especial para O Hoje)

Divulgação PUC-GO
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Wolmir Amado (PT) não deslanchou até o momento nas pesquisas
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Decisões “políticas”

Já sem o risco em contaminar outras pessoas, o ex-governador
participou do encerramento da festa das Cavalhadas

Marconi Perillo
testa negativo
para Covid-19
O ex-governador de Goiás e presidente do PSDB no Estado, Marconi Perillo, testou negativo para Covid-19 na
tarde de terça-feira (7). Perillo havia sido diagnosticado
com a doença pela segunda vez na semana passada,
quando precisou interromper agenda de compromissos
que previa participação em festividades do Divino Espírito
Santo em municípios goianos.
“Estou tomando todas as precauções que me foram
feitas pela equipe médica, sobretudo com repouso para
evitar maiores danos à minha saúde e não contaminar
outras pessoas”, disse Marconi no fim de semana em publicação feita nas redes sociais.
A primeira vez que Marconi recebeu o teste positivo foi
em novembro do ano passado, junto à esposa Valéria Perillo.
Já sem o risco em contaminar outras pessoas, o ex-governador participou do encerramento da festa das Cavalhadas,
tradicional evento goiano que teve início no sábado (4), em
12 municípios do Estado.
Há pouco mais de um mês, Perillo precisou passar cinco
dias internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para
tratar uma arritmia cardíaca. Na ocasião, o médico responsável
por monitorar a saúde do político informou que Marconi
passou por crises de que causam tontura, escurecimento
visual, palidez, cai a pressão arterial.
Com o teste negativo, Perillo deve retomar as atividades
de encontros, dando sinais de uma pré-candidatura ainda
não confirmada ao governo do Estado. Nos últimos dias, o
ex-governador tem elevado o tom ao falar sobre a gestão de
Ronaldo Caiado (UB), chegando a chamar o governador de
“incompetente” em encontro com João Doria (PSDB) no mês
passado. (Ícaro Gonçalves, especial para O Hoje)

Frente às últimas decisões monocráticas do
Supremo Tribunal Federal (STF), vistas como “políticas”, senadores governistas e até da oposição
– antes contrária - conversam para ressuscitar a
Proposta de Emenda à Constituição (PEC 35) que
altera a forma de indicação de ministros do Corte
Suprema. O texto delega a uma comissão formada
por nomes do meio jurídico que apresentará lista
tríplice de indicados à vaga aberta no STF. Também prevê o fim da vitaliciedade e fixa os mandatos em 10 anos.

CCJ

O texto aguarda designação de relator na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Senadores
pressionam o presidente do colegiado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), para retomar a discussão
da proposta nos próximos dias.

Indicações

Na Câmara, tramita outra proposta com mesmo
teor: A PEC 225 prevê indicações feitas pelos poderes
Judiciário e Legislativo e que o indicado seja juiz
de segunda instância ou advogado com pelo menos
10 anos de prática, com mestrado na área jurídica.

BolsoCollor

Conforme antecipado há dois meses pela Coluna, o senador Fernando Collor de Mello (PTB)
lançará sua candidatura ao governo de Alagoas.

Sigilo

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama)
concedeu acesso à menor proporção de pedidos
de informação em 2019, 2020 e 2021, desde o início
do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL). O
motivo mais comum citado foi o de que a informação solicitada está classificada como “sigilosa”
nos termos da Lei de Acesso Informação (LAI).

Fiscalização

Os dados foram levantados pela Fiquem Sabendo, plataforma especializada no acesso a informações públicas, com base nos microdados
de pedidos de informação divulgados pela Controladoria-Geral da União. Entre as perguntas
não respondidas, há solicitações que pedem acesso
a dados sobre operações contra o desmatamento
na Amazônia Legal, número de ações de fiscalização realizadas pelo órgão, entre outras.

Flerte
O esboço do plano de governo
do ex-presidente Lula sublinha
dois pontos que estremecem a já
desgastada relação do petista com
empresários: revogação da reforma trabalhista e do teto de gastos.
Sinais de que um eventual novo
mandato de Lula pode flertar com
a “radicalização”.

Incógnita

A reunião da cúpula do PSDB,
agendada para amanhã, está repleta de incertezas, como as últimas. O partido segue rachado entre a ala que defende o embarque
na vice de Simone Tebet (MDB) e
outra que prefere abrir mão da
disputa presidencial e jorrar os
milhões do fundo eleitoral em
candidaturas à Câmara, ao Senado
e governos estaduais.

Apelo

Diretora do escritório da Human Rights Watch no Brasil, Maria
Laura Canineu afirma ser extremamente importante que as autoridades brasileiras dediquem
todos os recursos disponíveis e
necessários para a realização imediata das buscas, a fim de garantir,
o quanto antes, a segurança do
jornalista inglês Dom Phillips e o
indigenista Bruno Araújo Pereira
– desaparecidos há três dias.

Orçamento

Dirigentes de universidades federais alertaram deputados da Comissão de Educação que o orçamento de 2022 é menor do que antes da pandemia. Faltam mais de
R$ 1 bilhão para igualar o que foi
gasto em 2019. O corte nas despesas
discricionárias das universidades
é de 7,2% para 2022. Ou seja, ciência
e tecnologia serão as mais afetadas,
já que 95% das pesquisas são feitas
pelas universidades públicas.

Suspeita de seguranças mascarados
nas Cavalhadas é fake news, diz base
Enquanto oposição atribui ao governo
Caiado culpa por confusão durante festa
em Pirenópolis, parlamentares governistas
afirmam que ações truculentas não teriam
ocorrido a mando do governador
Felipe Cardoso
Circula nas redes sociais
um vídeo onde supostos seguranças do governador Ronaldo Caiado (UB) impedem
um protesto nas Cavalhadas
de Pirenópolis no último final
de semana. O assunto tomou
conta das discussões da Assembleia Legislativa de Goiás
(Alego) durante sua primeira
sessão após o retorno do final
de semana. O deputado oposicionista Gustavo Sebba
(PSDB) foi quem puxou a discussão dizendo que Caiado
teria enviado policiais do gabinete militar do Palácio ao
encontro. As falas, no entanto, foram rebatidas por deputados da base.
Na tribuna, Sebba disparou: "Ele [o governador] sabia muito bem que não seria
bem recebido. Podem reparar que ele não aparece mais
em lugares com muitas pessoas. Em Pirenópolis, ele pegou meia dúzia de policiais
do gabinete [para acompanhá-lo]. Temos a melhor polícia do Brasil, mas infelizmente também temos meia
dúzia de cidadãos que se sub-

metem a esse tipo de ação”.
Segundo o parlamentar,
os militares enviados pelo governo estavam 'à paisana', armados com spray de pimenta
e cassetetes. “E ele mostrando
nas redes sociais sua recepção, com essa meia dúzia de
bobos batendo palmas para
ele”, acrescentou. O parlamentar lamentou a confusão
gerada pelos grupos opositores presentes no local. “Tomaram as faixas de apoio ao
ex-governador [Marconi Perillo]. E o pior: a polícia fardada estava lá, viram e não
fizeram nada por receio de
represálias do governo”.

Não é bem assim

Na contramão, o deputado
e líder do governo, Bruno
Peixoto (UB) disse que o governo, em momento algum,
impediu qualquer manifestação. “Independentemente
de ser favorável ou contrária.
Não agimos assim. Tentaram
promover uma fake news que
acabou caindo por terra. Nosso governo é íntegro, transparente e permite manifestações. Seu pronunciamento
não procede com a verdade

Gustavo Sebba (PSDB) puxou discussão sobre Caiado ter enviado policiais do gabinete militar ao encontro
dos fatos”, disse o parlamentar que acusou Sebba de agir
de maneira caluniosa contra
o governador.
Outro a se levantar contra
o discurso do tucano foi o deputado Amauri Ribeiro (UB).
Ao discursar, o parlamentar
pediu que a técnica do Legislativo exibisse um vídeo onde
o ex-governador Marconi Perillo protagoniza um desentendimento em um evento, no
ano de 2011, em Catalão.
“Eu fiz questão de colocar
esse vídeo para mostrar a diferença. Marconi tentou agredir o presidente das Congadas
simplesmente porque ele não

quis citar o seu nome. Ele foi
convidado, inclusive, a se retirar do palco. Isso tudo em
uma missa. Quem são vocês
para falarem que o Marconi
respeita as Cavalhadas e as
pessoas. Não vi nenhum vídeo onde o governador Ronaldo Caiado tenha ameaçado ou mandado bater em alguém”, disparou.
O que houve, na interpretação do parlamentar, foi
um conflito entre os defensores de Caiado e Marconi.
“É como se quisessem acusar
o governador por uma briga
de torcidas. Ele ficou sabendo dessa situação muito tem-

po depois e agora vocês estão o taxando de culpado.
Vocês precisam olhar para
trás e ver o que o ex-governador fez em uma missa em
cima do palco. Foi uma discussão entre torcidas que
resultou em uma discussão
abafada por quem estava
alí”, pontuou o deputado.
A confusão ocorreu durante
a apresentação dos Cavaleiros
Cristãos. Na ocasião, supostos
seguranças teriam agido com
violência e disparado spray de
pimenta para impedir que alguns mascarados ocupassem
o local com faixas de protesto.
(Especial para O Hoje)
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No fuNdo do poço
Roberto Corrêa/Vila Nova FC

Vila Nova é
derrotado pelo
Brusque e segue
em penúltimo
na Segundona
Breno Modesto
Depois de 28 jogos, o Vila
Nova voltou a ser derrotado
no Estádio Onésio Brasileiro
Alvarenga. Pela décima primeira rodada da Série B do
Campeonato Brasileiro, o time
comandado pelo técnico Dado
Cavalcanti perdeu para o Brusque por 2 a 0.
Zé Mateus e Daniel Amorim, contra, fizeram os gols
do triunfo catarinense. Com
o resultado, o Colorado segue
na zona de rebaixamento, na
décima nona colocação, com
10 pontos.

O jogo

A partida entre Vila Nova
e Brusque começou num ritmo
mais lento. Tanto que a primeira oportunidade real aconteceu apenas aos 13 minutos.
Do bico da grande área, Moacir
tentou o chute cruzado. No
meio do caminho, Pablo Dyego
apareceu para desviar. No entanto, o atacante acabou mandando muito por cima da meta
defendida pelo goleiro Jordan.
Depois disso, o Colorado
demorou seis minutos para
aparecer novamente. Jefferson rolou para Wagner, que
vinha chegando em velocidade pelo meio. Mas o meia acabou pegando mal na bola e a
finalização se perdeu pela linha de fundo. E, aos 27, foi a
vez do time catarinense ter
sua primeira oportunidade
no jogo. Zé Mateus recebeu
na intermediária e, dali mesmo, experimentou o chute,
que acabou subindo e passando longe do gol.

No Estádio
Onésio Brasileiro
Alvarenga, o
Vila Nova foi
derrotado pelo
Brusque por 2 a 0

FUTEBOL NACIONAL

Goiás e Atlético
Goianiense fazem
clássico pelas oitavas
da Copa do Brasil
Na tarde desta terçafeira (7), foram sorteados
os confrontos das oitavas
de final da Copa do Brasil.
Oito jogos em disputa, quatro são clássicos estaduais,
entre eles Goiás e Atlético
Goianiense que voltaram
a se enfrentar pelo menos
mais duas vezes na temporada. A equipe esmeraldina decide em casa.
Será a primeira vez na
história deste confronto
na Copa do Brasil. As equipes já se enfrentaram três
vezes na atual temporada,
tendo duas vitórias pelo
lado do Atlético Goianiense, que venceu os dois jogos da final do estadual e
faturaram o Campeonato
Goiano. Pela Série A, o
Goiás venceu por 1 a 0 no
Accioly e somou três pontos na tabela.
Os jogos serão disputados nas semanas de 22
de junho e 13 de julho.
Na primeira partida, no
dia 22 de junho, acontecerá no estádio Antônio
Accioly, já no dia 13 de julho, o Goiás terá o estádio
Hailé Pinheiro, como palco
da decisão das oitavas de

final da Copa do Brasil.
As quartas de final estão
previstas para os dias 12
de 19 de outubro.
Caso avancem, os times irão faturar mais 3,9
milhões de reais em premiação. Assim, no acumulado desde a primeira
fase, Atlético Goianiense
e Goiás já tem somados
7,18 milhões de reais em
seus cofres.

Outros confrontos

Além do clássico entre
Goiás e Atlético Goianiense, mais três agitam as oitavas de final da Copa do
Brasil. Dois clássicos paulistas acontecerão, como
Santos e Corinthians e São
Paulo e Palmeiras. Outro
confronto estadual será
entre Fortaleza e Ceará.
Os outros confrontos
ficaram definidos: O Athletico Paranaense encara
o Bahia, o Fluminense
pega o Cruzeiro, o América Mineiro encara o Botafogo e o confronto mais
aguardado entre Flamengo e Atlético Mineiro. (Victor Pimenta, especial
para O Hoje)

Na marca de 32 minutos, o
gol colorado não saiu por muito pouco. Após cobrança de
escanteio, a bola foi na cabeça
de Daniel Amorim, que testou
firme para o chão. Caprichosamente, a cabeçada foi parar
no pé da trave.
No volta do intervalo, o Tigre começou pressionando.
Logo aos cinco minutos, Matheuzinho, na entrada da área,
girou para cima da marcação
de Zé Mateus e mandou uma
bomba, que passou à direita
do gol de Jordan. Três minutos
depois, foi a vez de Pablo Dyego
levar perigo ao arqueiro do
Brusque. Depois de receber
um passe de Wagner, o camisa
11 arriscou de perna direita e
viu a bola passar muito perto
da trave dos visitantes.
Na primeira chance clara
que teve, o Brusque não desperdiçou. Júnior Todinho recebeu na ponta direita, trouxe

para o meio e rolou para Zé
Mateus, que chegava em velocidade. De primeira, o volante mandou uma bomba,
acertando no ângulo de Tony,
que tentou, mas não conseguiu
alcançar a bola.
Aos 39, a equipe quadri-

color chegou ao segundo. Em
cobrança de falta, Pará levantou na área, Arthur Rezende
desviou e a bola acabou batendo no peito de Daniel Amorim e morrendo no fundo das
redes do goleiro Tony. (Especial para O Hoje)

FICHA
TÉcnicA
t
Vila Nova

0x2

Brusque

Data: 7 de junho de 2022. Horário: 19h. Local: estádio Onésio
Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO). Gol: Zé Mateus (26’/2T) e
daniel Amorim (39’/2T) - BrU. Árbitro: Paulo césar Zanovelli da
Silva (MG). Assistentes: celso luiz da Silva (MG) e ricardo Junio de
Souza (MG). VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
Vila Nova: Tony; Moacir, rafael
donato, renato e Jefferson
(João lucas); rafinha (Pablo roberto), Arthur rezende e Wagner (rubens); Matheuzinho
(Jean Silva), daniel Amorim e
Pablo dyego (diego Tavares).
Técnico: dado cavalcanti

Brusque: Jordan; Pará, Wallace
reis, Jeferson Bahia e Airton
(Wagner Balotelli); rodolfo Potiguar, Zé Mateus, Toty (Matheus Trindade) e Alex ruan (Álvaro); Alex Sandro (Jailson) e
crislan (Júnior Todinho).
Técnico: luan carlos

BRASILEIRÃO

Em confronto direto, Atlético

Goianiense recebe o Avaí, no Accioly
Tentando sair da situação
incômoda de estar na zona
de rebaixamento, o Atlético
Goianiense volta a campo
pela Série A do Campeonato
Brasileiro na noite desta quarta-feira (8). Às 20h30, o time
comandado pelo técnico Jorginho recebe o Avaí, no Estádio Antônio Accioly.
A partida marcará o reencontro do Rubro-Negro com o
técnico Eduardo Barroca, que
passou pelo clube no ano passado. Por conta disso, o zagueiro
Ramon Menezes entende que
o confronto será difícil.
“Jogos como esses são de
bastante dificuldade. Todos os
jogos do Brasileirão são muito
difíceis mesmo. Mas nós precisamos saber aproveitar, porque eles também não vivem
uma boa fase. Eles estão vindo
de quatro jogos sem vitórias.
Mas será um jogo difícil. É um
confronto direto. Na verdade,
todos os jogos estão sendo confrontos diretos, pois, neste ano,
a tabela está um pouco bagunçada. Se vencermos, encostaremos neles e sairemos, de
vez, da zona de rebaixamento.
Mas esperamos dificuldade no
jogo, porque o Avaí é uma
grande equipe, treinada por
um grande treinador. Mas vamos jogar em casa, com o apoio
do nosso torcedor e precisamos
ganhar”, disse o zagueiro Ramon Menezes.

Bruno Corsino/Atlético-GO

O zagueiro Ramon Menezes acredita que o Dragão terá vida dura diante do Avaí

Histórico

A partida desta quarta-feira
(8) será a décima sétima da
história entre Atlético Goianiense e Avaí. Com seis vitórias, quem mais triunfou foi o
Dragão. O Leão da Ilha ganhou
uma partida a menos. Além
disso, as equipes empataram

em outras cinco partidas. O
último encontro aconteceu em
2018. Pela Série B daquela temporada, os times ficaram no 2
a 2, no Estádio Antônio Accioly.
Renato Kayzer e Júlio César
marcaram os tentos rubro-negro. (Breno Modesto, especial
para O Hoje)

FICHA
TÉcnicA
t
Atlético-GO x Avaí
Data: 8 de junho de 2022. Horário: 20h30. Local: estádio Antônio
Accioly, em Goiânia (GO). Árbitro: Paulo roberto Alves Junior
(Pr). Assistentes: Victor Hugo imazu dos Santos (Pr) e rafael
Trombeta (Pr). VAR: emerson de Almeida Ferreira (MG)
Atlético-GO: ronaldo; Hayner,
ramon Menezes, Édson e Jefferson; edson Fernando, Marlon Freitas e Jorginho; luiz Fernando, diego churín e Airton
Técnico: Jorginho

Avaí: douglas; Kevin, raniele,
rodrigo Freitas e diego Matos;
eduardo, Bruno Silva e Jean
cléber; William Pottker, Muriqui e Bissoli.
Técnico: eduardo Barroca
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Com o dedo do profEssor
Jair Ventura exalta
força de elenco
contra o Botafogo
em que ‘reservas’
decidiram o confronto:
“Vitória gigante”
Victor Pimenta
O Goiás conseguiu uma vitória
importantíssima na noite da última
segunda-feira (6), ao vencer de virada o Botafogo por 2 a 1, no estádio
Engenhão e sair novamente da zona
de rebaixamento. Com o resultado,
o time esmeraldino subiu quatro
posições, agora ocupando a décima
segunda colocação. Os gols da partida vieram em jogadas de atletas
do banco de reservas.
“Uma vitória importantíssima,
principalmente pelas circunstâncias do jogo. O Nicolas sentiu
e ainda faltava vinte minutos
de jogo e ficamos com um
jogador a menos, então
ficou cada vez mais
difícil, quando você
perde jogadores
por lesão. A gente vem perdendo peças, mas
ficando cada
vez mais forte
como equipe,
nossa segunda vitória consecutiva
fora de casa. Hoje o
mais importante é
ressaltar a entrega do
nosso grupo, que nos
abraçou (eu e minha comissão), desde que chegamos. Segunda vitória consecutiva fora de casa. Precisávamos confirmar as boas performances que vínhamos tendo e com
bons resultados e mais uma vez
conseguimos uma bela vitória”, disse
Jair Ventura.
A vitória esmeraldina teve o dedo
de Jair Ventura. O técnico perdeu
Matheusinho com sete minutos de
jogo, colocando Vinicius e ainda foi
responsável por colocar em jogo Pedrinho, Fellipe Bastos que participaram dos gols, além de Pedro Raúl,
autor de dois gols da vitória. Ele fa-

lou sobre a baixa de atacante para
o próximo jogo.
“Lógico que quando as substituições dão certo, a gente acaba sendo
exaltado, quando não dão certo somos chamados de professor pardal.
Faz parte e não temos que estar preocupados com as respostas, mas
sim fazer o melhor pro Goiás.
Uma pena e desejar uma
boa recuperação para o
Matheus e uma lesão de
joelho ele terá que ser
reavaliado. Ele entrou
bem na Copa do Brasil,
entrou de titular hoje
e se machucou no início
do jogo. A gente vem
sofrendo muito com as
lesões e se eu
venho

para cá pós derrota falar de lesão, é
desculpa de treinador. Temos que
analisar as circunstâncias e dentro
de todas essas, deixa a vitória cada
vez maior, então foi uma vitória gigante”, concluiu o treinador.
Destaque para a atuação de Pedro
Raúl. O atacante começou a
Série A como titular, mas
perdeu sua vaga recentemente para Nicolas.
Na vitória de virada
por 2 a 1 sobre o Botafogo, foi autor dos
dois gols contra seu
ex-clube.
A equipe esmeraldina parece ter entendido as ideias de
Jair Ventura e comprado seu planeja-

mento, fazendo com que os jogos difíceis se transformassem em vitórias.
O atacante falou sobre o assunto e
já mira o próximo jogo.
“O diferencial foi que soubemos
entender, absorver muito bem as
ideias do Jair desde o primeiro momento, abraçamos a ideia. Antes
com Gláuber, com o Bruno e com o
Paulo a gente travalhava muito
bem, não deixamos de trabalhar e
infelizmente tivemos o baque da
final do goiano e quando o Jair chega, tivemos a rápida absorção das
ideias e temos conseguido por em
prática. A gente vem numa crescente e cada vez mais a gente aperfeiçoa mais o que ele pede, que vamos entrar numa sequência muito
difícil. Agora é recuperar e ver o
que ele vai nos passar para o próximo jogo”, disse Pedro Raúl.
O Goiás agora foca no Fortaleza,
no jogo já desta quinta-feira. O
time voltou a sofrer com lesões e
terá desfalques para o confronto.
Independente disso, Pedro Raúl
acredita que o time esteja unido e
nivelado, mantendo os pés no chão
a todo momento.
“O nosso grupo é muito singular, muito nivelado. Como eu
disse antes, dependente de
quem joga, vai apresentar
um nível técnico e competitivo muito bom e
quem sai vencedor disso
é a instituição. Ficamos
muito felizes por essa
sequência, mas temos
totais pés no chão. Próximo jogo, independente
de quem for jogar, vai entregar muita competitividade,
um jogo técnico suficiente para
fazer um jogo competitivo para
buscarmos os três pontos em Fortaleza”, concluiu o atacante. (Especial
para O Hoje)

Treinador muda no segundo tempo e
vê equipe esmeraldina virar a partida e
se distanciar da zona de rebaixamento

Fernando Lima / Goiás EC
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Redução do ICMS não garante
baixa dos combustíveis

Para Goiás, a previsão é de que o Estado perca R$ 4,5 bilhões em receitas caso a lei seja aprovada
Sabrina Vilela
A proposta de estabelecer um percentual máximo para a cobrança do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre diesel
e gás de cozinha pode ter um efeito
contrário às expectativas do Governo
Federal. Caso a proposta seja aprovada, a União ficará responsável por
compensar as perdas de arrecadação
dos Estados ao fixar um teto de 17%.
O custo dessa medida pode variar
entre R$ 25 e R$ 50 bilhões de reais.
Goiás pode perder R$ 4,5 bilhões em
receitas com a perda de receitas.
Mas especialistas ouvidos pelo O
Hoje apontam que a implementação
da medida pode não surtir efeitos
para os consumidores finais, no caso
a população, além de aumentar o
rombo fiscal, já que a medida se trata
também de uma isenção fiscal dos
tributos federais (PIS/Cofins e Cide).
Para o economista Luiz Carlos
Ongaratto, a sinalização da medida
já causou impactos negativos na
economia, com a reação de investidores. Na segunda-feira (6), no dia
do anúncio da medida, a bolsa brasileira abriu em alta, mas fechou o
dia em queda, em reação à medida.
“Só na oscilação cambial gerada por
um projeto desse, que já está acontecendo, pode haver uma piora na
crise fiscal”, explica. Segundo ele, a
medida pode reforçar a instabilidade
de investimentos estrangeiros, que
pode favorecer a fuga do dólar do
país. “E como o dólar é a moeda dólar é a moeda indexadora, o combustível vai subir novamente com
o aumento dos custos”, pontua.

Incertezas

Para o economista Everaldo Leite,

rização dos Profissionais da Educação],
e à manutenção da infraestrutura”.
Isso ocorre pois, para não entrar
em déficit fiscal, serão necessárias
medidas de contenção, como retirar
receita e orçamento de outras pastas
ou aumentar tributos de outras áreas.

Sem garantias

O projeto tem em vista a redução dos preços dos produtos
considerados essenciais aos brasileiros, como os combustíveis
a medida não garante ao consumidor
a redução do combustível, especialmente no longo prazo. Isso acontece
porque a política de preços seguirá
atrelada ao preço do dólar. “Não se
pode garantir com certeza o quanto
haverá de redução, nem até quando
essa redução será percebida nos
postos. Não é improvável que os donos de postos se apropriem de uma
parcela dessa diferença em forma
de lucro”, conta o especialista.
Ongaratto também defende que
a proposta, além de não surtir efeitos
a longo prazo, pode “ter um impacto
inverso e elevar ainda mais os tributos e reduzir a renda dos consumidores, além de aumentar a inflação”. Ele explica que as justificativas
dos postos e distribuidora, que é a
paridade internacional, vai continuar. “Podemos ter um rombo mensal muito grande e vai prejudicar
ainda mais a questão fiscal do país”.

Piora nos investimentos

Se for aprovada, a proposta parte
de três vertentes: Com relação aos
estados o objetivo é zerar o ICMS
sobre o diesel e o gás de cozinha;
no caso dos impostos federais é reduzir o ICMS e zerar os impostos
sobre gasolina e etanol ;e os estados
junto com o Distrito Federal por
parte da perda de arrecadação devem receber compensação.
Para Leite, a notícia não é tão boa
assim, já que a medida vai surtir efeito
e pode impactar diretamente em políticas públicas, como por exemplo a
educação, que na verdade pode até
gerar efeitos negativos. “Os Estados
contavam com a arrecadação atual.
Uma queda significativa no ICMS reduz automaticamente o que é destinado às várias políticas públicas sociais, como, por exemplo, ao Fundeb
[Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valo-

O preço do combustível está atrelado ao dólar e isso consequentemente
faz com que os preços sejam afetados
aqui também. Para o economista, ainda é cedo para falar dos custos. “Não
há garantia de que os preços não irão
subir, por estarem vinculados ao câmbio real/dólar e aos preços internacionais. Mesmo com o acordo de redução do ICMS, atualmente é impossível elaborar um preço interno, baseado somente em custos internos.
Há um custo de oportunidade intrínseco, que só torna lucrativo vender
derivados de petróleo no Brasil se os
lucros aqui estiverem equiparados
aos lucros internacionais”, salienta.
Para Leite a desoneração não é
o melhor caminho para a redução
do preço por também ser algo volátil.
“A desoneração tem impacto positivo
para os consumidores apenas no
curto prazo. Aliás, no momento
atual, os preços podem também ser
mantidos elevados, pois o mercado
é livre para estabelecer preços e a
demanda por combustíveis se manteve aquecida no último ano, mesmo
com preços se elevando significativamente durante esse período”.
Ele afirma que o regime de concorrência não funciona de forma automática no segmento de combustíveis,
pois os valores se diferenciam pouco
ao fazer a comparação entre postos.
Segundo o economista, o que funciona
é o potencial de lucratividade.

PERDAS

AGM e FGM buscam compensação do Governo Federal
A Federação Goiana de Municípios
(FGM) e a Associação Goiana de Municípios (AGM) estavam com reunião
marcada na tarde de ontem (7) em
Brasília onde os presidentes das entidades, Carlos Alberto (AGM) e Aroldo
Naves (FGM) seriam recebidos pelo
Presidente do Senado,Rodrigo Pacheco
, em Brasília. O objetivo é reivindicar
uma compensação por parte do Governo Federal devido às possíveis perdas com a redução do ICMS.
Segundo informa a AGM “as entidades não estão contra a redução do
imposto, pois sabem que é importante
para o consumidor. A preocupação é

quanto a reposição do valor equivalente
à redução dos repasses aos municípios.
Eles vão pedir que o Senado garanta
essa compensação por parte do Governo Federal”.
Já a FGM encara a reunião como
uma oportunidade para lutar contra a
PLP 18/2022, que trará alterações do
entendimento do Sistema Tributário
Nacional e da Lei Kandir com a finalidade de passar a considerar os bens e
serviços tributados pelo ICMS relacionados à energia elétrica, as comunicações, aos combustíveis e ao transporte
público como essenciais e indispensáveis. Para Goiás, a previsão é de que o

estado perca R$ 4,5 bilhões em receitas
caso a lei seja aprovada.

Sindiposto

O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de Goiás
(Sindiposto),Márcio Andrade, afirma
que zerar o imposto estadual no diesel
é uma ideia que é “bem vinda”. "É um
produto que influencia no transporte
de todos os demais produtos no nosso
país que é extremamente rodoviário
e estamos vivendo em um momento
sensível ainda na pandemia e também
tem a questão da questão da guerra

na Ucrânia que têm influenciado este
aumento no preço dos combustíveis”.
O presidente ressalta que agora é um
“momento em que os estados, os governantes têm que participar no sentido
de abrir mão um pouco da arrecadação
que tem crescido bastante no último
ano e é um momento crítico que precisa
ser feito sacrifícios de todas as partes”.
O presidente avalia a proposta de
ângulos positivos. “O impacto em Goiás
se zerar o imposto estadual e o federal
no diesel deverá ter uma redução de
aproximadamente R$0,80 no preço do
custo do produto”, destaca. (Especial
para O Hoje)
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Registros de roubos e furtos são constantes em dias de aglomerações

Furtos e roubos
de celulares se
concentram em
grandes eventos
Ítallo Antkiewicz
Os celulares são reconhecidos como acessórios praticamente indispensáveis na rotina diária. Cheios de recursos e funções, e como resultado, os aparelhos apresentam maior valor agregado e chamam a atenção, inclusive, de criminosos. Ir a shows, festas privadas e festivais, pode ser sinônimo de perda. Os ingressos, que,
em diversas situações, são caros, não limitam a entrada
de pessoas mal-intencionadas. Os registros de roubos e
furtos são constantes em dias de aglomerações.
De janeiro a abril de 2022 em Goiás, foram registrados 5.594 roubos ou furtos de telefones celulares.
Número que já acabou ultrapassando um terço do que
foi notificado no ano passado, que teve 14.970 furtos.
De acordo com os dados da Secretaria de Segurança
Pública de Goiás (SSP-GO).
O secretário da SSP-GO, Rodney Miranda, ressalta
que dentro das festas e eventos privados, a proteção
deve ser feita por uma empresa contratada pelos organizadores. Mas, segundo ele, falta interesse dos empresários em investir na segurança dos clientes. "Jamais
vamos dizer que não devem ser realizadas festas,
porém, é necessário que haja uma preocupação maior
em relação a segurança, ou vamos continuar tendo
problemas. O lucro desses eventos é muito alto, o que
permite um investimento maior nesse setor", pontua.

Ação policial

O delegado da Central de Flagrantes de Goiânia,
Charles Ricardo Lobo Júnior, explica que a primeira
medida que a polícia toma, em relação aos furtos e roubos, é a investigação, através do inquérito policial. “A
pessoa que foi vítima de qualquer tipo de crime, furto
ou roubo de celular, deve procurar imediatamente a
polícia, e registrar um RAI, antigo boletim de ocorrência,
a partir desse documento, a polícia toma conhecimento
do crime e começa a investigação”, afirma.
Segundo o delegado, o autor dos crimes, quando são
presos, são apresentados em Goiânia na Central Geral de
Flagrantes. “É lavrado um procedimento, que se chama
auto de prisão em flagrante, onde os objetos são recolhidos
e a pessoa é encarcerada, e posteriormente, esses objetos,
procuramos as vítimas para fazer a restituição deles,
como iremos fazer agora, com os celulares furtados no
show que ocorreu no último domingo”, explica.
De acordo com a autoridade policial, as pessoas que
participam dessas ações fazem parte de quadrilhas altamente especializadas. "Têm aqueles que furtam e os que
guardam. Agora, está sendo comum usarem uma calça de
lycra por debaixo da outra. Ali, cabem, aproximadamente,
30 ou até 40 aparelhos. São muito profissionais", relata.
As vítimas, segundo o delegado, são aquelas que
estão desatentas e com o teor alcoólico mais alto. "Não
perdoam, pois é um crime fácil e com uma pena amena.
Ou seja, para eles compensa, pois o lucro é muito grande.
E as vítimas estão sempre com o objeto na mão, pois é
normal querer registrar o evento e postar nas redes sociais. E é justamente nesse momento que eles observam
e preparam para praticar o delito", alerta.

Último evento realizado na Capital

A Polícia Militar de Goiás recuperou, em ações integradas, 117 aparelhos de celular que foram roubados
ou furtados durante um show, no último domingo (5),
no estacionamento do Estádio Serra Dourada. Três homens foram presos, um deles por roubo e outros dois
suspeitos de receptação.
No Setor dos Dourados, em Goiânia, equipes do 42º
BPM recuperaram 80 celulares e prenderam um suspeito
de receptação. Um policial de folga foi acionado pelo
amigo que teve um celular furtado na festa e solicitou
apoio de policiais de serviço que diligenciaram até localizar o receptador dos celulares. Com o homem foram
encontrados 17 aparelhos, o restante estava em sua
casa totalizando 80 celulares. O preso informou que
pagou 20 mil reais nos aparelhos, que foram entregues
a ele na porta do evento.
Os outros 37 aparelhos foram encontrados numa loja
no Setor Campinas, por policiais da PM2 e do Batalhão
de Choque. O dono do estabelecimento foi preso. Ele já
tinha passagens pela Justiça. Após informações de que a
loja estaria comercializando celulares furtados, as equipes
conseguiram identificar e abordar o suspeito. No local
foram encontrados os 37 iphones, de procedência duvidosa,
avaliados em aproximadamente R$100 mil. Os aparelhos
foram verificados e foi confirmada a suspeita de que se
tratava de produtos de furto. (Especial para O Hoje)
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CNJ impulsiona campanha
de conscientização da adoção
Órgãos públicos e tribunais de todo o
Brasil se uniram na ação promovida pelo
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em comemoração ao Dia Nacional da Adoção, celebrado no dia 25 de maio. A hashtag #AdotaréAmor foi um dos assuntos mais comentados durante todo o dia 25, quando foi realizado o twittaço do CNJ sobre a campanha.
A mobilização digital reuniu histórias, sonhos
e informações sobre adoção, com posts, vídeos e manifestações de apoio às mais de 4
mil crianças que ainda aguardam para encontrar uma família. Associações nacionais
e internacionais de proteção à criança, advogados, políticos e pré-candidatos à eleição,
entidades como a Organização Internacional
do Trabalho (OIT) e o Unicef participaram
da mobilização digital. Os depoimentos de

pais e filhos por adoção se somaram às manifestações de personalidades, como a atriz
e empresária Luíza Brunet, e a jornalista
Rachel Sheherazade, e da expectativa de
tantos outros que aguardam o telefonema
da Justiça, chamando para conhecerem seus
futuros filhos. Os tribunais de todo o país –
e outros órgãos do Sistema de Justiça, como
Ministério Públicos, Defensorias Públicas,
Ordem dos Advogados do Brasil e Escolas
Judiciárias – também se engajaram na campanha, destacando as iniciativas locais. Segundo o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, há mais de 4,1 mil crianças aptas
para adoção, sendo que, destas, pouco mais
de 300 têm até 2 anos e mais de 700 têm
mais de 16 anos. Também estão habilitados
mais de 32 mil pretendentes.

Fraude na caserna
O STM endureceu as
penas contra seis réus
acusados de diversos crimes. O esquema fraudulento visava à concessão
de reforma remunerada
a militares das Forças
Armadas. Três militares,
dois médicos e um advogado estão entre os
envolvidos e cumprirão
penas que variam de

dois a 10 anos de reclusão. O advogado, juntamente com os médicos
e ex-militares, tentou
montar uma indústria
de reintegrações e reformas fraudulentas. No esquema, eram forjadas
doenças psíquicas e ortopédicas inexistentes,
utilizando laudos e atestados médicos falsos.

Cuidadora de idosos

Magistrada
recomenda
observação de
normas sobre pessoas
indígenas presas

A Primeira Turma do
TST rejeitou o exame do
recurso de uma microempresa contra decisão
que reconheceu o vínculo de emprego de uma
cuidadora de idosos.
Para o colegiado, a argumentação de que ela
não havia prestado serviços para a empresa demandaria o reexame de
fatos e provas do pro-

A coordenadora do Grupo de
Monitoramento e Fiscalização do
Sistema Carcerário do TJGO, juíza
Telma Aparecida Alves, expediu
a recomendação a todos os juízes
de execução penal, bem como
ao diretor da Administração Penitenciária, para que observem
as determinações contidas na
Resolução CNJ 287/2019, que dispõe sobre o tratamento das pessoas indígenas em situação de
privação de liberdade.

cesso, o que é vedado
ao TST. Conforme o TRT,
a dinâmica adotada pela
empresa é muito comum
no ramo de agenciamento de cuidadoras, e há
outras ações contra a
SAID em que a alegação
dos trabalhadores é a
mesma: contratação informal através da internet, sem anotação do
vínculo de emprego.

PL prevê avaliação
nacional de políticas públicas
O Projeto de Lei Complementar (PLP)
64/22 determina a realização de avaliações
das políticas públicas pela administração federal, incluídos os três poderes e o Ministério
Público, bem como as estatais, a fim de promover o aperfeiçoamento da gestão pública.
O texto está em análise na Câmara dos Deputados. Deverá ser feito o monitoramento
da economicidade, da efetividade, da eficácia
e da eficiência das políticas públicas e a avaliação periódica e anual de todos os progra-

mas com orçamento superior a R$ 100 milhões e, por amostragem e de modo aleatório,
daqueles com orçamento inferior a R$ 100
milhões. Além disso, o texto introduz dispositivo na Lei de Responsabilidade Fiscal
para determinar que a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) conterá o Anexo de Avaliação de Políticas Públicas, com resultados
de programas financiados pelo Orçamento
anterior e projeções para o ano a que se refere a lei e o subsequente.

RÁPIDAS

t

STJ - A 6ª Turma confirmou acórdão que considerou lícita a apreensão de mais de
900 kg de maconha em um sítio e, como consequência, restabeleceu a ordem de prisão
preventiva de um homem acusado de integrar organização criminosa acusada de
lavar dinheiro oriundo do tráfico.
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Saúde anuncia ampliação
de 101 leitos para Covid-19
A Secretaria de Estado da
Saúde (SES-GO) anunciou na
segunda-feira (6), o acréscimo
de 101 leitos na rede estadual
para pacientes com Covid-19
– 66 de Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) e 35 de enfermaria. A ampliação ocorre
diante do atual cenário epidemiológico, com alta sazonal do
número de casos da Covid-19,
influenciada pelo clima frio, e
pelo aumento do número de
solicitações de internações para
casos suspeitos da doença, que
necessitam de isolamento.
Nesta terça-feira (7/6), a
taxa de ocupação em leitos de
UTI adulta é de 79,66%. Na ala
pediátrica, 62,07%. Em relação

a transmissão, o Estado tem
1.392.981 casos de doença, sendo 791.371 casos suspeitos. Há
ainda 26.690 óbitos confirmados de Covid-19 em Goiás até
o momento, o que significa
uma taxa de letalidade de
1,92%. Há 282 óbitos suspeitos
que estão em investigação.
Com a mudança de perfil
de leitos gerais para suportes
específicos para pacientes
com Covid-19 e a abertura de
novos, serão 176 leitos destinados ao enfrentamento da
doença – sendo 116 leitos de
UTI e 60 de enfermaria. Os
novos leitos serão implantados nos próximos dias.
Serão 20 novas vagas de

UTI Covid em unidades da
rede estadual em Itumbiara,
20 em Uruaçu, 16 em Goiânia
e 10 em Nerópolis. Já os leitos
de enfermaria para o tratamento da doença terão acréscimo de 15 novas vagas em
Nerópolis, 10 em Goiânia e
10 em Uruaçu.

Leitos pediátricos

A SES-GO está reestruturando a rede estadual de leitos
pediátricos para leitos de isolamento. Assim, esses leitos estarão adequados para receber
tanto os pacientes gerais, quanto aqueles casos que necessitem de isolamento. (Rodrigo
Melo, especial para O Hoje)

ohoje.com
GOIÂNIA, QUARTA-FEIRA, 8 DE JUNHO DE 2022

CIDADES n 11

MP recomenda que prefeitura não
sancione novas funções da GCM
Pedro Pinheiro

Especialista
aponta que não
é atribuição da
guarda municipal
exercer a atividade
fiscalizatória de
competência do
auditor fiscal
Daniell Alves
Após a Câmara Municipal
de Goiânia aprovar projeto de
lei que concede novas funções
aos agentes da Guarda Civil
Metropolitana (GCM), o Ministério Público de Goiás (MP-GO)
recomenda ao prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, que deixe
de sancionar o projeto. A recomendação é da promotora
de Justiça Carmem Lúcia Santana, que aponta ilegalidades
que violam a Lei Orgânica Municipal, a Constituição Estadual
e a Constituição Federal e também por ofender o princípio
da razoabilidade.
No texto, aprovado pelos
vereadores, os agentes da GCM
irão realizar auditorias em diversas áreas da fiscalização
municipal, incluindo meio ambiente, saúde pública e edificações. Contudo, as atividades
seriam de competência exclusiva de servidores que ocupam
cargos de fiscalização.
De acordo com a promotora, além da alteração de diversos cargos, o projeto modifica as atribuições da Guarda
Civil Metropolitana de Goiânia. Assim, ao apresentar esta
proposta, o presidente da Câmara de Goiânia, Romário Policarpo, incluiu temas sem relação com o texto original de
iniciativa do prefeito.
“As alterações, adições e acréscimos promovidos pela emenda
apresentam inconstitucionalidade formal decorrente da violação à reserva de iniciativa do
prefeito para iniciar o processo
legislativo na forma e nos casos
previstos na Constituição Estadual”, afirma Carmem.

Fere a Constituição

Para Clodoaldo Moreira,
Phd em Direito Constitucional

Promotoria aponta ilegalidades que violam a Lei Orgânica Municipal, a Constituição Estadual, a Constituição Federal e também por ofender o princípio da razoabilidade

apresente veto, sob pena de
futura ação direta de inconstitucionalidade. Concordo
com a recomendação do Ministério Público”, pontua.

Jabuti

Membro da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais da OAB diz que
não é atribuição da guarda municipal exercer a atividade fiscalizatória

e Membro da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais da Ordem dos Advogados de Goiás (OAB-GO), o
projeto fere frontalmente a
Constituição Federal de 1988,
a Constituição Estadual e a
Lei Orgânica do Município.
A CF/88, em seu artigo 144,
parágrafo 8 dispõe que Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à
proteção de seus bens, serviços
e instalações, conforme dispuser a lei. “Conforme a Lei
Maior, a guarda municipal faz
parte da segurança pública e
as suas atribuições são exclusivamente proteção dos bens

públicos”, aponta, em entrevista ao O Hoje.
Segundo ele, não é atribuição da guarda municipal
exercer a atividade fiscalizatória de competência exclusiva de auditor fiscal. “Temos claramente um desvio
de função da guarda municipal. Os princípios da eficiência e razoabilidade da
administração pública estão
frontalmente atingidos pois
são atividades totalmente
distintas. A sanção de um
projeto como esse sobrecarregaria ainda mais a nossa
guarda municipal. Acredito
que o prefeito Rogério Cruz

A parte no projeto que sugere a atuação dos agentes
da Guarda Civil na fiscalização
foi inserida pelo presidente
da Câmara, vereador Romário
Policarpo. Ele é agente licenciado da GCM. A emenda é
intitulada como “jabuti” pelo
Sindicato dos Funcionários
da Fiscalização Municipal de
Goiânia (Sindiffisc).
A entidade avalia que as
atividades previstas no projeto
são específicas de categorias
já existentes e contesta a necessidade de especialização
para fiscalizar o cumprimento
de leis relativas a áreas como
saúde e construção civil. De
acordo com o Sindiffisc, a Guarda já tem função nessas atividades, com o foco na segurança
das equipes de fiscalização durante operações.
Dentro da Prefeitura, as fiscalizações estão em cinco eixos.
Os responsáveis pelo acompanhamento de questões dos
transportes urbanos, atividades
econômicas e edificações são

os fiscais da Secretaria Municipal de Planejamento (Seplanh). E a fiscalização sobre
demandas do meio ambiente
é de responsabilidade de servidores da Agência Municipal
de Meio Ambiente( Amma).

Insuficiente

O Fórum de Entidades Empresariais do Estado de Goiás
(FEE) também se manifestou
contra a aprovação de trecho
do projeto, que dá novas funções para a Guarda Civil Metropolitana (GCM). O presidente da Associação Comercial,
Industrial e de Serviços do Estado (Acieg), Rubens Fileti, destaca a problemática da aprovação para os empresários.
“Não existe uma falta de
competências e funções para
a GCM em Goiânia. Ao contrário, pensamos que mesmo se
a GCM dedicar 100% do seu
tempo para atender às demandas pela Segurança Pública da
capital, ainda será insuficiente,
já que a demanda de Goiânia
só aumenta. Nossa sociedade
precisa refletir sobre este empoderamento e o papel do
guarda municipal, com permissões que juridicamente não
se sustentam”, afirma Rubens.
(Especial para O Hoje)

HIPPIE E MADRUGADA

Feiras têm horário especial nesta semana
Para aproveitar as vendas
do Dia dos Namorados, comemorado em 12 de junho
(domingo), a Prefeitura de
Goiânia autorizou o funcionamento da Feira da Madrugada, nesta quarta-feira (8),
e da Feira Hippie, na sexta
(10). As portarias estão no
Diário Oficial do Município.
A Feira da Madrugada começou a ser montada às 20h
de ontem (7) para funcionar
a partir das 4h de quarta. Ela
seguirá até às 22h de quintafeira (9). Já a Feira Hippie inicia os procedimentos de montagem às 0h de sexta e, no
mesmo dia, às 6h, começa a
funcionar. Ela segue até às
15h de domingo.
Para o prefeito Rogério
Cruz (Republicanos), trata-se
de uma das datas mais lucrativas para os feirantes. Segundo o gestor, “o funcionamento
incentiva, de maneira prática,
o emprego e geração de renda
na capital”. Originalmente, a

Reprodução

Além dos horários estabelecidos, as portarias salientam que as feiras devem seguir protocolos e medidas sanitárias

Feira Hippie funciona no sábado e domingo. Já a da Madrugada, na quinta-feira.
Além dos horários estabe-

lecidos, as portarias salientam que as feiras devem seguir protocolos e medidas sanitárias estabelecidas pelo

Decreto n° 598, de 17 de fevereiro de 2022, que dispõe
sobre ações de enfrentamento à pandemia de Covid-19.

Critérios

Após permanecer por um
período sem atividades, devido à pandemia do Coronavírus, a realização da feira foi
autorizada em julho do ano
passado por meio do Decreto
Municipal nº 1313, que se refere às Feiras Especiais cadastradas junto à Sedetec. Segundo a Prefeitura de Goiânia, é
imprescindível que os feirantes sigam o Protocolo Geral
para todas as atividades econômicas em funcionamento.
Além do Protocolo Geral,
os feirantes também devem
seguir o Protocolo Específico
para Feiras Especiais definido
pela Secretaria Municipal de
Saúde (SMS). Atualmente, a
Feira Hippie tem cerca de cinco mil feirantes cadastrados
no sistema da prefeitura e
fica localizada entre a Rua 44
e o Terminal Rodoviário de
Goiânia, no Setor Norte Ferroviário. (Daniell Alves, especial para O Hoje)
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EXPRESSA
O Ministério Público de Munique anunciou ontem
(7) que abriu uma investigação preliminar contra
três funcionários da empresa ferroviária federal
alemã Deutsche Bahn por suspeita de homicídio culposo, após o descarrilamento de um trem no sul da
Alemanha ter matado cinco pessoas na sexta-feira
passada. O acidente ocorreu perto do resort alpino
de Garmisch-Partenkirchen, no Estado da Baviera.

Neomille S.A.

CNPJ/ME nº 47.062.997ͭ0001-78 - NIRE 52.300.039.703
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de março de 2022
1. Data, Hora e Local da Reunião: Realizada aos 30/03/2022, às 11h00min., na sede social Neomille S.A., localizada no município de Chapadão do Céu/GO, na Rodovia GO 050, s/nº, parte, Km 11 + 900 metros, Fazenda
Âncora, Zona Rural, CEP 75828-000 (“Companhia”). 2. Convocação e Presenças: Face à presença da única acionista da Companhia, por tratar-se de subsidiária integral da Companhia Cerradinho Bioenergia S.A., foram disƉĞŶƐĂĚĂƐĂƐĨŽƌŵĂůŝĚĂĚĞƐĚĞĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƟŐŽϭϮϰ͕ΑϰǑ͕ĚĂ>ĞŝŶǑϲ͘ϰϬϰͬϳϲ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂůƚĞƌĂĚĂ
(“Lei das Sociedades por Ações”). 3. Mesa:KƐƚƌĂďĂůŚŽƐĨŽƌĂŵƉƌĞƐŝĚŝĚŽƐƉĞůŽ^ƌ͘>ƵĐŝĂŶŽ^ĂŶĐŚĞƐ&ĞƌŶĂŶĚĞƐ
e secretariados pelo Sr. José Airton Oliveira Junior. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a lavratura da Ata desta
ƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂŶĂĨŽƌŵĂĚĞƐƵŵĄƌŝŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƟŐŽϭϯϬ͕ΑϭǑĚĂ>ĞŝĚĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌ
Ações; (ii)ĂĂƉƌŽǀĂĕĆŽĚĂĞŵŝƐƐĆŽĚĞĠĚƵůĂĚĞWƌŽĚƵƚŽZƵƌĂůĐŽŵ>ŝƋƵŝĚĂĕĆŽ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂ;͞CPR Financeira”)
em favor do Banco Santander (Brasil) S.A., cujos direitos creditórios decorrentes da CPR Financeira poderão,
ŝŶĐůƵƐŝǀĞ͕ ƐĞƌǀŝƌ ĚĞ ůĂƐƚƌŽ Ğŵ ƵŵĂ ĞŵŝƐƐĆŽ ĚĞ ĐĞƌƟĮĐĂĚŽƐ ĚĞ ƌĞĐĞďşǀĞŝƐ ĚŽ ĂŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ ;͞CRA”), nos termos
ĚĂ>ĞŝŶΣϵ͘ϱϭϰ͕ĚĞϮϬͬϭϭͬϭϵϵϳ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĞŵǀŝŐŽƌ;͞Lei 9.514͟Ϳ͕ĞĚĂ>ĞŝŶǑϭϭ͘Ϭϳϲ͕ĚĞϯϬͬϭϮͬϮϬϬϰ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞ
em vigor (“Lei 11.076͟Ϳ͕ŽƐƋƵĂŝƐƐĞƌĆŽŽďũĞƚŽĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽƉƷďůŝĐĂ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽĚĂŽŵŝƐƐĆŽĚĞ
Valores Mobiliários (“CVM”) nº 600, de 1º/08/2018, conforme alterada (“Instrução CVM 600”); (iii) a autorização
ĚĂƉƌĄƟĐĂĞĐĞůĞďƌĂĕĆŽ͕ƉĞůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞͬŽƵĚĞŵĂŝƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ;ŝŶĐůƵŝŶĚŽƉƌŽĐƵƌĂĚŽƌĞƐ
ĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞ ŽƵƚŽƌŐĂĚŽƐ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚŽ ĞƐƚĂƚƵƚŽ ƐŽĐŝĂů ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂͿ͕ ĚĞ ƚŽĚŽ Ğ ƋƵĂůƋƵĞƌ ĂƚŽ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ ă
emissão da CPR Financeira e a emissão dos CRA, incluindo, sem limitação (a) ĂĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌŽƵƚƌŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐăĞŵŝƐƐĆŽĚĂWZ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂ͕ăĞŵŝƐƐĆŽĞă
ŽĨĞƌƚĂĚŽƐZ͕ŽƉĞƌĂĕƁĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĞƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ͖(b) ĂĚŝƐĐƵƐƐĆŽ͕ŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽ͕ĚĞĮŶŝĕĆŽĚŽƐ
termos da CPR Financeira, bem como a emissão da CPR Financeira, seus eventuais aditamentos e demais documentos necessários à emissão da CPR Financeira e à emissão e à oferta dos CRA; e (c) a discussão, negociação
ĞĚĞĮŶŝĕĆŽĚŽƐƚĞƌŵŽƐĞĐŽŶĚŝĕƁĞƐ͕ďĞŵĐŽŵŽĂĐĞůĞďƌĂĕĆŽ͕ĚĞƚŽĚŽƐŽƐĚĞŵĂŝƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ͕ĂĚŝƚĂŵĞŶƚŽƐ͕
ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ͕ĚĞĐůĂƌĂĕƁĞƐ͕ƌĞƋƵĞƌŝŵĞŶƚŽƐĞͬŽƵĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐƉĞƌƟŶĞŶƚĞƐà realização da emissão e oferta dos CRA; e
(iv)ĂƌĂƟĮĐĂĕĆŽĚĞƚŽĚŽƐŽƐĂƚŽƐƉƌĂƟĐĂĚŽƐĂƚĠĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂƚĂ͕ƉĞůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞͬŽƵĚĞŵĂŝƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ
da Companhia (incluindo procuradores devidamente outorgados nos termos do contrato social da Companhia),
com relação às matérias acima, bem como à implementação da emissão e da oferta dos CRA e demais atos dela
decorrentes. 5. Deliberações: Instalada a Assembleia, após a discussão das matérias, os Acionistas, por unaniŵŝĚĂĚĞĚĞǀŽƚŽƐĞƐĞŵƋƵĂŝƐƋƵĞƌƌĞƐƚƌŝĕƁĞƐƌĞƐŽůǀĞƌĂŵĂƉƌŽǀĂƌ͗(i) a lavratura da Ata desta Assembleia Geral
ǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂŶĂĨŽƌŵĂĚĞƐƵŵĄƌŝŽ͕ĐŽŵŽĨĂĐƵůƚĂŽĂƌƟŐŽϭϯϬ͕ΑϭǑĚĂ>ĞŝĚĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌĕƁĞƐ͖(ii) a emissão
de CPR Financeira pela Neomille S.A. em favor do Banco Santander (Brasil) S.A. no valor de R$ 300.000.000,00,
pelo prazo de 72 meses, com carência de 24 meses e parcelas anuais, com remuneração de CDI + 1,50% ao ano
e com aval prestado pela Cerradinho Bioenergia S.A., cujos direitos creditórios decorrentes da CPR Financeira
ƉŽĚĞƌĆŽ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞ͕ƐĞƌǀŝƌĚĞůĂƐƚƌŽĞŵƵŵĂĞŵŝƐƐĆŽĚĞZ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂ>Ğŝϵ͘ϱϭϰ͕ĞĚĂ>Ğŝϭϭ͘Ϭϳϲ͕ŽƐƋƵĂŝƐ
serão objeto de distribuição pública, nos termos da Instrução CVM 600. (iii)ĂĂƵƚŽƌŝǌĂĕĆŽĚĂƉƌĄƟĐĂĞĐĞůĞďƌĂĕĆŽ͕
pela administração e/ou demais representantes da Companhia (incluindo procuradores devidamente outorgados
ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĞƐƚĂƚƵƚŽƐŽĐŝĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂͿ͕ĚĞƚŽĚŽĞƋƵĂůƋƵĞƌĂƚŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽăĞŵŝƐƐĆŽĚĂWZ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂ
e a emissão dos CRA, incluindo, sem limitação (a) ĂĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌŽƵƚƌŽƐ
prestadores de serviços relacionados à emissão da CPR Financeira, à emissão e à oferta dos CRA, operações relaĐŝŽŶĂĚĂƐĞƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ͖(b) ĂĚŝƐĐƵƐƐĆŽ͕ŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽ͕ĚĞĮŶŝĕĆŽĚŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂWZ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂ͕ďĞŵ
como a emissão da CPR Financeira, seus eventuais aditamentos e demais documentos necessários à emissão da
CPR Financeira e à emissão e à oferta dos CRA; e (c) ĂĚŝƐĐƵƐƐĆŽ͕ŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽĞĚĞĮŶŝĕĆŽĚŽƐƚĞƌŵŽƐĞĐŽŶĚŝĕƁĞƐ͕
ďĞŵĐŽŵŽĂĐĞůĞďƌĂĕĆŽ͕ĚĞƚŽĚŽƐŽƐĚĞŵĂŝƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ͕ĂĚŝƚĂŵĞŶƚŽƐ͕ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ͕ĚĞĐůĂƌĂĕƁĞƐ͕ƌĞƋƵĞƌŝŵĞŶƚŽƐ
ĞͬŽƵ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ƉĞƌƟŶĞŶƚĞƐ à realização da emissão e oferta dos CRA; e (iv) Ă ƌĂƟĮĐĂĕĆŽ ĚĞ ƚŽĚŽƐ ŽƐ ĂƚŽƐ
ƉƌĂƟĐĂĚŽƐĂƚĠĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂƚĂ͕ƉĞůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞͬŽƵĚĞŵĂŝƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ;ŝŶĐůƵŝŶĚŽƉƌŽĐƵradores devidamente outorgados nos termos do contrato social da Companhia), com relação às matérias acima,
bem como à implementação da emissão e da oferta dos CRA e demais atos dela decorrentes. 6. Encerramento:
Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura
ĚĞƐƚĂĂƚĂ͘ZĞĂďĞƌƚĂĂƐĞƐƐĆŽ͕ůĂǀƌŽƵͲƐĞĂƉƌĞƐĞŶƚĞĂƚĂƋƵĞ͕ůŝĚĂĞĂĐŚĂĚĂĐŽŶĨŽƌŵĞĞĂƉƌŽǀĂĚĂƉĞůŽƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͕ĨŽŝ
ĂƐƐŝŶĂĚĂƉĞůŽWƌĞƐŝĚĞŶƚĞʹ>ƵĐŝĂŶŽ^ĂŶĐŚĞƐ&ĞƌŶĂŶĚĞƐĞƉĞůŽ^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽʹ:ŽƐĠŝƌƚŽŶKůŝǀĞŝƌĂ:ƵŶŝŽƌ͘ĐŝŽŶŝƐƚĂ͗
ĞƌƌĂĚŝŶŚŽŝŽĞŶĞƌŐŝĂ^͕͘͘ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƉŽƌWĂƵůŽKůŝǀĞŝƌĂDŽƩĂ:ƵŶŝŽƌĞŚĂƌůĞƐtĂŐŶĞƌĂŶŽƫ͘ƐƐĂĠĐſƉŝĂ
ĮĞůĚĂĂƚĂŽƌŝŐŝŶĂůůĂǀƌĂĚĂĞŵůŝǀƌŽƉƌſƉƌŝŽ͕ĂƐƐŝŶĂĚĂƉĞůŽWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĞƉĞůŽ^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽ͕ĂƐĞƌƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂŶĂ:h'͘
Chapadão do Céu, 30/03/2022. Luciano Sanches Fernandes - Presidente; José Airton Oliveira Junior - Secretário
- Secretário. Juceg ŶǑϮϬϮϮϬϱϰϬϵϵϯĞŵƐĞƐƐĆŽĚĞϯϭͬϬϯͬϮϬϮϮ͘WĂƵůĂEƵŶĞƐ>ŽďŽsĞůŽƐŽZŽƐƐŝʹ^ĞĐƌĞƚĄƌŝĂ'ĞƌĂů͘
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CNPJ/MF nº 08.322.396/0001-03 NIRE 52.300.015.286
Ata de Reunião da Diretoria realizada em 30 de março de 2022
1. Data, Hora e Local da Reunião: realizada aos 30/03/2022, às 09h00min., na sede social da Cerradinho
Bioenergia S.A., sociedade por ações, com sede e foro no município de Chapadão do Céu/GO, na Rodovia GO
050, s/nº, Km 11 + 900 metros, Fazenda Âncora, Zona Rural, CEP 75828-000, CNPJ/MF nº 08.322.396/0001Ϭϯ Ğ ĐŽŵ ƐĞƵƐ ĂƚŽƐ ĐŽŶƐƟƚƵƟǀŽƐ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐ ŶĂ :ƵŶƚĂ ŽŵĞƌĐŝĂů ĚŽ ƐƚĂĚŽ ĚĞ 'ŽŝĄƐ ;͞JUCEG”) NIRE nº
ϱϮ͘ϯϬϬ͘Ϭϭϱ͘Ϯϴϲ͕ĞŵƐĞƐƐĆŽĚĞϮϰͬϬϳͬϮϬϭϮ;͞Companhia”). 2. Convocação e Presenças: Face à presença da
totalidade dos membros da Diretoria da Companhia, foram dispensadas as formalidades de convocação. 3.
Mesa:KƐƚƌĂďĂůŚŽƐĨŽƌĂŵƉƌĞƐŝĚŝĚŽƐƉĞůŽ^ƌ͘WĂƵůŽKůŝǀĞŝƌĂDŽƩĂ:ƵŶŝŽƌĞƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚŽƐƉĞůŽ^ƌ͘:ŽƐĠŝƌƚŽŶ
Oliveira Junior. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a concessão de aval ƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞŵŐĂƌĂŶƟĂĚĞƚŽĚĂƐ
ĂƐ ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ ĂƐƐƵŵŝĚĂƐ ƉĞůĂ EĞŽŵŝůůĞ ^͕͘͘ EW: ŶǑ ϰϳ͘ϬϲϮ͘ϵϵϳͬϬϬϬϭͲϳϴ ;͞Neomille S.A.”), na qualidade
ĚĞĞŵŝƚĞŶƚĞĚĂĠĚƵůĂĚĞWƌŽĚƵƚŽZƵƌĂůĐŽŵ>ŝƋƵŝĚĂĕĆŽ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂ;͞CPR Financeira”) em favor do Banco
^ĂŶƚĂŶĚĞƌ;ƌĂƐŝůͿ^͕͘͘ĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂƐĞƌĄƐŽůŝĚĂƌŝĂŵĞŶƚĞƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůĐŽŵĂEĞŽŵŝůůĞ^͘͘ƉĞůŽ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞƚŽĚŽĞƋƵĂůƋƵĞƌǀĂůŽƌĚĞǀŝĚŽŶŽąŵďŝƚŽĚĂWZ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂ;͞Aval”), cujos direitos creditórios
ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĂWZ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƉŽĚĞƌĆŽ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞ͕ƐĞƌǀŝƌĚĞůĂƐƚƌŽĞŵƵŵĂĞŵŝƐƐĆŽĚĞĐĞƌƟĮĐĂĚŽƐĚĞƌĞĐĞďşǀĞŝƐĚŽĂŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ;͞CRA͟Ϳ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂ>ĞŝŶΣϵ͘ϱϭϰ͕ĚĞϮϬͬϭϭͬϭϵϵϳ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĞŵǀŝŐŽƌ;͞Lei 9.514”), e
ĚĂ>ĞŝŶǑϭϭ͘Ϭϳϲ͕ĚĞϯϬͬϭϮͬϮϬϬϰ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĞŵǀŝŐŽƌ;͞Lei 11.076”), os quais serão objeto de distribuição púďůŝĐĂ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽĚĂŽŵŝƐƐĆŽĚĞsĂůŽƌĞƐDŽďŝůŝĄƌŝŽƐ;͞CVM”) nº 600, de 1º/08/2018, conforme
ĂůƚĞƌĂĚĂ;͞Instrução CVM 600”); (ii)ĂĂƵƚŽƌŝǌĂĕĆŽĚĂƉƌĄƟĐĂĞĐĞůĞďƌĂĕĆŽ͕ƉĞůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞͬŽƵĚĞŵĂŝƐ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ;ŝŶĐůƵŝŶĚŽƉƌŽĐƵƌĂĚŽƌĞƐĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞŽƵƚŽƌŐĂĚŽƐŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĞƐƚĂƚƵƚŽƐŽĐŝĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂͿ͕ĚĞƚŽĚŽĞƋƵĂůƋƵĞƌĂƚŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽăƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚŽǀĂůĞĂĞŵŝƐƐĆŽĚŽƐZ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽ͕
sem limitação (a) ĂĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ͕ĞŵĐŽŶũƵŶƚŽĐŽŵĂEĞŽŵŝůůĞ^͕͘͘ĚĞŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌ
ŽƵƚƌŽƐ ƉƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ă ĞŵŝƐƐĆŽ ĚĂ WZ &ŝŶĂŶĐĞŝƌĂ͕ ă ĞŵŝƐƐĆŽ Ğ ă ŽĨĞƌƚĂ ĚŽƐ Z͕
ŽƉĞƌĂĕƁĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĞƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ͖(b) ĂĚŝƐĐƵƐƐĆŽ͕ŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽ͕ĚĞĮŶŝĕĆŽĚŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂWZ
Financeira, bem como a emissão da CPR Financeira, seus eventuais aditamentos e demais documentos necesƐĄƌŝŽƐăĞŵŝƐƐĆŽĚĂWZ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂĞăĞŵŝƐƐĆŽĞăŽĨĞƌƚĂĚŽƐZ͖Ğ(c) ĂĚŝƐĐƵƐƐĆŽ͕ŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽĞĚĞĮŶŝĕĆŽ
dos termos e condições, bem como a celebração, de todos os demais instrumentos, aditamentos, contratos,
ĚĞĐůĂƌĂĕƁĞƐ͕ƌĞƋƵĞƌŝŵĞŶƚŽƐĞͬŽƵĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐƉĞƌƟŶĞŶƚĞƐăƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĂĞŵŝƐƐĆŽĞŽĨĞƌƚĂĚŽƐZ͖Ğ(iii) a
ƌĂƟĮĐĂĕĆŽĚĞƚŽĚŽƐŽƐĂƚŽƐƉƌĂƟĐĂĚŽƐĂƚĠĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂƚĂ͕ƉĞůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞͬŽƵĚĞŵĂŝƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐĚĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂ;ŝŶĐůƵŝŶĚŽƉƌŽĐƵƌĂĚŽƌĞƐĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞŽƵƚŽƌŐĂĚŽƐŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĐŽŶƚƌĂƚŽƐŽĐŝĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂͿ͕
ĐŽŵƌĞůĂĕĆŽăƐŵĂƚĠƌŝĂƐĂĐŝŵĂ͕ďĞŵĐŽŵŽăŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĚĂĞŵŝƐƐĆŽĞĚĂŽĨĞƌƚĂĚŽƐZĞĚĞŵĂŝƐĂƚŽƐ
ĚĞůĂĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐ͕ĞƋƵĞĚĞǀĞƌĆŽƐĞƌƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞƐƵďŵĞƟĚĂƐăĂƉƌĞĐŝĂĕĆŽĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ
da Companhia. 5. Deliberações: Instalada a reunião, após a discussão das matérias, os Diretores, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, resolveram aprovar: (i)ĂĐŽŶĐĞƐƐĆŽĚĞǀĂů pela Companhia em
ŐĂƌĂŶƟĂĚĞƚŽĚĂƐĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĂƐƐƵŵŝĚĂƐƉĞůĂEĞŽŵŝůůĞ^͕͘͘ŶĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞĞŵŝƚĞŶƚĞĚĂWZ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂ͕
no valor de R$ 300.000.000,00, pelo prazo de 72 meses, com carência de 24 meses e parcelas anuais, com
remuneração CDI + 1,50% ao ano a concessão de aval ƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞŵŐĂƌĂŶƟĂĚĞƚŽĚĂƐĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ
ĂƐƐƵŵŝĚĂƐƉĞůĂEĞŽŵŝůůĞ^͕͘͘ĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂƐĞƌĄƐŽůŝĚĂƌŝĂŵĞŶƚĞƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůĐŽŵĂEĞŽŵŝůůĞ
^͘͘ƉĞůŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞƚŽĚŽĞƋƵĂůƋƵĞƌǀĂůŽƌĚĞǀŝĚŽŶŽąŵďŝƚŽĚĂWZ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂ͕ĐƵũŽƐĚŝƌĞŝƚŽƐĐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐ
ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĂWZ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƉŽĚĞƌĆŽ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞ͕ƐĞƌǀŝƌĚĞůĂƐƚƌŽĞŵƵŵĂĞŵŝƐƐĆŽĚĞZ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂ>Ğŝ
9.514, e da Lei 11.076, os quais serão objeto de distribuição pública, nos termos da Instrução CVM 600. (ii) a
ĂƵƚŽƌŝǌĂĕĆŽĚĂƉƌĄƟĐĂĞĐĞůĞďƌĂĕĆŽ͕ƉĞůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞͬŽƵĚĞŵĂŝƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ;ŝŶĐůƵŝŶĚŽ
ƉƌŽĐƵƌĂĚŽƌĞƐĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞŽƵƚŽƌŐĂĚŽƐŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĞƐƚĂƚƵƚŽƐŽĐŝĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂͿ͕ĚĞƚŽĚŽĞƋƵĂůƋƵĞƌĂƚŽ
ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽăƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚŽǀĂůĞĂĞŵŝƐƐĆŽĚŽƐZ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽ͕ƐĞŵůŝŵŝƚĂĕĆŽ(a) a contratação, em conjunto
ĐŽŵĂEĞŽŵŝůůĞ^͕͘͘ĚĞŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌŽƵƚƌŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐă
ĞŵŝƐƐĆŽĚĂWZ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂ͕ăĞŵŝƐƐĆŽĞăŽĨĞƌƚĂĚŽƐZ͕ŽƉĞƌĂĕƁĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĞƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ͖
(b) ĂĚŝƐĐƵƐƐĆŽ͕ŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽ͕ĚĞĮŶŝĕĆŽĚŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂWZ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂ͕ďĞŵĐŽŵŽĂĞŵŝƐƐĆŽĚĂWZ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂ͕
ƐĞƵƐĞǀĞŶƚƵĂŝƐĂĚŝƚĂŵĞŶƚŽƐĞĚĞŵĂŝƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐăĞŵŝƐƐĆŽĚĂWZ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂĞăĞŵŝƐƐĆŽĞă
ŽĨĞƌƚĂĚŽƐZ͖Ğ(c) ĂĚŝƐĐƵƐƐĆŽ͕ŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽĞĚĞĮŶŝĕĆŽĚŽƐƚĞƌŵŽƐĞĐŽŶĚŝĕƁĞƐ͕ďĞŵĐŽŵŽĂĐĞůĞďƌĂĕĆŽ͕ĚĞ
ƚŽĚŽƐŽƐĚĞŵĂŝƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ͕ĂĚŝƚĂŵĞŶƚŽƐ͕ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ͕ĚĞĐůĂƌĂĕƁĞƐ͕ƌĞƋƵĞƌŝŵĞŶƚŽƐĞͬŽƵĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐƉĞƌƟŶĞŶƚĞƐăƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĂĞŵŝƐƐĆŽĞŽĨĞƌƚĂĚŽƐZ͖Ğ(iii) ĂƌĂƟĮĐĂĕĆŽĚĞƚŽĚŽƐŽƐĂƚŽƐƉƌĂƟĐĂĚŽƐĂƚĠĂƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĚĂƚĂ͕ƉĞůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞͬŽƵĚĞŵĂŝƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ;ŝŶĐůƵŝŶĚŽƉƌŽĐƵƌĂĚŽƌĞƐĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞ
ŽƵƚŽƌŐĂĚŽƐŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĐŽŶƚƌĂƚŽƐŽĐŝĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂͿ͕ĐŽŵƌĞůĂĕĆŽăƐŵĂƚĠƌŝĂƐĂĐŝŵĂ͕ďĞŵĐŽŵŽăŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĚĂĞŵŝƐƐĆŽĞĚĂŽĨĞƌƚĂĚŽƐZĞĚĞŵĂŝƐĂƚŽƐĚĞůĂĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐ͘ (iv) os itens acima deverão ser
ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞƐƵďŵĞƟĚŽƐăĂƉƌĞĐŝĂĕĆŽĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘6. Encerramento:
EĂĚĂŵĂŝƐŚĂǀĞŶĚŽĂƐĞƌƚƌĂƚĂĚŽ͕Ž^ƌ͘WƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐƵƐƉĞŶĚĞƵŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐƉĞůŽƚĞŵƉŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽăůĂǀƌĂƚƵƌĂ
desta ata. Reaberta a sessão, lavrou-se a presente ata que, lida e achada conforme e aprovada pelos presenƚĞƐ͕ĨŽŝĂƐƐŝŶĂĚĂƉĞůŽWƌĞƐŝĚĞŶƚĞͲWĂƵůŽKůŝǀĞŝƌĂDŽƩĂ:ƵŶŝŽƌĞƉĞůŽ^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽͲ:ŽƐĠŝƌƚŽŶKůŝǀĞŝƌĂ:ƵŶŝŽƌ͘
ŝƌĞƚŽƌĞƐWƌĞƐĞŶƚĞƐ͗WĂƵůŽKůŝǀĞŝƌĂDŽƩĂ:ƵŶŝŽƌ͖'ƵƐƚĂǀŽĚĞDĂƌĐŚŝ'ĂůǀĆŽKůŝǀĞŝƌĂ͖ŚĂƌůĞƐtĂŐŶĞƌĂŶŽƫ͖
Ğ>ƵŝǌƵŐƵƐƚŽZĞƐĞŶĚĞEĂƐĐŝŵĞŶƚŽ͘ƐƐĂĠĐſƉŝĂĮĞůĚĂĂƚĂŽƌŝŐŝŶĂůůĂǀƌĂĚĂĞŵůŝǀƌŽƉƌſƉƌŝŽ͕ĂƐƐŝŶĂĚĂƉĞůŽ
WƌĞƐŝĚĞŶƚĞĞƉĞůŽ^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽ͕ĂƐĞƌƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂŶĂ:h'͘ŚĂƉĂĚĆŽĚŽĠƵ͕ϯϬͬϬϯͬϮϬϮϮ͘WĂƵůŽKůŝǀĞŝƌĂDŽƩĂ
:ƵŶŝŽƌͲWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͖:ŽƐĠŝƌƚŽŶKůŝǀĞŝƌĂ:ƵŶŝŽƌͲ^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽ͘Juceg nº 20220540829 em sessão de 31/03/2022.
WĂƵůĂEƵŶĞƐ>ŽďŽsĞůŽƐŽZŽƐƐŝʹ^ĞĐƌĞƚĄƌŝĂ'ĞƌĂů͘

Cerradinho Bioenergia S.A.

CNPJ/ME nº 08.322.396/0001-03 - NIRE 52.300.015.286
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de março de 2022
1. Data, Hora e Local da Reunião: Realizada aos 30/03/2022, às 10h00min., na sede social da Cerradinho
Bioenergia S.A., sociedade por ações, com sede e foro no município de Chapadão do Céu/GO, na Rodovia
GO 050, Km 11 + 900 mts, S/N.º, Zona Rural, CEP 75828-000, CNPJ/ME nº 08.322.396/0001-03 e com seus
ĂƚŽƐ ĐŽŶƐƟƚƵƟǀŽƐ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐ ŶĂ :ƵŶƚĂ ŽŵĞƌĐŝĂů ĚŽ ƐƚĂĚŽ ĚĞ 'ŽŝĄƐ ;͞JUCEG”) NIRE nº 52.300.015.286,
ĞŵƐĞƐƐĆŽĚĞϮϰͬϬϳͬϮϬϭϮ;͞Companhia”). 2. Convocação e Presenças: Face à presença da totalidade dos
membros do Conselho de Administração da Companhia, foram dispensadas as formalidades de convocação,
ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽƌƟŐŽϭϯ͕ΑϮǑ͕ĚŽĞƐƚĂƚƵƚŽƐŽĐŝĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ;͞Estatuto Social”) e, instalada em primeira
ĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ ĐŽŵ Ă ƉƌĞƐĞŶĕĂ ĚĂ ƚŽƚĂůŝĚĂĚĞ ĚŽƐ ƐĞƵƐ ŵĞŵďƌŽƐ Ğŵ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ͕ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚŽ ƌƟŐŽ ϭϰ ĚŽ
Estatuto Social. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Luciano Sanches Fernandes e Secretariados
pelo Sr. José Airton Oliveira Junior. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a concessão de aval pela Companhia
ĞŵŐĂƌĂŶƟĂĚĞƚŽĚĂƐĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĂƐƐƵŵŝĚĂƐƉĞůĂEĞŽŵŝůůĞ^͕͘͘EW:ŶǑϰϳ͘ϬϲϮ͘ϵϵϳͬϬϬϬϭͲϳϴ;͞Neomille
S.A.͟Ϳ͕ŶĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞĞŵŝƚĞŶƚĞĚĂĠĚƵůĂĚĞWƌŽĚƵƚŽZƵƌĂůĐŽŵ>ŝƋƵŝĚĂĕĆŽ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂ;͞CPR Financeira”)
ĞŵĨĂǀŽƌĚŽĂŶĐŽ^ĂŶƚĂŶĚĞƌ;ƌĂƐŝůͿ^͕͘͘ĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂƐĞƌĄƐŽůŝĚĂƌŝĂŵĞŶƚĞƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůĐŽŵ
ĂEĞŽŵŝůůĞ^͘͘ƉĞůŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞƚŽĚŽĞƋƵĂůƋƵĞƌǀĂůŽƌĚĞǀŝĚŽŶŽąŵďŝƚŽĚĂWZ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂ;͞Aval”), cujos
direitos creditórios decorrentes da CPR Financeira poderão, inclusive, servir de lastro em uma emissão de
ĐĞƌƟĮĐĂĚŽƐĚĞƌĞĐĞďşǀĞŝƐĚŽĂŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ;͞CRA”), nos termos da Lei n° 9.514, de 20/11/1997, conforme em
ǀŝŐŽƌ;͞Lei 9.514͟Ϳ͕ĞĚĂ>ĞŝŶǑϭϭ͘Ϭϳϲ͕ĚĞϯϬͬϭϮͬϮϬϬϰ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĞŵǀŝŐŽƌ;͞Lei 11.076”), os quais serão obũĞƚŽĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽƉƷďůŝĐĂ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽĚĂŽŵŝƐƐĆŽĚĞsĂůŽƌĞƐDŽďŝůŝĄƌŝŽƐ;͞CVM”) nº 600, de
ϭǑͬϬϴͬϮϬϭϴ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂůƚĞƌĂĚĂ;͞Instrução CVM 600”); (ii)ĂĂƵƚŽƌŝǌĂĕĆŽĚĂƉƌĄƟĐĂĞĐĞůĞďƌĂĕĆŽ͕ƉĞůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞͬŽƵĚĞŵĂŝƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ;ŝŶĐůƵŝŶĚŽƉƌŽĐƵƌĂĚŽƌĞƐĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞŽƵƚŽƌŐĂĚŽƐŶŽƐ
ƚĞƌŵŽƐĚŽĞƐƚĂƚƵƚŽƐŽĐŝĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂͿ͕ĚĞƚŽĚŽĞƋƵĂůƋƵĞƌĂƚŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽăƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚŽǀĂůĞĂĞŵŝƐƐĆŽ
dos CRA, incluindo, sem limitação (a) ĂĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ͕ĞŵĐŽŶũƵŶƚŽĐŽŵĂEĞŽŵŝůůĞ^͕͘͘ĚĞŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐĮŶĂŶceiras e quaisquer outros prestadores de serviços relacionados à emissão da CPR Financeira, à emissão e à
ŽĨĞƌƚĂĚŽƐZ͕ŽƉĞƌĂĕƁĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĞƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ͖(b) ĂĚŝƐĐƵƐƐĆŽ͕ŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽ͕ĚĞĮŶŝĕĆŽ
dos termos da CPR Financeira, bem como a emissão da CPR Financeira, seus eventuais aditamentos e demais
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐ ă ĞŵŝƐƐĆŽ ĚĂ WZ &ŝŶĂŶĐĞŝƌĂ Ğ ă ĞŵŝƐƐĆŽ Ğ ă ŽĨĞƌƚĂ ĚŽƐ Z͖ Ğ(c) a discussão,
ŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽĞĚĞĮŶŝĕĆŽĚŽƐƚĞƌŵŽƐĞĐŽŶĚŝĕƁĞƐ͕ďĞŵĐŽŵŽĂĐĞůĞďƌĂĕĆŽ͕ĚĞƚŽĚŽƐŽƐĚĞŵĂŝƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ͕
ĂĚŝƚĂŵĞŶƚŽƐ͕ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ͕ĚĞĐůĂƌĂĕƁĞƐ͕ƌĞƋƵĞƌŝŵĞŶƚŽƐĞͬŽƵĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐƉĞƌƟŶĞŶƚĞƐăƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĂĞŵŝƐƐĆŽ
e oferta dos CRA; e (iii) ĂƌĂƟĮĐĂĕĆŽĚĞƚŽĚŽƐŽƐĂƚŽƐƉƌĂƟĐĂĚŽƐĂƚĠĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂƚĂ͕ƉĞůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞͬ
ŽƵĚĞŵĂŝƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ;ŝŶĐůƵŝŶĚŽƉƌŽĐƵƌĂĚŽƌĞƐĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞŽƵƚŽƌŐĂĚŽƐŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽ
contrato social da Companhia), com relação às matérias acima, bem como à implementação da emissão e da
oferta dos CRA e demais atos dela decorrentes. 5. Deliberações: Os Conselheiros, por unanimidade de votos
e sem quaisquer restrições, resolveram aprovar: (i) a concessão de Aval ƉĞůĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ Ğŵ ŐĂƌĂŶƟĂ ĚĞ
ƚŽĚĂƐĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĂƐƐƵŵŝĚĂƐƉĞůĂEĞŽŵŝůůĞ^͕͘͘ŶĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞĞŵŝƚĞŶƚĞĚĂWZ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂ͕ŶŽǀĂůŽƌĚĞ
R$ 300.000.000,00, pelo prazo de 72 meses, com carência de 24 meses e parcelas anuais, com remuneração
CDI + 1,50% ao ano a concessão de aval ƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞŵŐĂƌĂŶƟĂĚĞƚŽĚĂƐĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĂƐƐƵŵŝĚĂƐƉĞůĂ
EĞŽŵŝůůĞ^͕͘͘ĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂƐĞƌĄƐŽůŝĚĂƌŝĂŵĞŶƚĞƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůĐŽŵĂEĞŽŵŝůůĞ^͘͘ƉĞůŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞƚŽĚŽĞƋƵĂůƋƵĞƌǀĂůŽƌĚĞǀŝĚŽŶŽąŵďŝƚŽĚĂWZ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂ͕ĐƵũŽƐĚŝƌĞŝƚŽƐĐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐ
da CPR Financeira poderão, inclusive, servir de lastro em uma emissão de CRA, nos termos da Lei 9.514, e da
Lei 11.076, os quais serão objeto de distribuição pública, nos termos da Instrução CVM 600. (ii) a autorização
ĚĂƉƌĄƟĐĂĞĐĞůĞďƌĂĕĆŽ͕ƉĞůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞͬŽƵĚĞŵĂŝƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ;ŝŶĐůƵŝŶĚŽƉƌŽĐƵƌĂĚŽƌĞƐĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞŽƵƚŽƌŐĂĚŽƐŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĞƐƚĂƚƵƚŽƐŽĐŝĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂͿ͕ĚĞƚŽĚŽĞƋƵĂůƋƵĞƌĂƚŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽăƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚŽǀĂůĞĂĞŵŝƐƐĆŽĚŽƐZ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽ͕ƐĞŵůŝŵŝƚĂĕĆŽ(a) a contratação, em conjunto com a
EĞŽŵŝůůĞ^͕͘͘ĚĞŝŶƐƟƚƵŝĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌŽƵƚƌŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐăĞŵŝƐƐĆŽ
ĚĂWZ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂ͕ăĞŵŝƐƐĆŽĞăŽĨĞƌƚĂĚŽƐZ͕ŽƉĞƌĂĕƁĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĞƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ͖(b) a
ĚŝƐĐƵƐƐĆŽ͕ ŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽ͕ ĚĞĮŶŝĕĆŽ ĚŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚĂ WZ &ŝŶĂŶĐĞŝƌĂ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ Ă ĞŵŝƐƐĆŽ ĚĂ WZ &ŝŶĂŶĐĞŝƌĂ͕
ƐĞƵƐĞǀĞŶƚƵĂŝƐĂĚŝƚĂŵĞŶƚŽƐĞĚĞŵĂŝƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐăĞŵŝƐƐĆŽĚĂWZ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂĞăĞŵŝƐƐĆŽĞă
oferta dos CRA; e (c) ĂĚŝƐĐƵƐƐĆŽ͕ŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽĞĚĞĮŶŝĕĆŽĚŽƐƚĞƌŵŽƐĞĐŽŶĚŝĕƁĞƐ͕ďĞŵĐŽŵŽĂĐĞůĞďƌĂĕĆŽ͕
de todos os demais instrumentos, aditamentos, contratos, declarações, requerimentos e/ou documentos
ƉĞƌƟŶĞŶƚĞƐăƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĂĞŵŝƐƐĆŽĞŽĨĞƌƚĂĚŽƐZ͖Ğ(iii) ĂƌĂƟĮĐĂĕĆŽĚĞƚŽĚŽƐŽƐĂƚŽƐƉƌĂƟĐĂĚŽƐĂƚĠ
Ă ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĚĂƚĂ͕ ƉĞůĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ĞͬŽƵ ĚĞŵĂŝƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ ;ŝŶĐůƵŝŶĚŽ ƉƌŽĐƵƌĂĚŽƌĞƐ
ĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞŽƵƚŽƌŐĂĚŽƐŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĐŽŶƚƌĂƚŽƐŽĐŝĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂͿ͕ĐŽŵƌĞůĂĕĆŽăƐŵĂƚĠƌŝĂƐĂĐŝŵĂ͕ďĞŵ
como à implementação da emissão e da oferta dos CRA e demais atos dela decorrentes. 6. Encerramento:
EĂĚĂŵĂŝƐŚĂǀĞŶĚŽĂƐĞƌƚƌĂƚĂĚŽ͕Ž^ƌ͘WƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐƵƐƉĞŶĚĞƵŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐƉĞůŽƚĞŵƉŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽăůĂǀƌĂtura desta ata. Reaberta a sessão, lavrou-se a presente ata que, lida e achada conforme e aprovada pelos
ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͕ĨŽŝĂƐƐŝŶĂĚĂƉĞůŽWƌĞƐŝĚĞŶƚĞͲ>ƵĐŝĂŶŽ^ĂŶĐŚĞƐ&ĞƌŶĂŶĚĞƐĞƉĞůŽ^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽͲ:ŽƐĠŝƌƚŽŶKůŝǀĞŝƌĂ
Junior. Conselheiros Presentes: Luciano Sanches Fernandes; Andréa Sanches Fernandes; Silmara Sanches
&ĞƌŶĂŶĚĞƐ͖DĂƌĐŽƐĚĞĂƌƌŽƐ>ŝƐďŽĂ͖ZŽďĞƌƚŽZŽĚƌŝŐƵĞƐ͖Ğ:ŽĆŽŽƐĐŽ^ŝůǀĂ͘ƐƐĂĠĐſƉŝĂĮĞůĚĂĂƚĂŽƌŝŐŝŶĂů
ůĂǀƌĂĚĂĞŵůŝǀƌŽƉƌſƉƌŝŽ͕ĂƐƐŝŶĂĚĂƉĞůŽWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĞƉĞůŽ^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽ͕ĂƐĞƌƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂŶĂ:h'͘ŚĂƉĂĚĆŽĚŽ
Céu, 30/03/2022. Luciano Sanches Fernandes - Presidente; José Airton Oliveira Junior - Secretário. Juceg nº
ϮϬϮϮϬϱϰϬϵϱϬĞŵƐĞƐƐĆŽĚĞϯϭͬϬϯͬϮϬϮϮ͘WĂƵůĂEƵŶĞƐ>ŽďŽsĞůŽƐŽZŽƐƐŝʹ^ĞĐƌĞƚĄƌŝĂ'ĞƌĂů͘

Combates de rua
se intensiﬁcam
por controle de
cidade na Ucrânia
Luta pela pequena
cidade industrial
é crucial no
Leste do país
Tropas ucranianas enfrentaram russos pelas ruas da
cidade devastada de Sievierodonetsk nesta terça-feira
(7), tentando manter os ganhos de uma contraofensivasurpresa que reverteu o ímpeto em uma das batalhas
terrestres mais sangrentas da
guerra na Ucrânia.
A luta pela pequena cidade
industrial é crucial no Leste
do país, com a Rússia concentrando seu poder ofensivo
na região, na esperança de
alcançar um dos objetivos de
guerra declarados - capturar
totalmente a província de Luhansk, em nome de separatistas pró-Moscou.
Depois de se retirar de
quase toda a cidade diante
do avanço russo, as forças
ucranianas realizaram um
contra-ataque surpresa na última semana, expulsando os
russos de uma faixa do centro
da cidade. Desde então, os
dois exércitos se enfrentam
em avenidas, ambos alegando
ter infligido grandes baixas
ao inimigo.
“Nossos heróis não estão
desistindo de suas posições
em Sievierodonetsk”, disse o
presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, em discurso
por vídeo durante a noite,
descrevendo os violentos
combates de rua na cidade.
Mais cedo, ele afirmou a repórteres que os ucranianos

Depois de se retirar de quase toda a cidade diante do avanço russo, as
forças ucranianas realizaram um contra-ataque surpresa na última semana

estavam em menor número,
mas ainda tinham “todas as
chances” de revidar.
Antes da contraofensiva
da Ucrânia, a Rússia parecia
à beira de cercar as forças
ucranianas na província de
Luhansk, rompendo a estrada
principal para Sievierodonetsk e sua cidade gêmea Lysychansk, por meio do Rio Siverskiy Donets.
Após a contraofensiva, Zelenskiy fez uma visita de surpresa a Lysychansk no domingo (5), demonstrando pessoalmente que Kiev ainda tinha rota aberta para o reduto
de suas tropas.
O Ministério da Defesa da
Ucrânia disse que a Rússia está
lançando tropas e equipamentos em sua tentativa de capturar Sievierodonetsk. O governador de Luhansk, Serhiy Gaidai, declarou que a situação
piorou desde que os defensores
ucranianos repeliram os russos
no fim de semana.
Luhansk e a província vi-

zinha de Donetsk, conhecidas
como Donbas, tornaram-se o
foco principal da Rússia desde
que suas forças foram derrotadas nos arredores de Kiev,
em março, e afastadas da segunda maior cidade, Kharkiv,
no mês passado.
A Rússia vem pressionando de três direções principais
- leste, norte e sul - para tentar
cercar os ucranianos em Donbas. O país fez progressos lentamente, mas não conseguiu
dar um golpe decisivo ou cercar os ucranianos.
Em sua atualização noturna, os militares ucranianos
disseram que dois civis foram
mortos em bombardeios russos em Donbas, e que as forças
russas dispararam contra mais
de 20 comunidades, usando
artilharia e ataques aéreos.
Em Druzhkivka, no bolsão
ucraniano da província de
Donetsk, moradores reviravam os destroços de casas
destruídas pelo último bombardeio. (ABr)

REABERTURA

Japão volta a receber
turistas após dois anos
O Japão está se preparando
para permitir a entrada de turistas no país pela primeira vez
desde que a pandemia eclodiu,
dois anos atrás. Mas somente
estrangeiros que chegam em
grupos turísticos organizados
por agências registradas no Japão serão permitidos durante
a primeira fase da reabertura,
que vigora a partir desta sexta-feira, como anunciou nesta
terça-feira (07/06) o Ministério
do Turismo japonês.
Os estrangeiros em visita de
turismo devem ser acompanhados por um guia em todos os
momentos a partir da entrada
no país, segundo as diretrizes
publicadas pelo governo japonês. Os turistas também terão
que fazer um teste de PCR para
covid-19 antes de entrar no país
e usar máscara durante todo o
tempo da viagem.
Inicialmente, turistas de 98
países, incluindo o Brasil, podem
viajar para o Japão.
As agências de viagens devem garantir que os turistas
concordem em usar máscaras
e tenham seguro que cubram

Exigências: máscara, seguro de viagem para covid-19 e guia turístico
quaisquer despesas médicas relacionadas à covid-19. Os visitantes também devem concordar em evitar espaços fechados
e lugares lotados e manter o
distanciamento social.
As diretrizes de 16 páginas
também exigem que as agências de viagens garantam que
os guias turísticos mantenham registros precisos de
seus itinerários e de contatos
dos participantes. Quem não

cumprir os requisitos corre
o risco de ter sua excursão
em grupo encerrada.
As orientações baseiam-se
na experiência de visitas teste
realizadas no mês passado com
turistas dos EUA, Tailândia, Cingapura e Austrália, a maioria
deles, agentes de viagens. Mas
um dos participantes de um grupo de quatro da Tailândia testou
positivo para a covid-19 e teve
sua viagem cancelada.
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Essência
Guilherme de Andrade e Isabella Lima

Compromisso e
determinação com a
arte: Jander Rodrigues
no ‘Papo Xadrez’
Guilherme de Andrade
Aconteceu nesta segunda-feira (5) a
transmissão do 16° episódio do podcast
do jornal ‘O Hoje’, o ‘Papo Xadrez’. O
convidado à mesa foi o tatuador goiano
Jander Rodrigues. Durante o encontro,
Jander fala do significado que essa forma
de arte tem para si, e explica em detalhes
a construção de sua carreira de mais de
20 anos com a tatuagem. Esse episódio
está disponível para acesso na íntegra
pelo canal do YouTube ‘Papo Xadrez’.
Jander conta que o início de sua história
com a tatuagem aconteceu ainda em Quirinópolis, sua cidade natal. O tatuador diz
que seu interesse por arte e desenho vem
desde a infância. “Antes de eu começar a
falar eu já tava com um lápis na mão, desenhando”, resume. Assim que seu amigo
‘Curica’ abriu o primeiro estúdio de tatuagem na cidade, no início dos anos 90,
Jander soube que era esse o rumo profissional que seguiria. A tatuagem aglutinou
duas de suas paixões: o desenho e a cultura
alternativa, ligada ao rock principalmente.
Aos 23 anos de idade, o artista se muda
para Goiânia a fim de construir sua carreira. Começa aí seus primeiros contatos
profissionais com a tatuagem. No início,
depois de adquirir certa experiência com
colegas de profissão, Jander atendia 2 ou
3 clientes por dia e não era tão rigoroso
quanto hoje com relação aos desenhos
que faria. Com o tempo, o tatuador foi
percebendo quais trabalhos o estimulavam mais, que o deixavam mais seguro,
e a partir daí resolveu se especializar.
“Eu preciso fazer um trabalho que tenha a minha assinatura, meu jeito de desenhar, meu jeito de sombrear”, concluiu
Jander logo no início de sua carreira.
Hoje, o artista é um mestre no estilo do
preto com cinza, e graças a isso ele pode
escolher quais trabalhos aceita, além de
ter sua atuação reconhecida no exterior.
Falando de seu esforço e determinação
ele conta, por exemplo, que foram mais
de 10 anos testando materiais como água,

leite de rosa e até vodca a fim de aperfeiçoar sua própria tinta.
Hoje, com quase 20 mil tatuagens na
conta, Jander afirma: “Para eu fazer meu
trabalho o fator fundamental não é dinheiro, é paz, é tranquilidade”. Conforme
sua vida profissional foi se estabilizando o
tatuador começou a tatuar com menos frequência e a selecionar melhor os clientes,
prezando sempre pela qualidade de seu
trabalho. Depois de décadas tentando achar
o ritmo ideal de trabalho ele conclui satisfeito dizendo que “é um privilégio estar
com minhas filhas e esposa todos os dias”.

Na voz dos apresentadores

“Estar de frente com o Jander me fez
perceber que os boatos e burburinhos que
pintam ele como antipático e grosso estão
longe de ser a verdade”, afirma Yago Sales,
um dos apresentadores do podcast. Yago
elogia o profissionalismo e a postura do
tatuador diante de sua arte e complementa
dizendo: “O profissional que conheci tem
suas opiniões e desejos bem definidos, e
os defende com firmeza, só isso… mas
Jander é de uma gentileza e cuidado que
são inegáveis, tanto com seu trabalho
quanto com as pessoas que o cercam”.
Felipe Cardoso, colega de Yago na apresentação, também não poupa elogios. “Saber em primeira mão como se desenvolveu
o estilo artístico e a forma de trabalhar do
Jander foi um grande prazer”. O tatuador
não escondeu nada: do início de sua carreira, quando se decidiu pela tatuagem,
passando pelos primeiros anos na profissão, período em que tatuava 2 ou 3 clientes
por dia, até chegar no artista conceituado
que vemos hoje. “Foi tão bom conhecer o
processo de formação desse profissional
que eu já quero ser seu próximo cliente”,
Felipe finaliza bem humorado.

Nos últimos episódios

O ‘Papo Xadrez’ alcança sua décima
sexta edição com o tatuador Jander Rodrigues. Até aqui, a equipe do podcast já
ultrapassou a marca das 25 horas de trans-

missão ao vivo com temas variados e discussões envolventes. Do encontro com a
estilista Juliana Santos, onde se falou do
mundo da moda e de sua vida enquanto
PCD, até o bate-papo com o humorista e
influenciador Odorico Reis, no qual foram
debatidos os significados do humor, o
podcast cria e mantém um padrão de qualidade ‘Papo Xadrez’.
No décimo quinto episódio, esteve nos
estúdios do jornal ‘O Hoje’ o produtor
cultural, músico e
compositor goiano Carlos Brandão. Durante esse
encontro o produtor fala de sua história com a cena
cultural de Goiânia, da redescoberta de sua sexualidade já na
vida adulta e ainda lê alguns versos de composição própria. Com
muito bom humor e leveza, o vilanovense encerra o encontro com
violão na mão,
cantando um pouco de sua música.
Trazendo uma
discussão até então inédita para o
podcast, a décima
quarta convidada
do ‘Papo Xadrez’ foi a lutadora de MMA
Sarah Frota Lima, conhecida como ‘A Treta’.
De frente com os apresentadores Felipe e
Yago, Sarah fala das polêmicas envolvendo
a suspensão por doping que aconteceu em
2019, do retorno aos ringues que vem
acontecendo e também, de sua atuação no
serviço social enquanto professora. ‘A Treta’
resume suas motivações: “Eu vejo o esporte
como instrumento de transformação social”.
(Especial para O Hoje)

O tatuador
veio ao podcast compartilhar como
construiu a
carreira consolidada que
tem hoje

Todos os
episódios do
podcast estão
disponíveis no
canal YouTube
‘Papo Xadrez’
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LIVRARIA
t

Para pequenos astrônomos
Lançamento da editora Caminho Suave, do Grupo Editorial
Edipro, introduz as principais noções do Sistema Solar

Álbum chega às plataformas digitais no dia 14 de junho

Música e
dramacidade
Tim Bernardes lança 'Última Vez', single
que precede a chegada do seu segundo
disco-solo, ‘Mil Coisas Invisíveis’
Elysia Cardoso
Antes de divulgar ‘Mil
Coisas Invisíveis’ na íntegra,
Tim Bernardes apresenta o
quarto single do seu segundo disco-solo. A faixa ‘Última Vez’ chega às plataformas de streaming. Em contraste com a curta duração
de ‘Nascer, Viver, Morrer’,
a leveza romântica de ‘BB
(Garupa de Moto Amarela)’
e os versos quase abstratos
de ‘Mistificar’, o cantor e
compositor paulistano apresenta um conto.
Em cinco minutos e 23
segundos o artista narra sobre o último encontro entre
dois antigos amantes que
não se viam ou se tocavam
há bom tempo e percebem
que não têm mais nada para
viverem juntos. "E talvez
nem falar, nem chorar /Pois
pra nós já passou até a despedida /Porque a gente sabe,
e talvez sempre soube /Que
só separados achamos saída
/E que às vezes se escolhe
entre amor e alegria na
vida," canta o músico.
"É sobre essa sensação
de reencontrar uma pessoa
com quem você foi íntimo
por muito tempo e lidar
com os símbolos que ela
representa, as chances dela
não ser mais o que já foi.
É íntimo e, ao mesmo tempo, não é”, comenta Tim.
E continua: "Queria passar
essa ideia da intimidade,
como se eu estivesse no
quarto só no violão e voz,
mas também com arranjos que entrassem aos pou-

cos para trazer dramaticidade para certos momentos da música".
Ao revelar mais uma faceta de Mil Coisas Invisíveis, ‘Última Vez’ prepara
o ouvinte para a audição
completa do álbum, que
chega às plataformas digitais no dia 14 de junho
pelo Coala Records, selo do
Coala Festival, e pelo selo
americano Psychic Hotline.
"Os quatro singles apresentados mostram quatro
ângulos diferentes do disco," explica Tim. "'Última
Vez' é uma música mais
de compositor e também
mostra o lado mais denso
e emocional do disco".

'Meu livro de Planetas:
tudo sobre o sistema solar
para crianças' convida os
pequenos astrônomos a
olharem para o céu com
uma nova percepção. A obra
publicada no Brasil pela editora Caminho Suave, do Grupo Editorial Edipro, também
esclarece uma grande dúvida das crianças: afinal,
por que Plutão não é mais
considerado um planeta?
O livro de Bruce Betts,
cientista planetário e autor
de livros infantis, detalha
o que torna cada corpo celeste tão especial para o Sistema Solar. Mestre pela
Stanford University, Betts
administra os programas de
desenvolvimento de instrumentos planetários na sede
da Nasa e transfere para a
produção toda a experiência
com a astronomia.
Os perfis de cada um dos
oito planetas é o fio condutor
da leitura. Já o glossário, ao
fim do livro, une todos os
conceitos e vocabulários
apresentados nas 64 páginas
da produção. Além de detalhar por meio de texto e imagens o que são os planetasanões, o autor reúne algumas curiosidades que farão
crianças e adultos sentirem
vontade de explorar o céu.

Em 'Meu livro de Planetas' não é necessário telescópio: fotos vibrantes e em
alta qualidade levam o pequeno leitor direto para o
espaço. Trata-se de uma
fonte de entretimento que
estimula o gosto pela ciência desde a primeira infância. Lançado em julho de
2020 nos Estados Unidos,
'Meu livro de Planetas' se
tornou um best-seller instantâneo.

Sobre o autor

Dr. Bruce Betts é um cientista planetário e autor de livros infantis. É o diretor científico e o administrador do
programa LightSail da Planetary Society. Tem graduação e mestrado pela Stanford
University e doutorado em
Ciência Planetária pela Caltech. Administra também os
programas de desenvolvimento de instrumentos planetários na sede da Nasa.

Sobre o álbum

Sucessor de Recomeçar,
de 2017, ‘Mil Coisas Invisíveis’ foi gravado ao longo
de 2021, entre o Estúdio
Canoa e a casa de Tim Bernardes, que também assinou a produção do álbum.
O projeto continua a colher
os frutos gerados pelo disco-solo de estreia, que impulsionou a carreira do cantor no Brasil, recebeu uma
indicação ao Grammy Latino e aproximou o músico
de nomes internacionais
como BadBadNotGood, Dirty Projectors e Devendra
Banhart. Ainda neste mês
de junho, Tim se prepara
para fazer 17 shows de
abertura para a banda americana Fleet Foxes, em uma
turnê que passará pela Costa Oeste dos Estados Unidos.
(Especial para O Hoje)

Dr. Bruce Betts é o diretor científico e o administrador do programa LightSail da Planetary Society

RESUMO de nOVelAS
t
Chamas da Vida
Pedro chega e as duas disfarçam. ivonete não gosta de
ver lourdes na festa. carolina
liga para Tomás e diz que Arlete
está convidando Vilma e Tomás
para um almoço. Vivi diz para
Suelen que não acredita que
ela está ajudando ivonete. cazé
percebe que Guilherme está
mal. carolina procura a placa
no quarto de Vilma. Beatriz diz
para Antonio que trouxe Guga
para ele pedir desculpas. carolina encontra o cofre. Vilma
pede uma explicação. carolina
diz a Vilma que está procurando as placas da fênix.

amanhã é para sempre
Gonçalo diz a Fernanda que
não mudará sua decisão de
deixar 60% de sua fortuna para
Bárbara. eduardo diz que Bárbara lhe preparou uma armadilha e agora quer usar Fernanda para seus planos. Fernanda diz a Santiago que confia
em “Franco” e também confessa
que ficaria feliz se ele rompesse
seu compromisso com Érika.
Aníbal diz a Adriano que está
ciente que ele sabe que Vladimir
é o pai do filho que Priscila está
esperando, por isso precisa que
no momento exato se encarregue de silenciá-lo.

além da ilusão
isadora pede que Joaquim
não a procure. eugênio demite
Josiel. Úrsula sabota o sorteio
das casas da vila e premia Abel.
Joaquim descobre o paradeiro
de iolanda. iolanda faz um
acordo com célia e seu marido.
Filipa e Bento se preocupam
com a possibilidade de Silvana
voltar para a guerra. letícia e
lorenzo comemoram a publicação do livro de Bento e o
sucesso do exame de letícia.
Plínio descobre que o namoro
de leopoldo e Arminda é falso.
Julinha desconfia de enrico no
cassino. iolanda é roubada.

Mar de amor
Frederica insiste em dizer
que quando saiu do apartamento do doutor, ele estava
vivo. Victor Manuel e estrela
Marinha estão planejando se
casar. Mercedes está no povoado com Oswaldo, mas decide
voltar para a capital. Frederica
diz a Guilhermo que não é obrigada a responder sua pergunta. estrela pergunta diretamente
a Mercedes se ela pensa em
continuar na Praia escondida
por causa de Victor Manuel. ela
nega, porém mais tarde confessa a cacilda ter o direito de
ser feliz, que ama Victor.

Pantanal
José leôncio anuncia aos
peões que José lucas é seu filho. Muda comenta com Juma
que entende o ciúme que Jove
tem de José lucas. Filó critica
irma por ter se esquecido do
aniversário de Jove. Guta insinua para Tadeu que José lucas
pode ser um vigarista. Jove diz
a Juma que vai se afastar da
jovem, para ela entender melhor o que sente por José lucas.
Zefa escuta a conversa de Tenório e Maria Bruaca. José leôncio surpreende Jove com uma
festa de viola em comemoração
ao aniversário do filho.
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AGENDA cUlTUrAl
t
strike Goiânia
O boliche do Passeio das
Águas Shopping, o Strike
Goiânia, é opção para esta
quarta-feira (8). depois de
dois anos fechado por causa
da pandemia, o espaço foi
todo reformulado e ganhou
uma nova cara, tudo para
agradar quem gosta do esporte. e está cheio de novidades. São 2.000 metros
quadrados de diversão e entretenimento para toda a
família. O novo espaço conta
com 16 pistas, bar, restaurante, sinuca e um grande
espaço kids para as crianças
se divertirem também.
Quando: quarta-feira (8).
Onde: Avenida Perimetral
norte, nº 8.303, Fazenda
caveiras - Goiânia. Horário:
das 15h às 23h.
Palestra educacional
Sesc centro recebe liga
Acadêmica doa Goiás em
palestra sobre doação de
órgãos. O evento ocorre
nesta quarta-feira (8), às
19h. A inscrição é gratuita.
Para falar sobre esse assunto, o Sesc centro convidou
a liga Acadêmica doa Goiás

O boliche Strike Goiânia é opção
para toda família nesta quarta-feira (8)

Cenários instagramáveis
O Flamboyant Shopping
inicia o mês de junho em
total sintonia com os apaixonados. Quem passar pelo

shopping até o domingo,
12 de junho, poderá conferir
dois diferentes cenários instagramáveis para declarar
seu amor. Todas as atrações
são abertas ao público. no
Garden Flamboyant, os visitantes são recebidos com
decoração temática a partir
de cinco grandes portais em
formato de coração. Outra
proposta instagramável e

Projeto de dança
estão abertas as inscrições para o projeto ‘Balé em
Foco’. ele tem como foco
práticas somáticas, aspectos
historiográficos e processos
culturais e de criação artística
do balé. Trata-se de uma
oportunidade de encontro
entre pesquisadores, docentes e artistas interessados
no tema enquanto campo
de discussão social e da cena,
ressaltando pesquisas contemporâneas e debates relacionados ao balé em seus
aspectos estéticos, gramaticais, conceituais e subversivos. Há 30 vagas disponíveis
e os interessados devem se
inscrever preenchendo formulário disponível na bio do
instagram e no perfil do Facebook. Quando: Até 10 de
junho. Onde: @bale_em_foco
e (facebook.com/BaléemFoc).

Exposição ‘A Divina Comédia de Jones’
é prorrogada até o dia 17 de junho
Foi prorrogada até o dia
17 de junho a exposição ‘A
Divina Comédia de Jones’,
em cartaz na Galeria Sebastião dos Reis, unidade da
Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás), localizada no Centro Cultural Octo
Marques. A mostra, aberta
em abril, é composta por fotografias e intervenções produzidas Ricarjones´.
O artista, que já era fotógrafo, começou a trabalhar
com lambe-lambes e colagens durante a pandemia.
No entanto, devido a impermanência desse tipo de produção, afinal, sempre colava
nas ruas artes originais, buscou um espaço mais formal
para expor seu trabalho.

“Eu falava desde quase
sempre a linguagem da fotografia e por muitos anos fiz
parte de coletivos, mas estava
cansado daquela linguagem,
que não me sustentava mais.
Eu não queria ficar só postando fotos em Instagram ou
sites especializados, eu queria
ir para a rua com minha fotografia, mas só ela não dava.
Então comecei a fazer intervenções, a usar pinturas, piches e elementos da rua mesmo”, explicou durante abertura da mostra.
Dessa forma, ‘A Divina
Comédia de Jones’ reúne esses trabalhados produzidos
pelo autor do segundo semestre de 2021 até o início
de 2022. O título faz referên-

Leo Iran

Padre Fábio de Melo revela
luta contra doença após
ter aparência do rosto
questionada
Padre Fábio de Melo negou
que tenha feito uma harmonização facial ao programa ‘A
Tarde É Sua’, na redeTV!. O
assunto veio à tona após a
participação do religioso no
‘Altas Horas’, no último sábado
(4). Padre Fábio de Melo revelou que há 10 anos está lutando contra uma grave doença. "É um processo que eu venho passando há anos e que
de vez em quando se agrava.
Há 10 anos, eu descobri que
eu tenho uma doença chamada Mal de Ménière, cujo

sintomas são a perda de audição e o distúrbio do labirinto,
que em algumas pessoas dá
muita tonteira", relatou. (Patrícia dias, Purepeople)
Claudia Rodrigues expõe
relação com ex-empresária
e faz pedido
claudia rodrigues assumiu
publicamente o romance com
Adriane Bonato e a pediu a
em casamento. A atriz postou
no instagram um vídeo contando um pouco sobre sua
doença e falando sobre o romance com a ex-empresária.
claudia afirmou que descobriu
um sentimento diferente por
Adriane. "Mas, o que vocês
não sabem é que esses 10
anos foram os melhores da
minha vida. eu nunca fui tão
feliz, tão bem cuidada da minha vida. e todos esses cuidados da dri me despertou
um sentimento diferente, que
eu nunca senti por homem
nenhum", disse. Por fim, claudia deixou a entender que as
duas não estão juntas nesse
momento. "eu não estou preocupada com o que vão falar
de mim, com o que vão pensar. eu só quero ser feliz! do
lado da pessoa que me deu a
vida e o desejo de continuar
lutando todo o dia. dri, volta.
eu te amo muito, casa comigo.
estou te esperando", finalizou.
(Patrícia dias, Purepeople)

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
dia de potencialidades. Você
pode sofrer algum atraso, projeto
ou situação que estava esperando
e que pode não acontecer, mas
isso não pode tirar a sua segurança. Mantenha-se com energia,
vitalidade e força para conseguir
se sustentar nos propósitos.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
É muito importante que você
confie na sua intuição e não
fique analisando e refletindo tanto. Mergulhe nos seus sentimentos para ter mais contato com a
sua intuição. O dia pode ser
meio estagnado e trazer alguns
acúmulos para serem resolvidos.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
Tome cuidado com confusões
no dia de hoje, porque você pode
ficar muito atrelado a pequenos
problemas, entraves e ter dificuldades para se livrar dos obstáculos. não fique refém do seu
ego nem das suas emoções. Tenha sabedoria e autoconfiança.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
A lua faz oposição a netuno,
puxando para o seu lado mental
e para a busca por novos objetivos.
Você pode ter um insight para
perceber que as suas atitudes ou
uma situação específica precisam
de mudança. Você terá uma visão
mais profunda sobre sua vida.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
Para você avançar e progredir,
é preciso ter certo discernimento
e visão estratégica. Se você for
perfeccionista e ficar controlando
tudo, será um dia cheio de entraves, brigas e desafios. dia em
que você precisa ter um pouco
mais de iniciativa e coragem.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
Você não pode ficar na superficialidade. É preciso aprofundar um pouco mais. não precisa
escarafunchar demais e ficar estagnado, mas manter o equilíbrio.
dia para relaxar um pouco mais,
porque a lua está no seu signo,
mas ela faz uma oposição.

7

Mostra reúne trabalhos produzidos pelo autor
do segundo semestre de 2021 até o início de 2022
cia à obra do escritor Dante
Alighieri (1265-1321) e promove a mistura de tempos,
de fontes e de categorias ar-

tísticas, resultando no excesso de imagens, mensagens e
informações que circulam
no mundo contemporâneo.

CELEBRIDADES
Carlinhos Maia: suspeitos
de assalto milionário são
presos e detalhe chama
atenção
A Polícia civil de Alagoas
confirmou, nesta terça-feira
(7), a prisão dos suspeitos do
assalto milionário ao apartamento de carlinhos Maia. no
entanto, um detalhe já chama
atenção: segundo a Polícia civil da Paraíba, três pessoas
foram presas. no dia da execução do crime, apenas duas
(um homem e uma mulher;
há suspeitas de que seja um
homem trajado de forma feminina) foram vistas pelas câmeras de segurança. (Matheus Queiroz, Purepeople)

15

HORÓSCOPO
t
convidativa também aposta
no coração, símbolo da data,
e está presente no Piso 3
do shopping, próximo a
louis Vuitton. Quando: até
12 de junho. Onde: Avenida
dep. Jamel cecílio, nº 3.300,
Jardim Goiás - Goiânia.

(UFG) para uma palestra.
Para participar é preciso se
inscrever no site do Sesc.
Quando: quarta-feira (8).
Onde: rua 15, Setor central
- Goiânia. Horário: 19h.

n

Sérgio Hondjakoff, de 'Malhação',
ameaça matar o pai após recusa
de internação por vício
O ator Sérgio Hondjakoff, de 37 anos, conhecido por interpretar o personagem Cabeção em ‘Malhação’, surgiu alterado
em vídeos publicados no
Instagram nesta segundafeira (6). O ator, que trava
uma batalha contra a dependência química, ameaçou assassinar o pai, que
se recusava a dar R$ 1
mil para que ele fizesse
uma viagem. "Eu tô aqui
pancadão e aí eu fico assim, tipo, todo mundo
quer me fod*r. Eu tô pedindo mil reais pro meu
pai pra ir pra São Paulo e
ele não quer me dar. Eles
querem que eu seja internado contra a minha
vontade porque eu dei
uns 'tequinhos' [gíria sobre uso de cocaína] e eu
fico muito louco", disse
Sérgio, que recusou uma
proposta para ‘A Fazenda’.
Em seguida, Sérgio aparece com um bastão na
mão, enquanto o segue o
pai pela casa. "Pai, se você
não me der mil reais eu
vou ser obrigado a te ma-

LIBRA
(23/9 - 22/10)
Você pode estar um pouco
mais intuitivo, então aproveite
essa energia para perceber onde
estão os excessos, as faltas e as
possíveis instabilidades em sua
vida. Se você não conseguir se
conectar a esse seu lado mais
intuitivo, será um dia instável.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
É um dia em que você consegue se organizar, tirar da frente
muitas coisas e trabalhar bem
com o coletivo com a família, permitindo-se tanto ajudar quanto
ser ajudado. O dia é mais harmonioso no geral, mas os assuntos
de família estão potencializados.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
Hoje o dia é um pouco mais
caótico para você. É preciso pegar
leve e tomar cuidado com os exageros, principalmente no trabalho. A sua saúde pode estar precisando de atenção e você tem
que deixar algumas responsabilidades nas mãos dos outros.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
evite brigas e rigidez mental.
não fique escarafunchando o
passado e pensando em algo
que já foi, pois isso vai te deixar
mais triste, desanimado e você
não vai conseguir avançar. Se
você estiver passando por um
problema, busque ajuda.

tar, né? Você prefere que
você me dê mil reais ou
que eu te mate? Você é
obrigado a me dar mil
reais", ameaçou. Ainda visivelmente alterado, Sérgio entrou ao vivo pelo
Instagram e disparou
mais acusações contra os
pais e pediu ajuda a apresentadores da televisão,
como Danilo Gentili e José
Luiz Datena, e ao presidente da República, Jair
Bolsonaro. (Matheus Queiroz, Purepeople)

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
É um dia meio confuso, mas
ao mesmo tempo as coisas se
solucionam hoje. Saturno entra
em retrogradação no seu signo,
permitindo que você consiga
permitir que as pessoas se aproximem, pois você estava as afastando. Hoje é possível relaxar.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
Tome cuidado com o excesso
de sentimentalismo. Hoje você
pode ser uma grande ajuda para
as pessoas. Você está conseguindo direcionar as pessoas com a
sua intuição e a sua empatia.
Atente-se para não querer carregar todo mundo nas costas.
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Psicóloga afirma
que esse tipo de
relação pode
contribuir para o
bem-estar,
autoestima, apego
e comunicação

Paixão em toda idade
Elysia Cardoso
Com o Dia dos Namorados
chegando, vale ressaltar que
não são só os jovens que comemoram a data. Segundo
uma pesquisa realizada pelo
Instituto Data Popular, existem mais de 1 milhão de pessoas com mais de 60 anos em
um relacionamento sério.
Apesar do que se acredita sobre o assunto, manter um namoro nesta fase da vida, pode
ser muito benéfico para a
saúde dos idosos.
Um dos problemas mais relacionados com o processo do
envelhecimento, são os distúrbios mentais, que incluem a
ansiedade e depressão, causado
pela sensação de incapacidade

Dia dos namorados: saiba os benefícios dos
relacionamentos na terceira idade
e autoestima. Segundo a última
Pesquisa Nacional de Saúde,
realizada em 2019 pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a doença atinge
cerca de 13% da população entre os 60 e 64 anos de idade.
Por isso, os relacionamentos na terceira idade geram
mais vontade de viver entre
os mais velhos, além de ajudar a manter mais estável o
lado emocional. Entre um dos
motivos que explica essa relação é que ao encontrar uma
pessoa que entende a situação
em que o idoso está vivendo

e mesmo assim, mostra-se capaz de gostar e manter uma
vivência ao seu lado, deixa-o
mais seguro e confiante.
Para a psicóloga Tais Fernandes, do Grupo Said, empresa de cuidadores de idosos,
junto ao envelhecimento vem
o amadurecimento e crescimento pessoal, novas maneiras
de enxergar a vida e os relacionamentos. Assim, as conexões e vínculos estabelecidos
pelo idoso ao longo de sua
existência são de grande valor
e precisam ser reconhecidas.
Além disso, o namoro ins-

pira o cuidado, tanto consigo
mesmo quanto com o outro,
dessa forma, os cuidados com
a saúde, com a estética e a
vontade de fazer atividades
mais ativas aumenta, estimulando a produção de endorfina, hormônio da felicidade.
Contudo, assim como relacionamentos na fase adulta, a
cautela é necessária, procurando sempre manter essa conversa entre os familiares, para
que ambos os lados entendam
melhor sobre o assunto, busque conhecer a outra pessoa
sem pressa e sem atropelar as

etapas, para que essa relação
não se torne tóxica ou abusiva,
causadas pela dependência
emocional ou financeira.
“A busca por relacionamentos amorosos é algo natural na terceira idade, novas
possibilidades de construção
de relações devem ser validadas e aceitas como parte
desta etapa da vida. Um relacionamento saudável, assim
como a vivência da sexualidade, são positivas ao idoso
e podem contribuir para o
bem-estar, autoestima, apego,
comunicação e afetividade.
Lembre-se sempre que ser
idoso não é sinônimo de impotência, incapacidade ou dependência”, finaliza a psicóloga. (Especial para O Hoje)

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.
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.

‘Jurassic World
Domínio’ é um ﬁlme
de aventura e ﬁcção
cientíﬁca dirigido
por Colin Trevorrow

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
Flamboyant: 14h50, 18h,
21h10. cinemark Passeio das
Águas: 13h, 16h, 19h10, 22h.

cineflix Aparecida: 14h10,
16h45, 19h20, 21h55. cineflix
Butiti: 16h30, 20h.
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
Vendas devem
aumentar cerca de
15% comparadas
aos dados de 2021

Dia dos Namorados: Conﬁra 7 dicas
para aumentar vendas do seu negócio
Especialista e
executivo dá dicas
para aqueles que
desejam faturar
mais na data
comemorativa
Vitória Coimbra
O mercado varejista segue
otimista para o Dia dos Namorados neste ano. A expectativa é de que as vendas aumentem em 15% na comparação com dados do ano passado. Segundo projeção da
Associação Brasileira de Lojistas de Shopping, cerca de
92 milhões de brasileiros devem realizar compras na data.
“Desenvolver e aplicar estratégias de vendas nesse período é um dos primeiros passos para ficar à frente da concorrência”, alerta o head de
vendas de uma retail tech especialista em inovação varejista, Andrei Dias.
Com visão de auxiliar os
empreendedores dos mais diversos segmentos que desejam
faturar mais no período de
vendas do Dia dos Namorados,
o especialista cita as principais
dicas para atrair consumidores no período. Confira:

1 - Faça um planejamento

Antes de aplicar qualquer
estratégia de vendas, é importante lembrar e investir em
um planejamento para essas
datas consideradas comerciais.
“Um bom planejamento é fundamental para que os resul-

tados aconteçam. Ele deve levar em conta tecnologias disponíveis, segurança, logística,
produtos, atendimento personalizado e, por fim, o pós-vendas”, lembra Andrei.

uso das redes sociais para divulgar produtos e também
aderir a campanhas com influenciadores para aumentar
o engajamento do públicoalvo”, sugere o executivo.

2 - Aplique técnicas
de Marketing Digital

3 - Invista em tecnologia

Estar atento às tendências
de marketing digital e as
trends virais nas redes como
Instagram e TikTok pode ser
decisivo para o aumento de
vendas. “É válido aplicar técnicas de SEO e otimização em
sites, além de um bom relacionamento com o cliente.
Outra recomendação é fazer

O público procura cada vez
mais facilidades proporcionadas pela tecnologia e boas experiências de compra. Não ter
a necessidade de se deslocar
para buscar ou comprar algo
ou algum produto e consultar
avaliações antes de decidir
uma compra são algumas possibilidades. “Investir em uma
plataforma de e-commerce,

que oferece suporte técnico e
processos automatizados é um
diferencial para captar e reter
mais clientes, como no Dia dos
Namorados, porque permite
que o empreendedor ofereça
uma melhor experiência de
compra”, orienta Andrei.

4 - Crie promoções
e ofertas

Não é novidade que os consumidores brasileiros são atraídos por preços baixos e descontos. Promoções são sempre
bem-vindas e podem ser decisivas no momento de escolha
dos consumidores. E por isso
ajudam a atrair e fidelizar novos clientes. O especialista recomenda focar essas ofertas
nos itens que mais se adequam
às necessidades do públicoalvo. “Essas ações promocionais
podem ocorrer de diversas formas, como cupons de descontos
e ‘leve dois e pague um’. Para
o Dia dos Namorados, o comércio pode optar por liberar
descontos para os itens mais
procurados nos sites.”

5 - Garanta segurança

Em meio a tantas incertezas
na hora de comprar pela internet, especialmente em datas
sazonais, quando golpes virtuais são mais frequentes, buscar estratégias de segurança
proporcionará que clientes e
potenciais consumidores tenham garantia de entrega do

produto e transações financeiras protegidas. “Contrate uma
equipe que faça uma atualização de permissão de acesso e
implante meios que certifiquem
a autenticidade e segurança da
loja online. Esses pequenos ajustes serão um diferencial para
uma estratégia efetiva do negócio”, propõe o executivo.

6 - Estabeleça prazos
de entrega acessíveis

O prazo de entrega se tornou um dos principais requisitos que consumidores analisam para decidir uma compra.
Dias aponta que é importante
cumprir esses prazos e oferecer
a melhor experiência de consumo para fidelizar o cliente.
“Serviços de fulfillment
são uma opção para diminuir
o tempo de entrega, além de
aderir a processos e soluções
de inteligência artificial que
otimizam essa logística.”

7- Analise o pós-venda

Com todos os passos anteriores seguidos, é hora de realizar métricas de todo o resultado que a estratégia trouxe
ao negócio. “Recomendamos
uma análise anual com todas
as informações de campanhas
realizadas para o Dia dos Namorados, pois isso ajuda a definir ações futuras e o planejamento de outras estratégias
de venda”, finaliza o executivo.
(Especial para O Hoje)

