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PesquisA

Caiado tem desempenho tímido em três indicadores
Pesquisa divulgada pelo Instituto de Opinião e Mercado FoxMappin revelou que o governo estadual obteve
destaque no quesito Segurança Pública, Saúde, Educação e Infraestrutura. Outros setores, no entanto,
mostraram avaliação ruim em Saneamento, Geração de Empregos e Política Salarial dos servidores. Política 2

Justiça autoriza planos
de saúde a recusar
atendimento fora da ANS
MARCeLo CoMité

uso da inteligência
Artificial no combate
às fake news
Opinião 3

Delegado Waldir
quer ‘reposição’
por perda no ICMS

O Superior Tribunal de Justiça (STF) decidiu, na
tarde desta quarta-feira (8), que os planos de saúde
não são obrigados a oferecer tratamentos que estão
fora da lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Com isso, alguns tratamentos para
esquizofrenia e síndrome de down podem ser recusados pelos planos e dificulta a cobrança das te-

rapias por meio da Justiça. Entidades e famílias que
acompanharam a votação devem recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF). Diante da preocupação,
os representantes das Associações de Paralisia Cerebral e Autismo do Estado acamparam na frente
do Tribunal para pressionar a decisão. Mesmo com
a manifestação, os votos foram contra. Cidades 9

Pedro Pinheiro

No decorrer da semana, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco
(PSD-MG), se reuniu com prefeitos
e governadores para discutir a
proposta que limita o ICMS sobre
combustíveis. O deputado federal
Delegado Waldir explicou que
eles precisam de uma fonte de
reposição para não sofrerem problemas fiscais. Política 6

Goiás tem quase
3 mil doenças
causadas por ISTs

A Pesquisa Nacional de Saúde
aponta que cerca de 1 milhão de
pessoas receberam diagnóstico
médico de Infecção Sexualmente
Transmissível (IST), ou seja, 0,6%
da população acima de 18 anos
estava infectada. Os dados são do
IBGE em conjunto com o Ministério da Saúde (MS). Cidades 11

Metrobus fecha acordo
para repor frota do Eixo

Com a frota deficitária, a Metrobus anunciou acordo com empresas privadas
para reposição e substituição de ônibus articulados nas linhas que percorrem o
Eixo Anhanguera em Goiânia e municípios da Região Metropolitana. Cidades10

atlético-Go
volta a vencer
no Brasileiro

Suplicy: “Lula e
Alckmin ajudarão
candidato em Goiás”

Com gols do volante Baralhas e
do meia-atacante Wellington
Rato, o Rubro-Negro derrotou o
Avaí por 2 a 1, no Estádio Antônio Accioly, pela décima rodada
da competição nacional e foi
aos 10 pontos ganhos.

Para o ex-senador e vereador por
São Paulo, Eduardo Suplicy, a chapa Lula-Alckmin impulsionará o
nome de esquerda que for disputar as eleições por Goiás. Petista
vem a Goiânia na sexta. Política 5

Esportes 7

Leia nas CoLunas

Goiás encara
lanterna
Fortaleza

Clube esmeraldino chega para
confronto após duas vitórias
fora de casa e terá novidades
no confronto; Fortaleza também busca sair da última colocação da Série A.
Esportes 8
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Xadrez: A escolha de Caiado

Essência

com dois nomes do União
Brasil ao Senado

Começa nesta quinta o PROCENA, evento de
acessibilidade em produções cênicas Essência 13

Jurídica: STJ confirma jurisprudência sobre pena para
crime com arma branca

Caetano Veloso pelo
cantor Manu Lafer

Essência 14
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A conexão de uma
nação no João Rock
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Tempo em Goiânia
s 31º C

t 14º C

Sol com algumas nuvens.
Não chove.
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A escolha de Caiado com dois
nomes do União Brasil ao Senado
Henrique Arantes defendeu emenda “jabuti” na PEC do governo

Alego aprova
“emenda PIX” de
repasse direto
aos prefeitos
A Assembleia Legislativa (Alego) aprovou em segundo
turno a criação da chamada “emenda PIX”, que cria modalidade
de transferência de emendas parlamentares diretamente a
municípios goianos. A matéria foi aprovada na tarde de ontem
(8) com 26 votos favoráveis e nenhum contrário.
O texto foi inserido como um uma emenda “jabuti”, estranha
ao assunto original do projeto, pelo deputado estadual Henrique
Arantes (MDB) ao projeto nº 8994/21, uma Proposta de Emenda
à Constituição Estadual (PEC), de autoria do Governo dde
Goiás, que autoriza os municípios a aderirem ao plano de benefícios do Regime de Previdência Complementar (RPC).
Na justificativa da emenda, o parlamentar defendeu
que a proposta visa “aprimorar a execução das emendas
individuais impositivas, reproduzindo, com adequações à
realidade estadual, o texto vigente da Constituição Federal,
no que concerne às transferências especiais”. O deputado
ainda alegou que a alteração contribui para “a efetiva
entrega dos benefícios ao projeto”.
Esse tipo de transferência já foi aprovado no Congresso Federal em 2020. Desde então, as “emendas PIX” têm sido
criticadas por especialistas por serem vistas como “cheques
em branco” para as prefeituras, inexistindo definição de órgão
responsável por fiscalizar esse tipo de recurso.
Em Goiás, deputados estaduais poderão repassar até 30%
de suas emendas por meio desta modalidade, exceto recursos
destinados às áreas da saúde e educação. (Ícaro Gonçalves,
especial para O Hoje)

Uma única vaga ao Senado ganha outro nome à
disputa que vai, além da própria cadeira em um dos
prédios mais cobiçados da Praça dos Três Poderes,
a busca pela brecha na chapa de Ronaldo Caiado
(UB). O governador, que se empenha pela reeleição,
tem ao seu redor alguns nomes que esperam pela
escolha: Lissauer Vieira (PSD), Luiz do Carmo (PSC),
Alexandre Baldy (PP), Delegado Waldir (UB) e, o novato na lista - da base governista - o deputado federal
Zacharias Calil (UB). Lissauer Vieira, com perfil conciliador na presidência da Alego, e muito próximo
ao setor do agronegócio - onde Caiado tem enfrentado
o distanciamento - é o nome mais eficaz para a conquista desse grupo. Enquanto as duas principais
chapas de oposição a Caiado estão quase definidas,
Caiado ainda pena para avaliar o
seu pré-candidato ao Senado, João
Campos (Republicanos) está quase
fechado
com Gustavo
Mendanha
(Patriota), o exsenador Wilder Morais
(PL) já é certo com Vitor
Hugo (PL).

Fôlego

Devido ao sucateamento da frota da Metrobus, o
governador Ronaldo Caiado - enquanto as vias do Eixo
Anhanguera passam por recapeamento - anunciou
acordo para que novos ônibus articulados sejam colocados à disposição do serviço.

xadrez@ohoje.com.br

Até R$100

No texto em que se apresenta
na Vaquinha Virtual à campanha
ao governo de Goiás, Gustavo
Mendanha (Patriota) afirma que
decidiu concorrer após “ouvir o
clamor das ruas”.

De olho

Grande estrela da Seleção Brasília a partir da metade do século
XX, Pelé usou o Twitter para cobrar buscas pelo repórter do The
Guardian, Dom Phillips e o indigenista Bruno Ferreira. Os dois
desapareceram no domingo em
uma expedição pela Floresta
Amazônica enquanto flagravam
ações de invasores.

Reconhecimento

Reclusa desde a morte de Iris
Rezende, a ex-deputada federal
Dona Iris vai estar às 16h na inauguração do viaduto da Perimetral
Norte que levará o nome de seu
marido e ex-prefeito de Goiânia.

Oposição

Durante a tarde desta quarta-feira (8) foi instaurada a Comissão Parlamentar de Inquérito
(CPI) relativa ao sistema de regulação do estado de Goiás. O requerimento foi feito pelo deputado Delegado Humberto Teófilo
(Patriota), que é o relator do procedimento na Alego.

CURTA
Dados

Entre janeiro e abril deste ano, Goiás criou 49.035
postos formais de trabalho. No período, o agro admitiu
29.172 pessoas com carteira assinada e outras 20.052
pessoas foram desligadas.
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Depois de pedido do vereador Weuller Gonçalves (MDB), o
MPGO notificou a Prefeitura de
Caldas Novas a não pagar mais
shows com verba pública.

Caiado tem desempenho tímido em
Saneamento e Geração de Empregos
Depois de aferir percepção dos goianos no quesito
Saúde, Segurança, Educação e Infraestrutura,
Instituto FoxMappin traçou desempenho da
gestão Ronaldo Caiado em outros três setores
Felipe Cardoso
Na avaliação dos goianos, o
governador Ronaldo Caiado (UB)
teve uma gestão majoritariamente
satisfatória ao longo dos três últimos anos em setores cruciais
da sociedade. Uma pesquisa divulgada pelo Instituto de Opinião
e Mercado FoxMappin na última
segunda-feira (6) revelou que o
governo estadual obteve destaque
no quesito Segurança Pública,
Saúde, Educação e Infraestrutura.
Outros setores, no entanto, também foram consultados. Dentre
eles: Saneamento, Geração de Empregos e Política Salarial dos servidores públicos.
O melhor dos resultados aparece
no quesito Saneamento. Nele, a
gestão do atual governador contou
com respostas ótimas ou boas de
37,47% dos goianos. Os que consideram a condução dos últimos três
anos regular somam 34,48%. A resposta ruim ou péssima aparece em
24,48% das respostas. 3,56% não
souberam responder.
Para a Geração de Empregos,
são 33,22% das avaliações positivas
(ótimas/boas). Outra fatia considerável, 33,10%, respondeu “regular”
ao serem questionados pelos pesquisadores. 28,51% avaliaram os
últimos três anos como ruins ou

péssimos. Mais de 5%, precisamente
5,17%, não souberam responder.
O pior resultado do governo
está na Política Salarial dos servidores públicos. Isso porquê,
além de reunir a menor quantidade avaliações positivas (27,82%
responderam ótimo ou bom), o
tema reúne a maior fatia de respostas ruins ou péssimas (28,16%).
No quesito regular, foram 22,30%
das respostas. 21,72% não souberam responder.
O levantamento foi realizado
entre os dias 28 a 31 de maio de
2022, com o objetivo de consultar
a população sobre o desempenho
do Governo. O universo desta pesquisa abrange residentes em todas
as regiões do estado.
Para a aferição dos indicadores,
foi utilizada uma amostra de 870
entrevistados, sendo esta estratificada 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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Uso da Inteligência Artiﬁcial
no combate às fake news
Marcelo Comité
Desde o escândalo do caso Facebook-Cambridge Analytica em 2014, quando dados pessoais
de usuários foram utilizados por políticos para
influenciar a opinião de eleitores em diversos
países, as fake news se tornaram foco de preocupação em todo o mundo. Em ano eleitoral, a
efervescência de conteúdos mentirosos fica ainda
mais contundente, exigindo medidas por parte
das autoridades para conter sua disseminação.
Dentro desse contexto, a tecnologia passa a
desempenhar papel fundamental no apoio às providências necessárias para impedir que o rumo
do País seja comprometido em razão
de notícias falsas. Refiro-me tanto
às barreiras adotadas pelas plataformas para impedir sua propagação
quanto aos recursos inteligentes implementados para combater trechos
críticos de informação – a tão falada
Inteligência Artificial (IA).
Sabemos o quanto este recurso
vem agregando valor a setores importantes da economia, como financeiro, varejo, saúde, entre outros. Este ano, a expectativa é que
o segmento de segurança também
se utilize do potencial da IA para auxiliar nas
investigações de conteúdo e dados que circulam
na internet e nas redes sociais.
A IA pode fazer muito pelos brasileiros nesse
sentido, uma vez que vai ajudar a descobrir
paradeiros sociais e conexões ocultas entre indivíduos e grupos perigosos, concentrando-se
nos leads mais relevantes e em trechos críticos
de dados, espalhados em um oceano de dados
não estruturados.
Todos os dias, uma imensa quantidade de
dados é produzida na chamada deep web - uma
camada da web que não é indexada pelos mecanismos de busca e fica oculta ao grande público. Como não pode ser acessada por meio de
pesquisas em buscadores, como o Google, e também porque não é acessada digitando um endereço em um navegador comum (Chrome, Firefox,
Edge, etc), criminosos se utilizam da dificuldade
de acesso para compartilhar conteúdo ilegal,
como venda de drogas, pedofilia e violência. E

nas eleições, o processo de disparo de notícias
mentirosas não é diferente.
Acredito que as eleições de 2022 serão marcadas
pela utilização maciça da IA na análise de grandes
quantidades de dados abertos e profundos neste
espaço online obscuro, bem como dados internos
– tudo com o objetivo de revelar insights que
apoiem investigações. A tecnologia pode simplificar
a coleta de informação e sua inspeção, o que possibilita a visualização inteligente. Isso levaria meses
para ser feito com ferramentas tradicionais.
Além disso, a tecnologia apresenta as informações mais relevantes e importantes em tempo
quase real, economizando recursos normalmente
empreendidos na recuperação, processamento e análise de grandes
quantidades de dados não estruturados. Ao extrair insights de dados
de uma ampla variedade de fontes,
a ferramenta permite sua utilização
no enriquecimento de leads existentes e, consequentemente, no descobrimento de novas pistas.
Esta é uma demanda da própria
população, que enxerga nas notícias
falsas um problema difícil de combater – sobretudo porque há uma
parcela de eleitores que não se preocupa em checar a veracidade dos conteúdos que
compartilham. Uma pesquisa realizada pelo Datafolha com 2.556 pessoas acima de 16 anos, residentes em 181 cidades, apontou que 60% dos entrevistados acreditam que as fake news podem influenciar significativamente as eleições deste ano
no Brasil. Entre os mais jovens, que estão mais habituados a utilizar redes sociais, a percepção negativa sobre a circulação de notícias falsas é ainda
maior. Sendo assim, ferFotos: Divulgação
ramentas de Inteligência
Artificial representam
hoje um avanço para a
democracia. A expectativa é que 2022 seja marcado por fiscalizações
mais assertivas, mais vigilância e controle na
Marcelo Comité é vice-predisseminação de considente na América Latina
teúdos. Tecnologia para
de empresa de soluções
de investigação por IA
isso já existe.

Eleições de 2022
serão marcadas
pela utilização
da IA na análise
de dados

Guerra cibernética: os riscos dos
baixos investimentos no Brasil
Cristiano Bernardi Júnior
Quando ouvimos falar ou lemos alguma matéria
sobre ataques cibernéticos, normalmente observamos que são ocorrências contra indivíduos ou
empresas. Porém, podem existir ataques cibernéticos mais sofisticados, com objetivos estratégicos
e/ou geopolíticos. As consequências também podem
romper a barreira tecnológica e trazer impactos
físicos ou cinéticos, que são raros, porém mais temidos, porque geralmente estão associados à espionagem industrial e
financeira. Ao contrário de uma guerra convencional, a cibernética não
tem fronteiras, ou seja, não se limita
a determinado espaço geográfico,
por isso os países não envolvidos diretamente na questão motivadora
também podem ser afetados.
E como as empresas do setor
privado poderiam ser afetadas em
caso de um ataque cibernético? A
título de exemplo, um ataque direcionado a um site que esteja armazenado em uma nuvem pode afetar também
outros serviços que estejam utilizando o mesmo
ambiente, como uma loja virtual ou até mesmo
uma base de dados. Ou seja, quanto mais uma
empresa se desenvolve e expande seu ambiente
tecnológico, mais suscetível a ataques ela está.
Dessa forma, não ter um bom plano de continuidade, backups e outros controles pode significar a indisponibilidade de diversos serviços
em uma guerra cibernética, mesmo que o país
não esteja participando diretamente.
Outros fatores, como o crescimento econômico
e a liderança de mercados, como a importação
de proteína animal, podem fazer com que empresas e países se tornem cada vez mais alvos
de ataques e espionagem. No Brasil, por exemplo,
algumas das tentativas de ataque recentes foram
identificadas em players do agronegócio e em
órgãos governamentais.
Mesmo com o avanço da segurança da infor-

mação e da proteção de dados, o Brasil ainda
aparece como um dos países com mais credenciais
e dados vazados no último ano. Segundo relatório
da Netscout, o Brasil é segundo maior alvo mundial de ciberataques, atrás apenas dos Estados
Unidos, que lidera o ranking. O baixo investimento
frente ao cenário, a falta de conscientização e a
elevada quantidade de sistemas legados utilizados
são fatores que contribuem para esta marca.
É importante considerar que praticamente
100% dos colaboradores das empresas
possuem dados pessoais armazenados
em sistemas públicos, e essas informações podem, sim, ser utilizadas
para ataques direcionados ao setor
privado. Outro ponto importante também é a consolidação das organizações
criminosas, que utilizam o cibercrime
como um negócio, com estratégias,
metas definidas e até mesmo plano
de carreira para seus integrantes,
além de um alto retorno financeiro.
Em um cenário cujo aumento do
interesse de cibercriminosos no Brasil é uma tendência, será necessária a disseminação de informação em todas as esferas populacionais, assim como um desenvolvimento de
segurança em camadas para todas as empresas,
especialmente as do setor público, que têm uma
responsabilidade ainda maior em relação à proteção das informações pessoais.
É essencial que as lideranças dos setores privado
e público estejam atentas e dispostas a aperfeiçoarem a sua postura
de segurança da informação, dado que o setor
de atuação e a relevância de suas informações
sob custódia, entre outros fatores, podem ser
Cristiano Bernardi Júnior é
motivadores para uma
consultor de Cyber Security
& Data Privacy de empresa
tentativa de ataque cide gestão de riscos
bercriminoso.

Organizações
criminosas
utilizam o
cibercrime como
um negócio
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CARTA DO LEITOR

Cruzadas
Encontrei meu passatempo favorito pra matar
o tempo durante a pandemia: palavras cruzadas!
Desde criança, sempre gostei dessa atividade,
mas com o tempo acabei perdendo o hábito.
Agora, anos depois, readquiri o hábito e ele
está sendo muito importante para que eu possa
treinar o meu vocabulário e também a minha
memória de verbetes e de gramática. É engraçado
como a gente acaba perdendo algumas tradições
devido à explosão digital que vem nos assolando
nesses últimos anos, mas acho que é importante
mantermos algumas.
Giovana Marçal
Goiânia

CONTA PONTO

{

Ao consumidor que tiver
suspenso o fornecimento
às sextas-feiras, sábados,
domingos, feriados e no
último dia útil anterior
aos feriados, ﬁca
assegurado o direito de
acionar juridicamente a
empresa concessionária
por perdas e danos,
além de ﬁcar
desobrigado do
pagamento do
débito que originou
o referido corte”
Amauri Ribeiro (UB), deputado estadual, ao comentar o projeto de lei
de sua autoria que foi aprovado em
segunda votação ontem (8) na Assembleia Legislativa com 23 votos
favoráveis e segue para sanção do
governador Ronaldo Caiado (UB). O
texto prevê que seja proibido cortar
água, gás e energia nos finais de semana e feriados.

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
A Prefeitura de Goiânia anunciou que na
tarde de hoje (9), às 16 horas, será inaugurado o viaduto iris Rezende Machado,
no cruzamento da Avenida Goiás com a
Avenida Perimetral Norte. os ônibus do
BRt irão transitar nas faixas exclusivas e
os veículos terão duas faixas em cada
sentido. “Legal que saiu antes do BRt”,
ironizou o leitor.
Romilson Silva

M

@ohoje
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. “Palhaçada, né?!
Nos próximos eventos acontecerá novamente. Nada muda”, criticou o internauta.
Carlos José (@karlossouza68)

N

@jornalohoje
A secretaria de estado da saúde (ses-Go)
anunciou nesta semana 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. “Muito bom porque os casos têm
aumentado muito”, comentou o leitor.
Juscelino De Deus (@JuscelinoDeus15)

Aos colaboradores do o Hoje: Artigos para este espaço devem conter no máximo 4.000 caracteres e
também podem ser divulgados no portal ohoje.com.
são analisados os textos enviados, com foto e assinatura, para editor@ohoje.com.br. Cartas não podem
ultrapassar 800 caracteres e o endereço para envio
é o mesmo dos artigos. Mais informações podem
ser obtidas pelo (62) 3095-8742.
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ECONOMIA

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

Segundo a Conab, a área plantada é estimada em 73,7 milhões

IBGE estima
safra recorde
de 263 milhões
de toneladas
A produção de cereais, leguminosas e oleaginosas
deve fechar 2022 com um volume recorde de 263 milhões
de toneladas. Caso a estimativa se confirme, a safra será
3,8% superior à registrada em 2021, de 253,2 milhões de
toneladas. O dado é do Levantamento Sistemático da
Produção Agrícola (LSPA) de maio, divulgado ontem (8)
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A previsão de maio é 0,6% maior do que a estimada
pela pesquisa de abril, de 261,5 milhões de toneladas.
A alta em relação a 2021 deve ser puxada principalmente pelas safras de milho, que devem fechar o ano
em 112 milhões de toneladas, um crescimento de 27,6%
na comparação com o ano anterior. “A colheita da
segunda safra está começando agora e as condições climáticas são boas, especialmente em Mato Grosso e
Paraná, que são os principais produtores desse grão”,
informou o pesquisador do IBGE Carlos Alfredo Guedes.
O trigo é outra lavoura que deve ter aumento na produção este ano, com uma alta de 13,6% na comparação
com o ano passado. Segundo Guedes, o aumento esperado
tem relação com a invasão da Ucrânia pela Rússia. Os
dois países são grandes exportadores do produto.
“Isso fez os produtores brasileiros expandirem as
áreas de plantio. Se tiver uma boa condição climática,
a produção deve ser recorde em 2022”, explica.
A área colhida do produto deve crescer 2,1% no
ano, enquanto o rendimento médio de produção por
hectare deve ter aumento de 11,3%.
Mesmo assim, o pesquisador acredita que o Brasil
ainda precisará importar o produto, uma vez que a produção nacional de trigo deverá ficar em 8,9 milhões de
toneladas, abaixo da demanda interna de 12 milhões.
Outras lavouras importantes com previsão de alta
na produção são o feijão (15%), algodão herbáceo
(15,2%), aveia (8,2%) e sorgo (19,2%).
Já a principal lavoura do país, a soja, que está com sua
colheita praticamente finalizada, deve fechar 2022 com
uma produção de 118,6 milhões, 12,1% abaixo do ano anterior. O arroz também deve ter queda no ano, de 8,6%.

Outras lavouras

Além dos cereais, leguminosas e oleaginosas, o IBGE
também faz estimativas para outras safras importantes
para o país, como o café, que deve crescer 7,8%, e a
cana-de-açúcar, que deve ter alta de 19,2%. São esperados
aumentos ainda para as safras de banana (1,6%) e
laranja (2,3%). Devem ter quedas as produções de batata-inglesa (5,1%), mandioca (2,3%), tomate (7,9%) e
uva (11,8%). (ABr)

Consumo das
famílias tem alta
de 7,3% em abril
O consumo das famílias brasileiras teve alta de 7,37%
em abril na comparação com o mesmo mês de 2021, segundo levantamento divulgado pela Associação Brasileira
de Supermercados (Abras). Nos primeiros quatro meses
do ano, o consumo registra alta de 2,5% em relação ao
mesmo período do ano passado.
Segundo o vice-presidente Administrativo e Institucional
da Abras, Marcio Milan, os resultados indicam que há
crescimento consistente do consumo nesta primeira parte
do ano. “Mostra estabilidade no consumo nos meses de
fevereiro, março e abril”, ressaltou. Em comparação com
março, a expansão do consumo em abril ficou 4,2%.
Para este ano, a previsão da Abras é que o consumo
das famílias tenha crescimento de 2,8%.
A cesta com os 35 produtos mais consumidos em supermercados registrou, no acumulado de janeiro a abril,
alta de 8,31% em relação ao mesmo período de 2021. No
acumulado de 12 meses, os preços tiveram alta de 17,87%.
Os produtos com as maiores altas no primeiro quadrimestre de 2022 foram o leite longa vida (22,35%), o
óleo de soja (20,38%), o feijão (19,71%) e a farinha de
trigo (15,45%).
De acordo com Milan, os preços dos produtos têm sofrido diversas pressões inflacionárias, como o aumento
dos custos com energia com a Guerra na Ucrânia. (ABr)

Indústria de biogás tende a atrair
investimentos de R$ 60 bi até 2030
A indústria de biogás mais do que dobrou a produção entre 2017 e 2021, atingindo 2,349 bilhões de metros cúbicos normais (Nm³) no ano passado, segundo dados
do Centro Internacional de Energias Renováveis-Biogás (CIBiogás), e espera a multiplicar seu tamanho em sete vezes e meia
até 2030, na projeção da Associação Brasileira do Biogás (ABiogás). Conforme Tamar
Roitman, gerente executiva da entidade,
respondendo a uma demanda crescente
no mercado doméstico e ao interesse cada
vez maior de empresas e investidores, o
setor deverá receber investimentos ao
redor de R$ 60,0 bilhões até o final da década, o que seria suficiente para elevar a
capacidade nominal instalada de 4,0 milhões de metros cúbicos para algo em torno
de 30,0 milhões de m³ diários até 2030.
Ao longo do processo, o aumento esperado para a produção do gás corresponderia a uma redução estimada em
100,0 milhões de toneladas de carbono
equivalente nas emissões de gases do
efeito estufa, significando 10% das metas
assumidas pelo Brasil no âmbito do Acordo
de Paris sobre mudanças climáticas. Estrategicamente, os volumes de biogás projetados até 2030, estima a executiva, poderiam substituir a importação de diesel,
“o que gera empregos e movimenta a economia de outros países”.
Entre os projetos esperados para os
próximos anos, prossegue Tamar, foram
mapeados investimentos em torno de R$
8,0 bilhões na instalação de 27 novas plan-

tas para a produção de biometano, destino
de parcela da produção adicional de biogás
antecipada para o período. Uma parte
mais expressiva será reservada à geração
de energia, reforçando a fatia do setor na
matriz energética, atualmente limitada a
menos de 0,1%. Atualmente, perto de 80%
da produção de biogás têm como destino
a geração de energia, somando quase 400
megawatts de potência instalada, praticamente o dobro daquela registrada em
2016. O restante do insumo é dividido
entre a produção de biometano, que soma
em torno de 400 mil m³ por dia, envolvendo
uma dezena de plantas, e para a geração
de energia térmica, utilizada na alimentação de caldeiras, no aquecimento e em
outras aplicações na indústria.

Corrida

Num horizonte de dois anos, acredita
Tamar, a capacidade de produção de biometano poderá dobrar, atingindo 800 mil
m³ por dia por volta de 2023, num investimento ao redor de R$ 800,0 milhões. A executiva identifica uma corrida para a qualificação de projetos de biogás destinados ao
segmento de geração distribuída para assegurar a isenção da tarifa de distribuição de
energia até 2045. A cobrança começará a
ser aplicada gradualmente a partir de janeiro
de 2023 para empreendimentos que não
conseguirem pedir conexão à rede elétrica
num prazo de até 12 meses contados desde
a sanção do marco legal da geração própria
de energia, em janeiro deste ano.

BALANÇO
t

2 Parte do avanço esperado para a indústria de
biogás está relacionado ao
Programa Nacional Metano
Zero, lançado neste ano
como resultado da adesão
do país ao esforço global
para reduzir em 30% as
emissões de metano até
2030, gás entre 20 e 25 vezes
mais nocivo ao ambiente
do que o CO2. “Trata-se de
um programa amplo, que
não fixa diretrizes muito
claras mas deixa as bases
para ações concretas no setor, despertando o interesse
de investidores, produtores
e empresas interessadas em
fazer a transição energética”, comenta Tamar.
2 A despeito dos avanços
esperados, continua ela, a
produção diária de biogás
em 2030 ainda representará
um quarto do potencial estimado para o país, ao redor
de 121,0 milhões de m³ por
dia, equivalente a toda a
produção brasileira de gás
natural, considerando os rejeitos da agropecuária, da
indústria e do saneamento.
2 Até 2030, estima o pesquisador Airton Kunz, da

Embrapa Suínos e Aves, a
meta do programa Manejo
de Resíduos da Produção
Animal (MRPA), parte da
agenda do Plano ABC+, é tratar algo como 208,4 milhões
de metros cúbicos de dejetos,
o que seria equivalente à
mitigação de 118,2 milhões
de toneladas de CO2 equivalente na natureza.

2 A descarbonização, neste

caso, está associada à “mitigação das emissões da decomposição natural dos resíduos, ao aproveitamento
energético do biogás em
substituição a combustíveis
fósseis e à substituição do
uso de fertilizantes sintéticos
pelo uso do digestato, produto final da digestão anaeróbica dos rejeitos animais”,
destaca Kunz.

2

Para literalmente acelerar esse processo, uma
equipe de pesquisadores da
Embrapa Agroenergia desenvolveu dois catalisadores
que combinam óxidos de
alumínio, de magnésio, de
níquel e de metais de terras
raras (praseodímio e gadolínio) para uso no processo
de reforma a vapor de bio-

gás. O gás de síntese obtido
a partir desse processo contém hidrogênio, que pode
ser utilizado na produção
de amônia, no refino de petróleo, na metalurgia e na
indústria de alimentos, e
ainda gás carbônico, aproveitado como matéria prima
pelos setores químico e farmacêutico, descreve Emerson Schultz, coordenador
da pesquisa.

2 Os testes em laboratório, conforme o pesquisador, mostraram que o uso
combinado daqueles metais
deu maior estabilidade ao
catalisador, alongando sua
vida útil. O passo seguinte
será adicionar o ácido sulfídrico (H2S) ao biogás simulado usado nos testes
iniciais para emular as condições naturais do biogás
produzido a partir de resíduos da agropecuária e
analisar o desempenho dos
catalisadores nos reatores
da própria Embrapa Agroenergia. A etapa seguinte
exigirá a busca de parceiros
interessados em realizar os
testes em escala industrial,
com uso de reatores de
grande porte.

Abate de frangos cai e o de
bovinos e suínos cresce no 1º tri
Os dados da produção animal no Brasil indicam que no
primeiro trimestre deste ano
o abate de frangos recuou
1,7%, enquanto o de bovinos
aumentou 5,5% e o de suínos
teve alta de 7,2%, na comparação com o mesmo período
de 2021. As informações são
da Estatística da Produção Pecuária, divulgada ontem (8)
pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE)
Em relação ao trimestre anterior, o abate de frangos caiu
0,2%, o de bovinos ficou estável

e o de suínos cresceu 1,5%.

Bovinos

De janeiro a março, foram
abatidas um total de 6,96 milhões de cabeças de bovinos
em estabelecimentos com inspeção sanitária, o que representa 361,75 mil cabeças de
bovinos a mais. A quantidade
representa crescimento de
5,5% na comparação com o
primeiro trimestre de 2021 e
estabilidade frente ao quarto
trimestre de 2021. Entre os
meses do trimestre, o destaque

foi março, quando houve aumento de 8% na comparação
anual, com o abate 2,47 milhões de cabeças. O abate de
fêmeas cresceu 12,9% em relação ao mesmo período de
2021, após dois anos de quedas.
O abate de machos subiu 1,1%.
Houve aumentos de abate
bovino em 18 das 27 unidades
da federação. Mato Grosso
continua na primeira posição
no país, com 16,1% da participação nacional, seguido por
Mato Grosso do Sul (11,3%) e
São Paulo (11%). (ABr)
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Vereador por São Paulo lembra do diálogo virtual com Mauro Rubem e Adriana Accorsi. “Fiquei muito contente de terem me convidado para falar desse projeto que tanto acredito”

Eduardo Suplicy: “Lula e Alckmin
ajudarão candidatura em Goiás”
Ex-senador
participa de
audiência pública
sobre renda
básica cidadãa
na Assembleia
Legislativa
de Goiás

Suplicy lança livro em Goiânia
“um jeito de fazer política”
O ex-senador Eduardo Suplicy também estará em Goiânia para lançar
seu livro: "Um Jeito de Fazer Política".
O lançamento ocorre às 19h, na Faculdade de Direito da Universidade Federal

de Goiás (UFG), na Praça Universitária.
Vale citar, a obra tem prefácios de
Eduardo Boﬀ e Mano Brown. Já o texto,
que tem a colaboração de Mônica Dallari
(jornalista da Folha de S. Paulo), revela

um pouco da trajetória de Suplicy e a
visão de mundo do ícone petista.
Mônica também estará no evento.
Na ocasião, os presentes poderão fazer
perguntas e autografar os exemplares.

Divulgação

O ex-senador e vereador
com mandato em São Paulo,
Eduardo Suplicy (PT), afirma
que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o exgovernador Geraldo Alckmin
(PSB) - que são pré-candidatos
ao Planalto – criam uma perspectiva positiva que vai ajudar a candidatura da federação (PT, PV e PCdoB) em Goiás.
Vale citar, o petista tem agenda em Goiânia, nesta sextafeira (10).
Na capital, o ex-senador participa de uma audiência pública
sobre a renda básica cidadã. O
evento ocorre às 14h, na Assembleia Legislativa de Goiás
(Alego). Na ocasião, participam
o vereador da capital, Mauro
Rubem (PT) – que também foi
quem fez o convite a Suplicy –
, e a deputada estadual Adriana
Accorsi (PT). O encontro será
no auditório 2 da Alego.
Vale citar, o vereador por
São Paulo é autor da Lei Suplicy, enquanto senador (PLS
266/2001). A matéria instituiu
a renda básica cidadã. O programa é uma garantia para
que o cidadão alcance suas
necessidades básicas, como o
próprio nome diz, por meio
de uma quantia em dinheiro.
O vereador por São Paulo
lembra que teve muitos diálogos virtuais com Mauro e
Adriana, durante as campanhas de ambos. “Então, fiquei
muito contente de terem me
convidado para falar desse
projeto que tanto acredito”,
declarou ao Jornal O Hoje. Na
ocasião, Eduardo Suplicy também pretende se encontrar
com o pré-candidato do PT, o

Audiência Pública

Sobre a audiência, Suplicy
diz que falará sobre a renda
básica cidadã, mas também
colocará a importância de instrumentos de política econômica que possam elevar o
grau de justiça social, bem
como ferramentas nas áreas
de educação e na saúde para
garantir oportunidades. Ele
também adianta que defenderá chances de microcréditos
e de modalidades diferentes
de transferência de renda.
“Prover mais e dar mais
oportunidades de microcréditos, mesmo aqueles sem patrimônio, contribuem para a
realização de atividades produtivas, permitindo um empréstimo fácil de se pagar em
12 ou 24 vezes”, elucida.

Francisco Costa

Convite e PT

dois – ele e o vice de Lula –,
sempre houve uma atitude de
respeito. “Então, achei bemvinda a escolha do presidente
Lula. [Alckmin] É uma pessoa
séria, de enorme experiência
na administração pública.”

“Líder histórico”

ex-reitor da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PTGO), Wolmir Amado.
No sábado (11), destaca-se,
ocorre o encontro estadual do
PT. Na ocasião, o partido deve
indicar seu pré-candidato à federação. A expectativa é que
haja consenso. Originalmente,
a reunião seria dia 28 de maio.
Quanto ao atraso e possíveis prejuízos em uma pré-

campanha e campanha, o visitante não vê problemas.
“Se para definição da candidatura foi necessário uma
melhor reflexão de todos e
todas as companheiras… O
importante é que cada cidadão de Goiás venha a ter a
oportunidade de conhecer a
história e proposta de cada
um dos candidatos a governador e Senado”, avalia.

Lula-Alckmin

Questionado sobre a composição Lula-Alckmin, que recebeu críticas da esquerda,
inclusive, de membros do PT,
Suplicy segue em outra via.
“Durante os 24 anos que fui
senador, em diversas oportunidades tive relação de
construção e respeito com o
governador Alckmin.”
Ele afirma que, entre os

Mauro Rubem, responsável pelo convite a Suplicy, diz
que o debate sobre a “Lei Suplicy” é importante para o
atual cenário brasileiro. “A
vinda de Suplicy a Goiânia
fortalece o debate da renda
básica de cidadania, que tem
se mostrado fundamental na
atual conjuntura de miséria
crescente no Brasil. Ao inserirmos os mais vulneráveis
no orçamento público damos
passos importantes em direção a uma sociedade mais
justa e igualitária”, pontua.
Ainda segundo ele, a presença do líder histórico do PT
em Goiás auxilia no alinhamento do “projeto de futuro que estamos construindo para Goiás
em sintonia com o programa
defendido por Lula e Alckmin
nestas eleições”. Vale citar que
Rubem defende o nome do précandidato ao governo do PT,
Wolmir Amado, junto com Cintia Dias (Psol) e Denise Carvalho
(PCdoB) para construção de
uma chapa em Goiás. Ele acredita, inclusive, que a experiência de Suplicy contribuirá para
amadurecer esse debate. (Especial para O Hoje)
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Segurança suprema

Durante o evento, Bolsonaro disparou contra ex-presidente Lula

Bolsonaro chama
ministro Fachin de
comunista e ataca
decisões do STF
O presidente Jair Bolsonaro (PL) subiu o tom mais uma
vez ontem (8) contra o Supremo Tribunal Federal (STF)
quando afirmou que o ministro Edson Fachin é leninista, comunista, por ele ser ex-advogado do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e, por isso, não teria isenção.
A declaração ocorreu em evento na Associação Comercial do
Rio de Janeiro para tentar justificar que não deve respeitar
as ordens do magistrado.
Alguns dos presentes ao evento disseram que o presidente estava “em chamas”, contando “fofocas” para atingir
Lula. Ainda foi ao evento acompanhado de Daniel Silveira
(PTB), o deputado federal carioca que foi agraciado com o
indulto do presidente.
Após a decisão da Segunda Turma do STF em manter a
cassação do mandato do deputado estadual do Paraná Fernando Francischini (União Brasil), o presidente Jair Bolsonaro
afirmou que não cumprirá mais as decisões da Corte.
“Eu fui do tempo em que decisão do Supremo não se
discute, se cumpre. Eu fui desse tempo. Não sou mais.
Certas medidas saltam aos olhos dos leigos. É inacreditável
o que fazem. Querem prejudicar a mim e prejudicam o
Brasil”, afirmou.
E continuou: “O Supremo está discutindo o marco temporal
no Brasil. Uma nova interpretação querem dar a um artigo
da Constituição. E quem quer dar? O ministro Fachin, marxista
leninista. Advogado do MST. O que eu faço se aprovar?
Entrego a chave para os ministros do Supremo ou digo: ‘Não
vou cumprir’”, bradou. (Rodrigo Melo, especial para O Hoje)

O Supremo Tribunal Federal (STF) mantém vigentes cinco contratos de “prestação
de serviços de apoio operacional na área
de segurança pessoal privada armada”
que totalizam, desde 2017, o valor de R$
48,9 milhões. Dois deles, firmados com a
empresa Esparta Segurança - que somam
mais de R$ 41 milhões - são referentes à
prestação de serviços em Brasília, conforme
dados solicitados pela Coluna à assessoria
da Suprema Corte.

Pregão

Em 2020 e 2021, por meio de pregão, outra empresa, Belfort Tecnologia em Segurança, foi contratada por pregão para reforçar a prestação de serviços em São Paulo,
Paraná e Rio de Janeiro.

Escolta

Em Brasília e nos demais Estados, os ministros contam, atualmente, com mais de
60 seguranças – que os escoltam nas dependências da Suprema Corte e nas ruas.

Portas

O presidenciável Luciano Bivar (UniãoPE) rompeu com a terceira via, mas mantém
conversas e portas abertas para ceder sua
vaga de vice ao PSDB.

Aposta

Entusiastas da pré-campanha à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL)
apostam em crescimento de quatro a
seis pontos percentuais nas pesquisas
após a veiculação de todas as inserções
de rádio e TV neste mês. A conferir.

Pazes

A ex-ministra Marina Silva suavizou
a mágoa com o PT. Tem conversado
com lideranças do partido – antes desafetas – e não descarta aceitar o convite
para ser vice de Fernando Haddad na
disputa ao Governo de São Paulo.

Liberdades do ar

Foi aprovado no Senado o projeto
que ratifica a participação do Brasil
no Acordo Relativo ao Trânsito dos
Serviços Aéreos Internacionais, ao qual
estão vinculados 133 países. O Brasil,
pelo acordo, confere aos demais signatários as duas liberdades do ar relativas a serviços aéreos internacionais
regulares: sobrevoar seu território sem
a realização de pouso e pousar para
fins não comerciais (parada técnica de
reabastecimento ou manutenção).

Biodiesel

O ministro da Economia, Paulo Guedes,
está cercado por comissões do Congresso.
Uma delas, a de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, aprovou requerimento
de convocação para que ele preste explicações sobre a promessa – não cumprida – de
reajuste para policiais.

A Confederação Nacional do Transporte (CNT) critica a possível elevação
da mistura do biodiesel no diesel para
aumentar a disponibilidade desse combustível no país. Segundo a entidade,
“a medida só beneficia a indústria de
biodiesel, aumentando o preço do diesel, a sua quantidade consumida, poluindo mais e gerando mais inflação”.

Esmola

Empresas

Falácia

No requerimento, o deputado Subtenente
Gonzaga (PSD-MG) sublinha que “o reajuste
do Governo não pode ser visto como uma
esmola em troca de benefício eleitoral, mas
como um direito daqueles que contribuem
para um País mais justo e melhor, com segurança e qualidade de vida”.

O primeiro quadrimestre de 2022
registrou a abertura de mais de 1,3
milhão de empresas no país, conforme
levantamento do Ministério da Economia. No total, foram 1.350.127, aumento
de 11,5% em relação ao último quadrimestre de 2021.

Delegado Waldir defende que
perda de ICMS seja compensada
Deputado federal diz que gestores
podem sofrer “responsabilização
fiscal do Ministério Público em
razão do não pagamento das
despesas nos municípios”
Thauany Melo
No decorrer da semana, o
presidente do Senado, Rodrigo
Pacheco (PSD-MG), se reuniu
com prefeitos e governadores
para discutir a proposta que
limita a alíquota do ICMS sobre
combustíveis.
O presidente da Associação
Goiana dos Municípios (AGM)
e prefeito de Goianira, Carlos
Alberto Oliveira, e o presidente
da Federação Goiana dos Municípios (FGM), Haroldo Naves
participaram de uma dessas
reuniões, acompanhados do
deputado federal e pré-candidato ao Senado, Delegado Waldir Soares (UB).
No encontro, os municipalistas defenderam que a União
transfira aos municípios, pelo
critério do Fundo de Participação dos Municípios (FPM),
10% dos dividendos recebidos
da Petrobrás até dezembro de
2030. Vale ressaltar que a expectativa é que o lucro das
petroleiras no Brasil chegue a
R$ 170 bi, com isso a União
deverá receber R$ 50 bi de dividendos em 2022.
O deputado federal Dele-

gado Waldir explicou que os
prefeitos e governadores buscam uma fonte de reposição
para não sofrerem imbróglios
fiscais. “Os prefeitos demonstraram preocupação com esse
projeto. Existe uma demanda
em relação à perda de arrecadação dos municípios. É
necessário uma fonte de reposição para os gestores municipais, sob pena de, ao final
do mandato, todos eles sofrerem com responsabilização fiscal do Ministério Público em razão do não pagamento das despesas nos municípios”, explicou.
Segundo o deputado, Pacheco disponibilizou um assessor
do Senado para manter diálogo
com governadores e prefeitos.
Na quarta-feira (8), governadores fizeram uma nova proposta de compensação: a suspensão do pagamento da dívida
dos estados que têm débitos
com a União por um prazo a
ser calculado por cada governo,
que é o caso de 22 estados, incluindo Goiás.
Após reunião de cerca de duas
horas de duração, nenhum acordo foi anunciado. Outras tratativas

“Os prefeitos
demonstraram
preocupação com
esse projeto. Existe
uma demanda em
relação à perda de
arrecadação dos
municípios”
sobre o projeto devem acontecer
no decorrer da semana.

Projeto

O ICMS é um tributo estadual e compõe o preço da maioria dos produtos vendidos no

país, incluindo os combustíveis,
e é responsável pela maior parcela de tributos arrecadada pelos estados.
O dinheiro arrecadado com
o ICMS vai para o cofre de estados e prefeituras. O PLP
18/2022 propõe a alteração de
entendimento do Sistema Tributário Nacional e da Lei Kandir com a finalidade de passar
a considerar os bens e os serviços tributados pelo ICMS relacionados à energia elétrica,
às comunicações, aos combustíveis, ao transporte público e
ao gás como essenciais e indispensáveis.
De acordo com a Confederação Nacional de Municípios

(CNM), somente essas categorias
elencadas representam quase
1/3 da arrecadação total do imposto. Assim, com a alteração
prevista na matéria, a redução
do valor arrecadado de ICMS
em combustíveis, energia e comunicações será de 30,9%. Secretários estaduais de Fazenda
estimam que essa perda gire
em torno de R$ 100 bilhões.
A proposta que limita a
cobrança do imposto já foi
aprovada pela Câmara dos
Deputados e agora está em
análise no Senado. A previsão é que o projeto seja votado em plenário já na próxima segunda-feira (13). (Especial para O Hoje)
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Voltou a vencer
Atlético faz valer o mando de
campo, bate o Avaí e volta a
vencer no Brasileirão
Breno Modesto
O Atlético Goianiense voltou
a vencer no Campeonato Brasileiro. Pela décima rodada da
competição nacional, o time
comandado pelo técnico Jorginho derrotou o Avaí por 2 a
1, ontem à noite, no Estádio
Antônio Accioly.
Baralhas e Wellington Rato
marcaram os gols do triunfo
atleticano, que leva o time do
bairro de Campinas aos 10
pontos. Apesar da vitória, o
Dragão segue na zona de rebaixamento.

O jogo

Tentando se reencontrar
com a vitória, o Atlético
Goianiense começou pressionando o Avaí. Logo aos
três minutos de jogo, o Dragão teve sua primeira oportunidade de abrir o placar
no Estádio Antônio Accioly.
Airton recebeu na ponta direita, chegou próximo da linha de fundo e cruzou rasteiro para o meio da área,
onde estava Diego Churín.
Ao tentar finalizar de primeira, o atacante argentino
acabou se enrolando com a
bola e perdendo uma grande
oportunidade de colocar o
Rubro-Negro em vantagem.
A resposta do Leão da Ilha
veio aos oito, com William
Pottker. Bissoli deu um belo
passe para o camisa 90, que
ganhou da marcação atleticana e finalizou. Bem posicionado, o goleiro Ronaldo
fez a defesa e salvou o Atlético. No minuto seguinte, foi
a vez de Muriqui receber de
Bissoli e finalizar. No entanto, a tentativa de chute colocado acabou saindo pela li-

nha de fundo.
O Dragão estava sumido
no jogo e o técnico Jorginho
resolveu promover uma alteração no meio campo. Edson Fernando foi substituído
por Baralhas. Três minutos
após a a substituição, a estrela do comandante rubronegro brilharia. Luiz Fernando avançou pela direita e
cruzou rasteiro para área,
onde estava justamente o volante Baralhas, que, de letra,
mandou por baixo das pernas do goleiro Douglas Friedrich, que só viu a bola morrer no fundo das redes.
Apesar de ter saído à frente, o Rubro-Negro não conseguiu sustentar a vantagem
e, ainda no primeiro tempo,
levou o empate. Na marca
de 42 minutos, Kevin deu
um longo lançamento para
Bissoli, na ponta direita. O
camisa 77 teve tempo de dominar, ajeitar, trazer para o
meio e mandar o chute. A finalização colocada encontrou o ângulo de Ronaldo,
que pulou, mas não conseguiu alcançar a bola.
No segundo tempo, o Atlético pressionou o Avaí desde
os primeiros minutos. Mas a
bola teimava em não entrar.
Apenas aos 46 que o time
rubro-negro conseguiu marcar o gol que lhe daria os
três pontos. Marlon Freitas
resolveu arriscar de fora da
área. No meio do caminho,
a bola encontrou Wellington
Rato, que dominou e encheu
o pé, mandando para o fundo
das redes. O Avaí ainda terminaria a partida com um
homem a menos, já que Diego Matos foi expulso. (Especial para O Hoje)

MERCADO DA BOLA

Aparecidense acerta
com experiente
Moacir Júnior para a
sequência da Série C
Após a saída de Eduardo Souza, a Aparecidense
já tem seu mais novo treinador visando a sequência da temporada. O comandante em questão trata-se de Moacir Júnior,
que estava recentemente
no ABC e tem experiência
em times das Séries B e C.
Natural de Curvelo
(MG), o experiente treinador de 55 anos treinou
diversos clubes em sua
carreira. Ele iniciou no
Social-MG e ainda passou
por outras equipes como
Americano, Tupi, Tombense, Criciúma, Boa Esporte,
Linense, Volta Redonda,
Portuguesa e Treze. Sua
experiência em clubes das
Séries B e C em equipes
como América Mineiro,
Náutico e Cuiabá fizeram
com que ele tomasse a
frente nas negociações e
acertasse com a Aparecidense para a sequência
da temporada de 2022.
Moacir Júnior estava
desde 2021 no ABC, onde
foi campeão Potiguar nesta temporada. Além deste
título, já havia conquista-

do um potiguar com o
América de Natal e ainda
um Paraibano com o Treze-PB. Sendo contratado,
ele já pode comandar a
Aparecidense na próxima
segunda-feira, quando enfrenta o Botafogo-SP, equipe que treinou em 2020.
Antes de Moacir Júnior, a diretoria da Aparecidense tinha buscado
o treinador Gláuber Ramos, ex-Goiás, mas o peso
da experiência nas Séries
B e C fizeram com que
aceitassem com seu mais
novo comandante. Informação dada pelo repórter
André Rodrigues, do Feras do Esporte.
A Aparecidense volta
a campo somente na próxima segunda-feira (13),
quando viajam até Ribeirão Preto para encarar o
Botafogo, às 19 horas, no
estádio Santa Cruz. Mesmo com a derrota de virada na última rodada, a
equipe segue na décima
quinta colocação, com
nove pontos ganhos. (Victor Pimenta, especial
para O Hoje)

Bruno Corsino/Atlético-GO

No Estádio Antônio Accioly, o Atlético Goianiense derrotou o Avaí por 2 a 1

FICHA
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Atlético-GO
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Avaí

Data: 8 de junho de 2022. Horário: 20h. Local: estádio Antônio Accioly, em Goiânia (Go). Gols: Baralhas (33’/1t) e Wellington Rato (46’/2t) - ACG; Bissoli (42’/1t) - AVA. Cartão vermelho: Diego Matos
(50’/2t) - AVA. 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, édson, Ramon
Menezes e Jefferson (Arthur Henrique); edson
Fernando (Baralhas), Marlon Freitas e Jorginho;
Airton (Léo Pereira), Diego Churín (Wellington
Rato) e Luiz Fernando (shaylon).
Técnico: Jorginho

Avaí: Douglas Friedrich; Kevin, Rodrigo Freitas, Raniele e Diego Matos; Bruno silva, Jean
Cléber (Lucas Ventura) e eduardo; Bissoli
(Morato), Muriqui (Rômulo) e William Pottker
(Dentinho).
Técnico: eduardo Barroca

VILA NOVA

Dado lamenta derrota e
pontuação abaixo do esperado
Na última terça-feira (7),
o Vila Nova conheceu sua
terceira derrota na Série B
do Campeonato Brasileiro.
A primeira sob o comando
do técnico Dado Cavalcanti.
No Estádio Onésio Brasileiro
Alvarenga, o Tigre foi superado pelo Brusque por 2 a 0.
O resultado negativo colocou
um ponto final na sequência
de 24 jogos de invencibilidade que o Colorado ostentava em sua casa.
Após o término do confronto, o comandante vilanovense lamentou a derrota e
o fato do seu time ter conquistado apenas três pontos
dos 12 que disputou. De acordo com Dado Cavalcanti, é
uma pontuação muito abaixo
do que ele imaginava e esperava desde o seu primeiro
dia à frente da equipe.
“Não dá para defender o
indefensável, que é o handicap, a quantidade de pontos
que nós somamos nesses quatro jogos. É um somatório
muito abaixo do que nós esperávamos e muito abaixo
do que eu aspirava quando
aqui pisei e fiz a avaliação
do nosso elenco. Seria até
uma “agressão” ao nosso torcedor eu vir aqui e falar sobre
as coisas boas que eu enxergo
até aqui. Porém, eu também
não posso fugir da minha visão e da minha realidade

Roberto Corrêa/Vila Nova FC

Segundo Dado, o Tigre pontuou menos do que ele esperava
numa condição como essa.
Um jogo possui quatro momentos específicos. E eu entendo que nós estamos muito
bem equilibrados em três deles. E o que faz a diferença é
um dos momentos da organização ofensiva, mais especificamente nas finalizações,
na parte do gol, que é onde
nós temos pecado. Esse é o
principal detalhe que vem
fazendo com que o Vila Nova
não tenha tido bons resultados”, disse Dado Cavalcanti.
Outro assunto abordado
por Dado foi a assimilação
dos atletas quanto à sua metodologia de trabalho. Segundo o treinador, isso tem
acontecido. No entanto, algumas coisas precisam ser

revistas e outras têm de ser
melhoradas.
“Não é que não estão assimilando a ideia. Até porque,
nós perdemos um jogo que
estava controlado. Nós éramos muito melhores do que
o nosso adversário, que, em
sua primeira finalização em
direção ao nosso gol, acabou
marcando. Então, é lógico que
algumas coisas precisam ser
revistas, mas eu não posso
chegar e afirmar ou concordar que minhas ideias não
estão sendo assimiladas. Acho
que a ideia já foi assimilada.
Mas eu entendo também que
precisamos melhorar muito”,
finalizou Dado Cavalcanti.
(Breno Modesto, especial
para O Hoje)
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Buscando mais três

Rosiron Rorigues / Goiás EC

Com desfalques,
Goiás enfrenta
Fortaleza, lanterna
na Série A; equipe
esmeraldina vem
de duas vitórias
fora de casa
Victor Pimenta
O Goiás volta a campo nesta quinta-feira (9), para mais
um confronto da Série A. Dessa vez a equipe esmeraldina
enfrenta o Fortaleza, às 20 horas, no estádio Castelão. As
duas equipes vem de vitória
e o time cearense tenta sair
da lanterna. A equipe esmeraldina deve ter ainda mais
mudanças em sua escalação.

Goiás

Três jogos seguidos fora de
casa, sendo o segundo consecutivo pelo Brasileirão. Após
vencer e classificar sobre o
RB Bragantino pela Copa do
Brasil, o time esmeraldino conseguiu vencer de virada o Botafogo por 2 a 1 e voltou a
sair da zona de rebaixamento.
Agora encaram o Fortaleza,
atual lanterna e fora de casa.
“Eles venceram o Flamengo, sabemos da força que tem
o Fortaleza, uma equipe muito
física. Descansar o mais rápido
possível para que possamos
chegar o mais inteiro possível
para encarar esse grande adversário”, disse Jair Ventura.
Após três jogos sem descanso, sendo dois consecutivos
fora de casa, o time treinado
por Jair Ventura terá mudanças no confronto desta quinta-feira contra o Fortaleza. Afinal, o técnico não conta com
três jogadores que atuaram
na vitória sobre o Botafogo e
outros dois são dúvidas.
Dúvidas certas são do volante Caio Vinicius e do meia
Élvis. Ambos receberam o terceiro cartão amarelo contra
o Botafogo e cumprem suspensão. Assim, Auremir e Fel-

Treinador Jair Ventura ganha mais quatro opções para confronto pela Série A; Henrique Lordelo (esq.) é um deles
lipe Bastos são as opções para
Jair Ventura começar jogando.
A equipe voltou a sofrer
com lesões nas últimas partidas. Após Dieguinho se lesionar
contra o RB Bragantino, o atacante Matheusinho que estreou
no time titular, também teve
lesão constatada e voltou para
Goiânia. De fora junto com
eles estão os laterais-esquerdos
Hugo e Juan Pablo. Dúvidas
no confronto estão, Apodi e
Nicolas que passarão por uma
reavaliação antes de saber se
tem ou não condições de jogo.
Para isso, Pedro Raúl, autor
dos dois gols na vitória sobre
o Botafogo, deve ser titular.
“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.
Viajaram para Fortaleza
para compor elenco: o zagueiro
Da Silva, os volantes Nathan e
Henrique Lordelo e o atacante
Renato Júnior. Pendurados no
confronto estão: o zagueiro Da
Silva, o volante Fellipe Bastos
e o atacante Dadá Belmonte.

Fortaleza

Lanterna da competição,
o Fortaleza conseguiu um resultado importante na última
rodada ao vencer o Flamengo por 2 a 1, fora de casa.
Agora, com o apoio da torcida, buscam sua segunda vitória na competição para
aproximar de sua saída da
zona de rebaixamento.
No confronto desta quinta-feira (9), contra o Goiás,
Vojvoda pode ter três reforços
que retornam de suspensão,

Último jogo

casos de Felipe, Lucas Lima e
Ceballos. Fora do jogo e no
departamento médico estão:
Matheus Vargas (edema no
músculo adutor da coxa); Tinga (edema na panturrilha direita); Depietri (edema na posterior da coxa esquerda), e
Renato Kayzer (em transição).
Pendurados no confronto
estão: Felipe, Robson, Pikachu,
Juninho Capixaba.

A última partida entre as
equipes aconteceu em 2020,
pela Série A. Jogando no Castelão, o confronto terminou
empatado em 1 a 1. O atacante
Fernandão fez o gol do Goiás
após passe de Miguel Figueira.
O time tricolor contou com
gol de Wellington Paulista,
após belo passe de Bruno Melo.
(Especial para O Hoje)

FICHA
téCNiCA
t
Fortaleza

x

Goiás

Data: 09 de junho de 2022. Horário e local: 20 horas, Arena
Castelão (Fortaleza). Arbitragem: Bruno Arleu de Araujo
(RJ/FiFA); Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa
(RJ/FiFA) e Luanderson Lima dos santos (BA); Quarto árbitro:
Luciano da silva Miranda Filho (Ce)
Fortaleza: Marcelo Boeck;
Landázuri, Benevenuto e
titi; Yago Pikachu, Hércules, Zé Welison, Jussa e Lucas Crispim; Moisés e sílvio Romero
Técnico: Vojvoda

Goiás: tadeu; Maguinho, Reynaldo, sidimar, Caetano,
Dadá Belmonte; Auremir
(Henrique Lordelo), Matheus
sales, Fellipe Bastos; Vinicius
e Pedro Raúl
Técnico: Jair Ventura
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Planos de saúde poderão recusar
tratamentos fora da lista da ANS
Com isso, alguns procedimentos para esquizofrenia e síndrome de down podem ser recusados pelas operadoras
Maria Paula Borges
O Superior Tribunal de Justiça
(STF) decidiu, na tarde de ontem (8),
que os planos de saúde não são obrigados a oferecer tratamentos que
estão fora da lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
Com isso, alguns tratamentos para
esquizofrenia e síndrome de down
podem ser recusados pelos planos e
dificulta a cobrança das terapias por
meio da Justiça. Entidades e famílias
que acompanharam a votação devem
recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF).
O julgamento foi retomado ontem
após pedido de vista coletivo em fevereiro, quando apenas dois ministros haviam votado, o relator Luis
Felipe Salomão, que votou a favor
do rol taxativo, e a ministra Nancy
Andrighi, que votou em prol do rol
exemplificativo.
Segundo Luciana Prudente, funcionária da Associação de Paralisia
Cerebral de Goiás, a decisão implica
na vida de todas as pessoas com deficiência que possuem plano de saúde.
Diante da preocupação, os representantes das Associações de Paralisia
Cerebral e Autismo do Estado acamparam na frente do Tribunal para
pressionar a decisão. Mesmo com a
manifestação, os votos foram contra.
A presidente do Instituto Lagarta
Vira Pupa, Andrea Warner, diz que
o rol taxativo não se sustenta no ordenamento jurídico brasileiro. “Ele
distorce o modelo de sistema de saúde constitucionalmente posto, no
qual a prestação de serviços de saúde
por privados de forma suplementar
ao Sistema Único, impõem a assunção dos riscos decorrentes do negócio. Não há, como querem as operadoras de saúde, espaço para um negócio livre de riscos e ônus, na incompreensível tentativa de converter
um contrato essencialmente aleatório
em uma obrigação comutativa (como
se tal fosse possível) - isto é”.

A Presidente do Instituto Lagarta Vira Pupa diz que o rol taxativo não se sustenta no ordenamento jurídico brasileiro
Pedro Pinheiro

Planos de saúde tiveram aumento histórico no preço das mensalidades este ano

Votos

Durante as justificativas, o relator
utilizou do argumento que o Poder
Judiciário possui papel fundamental
de promover uma interpretação justa e equilibrada da legislação. Além
de afirmar que as decisões administrativas ou judiciais à margem
da lei podem agravar a situação financeira das operadoras de planos
de saúde e afetar a confiança e expectativa dos consumidores, gerando
problemas tanto para a empresa
quanto para o usuário do serviço.
Já Andrighi, afirmou que o rol
exemplificativo reforça preceitos da
saúde como direito básico para toda
a sociedade, direito garantido pela
Constituição Federal de 1988, devendo seguir a Lei 9.656/98, dos planos de saúde, e o Código de Defesa
do Consumidor (CDC).

Luciana Prudente: decisão impacta
na vida dos pacientes com deficiência

Rol taxativo prejudica
os mais pobres

O advogado Wanderson Ferreira
afirma que o rol exemplificativo
seria mais benéfico para a “população mais carente”, enquanto o
taxativo prejudica os direitos garantidos por lei referentes à Saúde.
“Hoje temos muitos processos con-

Entidades e mães fazem
protesto contra o rol taxativo
tra as empresas de saúde, principalmente hospitais. Por exemplo,
a Unimed tem vários processos por
desacordo nos contratos de saúde
referentes a cirurgias. Nesse sentido, é preciso conseguir um mandado de segurança ou um processo
de obrigação de fazer”, afirma.
Já em relação à decisão exem-

plificativa, é defendida pela maioria
doutrinária e jurídica. “Sendo assim,
as grandes empresas vão ter grandes prejuízos por serem supostamente obrigadas a cumprir obrigações impostas pelo judiciário. Vivemos em um país capitalista, em
que o lucro vem primeiro. Todavia,
a população mais carente será beneficiada com o rol exemplificativo.
As pessoas com deficiência terão
mais benefícios”, explica.
Vale ressaltar que o caráter taxativo poderia afetar negativamente
os consumidores, uma vez que é o
exemplificativo que definem que as
empresas de planos de saúde devem
cobrir procedimentos indicados pelo
médico que acompanha o usuário,
mesmo que não estejam previstos
na lista, desde que haja fundamentação técnica e em casos de procedimentos oferecidos pelo Sistema
único de Saúde (SUS).
Ao Conselho Nacional de Saúde
(CNS), a conselheira e coordenadora-adjunta da Comissão Intersetorial
de Saúde Suplementar (Ciss) do
CNS, Shirley Morales, explicou que
a mudança para o rol taxativa limitaria os benefícios e inviabilizaria
atendimentos, significando que, em
casos de surgimento de doenças
novas ou em casos de doenças raras,
vários procedimentos seriam negados por não estarem na lista de
obrigatórios. “Os beneficiários têm
direito à integralidade de benefícios,
tendo em vista a questão da defesa
da vida e da saúde de uma forma
integral”, afirma.
Além disso, a conselheira ressalta
que os beneficiários que não fossem
atendidos pelos planos de saúde teriam que migrar para o SUS, que
está sobrecarregado, podendo indicar
várias mortes de usuários desses planos e um colapso no sistema. No
Brasil, existem cerca de 49 milhões
de beneficiários de planos de saúde.

Planos de saúde tiveram 15,5% de reajuste nas mensalidades
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprovou em maio
o reajuste para os planos de saúde
individuais e familiares. Ficou estabelecido pela portaria da Agência
uma limitação de 15,5% que terá
validade entre maio de 2022 e abril
de 2023. Em Goiás, há 1,2 milhões
de beneficiários com planos de assistência médica e 775 mil com planos exclusivamente odontológicos.
Já no país, são cerca de 8 milhões
de beneficiários que terão o reajuste.
Ao todo são 49,1 milhões de beneficiários com planos de assistência
médica no País, de acordo com dados
referentes a março de 2022.
Os planos de saúde ficaram dois
anos sem reajuste nas mensalidades
em decorrência da pandemia de Covid-19. O novo índice foi estabelecido

pelo Ministério da Economia e será
publicado no Diário Oficial da União
e poderá ser operado a partir do
mês da contratação do plano.
Para chegar ao percentual de
2022, a ANS utilizou a metodologia
de cálculo que vem sendo aplicada
desde 2019, que combina a variação
das despesas assistenciais com o
Índice de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) descontado o subitem
Plano de Saúde.
O cálculo é baseado na diferença
das despesas assistenciais por beneficiário dos planos de saúde individuais de um ano para o outro.
Dessa forma, o índice de 2022 resulta da variação das despesas assistenciais ocorridas em 2021 em
comparação com as despesas assistenciais de 2020.

Os gastos assistenciais per capita
nos planos individuais regulamentados tiveram crescimento de 20,35%
em 2021 comparado a 2020. No entanto, a frequência no uso de serviços de saúde no setor em 2021 não
cresceu neste mesmo ritmo, exibindo
uma retomada mais gradual em relação ao ano anterior, principalmente quanto às consultas e internações. Esses dados indicam que
grande parte da variação positiva
dos custos assistenciais de 2021 ante
a 2020 se deve à forte variação no
preço desses serviços.
O superintendente executivo da
Abramge, Marcos Novais, explica que
o setor registra um aumento de custos
neste período. “Observamos um novo
padrão de utilização dos serviços
após a pandemia. As altas nos preços

dos medicamentos, em 2 anos, somam
quase 24%, o que é significativo para
as operadoras”, destaca.
De acordo com a ANS, o percentual máximo de reajuste a ser autorizado para os planos individuais
se baseia principalmente sobre a
variação das despesas assistenciais
(VDA) dos planos individuais ocorridas entre os 2 anos anteriores à
divulgação do índice. Os dados utilizados são aqueles enviados à ANS
pelas próprias operadoras.
Com o aumento de 10,89% no preço dos medicamentos anunciado pelo
Governo Federal, a orientação é para
que os consumidores façam a cotação
em farmácias para economizar. Isto
porque nem todas as unidades irão
repassar o reajuste de forma imediata
aos clientes. (Especial para O Hoje)
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STJ confirma jurisprudência sobre
pena para crime com arma branca
A Metrobus prevê que a iniciativa deve solucionar os problemas

Metrobus recorre a
empresas privadas
para reforçar
extensões do
Eixo Anhanguera
Daniell Alves
Com a frota deficitária, a Metrobus anunciou acordo
com empresas privadas para reposição e substituição
de ônibus articulados nas linhas que percorrem o Eixo
Anhanguera, em Goiânia e municípios da Região Metropolitana. Até a próxima semana, a parceria deve
ser finalizada pela Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC).
Desse modo, os ônibus que atuam no transporte coletivo da Região Metropolitana vão reforçar o atendimento que hoje a estatal realiza nas extensões para as
cidades de Goianira e Trindade – além do trecho que
hoje vai até o Terminal Vera Cruz.
Conforme a Metrobus, a decisão visa suprir a necessidade de mais veículos para trafegar na via e responder
à suspensão, no último dia 30 de maio, do pregão da Metrobus para a licitação de 114 ônibus elétricos, determinada
pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO).
“Nós vamos fazer um acordo com as empresas para
termos ônibus articulados e repormos na faixa do Eixo
Anhanguera, além de onde mais a Metrobus servir.
Este acordo já está sendo trabalhado por nós desde o
dia em que fui informado da decisão do conselheiro
do Tribunal de Contas. Vamos repor e substituir aqueles
que estão em situação mais danificada. É uma melhoria
na condição do transporte público para os passageiros
até a autorização para implantarmos os ônibus elétricos”,
informa Ronaldo Caiado.

Frota deficitária

O presidente da Metrobus, Francisco Caldas, avalia
que há o problema da frota deficitária é uma realidade.
Por enquanto, a iniciativa deve solucionar os problemas
aos usuários do transporte coletivo. Segundo ele, o objetivo principal é “fortalecer a nossa frota com ônibus
deles [empresas privadas], até que a gente possa endereçar a solução final para os ônibus elétricos”, explica.
Ele também informa que a resposta ao TCE, a respeito
da suspensão da licitação dos ônibus elétricos, já começou a ser elaborada e está confiante que tudo será
resolvido. “A nossa estratégia, do governador e da empresa é de renovar a frota inteira dentro da melhor
tecnologia possível. Nunca tivemos ônibus com ar condicionado nessa região e vamos enfrentar isso”, pontua.
Contudo, o acordo com as empresas privadas será
mantido até segunda ordem. “Esses serviços hoje são
operados pela Metrobus e dentro de uma deficiência
operacional, queríamos ter mais recursos para poder
fazer isso, mas então, na insuficiência, vamos procurar
as empresas e pedir para elas reforçarem nossa frota.
Eu não tenho os números finais, pois estamos na fase
final de indexação, mas espero que em até uma semana
tenhamos números novos para apresentar à população
e ao órgão regulador”, destaca.

Meia Tarifa

Até o fim deste ano, a expectativa é que o Governo
de Goiás implemente a Meia Tarifa, onde passageiros
que percorrem trajetos menores do que cinco quilômetros pagarão metade do valor do bilhete, congelado
em R$ 4,30 durante toda a atual gestão do Estado.
“Goiânia sempre foi só problema, problema. Há quanto
tempo não temos um aumento na passagem? Só esse ano,
vamos bancar R$ 80 milhões. São 17 prefeituras que não
podem subsidiar e nós vamos pagar. Goiânia arca com
outra parte. Hoje, nós temos a CMTC e a CDTC trabalhando
uniformemente. A Prefeitura está prezando pelo asfalto
agora, depois virá o concreto”, afirma o governador.

Reforma seguirá cronograma

O adiamento do pregão, no entanto, não irá alterar o
cronograma da Prefeitura em reformar o pavimento asfáltico. De acordo com o prefeito Rogério Cruz, as obras
vão ocorrer independente da Metrobus ter ônibus elétricos
ou não. “Nós temos uma data e uma ordem cronológica
já enviado inclusive para o Ministério Público com as
datas que iremos iniciar e encerrar essa obra”, explica.
O acordo entre Prefeitura, Estado e Metrobus começou
com a primeira etapa já neste mês para serviços de fresagem com recapeamento. No próximo ano, a partir de
2023, o cronograma avança para reforma completa,
com mudança até mesmo na semaforização do Eixo
Anhanguera. A previsão é de que até 2024 toda estrutura
asfáltica seja renovada. (Especial para O Hoje)

A Terceira Seção do Superior Tribunal
de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.110), estabeleceu tese no
sentido de que, em razão da novatio legis in
mellius estabelecida pela Lei 13.654/2018, o
emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de
roubo, poderá ser utilizado como fundamento
para a majoração da pena-base, quando
as circunstâncias do caso concreto assim
justificarem. O colegiado também definiu
que cabe ao julgador fundamentar o novo
apenamento ou justificar a não realização
do incremento na pena-base, nos termos
do artigo 387, incisos II e III, do Código de
Processo Penal. Além disso, foi firmada a
tese de que não cabe ao STJ realizar a transposição valorativa da circunstância para a
primeira fase da dosimetria ou compelir
que o tribunal de origem assim o faça, em

razão da discricionariedade do julgador ao
aplicar a novatio legis in mellius. As teses
foram baseadas em jurisprudência pacífica
do STJ e dizem respeito especificamente aos
casos anteriores ou posteriores à Lei
13.654/2018 – que retirou do crime de roubo
a causa de aumento de pena pelo uso de
arma – e anteriores à Lei 13.964/2019 – que
incluiu, no artigo 157, a majoração de pena
por violência ou grave ameaça exercida
com o uso de arma branca (parágrafo 2º, inciso VII). Relator do recurso especial, o ministro Joel Ilan Paciornik explicou que a Lei
13.654/2018 revogou o inciso I do parágrafo
2º do artigo 157 – retirando o acréscimo de
um terço até a metade da pena em virtude
do emprego de arma, qual fosse a natureza
dela – e, ao mesmo tempo, incluiu o parágrafo
2º-A, para prever aumento de pena em dois
terços no caso de uso de arma de fogo.

Cuidados maternos
A Subseção II Especializada em Dissídios
Individuais do TST rejeitou o recurso da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), que pretendia
anular a decisão definitiva em que fora condenada a reduzir, de 40
horas para 20 horas se-

manais, a carga horária
de uma técnica de farmácia que necessita
prestar assistência ao filho menor com paralisia
cerebral. De acordo com
o colegiado, a pretensão
da empresa se baseou
em norma que não fora
debatida no processo
original.

“Bolsonarociata”
A Comissão de Viação
e Transportes da Câmara
dos Deputados aprovou
o Projeto de Lei 4488/21,
que obriga o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) a informar
com 72 horas de antecedência qualquer interdição em rodovias federais.
Esse prazo não precisa

ser observado em casos
de emergência. O texto
altera a Lei 10.233/01,
que trata, entre outros
pontos, das atribuições
do Dnit. O órgão deverá
valer-se dos meios de comunicação e da sinalização viária para anunciar o tempo de interrupção intermitente ou
a data da desinterdição.

STM mantém
condenação de
ex-aluno de
escola militar por
ato libidinoso
O STM manteve a condenação
de um ex-aluno da Escola de Especialistas de Aeronáutica pelo
crime de “ato libidinoso”, previsto no artigo 235 do Código
Penal Militar. O militar aproveitou
que era um dos instrutores de
uma pista de cordas sobre um
lago, para passar a mão nas partes íntimas de diversas militares,
que eram suas instruendas.

CCJ aprova PL que prevê o fim do
denominado “bolsa ou prêmio crime”
A Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados
aprovou, com 39 votos favoráveis, dois contrários e uma abstenção, a admissibilidade da
PEC 163/12, que proíbe a concessão de aposentadoria a magistrados como medida disciplinar. O objetivo é acabar com a pena de
aposentadoria compulsória com salário proporcional ao tempo de serviço, aplicável a
juízes acusados de atos de corrupção ou
ofensivos à moralidade administrativa. A

proposta foi apresentada pelo deputado Rubens Bueno (Cidadania-PR) e pelo ex-deputado
Arnaldo Jordy. Para Bueno, a medida acaba
com um privilégio. “Há uma preocupação
muito grande da esmagadora maioria dos
juízes brasileiros por esse absurdo da aposentadoria compulsória. Sentem-se constrangidos de ter uma meia dúzia de juízes punidos
e sendo pagos pelo resto da vida com dinheiro
público pelo crime que cometeram. Ou seja,
o crime compensa”, afirmou o deputado.

RÁPIDAS

t

2 STJ - O fato de o procedimento de reconhecimento pessoal do acusado não ter obedecido as regras do artigo 226 do Código de Processo Penal não serve para afastar a
condenação se as particularidades do caso concreto demonstrarem que não existe
risco de erro judiciário.

Homem que matou a ex-mulher
é condenado a 33 anos de prisão
Um homem foi condenado
a 33 anos de prisão após matar a ex-namorada e o parceiro dela. Trata-se de Sarapião Barbosa, 45 anos. As investigações apontaram que
ele perseguiu a vítima após
o fim do casamento, escalou
o muro da casa dela e atirou
no casal. O crime ocorreu no
bairro Garavelo, em Goiânia.
A sentença foi dada pelo
júri popular, através do juiz
Jesseir Coelho de Alcântara,
que teve inicio na manhã de
ontem e só foi finalizado ao
final da tarde. O crime está
sendo julgado desde outubro
de 2019. De acordo com a investigação, o homem estava

há dois meses separado de
Lioci Souza e o casamento
durou 19 anos.
Segundo a Polícia Civil
(PCGO), a relação era marcada por ameaças e agressões
físicas e verbais praticadas
pelo homem. Ele não aceitava
o fim do relacionamento e
começou a persegui-la, pois
achou que a mulher estava
o traindo.
No dia do crime, aponta a
a denúncia, ele havia recebido
a ligação de uma pessoa desconhecida e saiu da casa de
seu primo, indo ao encontro
da sua ex. “Sarapião deixou
seu carro em uma rua próxima e foi andando até a resi-

dência da mulher. Com isso,
ele pulou o muro e encontrou
sua ex junto com o atual namorado, Josué Carlos Monteiro de Oliveira. O homem
atirou várias vezes contra os
dois, e logo depois, fugiu do
local do crime”, afirma a PC.
O Ministério Público de
Goiás (MPGO) argumenta que
o acusado utilizou um recurso
que dificultou a defesa das
vítimas e foi julgado por crimes de feminicídio, homicídio
e posse regular de arma de
fogo. A defesa de Sarapião
Barbosa até a noite de ontem
(8) não havia se manifestado
sobre a sentença. (Daniell
Alves, especial para O Hoje)
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Goiás teve quase 3 mil casos de
infecções sexualmente transmissíveis
Pedro Pinheiro

Apesar de
assustadores os
números, são mais
de 50% menores
em relação aos
anos anteriores
Sabrina Vilela
A Pesquisa Nacional de
Saúde (PNS), divulgada em
2021, aponta que cerca de
1 milhão de pessoas afirmou ter tido diagnóstico
médico de Infecção Sexualmente Transmissível (IST),
ou seja, 0,6% da população
acima de 18 anos estavam
infectadas. Os dados são do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
em conjunto com o Ministério da Saúde (MS).
Em 2020, o número total
de casos notificados no Brasil
foi de 115.371. Na estratificação por regiões, observaramse 54.586 (47,3%) casos notificados na região Sudeste,
27.201 (23,6%) na região Sul,
15.601 (13,5%) na região Nordeste, 9.744 (8,4%) na região
Centro Oeste e 8.239 (7,1%)
na região Norte conforme
destaca a Infectologista Ana
Carolina Andrade.
A doutora explica que as
infecções sexualmente transmissíveis , conhecidas como
ISTs, são transmitidas por
meio do contato sexual desprotegido sem o uso adequado de preservativos podem
ser transmitidas por diversos
agentes como bactérias e vírus. Exemplos comuns são a
sífilis, HIV, HPV, gonorreia,
clamídia e cancro mole.
Segundo a especialista,
houve nos últimos anos um
aumento das ISTs, principalmente, na faixa etária de 15
a 24 anos. Ela aponta esse
aumento a baixa adesão ao
uso de preservativo, por desconhecerem a gravidade das
doenças sexualmente transmissíveis e acreditarem que
o HIV não apresenta mais risco uma vez que atualmente
apresenta tratamento.

A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) informa que foram diagnosticados 512 indivíduos para HIV/AIDS no ano de 2021
Arquivo pessoal

Evolução das doenças

No entanto , segundo ela, é
importante entender a importância de prevenir essas doenças que podem evoluir com
complicações com importante
impacto na qualidade de vida,
como infertilidade,câncer de
colo de útero e colorretal como
no caso do HPV .
“Além disso , no contato sexual desprotegido podem ser
transmitidas outras doenças
também, como hepatites B e
C, que podem levar a cirrose
hepática e óbito. A divulgação
de campanhas que estimulem
e divulguem a importância do
uso de preservativos se faz
cada vez mais necessária na
população jovem”.
Andrade afirma que os casos no Brasil e em Goiás apresentam o mesmo panorama
mundial de aumento de DSTs
. No período de 2010 a junho

de 2021, foram notificados no
Sinan um total de 917.473 casos de sífilis adquirida, dos
quais 51,7% ocorreram na região Sudeste, 22,4% no Sul,
13,4% no Nordeste, 6,9% no
Centro-Oeste e 5,6% no Norte.
A melhor maneira de disseminar essa doença é “o uso
de preservativo e a disseminação da importância dessa
doença e seus agravos é a melhor forma de reduzir esse números. Em caso da presença
de úlcera , secreção ou verrugas em região genital , devese procurar atendimento médico para diagnóstico e tratamento adequados. As mulheres devem realizar exames ginecológicos anuais para coleta
de material para realização
de exame preventivo de câncer
de colo uterino e avaliação de

presença de outras doenças.
A infectologista afirma que
os exames de rotina deve ser
feito não apenas pelas mulheres, mas também pelos homens. “Exames rotineiros em
busca de doenças sexualmente
transmissíveis devem ser realizados, por homens e mulheres , a fim de detectar de forma
precoce , iniciando tratamento
e diminuindo a transmissão
e o risco de complicações”.

Medidas no
Estado e Capital

A Secretaria de Estado da
Saúde (SES-GO) informou ao
O Hoje que o Governo de
Goiás/SES-GO possui 19 Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA) que realizam
testagem rápida de HIV, Sífilis,
Hepatites B e C e aconselha-

Segundo a
especialista, houve
nos últimos anos um
aumento das ISTs,
principalmente, na
faixa etária de 15 a 24
anos. Ela aponta esse
aumento a baixa
adesão ao uso de
preservativo

mento sobre Prevenção Combinada. Além destes 19 Centros, são realizados testes rápidos nas Unidades Básicas
de Saúde, CAIS, UPA.
A pasta informa que também existem 14 Serviços de
Assistência Especializada
(SAE) voltados para pacientes
vivendo com HIV e com Hepatites Virais, que segundo
eles estão com previsão de
expansão ainda em 2022 para
24 unidades, incluindo neste
número a implantação de SAE
nas Policlínicas Estaduais.
São realizadas capacitações, palestras e ações de testagem em áreas públicas e
empresas e distribuição de
testes rápidos, fórmula infantil para crianças nascidas de
mães com HIV e preservativos
masculinos e femininos a todos os municípios de Goiás,
bem como monitoramento do
número de casos e vigilância
epidemiológica dos agravos,
como forma de ampliar o
diagnóstico, aumentar a prevenção e reduzir a cadeia de
transmissão das infecções.
De acordo com a secretaria
é de responsabilidade dos municípios prover o acesso aos
medicamentos para o tratamento das Infecções Sexualmente Transmissíveis. O Estado distribui os medicamentos fornecidos pelo Ministério
da Saúde como antirretrovirais
e antibióticos. Devido ao desabastecimento ocorrido dos

medicamentos para atender
os casos de Sífilis, o Ministério
da Saúde centralizou a aquisição realizando a distribuição
aos estados/municípios para
atender a demanda.
A Secretaria Municipal de
Saúde de Goiânia (SMS) informa que foram diagnosticados
512 indivíduos para HIV/AIDS
no ano de 2021 e que as medidas tomadas pela SMS para diminuir o número de casos são
a capacitação dos profissionais
de saúde para ampliação da
oferta de testagem; capacitação
aos profissionais de saúde acerca da Profilaxia Pré-Exposição
(PreP) no público e privado;
distribuição de preservativos
e gel lubrificante; realização
de campanhas de testagem
para população em geral.
A Profilaxia Pré-Exposição
ao HIV é uma das formas de
prevenção disponíveis em casos de infecções pelo HIV. Neste
caso, um comprimido deve ser
tomado diariamente - ele permite ao organismo estar preparado para enfrentar um possível contato com o HIV. A PrEP
é a combinação de dos medicamentos tenofovir com entricitabina que bloqueiam alguns “caminhos” que o HIV
usa para infectar o organismo.
Para começar a fazer o uso do
medicamento a pessoa deve
procurar um auxílio médico,
pois não é indicado para todas
as pessoas.
De acordo com a SMS, a sífilis é a DST mais predominante
na Capital, por isso o município
fornece acompanhamento médico para o tratamento e fornecimento da medicação necessária, como antibióticos injetáveis e de uso oral.
Em Goiânia existem sete
unidades de saúde voltadas
para atendimentos de DST, são
elas: Unidade de Pronto Atendimento (Upa) Chácara do Governador , Cais de Campinas,
Upa Novo Mundo, Cais Bairro
Goiá, Upa Noroeste, Upa Itaipu
e Cais Vila Nova. (Especial
para O Hoje)

oS númeroS
Ano

HiV adulto

Quantidade

2020 .................................................................1493
2021 .................................................................1433
2022 .................................................................614

aidS criança

2020 ...................................................................1
2021 ...................................................................1

2022 .................................................................2

SífiliS adquirida

2020 .................................................................4287
2021 .................................................................6805
2022 .................................................................1406

SífiliS GeStante

2020 .................................................................1604

2021 .................................................................1923
2022 .................................................................649

SífiliS conGênita

2020 .................................................................367
2021 .................................................................443
2022 .................................................................114

Hepatite B

2020 .................................................................465
2021 .................................................................830
2022 .................................................................36

Hepatite c

Ano ................................................................Qtd.
2020 ................................................................219
2021 ................................................................471
2022 ................................................................32
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Forças ucranianas sofrem novo
ataque russo em Sievierodonetsk
Tropas de Putin
veem captura da
cidade industrial
como chave
Tropas ucranianas que lutam em Sievierodonetsk sofreram novo ataque pesado,
nesta quarta-feira (8), de forças russas que veem a captura
da cidade industrial como
chave para o controle da região em volta de Luhansk.
No Sul da Ucrânia, outro
grande campo de batalha, autoridades disseram que os
ataques russos a locais agrícolas, incluindo depósitos, estavam agravando a crise alimentar global, que desperta
preocupações em alguns países em desenvolvimento.
A Turquia recebeu o ministro das Relações Exteriores
da Rússia para discutir um
plano da Organização das Nações Unidas (ONU) de abrir
um corredor no Mar Negro
para as exportações de grãos
ucranianos. O chanceler Sergei Lavrov afirmou que a
Ucrânia precisa primeiro retirar minas explosivas de seus
portos - medida que Kiev
teme que a tornaria mais vulnerável a ataques do mar.
As forças russas estão focadas há semanas em tomar
Sievierodonetsk, que abrigava
cerca de 106 mil pessoas antes
de Moscou invadir a Ucrânia,

As forças russas
estão focadas há
semanas em tomar
Sievierodonetsk, que
abrigava cerca de
106 mil pessoas
antes de Moscou
invadir a Ucrânia,
em 24 de fevereiro

em 24 de fevereiro. O governador da região de Luhansk
disse que as forças ucranianas
não se renderiam na cidade.
“A luta ainda está acontecendo e ninguém vai desistir
da cidade, mesmo que nossos
militares tenham que recuar
para posições mais fortes. Isso
não significa que alguém está
desistindo da cidade - ninguém desistirá de nada. Mas
pode ser forçado a recuar”,

declarou Serhiy Gaidai à televisão ucraniana.
As forças russas aumentarão ainda mais seus bombardeios em Sievierodonetsk
e a cidade-gêmea menor de
Lysychansk, na margem oeste do Rio Siverskyi Donets,
acrescentou.
Luhansk e a província de
Donetsk formam a região de
Donbas, reivindicada por
Moscou para os separatistas

de língua russa que ocupam
partes do local desde 2014.
“A defesa absolutamente
heróica de Donbas está em
andamento”, disse o presidente ucraniano, Volodymyr
Zelenskiy, em declaração por
vídeo ontem. “Os ocupantes
não acreditavam que a resistência dos nossos militares
seria tão forte e agora estão
tentando trazer novos recursos para o Donbas.” (ABr)

ALEMANHA

FORTES CHUVAS

Torcedores ingleses são presos
por fazer saudação nazista

Inundações no centro
da China afetam mais
de 800 mil pessoas

Oito torcedores ingleses foram presos em Munique antes
do jogo entre Alemanha e Inglaterra válido pela segunda
rodada da Liga das Nações,
confirmou nesta terça-feira
(07/06) a polícia da cidade. O
jogo terminou em 1 a 1.
Três dos torcedores foram
presos por realizar a saudação
nazista em público, crime punível na Alemanha com até
três anos de detenção. Os outros foram detidos por infrações como soltar sinalizadores
pirotécnicos da janela de um
hotel, por urinar na rua e por
agredir um policial.
Imagens postadas nas redes sociais, mas que não puderam ser verificadas, mostram integrantes do grupo
hooligan neonazista e antissemita Millwall Berserkers
em Munique, exibindo faixas
em vários locais da cidade.
O jornal britânico The Times e a Sky Sports News relataram terem presenciado
torcedores embriagados en-

Oito pessoas foram detidos em Munique antes de partida da Inglaterra
toando canções ofensivas da
Segunda Guerra Mundial e
hinos do grupo terrorista irlandês IRA.
O técnico da seleção da
Inglaterra, Gareth Southgate,
havia pedido aos torcedores
que se comportassem na Alemanha, tendo em vista seu
histórico agressivo. Em entrevista, ele disse que “se sentia envergonhado” pela atitude dos torcedores e que os
crimes refletiram mal no país

e na equipe.
Um porta-voz da polícia
alemã disse que, no geral, a
maioria dos torcedores estava
“muito, muito calma” e que
clima em Munique antes do
jogo era “pacífico”. Segundo
ele, incidentes isolados eram
esperados.
Estima-se que 5 mil torcedores ingleses visitaram a capital da Baviera para assistir
ao jogo contra a Alemanha,
na Allianz Arena.

segunda-feira (6) à tarde no
complexo turístico de Villa
Huinid Bustillo.
Ambos foram encontrados
nos quartos onde estavam
hospedados e transferidos ao
IML local para a realização
de autópsia, informaram as
autoridades em comunicado.
Essas vítimas se juntam a
outro turista uruguaio que
morreu depois de ficar preso
dentro de um dos quartos do
hotel e foi encontrado na terça-feira (7), de acordo com

Patricia Díaz, subsecretária
de proteção civil de Bariloche,
que também também afirmou que outras três pessoas
ficaram feridas.
“Uma filtração de água
abaixo dos gabiões, que mantinham a estrutura de terra,
gerou o deslizamento neste
local, até que a lama chegou
ao prédio do Bustillo Hotel.
Ela entrou pelas janelas dos
quartos, afetando três deles
e o corredor do primeiro andar”, explicou Díaz.

EXPRESSA
Três turistas uruguaios
morreram em Bariloche, na
Argentina, em decorrência
de um deslizamento de terra
que afetou três quartos e um
corredor de um complexo
turístico. O Ministério Público de Bariloche confirmou
que, durante as primeiras
horas desta quarta -feira (8),
os socorristas encontraram
os corpos sem vida de dois
turistas uruguaios que estavam desaparecidos após o
incidente, que aconteceu na

As fortes chuvas e inundações ocorridas na província de Jiangxi, no centro
da China, afetaram, até agora, mais de 800 mil pessoas,
informou hoje (8) a imprensa estatal.
As chuvas causaram danos em 80 cidades e vilas
da província, que tem 45
milhões de habitantes.
Segundo a agência oficial
de notícias do país, a Xinhua,
cerca de 32 mil pessoas foram retiradas da região entre 28 de maio e a última
segunda-feira (6). Não foram
relatadas mortes.
As autoridades locais estimam que as chuvas causaram danos em mais de 76
mil hectares de terras agrícolas e prejuízos calculados
em 1.160 milhões de yuans
(162 milhões de euros).

Cancelamento

O governo provincial

cancelou hoje o protocolo
de resposta às cheias, de
nível 4, que se mantinha
em vigor, após o nível de
precipitação ter diminuído.
No verão passado,
inundações no centro da
China, após chuvas de intensidade sem precedentes nas últimas décadas,
causaram mais de 300
mortes, com bairros inteiros e estações de metrô
submersas na província
de Henan.
Após investigação, o
PCC concluiu, em janeiro
deste ano, que o governo
da cidade de Zhengzhou,
capital de Henan, e outras
agências locais foram “culpados de negligência e
abandono do dever” e que
“ocultaram ou atrasaram
informações sobre pessoas
mortas e desaparecidos no
desastre”, informou à época a Xinhua. (ABr)
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Intercâmbio de artes
Começa nesta quinta-feira (9) a 4ª edição do PROCENA, evento
que debate acessibilidade em produções cênicas
Elysia Cardoso
Até 11 de junho será realizada a 4ª edição do PROCENA - Produção em Cena. Esta
edição terá uma programação gratuita e diversa, com
webinários, atividade formativa, lançamento de livros,
Festival de Slam Surdo e
apresentações dos espetáculos Maria Grampinho, Dalí,
Tranças, e Contos, cantos, entre outras coisas.
O tema central do evento
é ‘Poéticas Teatrais e Acessibilidade’, que continua os
diálogos sobre inclusão e
acessibilidade em produções
teatrais. Assim, a programação tem como foco promover
trocas de experiências e
aprendizados com artistas e
pesquisadores de várias regiões do país.
A programação será realizada em formato híbrido, mas
sua maior parte é no ambiente
digital. O coordenador geral
do evento, Thiago Santana,
afirma que "o formato híbrido
permite um maior alcance das
pessoas participantes, mesmo
que distantes fisicamente".
Desse modo, a reflexão sobre inclusão e acessibilidade
nas produções cênicas também são pautadas pela facilidade de acesso por meio das
plataformas digitais, nas quais
não há limitações ou distâncias geográficas. "Nessa edição
teremos a oportunidade de
compartilhar produções e as
formas que os artistas goianos
têm pensado e criado espetáculos cênicos com recursos
de acessibilidade”, acrescenta
Thiago Santana.
Essa edição é realizada
com apoio e recursos da Lei
Aldir Blanc, do Governo Federal, do Ministério do Turismo, da Secretaria Especial
da Cultura, do Governo de
Goiás e da Secretaria de Cultura de Goiás.

rio não revelado que mexe
com a imaginação de todos.
O espetáculo Maria Grampinho contará com recurso de
legendagem, audiodescrição
e tradução em Libras.
O espetáculo Dalí, da Cia.
Benedita de Teatro, será exibido no dia 10 de junho, às
20h, no canal do PROCENA
no Youtube. A obra exalta a
figura do artista Salvador
Dalí e suas ideias extraordinárias, num misto de desordem, tormentos, amores e
afetos. A apresentação do espetáculo Dalí contará com
Tradução em Libras.
No 11 de junho serão apresentados os espetáculos Tranças, do Teatro Destinatário, e
‘Contos, Cantos e Otras Cositas
Mas’, do Projeto Otras Cosistas
Mas, às 15h e 18h, respectivamente, também do canal
do PROCENA no Youtube.

Ações formativas

Evento de alcance internacional conta com diversas
apresentações artísticas em sua programação

Espetáculo

Nesta quinta-feira (9), às
20h, será transmitido o espetáculo Maria Grampinho,
do Grupo de Teatro INAI, no
canal do PROCENA no Youtube. O espetáculo é animado
com música e dança e conta
a história da icônica Maria

Grampinho, personagem famosa da cidade de Goiás.
Ela é uma mulher negra
e vive perambulando pelas
ruas da antiga capital com
uma trouxa na cabeça, trezentos grampos brilhantes
no cabelo, setes saias e botões
e na trama deixa algo misté-

No evento também estão
previstas atividades formativas que são importantes para
a reflexão e prática de acessibilidade comunicacional em
espetáculos cênicos. O evento
conta com dois Webinários,
um discute sobre a Acessibilidade em Cena e outro aborda a Consultoria de Acessibilidade na Produção Cênica.
O debate sobre Acessibilidade em Cena conta com a
contribuição de Jefferson Fernandes Alves, Thiago Cerejeira e Catharine Moreira e
mediação de Fátima Eugênio.
Para discutir sobre Consultoria de Acessibilidade na
Produção Cênica estarão presentes os artistas Hélio Martins, Thiago Santana e Sarah
Melgaço, com mediação de
Tálita Azevedo. Os Webinários serão realizados no Canal
do PROCENA no Youtube,
sempre às 10h, e os participantes receberão certificados.
(Especial para O Hoje)
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Mensagens encorajadoras
para tempos difíceis
Resgate da fé e esperança é o propósito de escritora
Alvarina Nunes ao lançar livro ‘Com Deus é Assim’

Manu Lafer realizou outros dois tributos, um ao sambista
Germano Mathias e outro ao compositor novaiorquino Brian Gari

Caetano
Veloso por
Manu Lafer
Com mais de 20 anos de carreira
e mais de 20 lançamentos, o
cantor e compositor lança ‘Tudo
De Novo - Emanuel É Manuel’
Lanna Oliveira
Aos 80 anos, Caetano Veloso é inegavelmente uma
das maiores referências musicais do País e sua carreira
é homenageada pelo cantor
e compositor Manu Lafer.
Para abordar a obra do veterano, Manu usa o swing,
estilo particular do jazz e
dos standards americanos
e expõe tudo no álbum
‘Tudo De Novo - Emanuel É
Manuel’. Já disponível nas
plataformas digitais o projeto conta com a participação do próprio homenageado. Além de Ken Peplowski
e John Pizzarelli, grandes
nomes internacionais.
O cantor Manu Lafer
lança o álbum ‘Tudo De
Novo - Emanuel É Manuel’,
no qual oferece ao público
uma visita à história de Caetano Veloso. Ele apresenta
um repertório de canções
que marcaram sua memória musical profissional e
afetiva desde quando conheceu Caetano, ocasião
que ele visitou a sua préescola. O trabalho sai do
óbvio, já que as músicas escolhidas são pouco conhecidas das novas gerações
ou que não foram gravadas
pelo compositor, mas sim
apresentadas em shows.
Fazem parte também
do repertório músicas que
Caetano não compôs, mas
interpretou, como ‘Largo
Da Lapa’ (dos bambas cariocas Wilson Batista e Marino Silva,) e ‘Marcianita’,
canção que fez sucesso na
Jovem Guarda e cujo sucesso internacional inspirou uma versão em espa-

nhol incluída no álbum.
Dão um toque especial no
trabalho os artistas americanos expoentes do jazz,
o clarinetista Ken Peplowski, solista que acompanhou
Benny Goodman, e o guitarrista de sete cordas John
Pizzarelli, solista que acompanhou Frank Sinatra, Paul
McCartney e James Taylor.
O disco abre com Manu
e Caetano cantando juntos
‘Na asa do vento’ (João do
Vale, Luiz Vieira). Depois
segue com ‘Mãe’ (Caetano
Veloso), ‘Marcianita’ (JL
Marcone, GV Alderete, Fernando Cesar), ‘Onde andarás’, ‘O ciúme’, ‘Tudo de
novo’, ‘Ela e eu’, ‘Os argonautas’, ‘Nosso estranho
amor’, ‘Trem das cores’,
‘Não identificado’, ‘Sim, foi
você’, ‘Gravidade / Illusions’
(versão em inglês por Mark
Lambert), todas de Caetano
Veloso, e encerra com ‘Largo da Lapa’ (Wilson Batista,
Marino Pinto).
O álbum tem a produção
musical, arranjos e o violão
sete cordas de Swami Jr. e
Alexandre Fontanetti como
engenheiro de gravação e
guitarra. Ainda fazem parte
do projeto Neymar Dias,
viola, e Tiago Costa, maestro
e regente da Orquestra
Jazz Sinfônica, ao piano e
ao órgão Hammond em
quase todas as faixas, num
estilo pessoal, brasileiro e
internacional. Há participações da cantora Bruna
Caram e do cantor e guitarrista Mark Lambert. O
projeto gráfico é de Diana
Mindlin e a ilustração da
capa é de Elifas Andreato.
(Especial para O Hoje)

A fé por dias melhores
nunca foi tão necessária
quanto agora. Para aqueles que buscam o conforto em uma palavra de
esperança, Alvarina Nunes brinda os leitores
com mais uma obra de
mensagens encorajadoras: ‘Com Deus é Assim’.
As notícias desanimadoras de guerras, violência, fome, desemprego,
poluição, corrupção e
doenças fizeram a escritora gaúcha de 72 anos
despertar para a missão
de transformar a iniquidade do mundo em amor
nas páginas do livro.
Além da experiência de
vida, a autora revela as
causas da confusão em
que se encontra a humanidade e aponta os caminhos da esperança.
“Atualmente, olhando
ao redor, para tudo o que
está acontecendo no mundo, torna-se bastante claro
que não há paz. (...) Mas
não é somente o mundo
que está nessa condição,
ainda que seja triste dizêlo, em muitos lares não
há paz. E qual é a raiz de
todo esse mal?” (Com
Deus é Assim, p. 101)
Em ‘Com Deus é assim’, o leitor vai conhecer
um pouco do testemunho
da autora, poesias para
trazer momentos de reflexão e orientações práticas em mensagens inspiradas por Deus, que
vão ajudar os leitores a
encontrar sabedoria para
vencer as situações difíceis que a vida apresenta.

Alvarina Nunes desde menina participa de
concursos literários, contribui com projetos e
escreve para jornais cristãos

A autora

Alvarina
Nunes é formada
em
Química, autora de cursos
profissionalizantes. Desde
menina, participa de concursos
literários, contribui com projetos
e escreve para jornais cristãos. É formada no curso básico e avançado em
Teologia pelo Seminário Bíblico Bom
Pastor da Igreja Assembleia de Deus e
também nos cursos bíblicos básico e avançado da Academia Teológica da Graça de Deus.
Autora tem uma vida de
proximidade com Deus
e o hábito ler a Bíblia na
íntegra todos os anos.

RESUMO De NoVeLAs
t
Chamas da Vida
suelen diz que torce por
ivonete. Pedro chega e as
duas disfarçam. eurico diz
para Guilherme que a psicóloga do batalhão está disponível para ajudá-lo. Guilherme
olha para Michele com tristeza. ela repara. ivonete não
gosta de ver Lourdes na festa.
Leo pede desculpas para Demoro. Lourdes tenta se desculpar com ivonete, que não
aceita. Lourdes vai embora.
Pedro diz para ivonete que
Lourdes é sua mãe.

amanhã é para sempre
Bárbara, impactada por ter
sido descoberta, pergunta a
Fernanda o que pretende fazer com essa informação. Fernanda diz que não contará
nada a seu pai por que o mataria. Jacob tira Aurora do
convento e a leva até Adriano.
este diz à Aurora que não vai
lhe acontecer nada de mal,
mas tem alguém muito interessado em conversar com
ela. ele se propõe a contar
quem é a pessoa. Bárbara
fica furiosa.

além da ilusão
Joaquim afirma que não
roubou iolanda e a atriz deduz que foi Célia. Leopoldo e
Plínio se entendem. Leônidas
constata que Matias sabe o
paradeiro da filha que teve
com Heloísa. iolanda revela
que dormiu com Rafael e Joaquim pensa em contar para
isadora. iolanda volta com
Joaquim para Campos e Margô a repreende. Joaquim detalha para Úrsula sua armação. Leônidas sugere visitar
um orfanato.

Mar de amor
Guilhermo segue tentando
descobrir quem matou Hernan
e interroga simona e Frederica,
ainda que esta última siga no
hospital. simona, na cabana
de Luz, tem uma briga com
ela e a ameaça. Mercedes já
não está mais tão segura de
ter feito o correto ao ficar no
povoado por causa de Victor
Manuel. tilico e Moharidas estão tristes pelo desaparecimento de Catalina. tilico e Abril
vão mar adentro com uma lancha em busca de Coral.

Pantanal
Jove fica encantado com o
drone que ganhou de aniversário da avó. irma sente o
descaso de Jove com a disputa
proposta pelo pai. Maria Bruaca reage às insinuações de
tenório de que ela estaria interessada em Levi. José Lucas
se afasta de irma depois que
ela o beija e o chama de José
Leôncio. Muda diz a Filó que
tadeu está nas mãos de Guta.
Davi diz a José Leôncio que
ele deveria entregar o comando da fazenda.
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AGENDA CuLtuRAL
t

sarau HGG
o Hospital estadual Alberto Rassi - HGG recebe,
nesta quinta-feira (9), o cantor Dimitri oliveira no projeto
sarau do HGG. A apresentação é realizada no Jardim da
solistência, a partir das 17h,
para pacientes, acompanhantes e colaboradores. Dimitri
já se apresentou no projeto
de humanização da unidade
de maneira virtual, em 2020,
mas sua primeira apresentação no hospital ocorreu de
forma espontânea. enquanto
acompanhava o pai, que estava internado no HGG, Dimitri sentou-se ao piano da
unidade e começou a tocar.

O duo Artwo se apresenta nesta quinta-feira (9), no
Lowbrow Lab Arte & Boteco, que fica no Setor Sul, às 21h30
quando: quinta-feira (9).
onde: Av. Anhanguera, Nº
6479, setor oeste – Goiânia.
Horário: 17h.
Dia da animação
o Dia internacional da
Animação é tradicionalmente
celebrado em outubro, mas,
em Goiânia, as comemorações começam desde já com
um evento online e gratuito
que celebra a animação realizada no estado nos últimos
15 anos: o 15º DiA – 15 Anos
de Cinema de Animação Feito em Goiás. A programação
é realizada a partir de hoje
(9) até domingo (12), no canal
do Youtube e Facebook da
escola Goiana de Desenho
Animado, e conta com três
mostras, que exibem 17 ani-

mações com duração de três
a 19 minutos, e dois debates.
quando: Até domingo (12).
onde: youtube.com/escoladeDesenhoAnimado e facebook.com/escolagoianadedesenhoanimado.
Para ele e ela
Colaborações de dois designers leva semi jóias e
acessórios para casais em
coquetel de lançamento
para convidados. Nanda semijóias e Dudu Arcanjo Acessórios se uniram para tornar
o dia dos namorados muito
mais agradável e presentear
tanto a amada quanto o
amado nesse dia especial.
o presente perfeito pode
ser escolhido no mesmo lugar com peças exclusivas e

lançamentos voltados para
os apaixonados. quando:
quinta-feira (9). onde: Rua
9, Nº 2197, setor Marista –
Goiânia. Horário: 18h.
Mistura de sons
Repertório eclético e muita diversão. é o que promete
o duo Artwo para esta quinta-feira (9), no Lowbrow Lab
Arte & Boteco. o público pode
conferir um setlist recheado
de canções de Bob Marley,
Gilberto Gil, titãs, Luiz Gonzaga, Chiclete com Banana,
ivete sangalo, Jackson do
Pandeiro e muito mais. quando: quinta-feira (9). onde:
Rua 115, Nº 1684, setor sul –
Goiânia. Horário: 21h30.
exposição reflexiva
A Vila Cultural Cora Coralina recebe nesta quinta-feira
(9), a partir das 18h, a exposição ‘Dos Últimos 3 anos’
do artista Zé César. As obras
podem ser vistas até o dia 7
de julho na sala Antônio Poteiro, de segunda a sextafeira, das 9h às 17h, gratuitamente. Com 63 gravuras
e 24 trabalhos tridimensionais, a mostra traz uma reflexão sobre a cidade e como
ela é ocupada. quando: Até
7 de julho. onde: Rua 23,
quadra 67, setor Central –
Goiânia. Horário: 9h às 17h.

Veja as estreias de hoje no Cine Cultura
A máfia italiana dos anos
1980 e toda sua perversidade é mostrada de perto a
partir do olhar do cineasta
Marco Bellocchio em sua
produção cinematográfica
‘O Traidor’. Exibido na seleção oficial de Cannes em
2019, o filme estreia no Cine
Cultura nesta quinta-feira
(9), com sessão às 17h50. A
narrativa traz os fatos sobre
a vida real de Tommaso Buscetta, o primeiro informante
da Máfia na década de 1980
na Sicília.
Quem também chega às
telonas do Cine Cultura é a
coprodução entre Brasil,
Cuba e Angola, realizada
pela produtora goiana F64,

proGramação
quinta-feira (9)

No documentário 'O Último País', a cubana Gretel Marín levanta
questionamentos sobre os costumes e a história de Cuba
‘O Último País’. No documentário, a cubana Gretel Marín
levanta questionamentos sobre os costumes e a história
de Cuba, desde seu surgimento até os dias atuais.
A sessão de estreia de ‘O
Último País’ na quinta-feira,

9 de junho, às 20h30, é gratuita, seguida de roda de
conversa com produtores e
com coquetel de lançamento.
Nas demais sessões, de 10 a
15 de junho, será cobrado o
valor do ingresso normal (R$
10 a inteira e R$ 5 a meia).

13:45 - a felicidade das coisas (12 anos)
15:30 - a médium (16 anos)
17:50 - o traidor (16 anos)
20:30 - Sessão gratuita de
estreia: o Último país (livre)
+ roda de conversa com
produtores e coquetel de
lançamento

Sexta-feira (10) a dominGo (12)
14:30 - a felicidade das coisas (12 anos)
16:10 - a médium (16 anos)
18:30 - o traidor (16 anos)
21:10 - o Último país (livre)

CELEBRIDADES
Bruna Marquezine conta
tudo sobre vida amorosa
e expõe paqueras: 'intimido homens'
Ao contrário da vida profissional, que anda agitada
para Bruna Marquezine com
as gravações de 'Besouro
Azul', da DC, e a estreia da
'Maldivas', da Netflix, o pessoal
se mantém na calmaria. Não
que a atriz esteja fechada para
novos encontros. solteira desde o fim do namoro com enzo
Celulari, Bruna Marquezine
revelou ser menos paquerada
do que as pessoas imaginam.
"Não posso afirmar que intimido os homens, eu não sei.
ou é isso ou a galera realmente não está querendo
nada comigo", divertiu-se. (Patrícia Dias, Purepeople)
ex-bailarina do Faustão solta o verbo e expõe ciúmes
de Thyane Dantas, mulher
de safadão
ex-bailarina do Faustão e
atual do 'Hora do Faro', thay
Gonçalves revelou que thyane
Dantas, mulher do cantor
Wesley safadão, já pediu que
dançarinas ficassem longe do
casal. thay explicou que, muitas vezes, as companheiras
dos músicos não gostam que
as bailarinas fiquem no mesmo espaço que o cantor e
disse que thyane Dantas, que
ganhou um carro importado

15

HORÓSCOPO
t
Bruno Dias

Dança contemporânea
os artistas goianos Gustavo silvestre e Lunna Gomes
foram os selecionados para
ocupar a quinta-feira (9) da
11ª edição do Paralelo 16º
Mostra de Dança Contemporânea. o solo ‘Por Dentro
[Goiânia]’, de Gustavo, e o
espetáculo ‘Human’, de Lunna, são transmitidos às 20h
no canal do Youtube do festival gratuitamente. o evento
segue até o dia 12 de junho.
quando: quinta-feira (9).
onde: youtube.com/c/Paralelo16-MostradeDançaContemporânea. Horário: 20h.

n

Whindersson Nunes e Maria Lina têm viagem
exposta e reagem à exposição: 'Curar dores'
Whindersson Nunes e Maria Lina foram flagrados juntos
em um resort em Cairo, no Egito. O casal
estava separado desde agosto do ano passado, meses após perder o filho prematuro.
Nas imagens publicadas, o humorista e a
influenciadora caminham de mãos dadas
pelo hotel de luxo. Ao
verem a divulgação
do vídeo nas redes sociais, Whindersson e
Maria Lina desabafaram no Instagram sobre a invasão de privacidade que sofreram. "Desconfortável
e invasivo", escreveu
Maria Lina. (Nathalia
Duarte, Purepeople)

de Wesley safadão, foi uma
das pessoas a fazer a exigência. (Patrícia Dias, Purepeople)
Mulher de Roberto Justus, ana Paula siebert revela se tem medo de ser
trocada
Ana Paula siebert abriu

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
Dia de potencialidades. Você
pode sofrer alguma situação que
estava esperando e que pode
não acontecer, mas isso não pode
tirar a sua segurança. Mantenhase com energia 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. Mergulhe nos seus
sentimentos para ter mais contato
com a sua intuição. Não vai ser
um dia tão produtivo, mas será
um dia para tirar da frente coisas
que estavam atrapalhando.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
é importante que você consiga se relacionar bem com as pessoas hoje, o que pode ser um
tanto quanto difícil, pois você estará mais no seu mundinho, mas
tente, pois valerá a pena conseguir ser mais sociável. No geral,
você está com bastante energia
criativa, mas também pode estar
com uma energia egoísta.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
Dê atenção para a família e
para as suas ideias mais originais
e mais criativas e para a sua intuição, para que o seu dia fique
mais fácil, principalmente se você
está num processo terapêutico,
se trabalha com alguma coisa artística ou se precisa refletir sobre
uma decisão a ser tomada.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
tome cuidado com os medos.
Não siga o caminho mais fácil.
Pode ser preciso fazer uma parada
estratégica para refletir antes de
avançar. As preocupações financeiras podem estar presentes, trazendo insegurança, mas se você
tiver calma e refletir antes de agir.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
Hoje, a sua autoconfiança
precisa ser ativada, para você
conseguir enfrentar os desafios
que vêm pela frente. Você consegue resolver desafios usando
o seu poder de liderança e o seu
poder pessoal, e tudo isso tem
a ver com a sua força interior,
então é um dia de muita intuição.
é um dia de imprimir coragem.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
Desapegue de algumas decisões. é um dia em que você pode
repensar muitas coisas e tomar
decisões completamente opostas
ao que você estava pensando
até ontem. A intuição está vindo
com muita força para você, te levando para direções diferentes.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
Pode ser desafiador, mas você
consegue o que quase ninguém
consegue no dia de hoje, que é
ter harmonia e proatividade. Mesmo devagar, você avança. quanto
mais você fizer a sua parte, sem
expectativas, mais você consegue
avançar, sem se perder.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
Relaxe! Você está com muita
ansiedade e preocupação, vale a
pena dar uma relaxada no dia de
hoje, pois quanto mais relaxar,
mais você ficará em segurança,
evitando se colocar em situações
de discórdia e confusão. Hoje não
é um dia de muito movimento.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
tome cuidado com o excesso
de julgamento sobre as pessoas,
pois você pode cometer alguma
injustiça. tome cuidado para não
arrumar conflitos desnecessariamente. Mantenha as suas relações
harmoniosas, pois quanto mais
pacificidade, mais você consegue.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
Você está com muito mais
harmonia e sentimentalismo do
que todo o Zodíaco, mas isso
pode te estagnar e não te deixar
avançar por um lado, nem por
outro. Você pode ter um dia cheio
de imaginação e meditativo, e
se você tiver tempo pra isso, ótimo. tome cuidado com gastos.

uma caixinha de perguntas
em seu instagram para responder algumas dúvidas dos
fãs a respeito de sua vida
pessoal. Durante o papo, a
modelo foi questionada se
sente medo de ser trocada
pelo marido, Roberto Justus,
por outra mulher mais nova.

"tem medo de o seu marido
te trocar por uma mulher
mais nova que você?", perguntou o fã. Casada há sete
anos com o empresário, a influenciadora disse: "Vixe, Maria... Mais nova que eu? Zero
medo se ele trocar, ele perde".
(Patrícia Dias, Purepeople)

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
Você pode ganhar um presente, ser reconhecido ou até receber
um favor que te tire de uma situação difícil do nada. Você pode vivenciar um dia de sorte e gastando
para se satisfazer. uma prosperidade chega e você usufrui um
pouco mais, concretizando um sonho ou fazendo uma compra.
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Essência

A conexão de uma nação
Lana Pinho

Artistas lutam
pela inclusão da
palavra ‘amor’ na
bandeira nacional
em show pensado
especialmente
para a ocasião, o
festival João Rock
Lanna Oliveira
Baseados no afeto, no respeito e no amor grandes nomes da música preparam apresentação para o festival João
Rock. Céu, Criolo e Emicida
aproveitam a ocasião para estrearem o espetáculo ‘Amor,
Ordem e progresso’, projeto
que revela um cunho social.
Três nomes relevantes da música se juntam para construir
com o público um propósito,
um conceito de nação. O showmanifesto ocorre no sábado,
11 de junho, em Ribeirão Preto,
no interior de São Paulo, no
palco de um dos mais enérgicos festivais do Brasil.
"O amor por princípio, a
ordem por base e o progresso
por fim". Esta afirmação do
positivista francês Auguste
Comte foi a inspiração para a
frase que, hoje, protagoniza
o centro da bandeira do Brasil.
Em alguns períodos da história, pensadores e artistas sugeriram, em vão, que a palavra ‘amor’ fosse acrescentada
à sentença. Agora, em um momento de retomada das atividades e da agenda de shows,
Céu, Criolo e Emicida reforçam a importância do afeto,
do respeito e do amor serem
incluídos na bandeira.
Por meio do encontro
‘Amor, Ordem e progresso’, os
artistas têm o intuito de contaminar a sociedade com o desejo de construir uma identi-

dade nacional que abarque a
diversidade e a pluralidade do
povo brasileiro. O espetáculo
inédito será dividido em três
atos: ‘Sankofa’, ‘A Nave’ e ‘Ainda
há tempo?’. Cada um destes
blocos é responsável por conduzir a linha narrativa e o sentimento desejados pelo trio.
Além de músicas dos três cantores, o repertório é costurado
ainda por canções que são pilares da cultura brasileira.
Na primeira parte, as músicas ‘Boa Esperança’, ‘Convoque Seu Buda’, de Emicida e
Criolo, respectivamente, e ‘Vapor Barato’, sucesso na voz de
Gal Costa, são as escolhidas
para representar a ‘Sankofa’.
Nome da filosofia africana que
diz que é importante retornar
ao passado para ressignificar
o presente e construir o futuro.
O segundo ato tem como objetivo capturar o público pelo
sentimento. Céu apresenta ‘A

O espetáculo conta
com DJ Nyack,
Carlos Café do
Pandeiro, Mônica
Agena, Rodrigo
Digão e Jhow
Produz na
composição
da banda

nave vai’ e ‘Malemolência’;
Criolo entoa ‘Não Existe Amor
em SP’ e ‘Duas de Cinco’; enquanto Emicida surge com
‘AmarElo’ e ‘Hoje Cedo’.
Para encerrar a apresentação, no último bloco aparecem músicas que questionam o atual estado de espírito
do povo brasileiro, mas dei-

xam uma mensagem de fé e
esperança para a sociedade.
‘Nada Será como Antes’, do
Clube da Esquina; e ‘Carinhoso’, de Pixinguinha, são pérolas resgatadas para este final, junto de ‘Varanda Suspensa’ (Céu), ‘Menino Mimado’ (Criolo) e ‘Principia’ (Emicida). A construção das duas
horas de apresentação é feita
para que as pessoas saiam
do show de forma diferente
e se sintam preparadas para
impactar a sua comunidade.
Repleto de achados e conexões com quem já gritou a
mesma causa, o espetáculo
diz além da mudança da frase
da bandeira nacional. Os artistas querem que a mensagem seja ouvida, absorvida e
colocada em prática, sabendo
que há um caminho. "'Amor'
precisa entrar na bandeira
do Brasil para que, lá no futuro, nos lembremos que essa

palavra está ali por um motivo: a ausência do amor como
política pública custou a vida
de mais de 650 mil pessoas.
Qual é a magnitude dessa destruição?", afirmou Emicida
em entrevista.
O show será uma verdadeira viagem no tempo, ressaltando como a cultura popular brasileira sempre esteve
à frente do seu tempo. Fazendo-se necessário que as novas
gerações sigam se expressando de forma contundente, denunciando a desigualdade social e reivindicando um contexto mais inclusivo e humano. Assim como os movimentos abolicionistas, o modernismo e o tropicalismo foram
contra a censura e o retrocesso, esse espetáculo quer
resgatar a essência e a força
de resistência presente na
música e na cultura brasileira.
(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

'Top Gun: Maverick'
é um ﬁlme
estadunidense de
2022, dos gêneros
ação, aventura e
drama, dirigido por
Joseph Kosinski

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.

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
Smartphones e
eletrônicos foram
os itens mais
adquiridos

Um terço dos brasileiros já compra
produtos usados pela internet
Aquisição de usados é alternativa
para se fazer gasto
sem apertar o orçamento
Luan Monteiro
O orçamento apertado das
famílias e o desemprego em
patamares elevados têm levado muitas pessoas a buscar
alternativas na hora de fazer
compras ou mesmo para fazer um dinheiro extra. Um
levantamento realizado em
todas as capitais pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) revela que
os produtos usados vêm ganhando espaço entre os consumidores online.
De acordo com o levantamento, um terço (33%) dos
brasileiros adquiriu algum
item de segunda mão pela internet nos últimos 12 meses,
um aumento de 4 pontos percentuais em comparação com
o mesmo período de 2019. O
ranking dos objetos mais adquiridos é encabeçado por
celulares ou smartphones
(34%), eletrônicos (26%) e livros (26%). Em seguida, aparecem
eletrodomésticos
(25%), roupas e sapatos (24%).
Dados da pesquisa também
mostram uma parcela significativa de consumidores digitais que vêm se desfazendo
de objetos sem uso, principalmente para conseguir uma

renda extra. O levantamento
aponta que 33% dos entrevistados venderam itens pessoais
em sites especializados ou redes sociais, como eletrodomésticos (31%), com aumento de
10 pontos percentuais em comparação com o ano anterior;
celulares e smartphones (29%);
eletrônicos (28%); roupas e sapatos (22%); e móveis (17%).
Boa parte dos entrevistados (63%) afirmou ainda
que possui itens sem uso
em casa que poderiam ser
vendidos, sendo que 80%
têm interesse na venda destes itens, seja para comprar
coisas que precisam (44%),

guardar dinheiro (32%) ou
pagar dívidas (27%).

Economizar é a principal
razão para comprar
produtos usados

A principal razão apontada pelos adeptos da compra
de usados pela web é a financeira: 77% destacaram a
economia de gastos nas transações. Já 33% demonstraram
preocupação em consumir de
forma sustentável e consciente, enquanto 28% revelaram
passar por apertos no orçamento, o que justifica a prática como forma de adquirir
produtos a preços acessíveis.

Os locais de compras mais citados foram sites especializados (75%), comunidades na
internet ou redes sociais
(47%) e aplicativos (21%).
“O comércio de usados vem
ganhando cada vez mais espaço. Diante do cenário econômico atual, a venda de produtos de segunda mão tem
sido a chance para muitas pessoas de adquirir itens a preços
acessíveis e lucrar com objetos
que estariam parados ou ocupando espaço em garagens e
armários”, destaca José César
da Costa, presidente da CNDL.

Seis em cada dez
consumidores pesquisam
usados antes de adquirir
produtos novos

O crescimento do mercado
de produtos usados tem impactado também na jornada
de compra dos clientes. De
acordo com a pesquisa, 62%
dos consumidores online costumam verificar a possibilidade de comprar um produto
usado antes de um novo, especialmente quando se trata
de celulares/smartphones
(20%), carro/moto (19%), livros
(17%) e eletrodomésticos (17%).
A segurança também é um
item fundamental para os
consumidores: 100% dos entrevistados afirmaram que

tomam algum tipo de cuidado
no processo de compra, sobretudo procurando lojas e
sites confiáveis (45%); verificando as recomendações dos
consumidores (42%); se os
preços estão dentro do valor
de mercado (42%); e pedindo
garantias (39%).
“As plataformas online de
compra e venda têm investido
em segurança e agilidade para
que o consumidor se sinta
cada vez mais tranquilo para
este tipo de comércio. É importante que o comprador fique atento para não cair em
fraudes, preferindo fazer as
negociações por meio das plataformas e desconfiando de
ofertas muito abaixo do preço
de mercado”, afirma Costa.
Mais da metade dos consumidores que fizeram compras de produtos usados
(54%) afirmou que recebeu
o produto da última compra
em casa ou local combinado,
enquanto 43% retiraram pessoalmente no local acordado.
Do total, 96% tiveram as expectativas atendidas com a
última compra de produtos
usados pela internet, sendo
que 73% avaliaram que o produto estava de acordo com o
que foi anunciado e 22% que
o produto estava em bom estado. (Especial para O Hoje)

