
Fale O HOJE

Negócios: (62) 3095-8722 
Classificados: (62) 3095-8700
Leitor: (62) 3095-8772  |  editor@ohoje.com.br  

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

Tempo em Goiânia
Sol com algumas nuvens. 
Não chove.s   31º C  

t  14º C

| ANO 18 | Nº 5.742 | GOIÂNIA, QUARTA-FEIRA, 3 DE AGOSTO DE 2022   | R$ 2,50   | FUNDADO EM 23 DE ABRIL DE 2004

educação em pauta: edward Madureira no ‘Papo Xadrez’
Pré-candidato a deputado e ex-reitor da UFG fala da importância de
se valorizar a manutenção da educação e ciência no País. Essência 13

Com gol de Luiz Fernando no primeiro tempo, Atlético
aguenta pressão dos uruguaios e sai na frente na partida
de ida das quartas de final da Sul-Americana. Esportes 8

atlético-Go suporta pressão e
vence nacional no uruguai
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Confiança avança, mas
recuperação desacelera
Economia 4

Microempreendedores
podem usar o Pronampe
Negócios 17

Dados do TJ-GO obtidos pelo O Hoje mostram que 6.185 medidas protetivas foram concedidas no Estado até o mês
de maio. O número representa quase o dobro na comparação com o mesmo período do ano passado. 2021 registrou,
ao todo, mais de 14 mil salvaguardas, metade dos casos de violência doméstica registrados em Goiás. Cidades 11

dúvidas sobre desoneração do
PiS e Cofins dos combustíveis

andré Monduzzi

Opinião 3

44 medidas protetivas diárias por violência doméstica

Em 2021, a receita total das cooperativas goianas foi superior a R$ 21 bilhões,
com faturamento 301,7% maior que o registrado uma década atrás, quando
somou R$ 5,2 bilhões. Os dados foram levantados pela OCB-GO. Cidades 10

Cooperativas goianas somam mais de R$ 21
bilhões, faturamento 300% maior em 10 anos

Marconi deve
responder hoje
PT sobre eleições
Dirigente do PT afirma que
Marconi Perillo dará retorno
sobre caminhar ou não com
a federação PT, PV e PCdoB
hoje. Tucano teria autorização
para fazer a aliança. Política 2

Câmara volta
com críticas a
Rogério Cruz
Vereadores de Goiânia retoma-
ram as atividades após recesso
de 15 dias. Na volta, os parla-
mentares dispararam uma se-
quência de críticas à gestão do
prefeito Rogério Cruz. Política 5

Como coletar corretamente
dados pessoais via chatbots

Luiz TardeLLi
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Leia nas CoLunas

Xadrez: Marconi Perillo e Ro-
naldo Caiado negam que te-
nham conversado
Política 2

Econômica: Indústria brasi-
leira não cresce e segura in-
vestimento em renovação
Economia 4 

Esplanada: Mudança no Pros
deixa indefinida situação da
candidatura de Pablo Marçal
Política 6

Jurídica: Para STJ, prisão do-
miciliar para mães de crianças
é garantia legal presumida
Cidades 10

Venda extra para ver
o Guns N’ Roses em
Goiânia começa hoje
Essência 16

Varíola dos macacos
tem transmissão
comunitária na Capital
Goiás tem 35 casos confirmados da varíola dos
macacos (monkeypox), de acordo com a  Se-
cretaria de Estado da Saúde. O número de pa-
cientes saltou de 2 para 35 em 21 dias. A supe-
rintendente em Vigilância de Saúde afirmou

que todos são homens entre 23 e 43 anos. Os
dois primeiros casos foram confirmados no
dia 11 de julho em pessoas que viajaram para
fora do Estado. Na terça (2), a transmissão co-
munitária foi confirmada em Goiânia. Cidades 10

Código Tributário
é guardado para
depois das eleições 
A previsão de chegada do texto
da revisão do Código Tributário
à Câmara de Goiânia era para a
terça-feira, de acordo o líder do
prefeito, Anselmo Pereira. Con-
tudo, o prazo não foi cumprido
pela prefeitura. Houve um acordo
no Paço para que a matéria só
chegue depois eleições. Política 6

Guilherme de Andrade 

Conmebol



A senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP) foi anunciada
na última terça-feira (2) como candidata a vice-presi-
dente na chapa de Simone Tebet (MDB). O nome foi de-
cidido após a cúpula do MDB e da federação Cidada-
nia-PSDB bater o martelo em reunião.

Na última segunda-feira (1º), Tebet estava em São
Paulo para participar de um evento da Federação das
Industrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e se reuniu
com a cúpula envolvida em sua candidatura. Partici-
param do encontro, além da senadora, os presidentes
do MDB, Baleia Rossi; do PSDB, Bruno Araújo; e do Ci-
dadania, Roberto Freire.

“Oferecemos formalmente, nós PSDB e federação
com Cidadania, ao MDB a análise do nome da senadora
Mara Gabrilli. Temos a compreensão que representa
muito bem a força da mulher brasileira, junto com a
senadora Simone, tem um papel fundamental na socie-
dade”, afirmou o presidente do PSDB após o encontro.

O MDB confirmou a candidatura de Tebet durante
convenção nacional realizada na última semana. Ela
teve amplo apoio do partido, tendo maioria dos votos.
Porém, houve oposição a sua candidatura em estados
que defendem apoio do partido ao ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva (PT). A federação PSDB-Cidadania
também chancelou no mesmo dia, por unanimidade, o
nome de Tebet. (Luan Monteiro, especial para O Hoje)

2 n POLÍTICA

Mara Gabrilli 
é anunciada
como vice de
Simone Tebet

Francisco Costa

Dirigente do PT afirma que
o ex-governador Marconi Pe-
rillo (PSDB) dará um retorno
sobre caminhar ou não com a
federação PT, PV e PCdoB nesta
quarta-feira (3). A informação
é que o tucano teve autorização
do presidente nacional do
PSDB Bruno Araújo e do sena-
dor Tasso Jereissati para fazer
a aliança que quiser no Estado. 

Além disso, na última se-
mana ele teria intensificado
as conversações com a direção
nacional do PT, que também
deverá dar uma orientação à
executiva estadual. A reali-
dade é que, segundo apurado,
Marconi estaria livre para de-
cidir o que quiser sobre a dis-
puta em Goiás. Assim, tam-
bém nesta quarta-feira, o Par-
tido dos Trabalhadores em
Goiás realizará uma reunião
extraordinária para pacificar
a posição da direção nacional,
independente de qual seja. 

“Existe o interesse para
ampliar o palanque de Lula.
É interesse, inclusive, da di-
reção nacional”, revela o di-
rigente petista, que reforça
que o mesmo ocorreu em ou-
tros Estados. “Não é só com
Marconi.” A questão do prazo

na quarta é, justamente, por
causa das convenções. Caso
Perillo recue, o PT, que já bus-
ca outras alianças, terá o
nome próprio na disputa. 

Atualmente, o partido tem
como pré-candidato ao gover-
no o ex-reitor da Pontifícia
Universidade Católica de Goiás
(PUC-GO), professor Wolmir
Amado. “Mas se possível, que-
remos essa aliança. Estamos
fazendo um esforço para isso.”

Marconi pelas esquerdas
No último final de semana

ganharam ainda mais força as
informações de que Marconi
será o candidato das esquerdas
em Goiás. A ideia é que ex-go-
vernador componha em uma
chapa com a presença da fe-
deral PT, PV e PCdoB, mas tam-
bém com o PSB de José Eliton,
que realizou convenção esta-
dual no domingo (31/7), mas
deixou em aberto a chapa ma-
joritária. Nos bastidores, espe-
cula-se que Eliton pode dispu-
tar a vaga ao Senado na chapa,
enquanto a vice ficaria para o
PT, uma vez que caberia a Mar-
coni a cabeça na majoritária.

Inclusive, conforme reve-
lado pelo Jornal O Hoje, Mar-
coni e Eliton tem mantido
conversas intensas e frequen-

tes. O intuito é, de fato, que
eles caminhem juntos no plei-
to deste ano.

Em relação às convenções
do PSB, José Eliton garantiu
durante a convenção que o

partido estará em chapa ma-
joritária. Ele não disse qual
cargo, mas afirmou que é
um soldado da legenda – ou
seja, poderá compor como
coringa em eventual chapa

com PT e PSDB. As conven-
ções destes dois últimos ocor-
rem na sexta-feira (5). Assim,
ainda haverá tempo para ar-
ticular as alianças. 

Outras esquerdas como UP,
PSOL e PCB não se juntariam
a esta aliança. Além de não
simpatizarem com Marconi
e Eliton,  já definiram seus
nomes na disputa ao governo
de Goiás. São eles: professor
Reinaldo Pantaleão (UP), Cín-
tia Dias (PSOL) e professora
Helga Martins (PCB).

Última hora
O ex-governador Marconi

Perillo tem realizado a estra-
tégia de deixar a decisão para
a última hora. Apesar de já
ter se colocado como pré-can-
didato ao governo no último
dia 16 de julho, manteve a
possibilidade de recuo em
aberto, caso não conseguisse
estrutura para a disputa – o
PT garantiria essa estrutura.

Desta forma, se não saísse
ao governo poderia concorrer
ao Senado ou, mais provável,
a deputado federal, o que im-
pulsionaria a chapa e ajuda-
ria o partido. Aliados do tu-
cano, entretanto, garantem
que ele concorrerá ao gover-
no. Ainda em relação ao PT,
Marconi até já teria pacifica-
do a maioria do PSDB. Mesmo
tucanos tradicionais goianos,
que viveram toda a rivalidade
entre partidos, estariam dis-
postos a acompanhá-lo. (Es-
pecial para O Hoje)

A ideia é que Marconi Perillo componha chapa com PT, PV e PCdoB

Segundo dirigente da sigla, 
existe interesse, mas é preciso 
uma posição antes da convenção

Marconi e Caiado negam 
que tenham conversado

O ex-tucano e prefeito de Iporá, Naçoitan
Leite — hoje no União Brasil —, jogou gasolina
na rivalidade política entre Marconi Perillo
(PSDB) e Ronaldo Caiado (União Brasil). Na-
çoitan disse à Xadrez na segunda-feira (1º)
que havia intermediado uma conversa entre
o governador e Marconi. Procurado para
confirmar a informação, o ex-governador
respondeu categórico: “De forma nenhuma”,
conforme registro da coluna na edição de
ontem (1º). Nesta terça-feira (2), Naçoitan
entrou em contato e disse que Ronaldo Caiado
também pediu para esclarecer que o diálogo
não existiu. Segundo Naçoitan, Caiado pediu
para ele restabelecer a verdade e acrescentar
apenas que ele deseja que a campanha política
não seja uma guerra, mas apenas confronto
de ideias e propostas. Feito o reparo, a coluna

pede desculpas ao gover-
nador Ronal-
do Caiado e
Marconi Peril-
lo pelo mal en-
tendido. O pre-
feito de Iporá
justificou o

“exagero no intuito de
ajudar a aproximação
entre dois homens pú-
blicos importantes

para Goiás e que, em passado
não tão distante, foram aliados”.

Zacharias Calil desiste
Deu o esperado: o pré-candidato ao Senado,

deputado federal Zacharias Calil (União Brasil),
jogou a toalha e não mais disputa vaga de sena-
dor. Ele comunicou pessoalmente ao governador
Ronaldo Caiado sobre a desistência. A realidade
jogava contra Calil pois entraria na corrida en-
frentando o colega de partido, Delegado Waldir,
que está em pré-campanha desde a disputa para
prefeito, Alexandre Baldy (Progressistas), também
com meses à frente, e, por fim, o presidente da
Alego, Lissauer Vieira (PSD), que tem estrutura
e aliados consolidados.

“República do DF”
O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Re-

publicanos), rompeu definitivamente com
a tutela da “República do Distrito Federal”,
denominação para o grupo do presidente
do Republicanos de Brasília, Wanderley Ta-
vares. Em abril de 2021, Cruz promoveu o
expurgo do MDB da prefeitura e promoveu
uma reforma administrativa. A partir dessa
data, Wanderley passou a dar as cartas nos
bastidores dos negócios do município e, aos
poucos, assumiu o controle sobre pastas es-
tratégicas. Agora, Rogério percebeu que
quem pagava a conta política era ele e pro-
moveu um “limpa gavetas” no Paço. A era
Wanderley está com os dias contados.

Polícia de Fronteira
Onde existe tráfico existe violência, atesta

o candidato ao Senado pelo PL, Wilder Mo-
rais. Para combater a entrada de drogas no
Estado, ele propõe a criação da Polícia de
Fronteira. “Como combater o crime prote-
gendo uma área tão extensa?”, referindo-se
à extensão fronteiriça de Goiás. “Seria uma
alternativa no combate à entrada de drogas
no País tendo Goiás como rota”, justifica.

Cidadão goianiense
Por iniciativa do vereador Mauro Rubem

(PT), o professor de Direito Penal, Processo
Penal e Prática Jurídica Penal, Manoel Be-
zerra, recebe o título de Cidadão Goianiense
na quinta-feira (4) às 10 horas no Plenário
da Câmara de Vereadores de Goiânia. Ma-
noel é colaborador do jornal O Hoje e
assina a coluna Jurídica. Manoel estudou
Mestrado na Université de Liège, na Bélgica,
e Doutorado na Universidad de Burgos,
na Espanha. Morou em Birminghan, In-
glaterra, onde se graduou em inglês e pes-
quisas sobre criminalidade urbana em
Londres, Bruxelas e Paris.

Convenções partidárias
Nesta quinta-feira (5) se encerra o pra-

zo para as convenções partidárias que
vão homologar os nomes dos candidatos
a deputados estaduais e Câmara Federal.
Também majoritários para governador,
vice e senador. (Especial para O Hoje)

Marconi deve dizer nesta quarta 
ao PT se fará aliança ao governo

Nome foi decidido em reunião entre MDB, Cidadania e PSDB
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Como coletar corretamente
dados pessoais via chatbots

André Monduzzi

Com a pandemia e o conflito entre Rússia e
Ucrânia, o preço dos combustíveis vem sofrendo
sucessivas altas ao longo dos últimos meses,
com reflexos importantes na escalada da inflação
mundial. No Brasil, os reajustes têm sido alvo
de notícias, em uma frequência quase diária e
com grande impacto na economia. Associada à
alta do dólar e da cotação do barril de petróleo,
não restou muita margem a ser estudada para
uma diminuição no preço dos combustíveis
senão alterar os tributos incidentes sobre eles.
Mas a ausência de um debate aprofundado
sobre a matéria e as possíveis consequências
podem trazer insegurança jurídica e incentivar
a judicialização de temas tributários no País.

Para entender este cenário, é preciso que se
faça uma retrospectiva dos fatos. No dia 11 de
março deste ano foi publicada a Lei Comple-
mentar 192, apenas um dia depois de o texto ter
sido apresentado ao plenário do Senado Federal.
Inicialmente prevista para fixação de um regime
de substituição tributária do ICMS na cadeia do
diesel, do etanol hidratado e da gasolina, a LC
teve o objeto incrementado, com a inserção do
art. 9º, para zerar as alíquotas do PIS e da Cofins
incidentes sobre o diesel, o GLP e o querosene
de aviação. Adicionalmente, o legislador garantiu
a possibilidade de manutenção dos créditos vin-
culados a esses produtos a todos os integrantes
da cadeia, incluindo o adquirente final.

Em 17 de maio, foi editada a Medida Provisória
1.118 para alterar a redação do referido art. 9º e
suprimir a parte final, justamente a que assegu-
rava a manutenção dos créditos vinculados aos

adquirentes finais desses combustíveis. Com
isso, a MP impediu que os créditos fossem feitos
justamente para aqueles que absorviam o maior
impacto da alta nos combustíveis: os consumi-
dores finais desses produtos (como transporta-
doras, usinas térmicas movidas a diesel, entre
outros), mas não trouxe qualquer restrição aos
demais integrantes da cadeia, como os distri-
buidores e revendedores de combustíveis.

Por conta disso, a Confederação Nacional do
Transporte (CNT) ajuizou uma ação direta de
inconstitucionalidade (ADI 7181) para assegurar
a manutenção do direito ao crédito aos consu-
midores finais dos produtos, cuja decisão liminar
foi favorável ao contribuinte.

Não obstante toda a controvérsia instaurada,
no dia 23 de junho foi publicada a Lei Comple-
mentar 194, que, dentre outros assuntos, alterou
a LC 192 para assegurar ao adquirente final dos
combustíveis um crédito presumido da contri-
buição ao PIS e da Cofins, no mesmo percentual
ordinariamente permitido e vedar o crédito des-
sas contribuições aos distribuidores e revende-
dores desses produtos.

Mesmo diante de todas essas idas e vindas, resta
ainda em aberto o ques-
tionamento acerca da
possibilidade de crédito
para os demais integran-
tes da cadeia: é possível?
Se sim, qual seria a me-
lhor forma de requerer
esse benefício? Ao que
parece, estamos longe de
chegar a um consenso
em relação a isso.

Luiz Tardelli

Uma campanha promocional de uma grande marca
usando chatbots para dialogar com os participantes
pode coletar dados pessoais de milhões de pessoas que
preenchem o cadastro para poderem participar da ação
de marketing. Estes dados envolvem um conjunto de
informações pessoais, tais como o nome do participante,
e-mail, telefone, CPF etc. Todos estes dados coletados
devem respeitar as regras da Lei Geral de Proteção de
Dados (LGPD), em vigor desde setembro de 2020, quanto
à definição do seu pela empresa que está realizando a
campanha e também deve revelar quanto tempo
pretende manter estas informações em seu poder.

Muitas empresas estão utilizando o WhatsApp como
peça chave da comunicação com os participantes de
suas campanhas e os robôs de conversação estão se
tornando uma peça chave, facilitando automatizar o
processo e atender o maior número de pessoas em
poucos segundos. No entanto, há alguns cuidados que
devem ser tomados para que a LGPD seja, de fato, re-
tardada e que quaisquer erros neste trato com os dados
pessoais incorram em punições legais e multas. O
chatbot é um recurso tecnológico utilizado para auto-
matizar tarefas e realizar uma conversa rápida e auto-
matizada entre os clientes e empresas. Funciona melhor
quanto mais humanizada esta conversação fica. Pode
ser usado para serviços de suporte ao cliente, comunicação
de marketing, fechamento de pedidos, entre outras
tarefas, além de ter a capacidade de interagir com o
usuário nas redes sociais, website, e-mail e SMS.

Ao iniciar uma nova conversa com o cliente, o
chatbot solicita uma série de informações para realizar
a identificação de uma pessoa e conseguir executar
tarefas que dependem de autenticação individual. É
neste momento que os dados pessoais do usuário são
coletados, tornando-os imediatamente subordinados às
normas da LGPD. O chatbot é uma tecnologia desen-
volvida para automatizar tarefas e facilitar a comunicação
entre uma empresa e seu cliente por meio de um aten-
dimento humanizado em escala. Não somente associados
aos serviços de suporte ao cliente, os bots também
estão inseridos em outros setores da empresa, como
marketing, vendas e pós-vendas, podendo interagir
com o usuário nas redes sociais, website, e-mail e SMS.

Ao iniciar uma nova conversa com o cliente,
geralmente o robô solicita uma série de informações
para realizar a identificação de uma pessoa e con-
seguir executar tarefas que dependem de autenti-
cação individual. É aí que o robô coleta e processa
dados pessoais do usuário, tornando-se sujeito às
normas da LGPD. Desta forma, os bots precisam
executar processos de coleta de dados que estavam
em conformidade com a LGPD, evitando que sanções
legais sejam aplicadas às empresas, o que pode ter
impacto imediato para a reputação da organização.

Como garantir o chatbot que respeite a LGPD? Um

conjunto de práticas deve ser aplicadas ao motor do
chatbot logo que ele é pensado, ou seja, a começar com a
interface de contato com o cliente. A saber: ao iniciar
uma conversa com o usuário, é preciso informar que
a interação está sendo feita com um sistema de inteli-
gência artificial; todo e qualquer dado, antes de ser ar-
mazenado, requer a autorização solicitada ao usuário;
o cliente deve ser informado sobre finalidade de uso
dos dados e a duração do tempo que eles serão
utilizados; o bot deve ser programado para, a qualquer
momento da interação, informar ao usuário poderá
solicitar a alteração ou até mesmo a eliminação dos
dados já fornecidos; os bots que utilizam câmera pre-
cisam devem informar ao cliente que poderá coletar
a sua imagem; durante a conversa com o usuário, o
bot deve fornecer a possibilidade de contato como um
humano como opção de conversação; os robôs que
interagem com dados pessoais sensíveis, como infor-
mações médicas, políticas ou de cunho religioso, devem
programados com a atenção e rigor redobrados e só
fornecer esse tipo de material ao próprio titular; o bot
deve salvar apenas os dados necessários, aqueles que
foram informados ao cliente que seriam coletados.

As empresas que contratam uma interface devem
considerar as seguintes práticas: toda a equipe que
manuseia o bot precisa ter um contrato de confidencialidade
assinado, o chamado NDA (Non-Disclosure Agreement);
as informações fornecidas durante a interação entre o
chabot e o usuário só podem ser acessadas por pessoas
autorizadas que tenham o contrato assinado; a empresa
que utiliza chatbots deve checar a autenticidade de todos
os dados fornecidos; a empresa deve fortalecer a criptografia
e o controle de acesso a dados, de forma a assegurar a
proteção dos dados de clientes e usuários. As agências de-
senvolvedoras de chatbot devem ter atenção aos seguintes
aspectos: desenvolver interfaces transparentes que con-
sigam se comunicar de forma clara com o usuário; im-
plementar logs organizados para que as mensagens
possam ser armazenadas de forma clara e segura; se uti-
lizarem algum motor externo, devem se atentar no modo
em como os dados estão sendo processados; tomar
cuidado com o treinamento do robô para evitar situações
indevidas durante a interação do bot com o usuário;
exibir os documentos de proteção de dados para o con-
tratante a fim de evitar problemas futuros.

Caso ocorra um vaza-
mento ou roubo de qual-
quer dado fornecido ao
chatbot, é obrigação do
encarregado da empresa
entrar em contato e infor-
mar imediatamente à Au-
toridade Nacional de Pro-
teção de Dados, assim
como aos usuários afeta-
dos, a fim de minimizar
os danos do vazamento.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

André Monduzzi é advo-
gado especialista em Di-
reito Tributário

Luiz Tardelli é diretor exe-
cutivo de empresa de chat-
bots e interfaces conver-
sacionais

Mosquito da dengue
Em época de pandemia pouco se fala sobre o

Aedes aegypti. O mosquito, que é responsável
por causar doenças arboviroses, é o principal
transmissor da dengue. É importante os órgãos
públicos intensificarem as campanhas de combate,
principalmente por não termos o suporte dos
agentes de combate a endemias que auxiliam e
verificam  os cuidados domésticos. Em épocas de
chuvas isoladas devemos ficar mais atentos para
que não sejamos omissos em relação ao mosquito
da dengue, já que podemos fazer a diferença,
com os cuidados necessários protegem não so-
mente nossa família, mas também nossos vizinhos.
É um trabalho em conjunto. A consciência de
mantermos uma cidade limpa e os cuidados em
casa resulta em vidas preservadas.

Yasmine Gondim 
Aparecida de Goiânia

{
Em virtude da

apresentação de

pacientes confirmados

que não têm histórico de

viagem a locais com

casos confirmados da

doença, bem como

contato com tais pessoas,

a SMS confirma a

transmissão comunitária

na capital goiana”

Secretaria Municipal de Saúde (SMS),
em nota, ao confirmar na tarde de
terça-feira (2) que a capital entrou
em estágio de transmissão comuni-
tária da monkeypox, mais conhecida
como varíola dos macacos. Até
ontem, a SMS havia confirmado 29
casos da doença em Goiânia. A Se-
cretaria de Estado da Saúde (SES-GO)
divulgou que Goiás tem 32 pacientes
que contraíram a varíola dos maca-
cos. A Organização Mundial da
Saúde (OMS) decretou no dia 23 de
julho que a monkeypox se tornou
uma emergência de saúde pública
de importância internacional (ESPII).

Dúvidas sobre desoneração do
PIS e Cofins dos combustíveis

@jornalohoje
a previsão do mercado financeiro para o
Índice nacional de Preços ao Consumidor
amplo (iPCa), considerada a inflação oficial
do País, caiu de 7,3% para 7,15% neste ano.
é a 5ª redução consecutiva da projeção. a
estimativa está no Boletim Focus de se-
gunda-feira (1º), pesquisa divulgada sema-
nalmente pelo Banco Central (BC), com a
expectativa de instituições para os princi-
pais indicadores econômicos. “Litro de leite
r$ 7 menos 0,15% dá quanto? Pagamos
juros exorbitantes para nada! Só enriquece
os bancos”, comentou o leitor.

Guara Silva

@ohoje
o reflexo de um pai salvou a vida do filho,
ainda um bebê de colo, de um atropela-
mento em São Félix do Xingu, Sul do Pará.
Câmeras de segurança mostram o que po-
deria ter sido um acidente, na tarde do úl-
timo sábado (30). no vídeo, é possível ver
que o homem estaciona sua moto em
frente a uma loja. o pai, então, apoia a
criança de um ano no veículo. “Que hor-
ror!”, se assustou a leitora.

Mércia (@mercia2730) 

@jornalohoje
um levantamento feito pela Confederação
nacional de Municípios (CnM) aponta que
faltam medicamentos básicos em cerca de
80% dos 2.469 municípios do País que
foram pesquisados. São remédios como
amoxicilina, dipirona, azitromicina, predni-
solona, ambroxol e dipirona injetável. “Tem
posto de saúde que não tem nem soro e
dorflex”, afirmou o leitor.

Uai Goiano (@uaigoiano)

aos colaboradores do o Hoje: artigos para este es-
paço devem conter no máximo 4.000 caracteres e
também  podem ser divulgados no portal ohoje.com.
São analisados os textos enviados, com foto e assi-
natura, para editor@ohoje.com.br. Cartas não podem
ultrapassar 800 caracteres e o endereço para envio
é o mesmo dos artigos. Mais informações podem
ser obtidas pelo (62) 3095-8742.
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A produção industrial continuou derra-
pando ao longo de todo o primeiro semestre,
a despeito de ganhos ocasionais registrados
mês ou outro e prontamente “devolvidos”
no período seguinte, como anota o Instituto
de Estudos para o Desenvolvimento Indus-
trial (Iedi). Mais do que isso, os dados da
edição mais recente da pesquisa industrial
mensal do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) sugerem que o setor
passou a engavetar investimentos em reno-
vação e atualização de seu parque de má-
quinas, num prenúncio de mais encolhi-
mento adiante, com o desgaste natural da
base industrial instalada no País.

Comparada ao mesmo período do ano
passado, a produção sofreu queda de 2,2%
na primeira metade deste ano, depois de
recuar 0,4% na saída de maio para junho e
cair 0,5% entre junho deste ano e igual
mês de 2021. Os números mostram, con-
forme destaca o Iedi, que a industrial de-
volveu todos os ganhos observados em
maio, quando a produção havia registrado
variações positivas de 0,3% frente a abril e
de 0,5% em relação a maio do ano passado.
O setor sequer conseguiu retomar os níveis
registrados em fevereiro de 2020, antes da
pandemia, com a produção mantendo-se,
em junho deste ano, 1,5% mais baixa. Ainda
em comparação com fevereiro de 2020, en-
tre 26 ramos acompanhados pelo IBGE, em
torno de 65,4% ou 17 segmentos não ano-
taram recuperação, oito conseguiram su-
perar a marca anterior à pandemia e um
(a indústria de produtos de fumo) não saiu
do lugar em todo o período.

A indústria de bens de capital, que fa-
brica máquinas, equipamentos, ferramentas
e aparelhos para os demais setores da eco-
nomia, chegou a apresentar números mais
vistosos em meio à pandemia, mas já não
registra intensidade semelhante num pe-
ríodo mais recente. Na comparação com o
mês imediatamente anterior, o setor oscilou
entre altos e baixos no primeiro semestre,
iniciado com tombo de 9,2% em janeiro,
seguido por dois meses de crescimento
(2,1% e 8,7% em fevereiro e março), queda
de 8,0% abril, alta de 7,5% em março e
recuo de 1,5% em junho. Em relação a
igual mês de 2021, foram quatro meses de
perdas e taxas positivas em maio e junho,
com elevações, pela ordem, de 5,7% e de
apenas 0,2% – o que corresponde, na prá-
tica, a estabilidade.

Descendo a ladeira
A redução na produção de máquinas e

equipamentos para a indústria contribuiu
para puxar para baixo os resultados da in-
dústria de bens de capital, anota o Iedi. O
segmento vem sofrendo baixas desde o
quadrimestre final de 2021, quando havia
registrado queda de 6,7%, passando a cair
12,9% no acumulado dos quatro primeiros
meses deste ano, frente ao mesmo intervalo
do ano passado. No bimestre maio e junho,
a produção baixou mais 5,7%. Na compa-
ração semestral, a produção de bens de ca-
pital para a indústria como um todo, que
já havia recuado 1,9% na segunda metade
do ano passado, despencou 10,5% nos seis
primeiros meses deste ano. 

2 Nitidamente, a indústria
paralisou e mesmo vem re-
duzindo investimentos em
renovação, modernização e
atualização de suas máqui-
nas, o que poderá acelerar a
obsolescência do parque ins-
talado, dificultando uma ar-
rancada em algum ponto do
futuro, quando a economia
estiver de fato embalada.
2 “Este é um dado que
preocupa” alerta o Iedi”,
“pois a produção interna de
bens de capital para a indús-
tria compõe o investimento
do setor. Vale enfatizar que
é urgente a retomada de suas
inversões para modernizá-
la, depois dos desincentivos
provocados pelo período de
grandes adversidades a par-
tir de 2014 e que, a rigor,
ainda não foi superado”.
2 Com exceção da produ-
ção de bens de capital para
o setor de energia, todas as
demais classes registraram
desaceleração ou recuo ao
longo do primeiro semestre
deste ano. No caso da agri-
cultura, por exemplo, a pro-
dução de máquinas e equi-
pamentos agrícolas ou des-
tinados ao agronegócio che-
gou a saltar 19,7% no se-
gundo semestre de 2021 e
apresentou variação de 4,4%

no acumulado dos primeiros
seis meses deste ano.
2 A produção de bens de
capital destinados ao setor
de transporte havia saltado
20,6% nos seis meses finais
de 2021 e recuaram 0,1% no
semestre inicial deste ano.
No setor da construção, o sal-
to de 41,4% deu lugar a um
incremento de 19,4%. Mas a
produção de bens de capital
para o setor energético saiu
de elevação de 2,7% para
crescimento de 13,4%.
2 Numa visão mais ampla,
incluindo o conjunto da in-
dústria, o desempenho tem
deixado a desejar. Para o Iedi,
“os sinais favoráveis da pro-
dução industrial continuam
se mostrando fracos e des-
continuados, longe do que si-
nalizaria uma nova fase de
expansão do setor”.
2 Olhando para a tendência
mais de longo prazo, ao con-
siderar a evolução da pro-
dução industrial acumulada
em 12 meses, o Iedi constata
ainda que a reação esboçada
pela indústria “após os efeitos
iniciais da pandemia de Co-
vid-19 foi interrompida, não
dando início a um processo
consistente de crescimento”.
Sempre considerando o dado
acumulado em 12 meses, as

variações têm se tornado
mais negativas, saindo de re-
cuo de 0,3% até abril e baixa
de 1,9% até maio para a que-
da de 2,8% nos 12 meses en-
cerrados em junho passado.
2 Num aparente alento, o
cenário registrado no segun-
do trimestre deste ano, ainda
na leitura do Iedi, sugere um
“quadro menos grave, mes-
mo não tendo sido suficiente
para reverter o sinal negati-
vo”. Comparado ao segundo
trimestre de 2021, a produ-
ção anotou recuo de 0,2%
depois de ter caído 4,4% no
primeiro trimestre.
2 O dado mais concreto é
que o setor não conseguiu re-
petir a produção realizada há
mais de uma década, a des-
peito do crescimento da po-
pulação e do consumo no pe-
ríodo. Os níveis registrados
pela produção industrial em
junho deste ano estavam
18,0% mais baixos do que em
maio de 2011, melhor mês
para o setor na série histórica
do IBGE. A indústria de bens
duráveis, por sua vez, des-
pencou 36,7% na comparação
entre março de 2011 e junho
deste ano, com tombo de
25,0% para o setor de bens
de capital desde abril de 2013.
(Especial para O Hoje)

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Indústria não cresce e segura
investimento em renovação

A Intenção de Consumo das Famílias (ICF) continuou
avançando em julho. Com alta de 1,2%, o índice apurado
pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Ser-
viços e Turismo (CNC) alcançou 80,7 pontos, superando
mais uma vez os resultados do mesmo mês nos 2 anos
anteriores, durante o auge da pandemia da Covid-19.

Segundo a CNC, todos os indicadores da pesquisa
apresentaram aumento, porém, a maioria registrou
desaceleração em relação a junho.

O destaque ficou por conta do indicador Renda
Atual, que apresentou o aumento mensal mais relevante
da ICF, de 2,4%, e o segundo maior anual, de 23,5%. O
presidente da CNC, José Roberto Tadros, avalia que o
avanço foi impulsionado especialmente pelas famílias
que ganham até dez salários mínimos, grupo que apre-
sentou avanço de 2,6% nesse índice.

“Os crescimentos sucessivos do rendimento real
das famílias, apoiados pelas medidas de auxílio à
renda, levaram à melhoria dessa percepção”, disse
Tadros, em nota.

O indicador Nível de Consumo Atual teve o segundo
maior crescimento mensal, de 2,1%, um avanço mais sig-
nificativo do que o 1,2% registrado no mês anterior. Se-
gundo a pesquisa, esse incremento foi puxado pelas fa-
mílias com ganhos acima de dez salários mínimos, que,
pelo fato de terem mais recursos para compras não es-
senciais, contaram com um avanço de 2,9%.

O menor crescimento do mês ficou por conta do Ín-
dice Perspectiva de Consumo, que avançou apenas
0,2% em relação a junho. A economista da CNC respon-
sável pela análise, Catarina Carneiro, estima que as fa-
mílias devem seguir mais cautelosas em suas compras
nos próximos meses, principalmente a parcela com
renda abaixo de dez salários mínimos, grupo que
obteve a única queda mensal (0,1%) nesse item.

“Mesmo com o consumo atual avançando, o ambiente
econômico com preços e juros mais altos motivou um
cenário de moderação”, disse.

Mercado de trabalho
De acordo com a CNC, os indicadores relacionados

ao mercado de trabalho se destacaram positivamente
em julho. O indicador de emprego apresentou a
maior pontuação do mês, com 108,4 pontos, e Pers-
pectiva Profissional apareceu em seguida, em nível
satisfatório, algo que não ocorria desde abril de
2020, registrando 100,3 pontos. Segundo a análise,
os números também indicaram que a maioria dos
consumidores (45,3%) apresentou perspectiva positiva
para o mercado de trabalho no próximo trimestre,
fato também inédito desde abril de 2020.

Ainda segundo a pesquisa, a maior parte das opor-
tunidades de emprego está sendo direcionada para os
mais jovens, fornecendo novos rendimentos para esse
grupo de consumidores. Com isso, a parcela de pessoas
na faixa de idade abaixo dos 35 anos apresentou satis-
fação no indicador Renda Atual, levando o indicador a
alcançar 102 pontos, enquanto o grupo acima dos 35
anos de idade registrou 84,1 pontos. (ABr)

Percepção positiva do mercado de trabalho segue em crescimento

MEI poderá emitir nota fiscal
no Portal do Simples Nacional

BALANÇO

Econômica

Confiança de
consumo avança,
mas ritmo de
recuperação
desacelera

A partir do dia 1º de janei-
ro de 2023, os Microempreen-
dedores Individuais (MEI)
prestadores de serviços po-
derão emitir a Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica (NFS-e) no
Portal do Simples Nacional. 

A opção, de abrangência,
deverá ficar disponível em
aplicativo para dispositivos
móveis e por serviço de co-
municação do tipo Interface
de Programação de Aplicati-
vos (API), segundo resolução

do Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN), publicada
no Diário Oficial da União da
última sexta-feira (29).

De acordo com o Portal do
Simples Nacional, em breve
os contribuintes enquadrados
como MEI terão acesso ao
aplicativo para a emissão de
NFS-e em dispositivos móveis.

Atualmente, o microem-
preendedor é obrigado a
emitir nota fiscal quando o
serviço é prestado a empre-

sas. A emissão será faculta-
tiva até janeiro de 2023. Para
emitir o documento, será
preciso preencher: número
do CPF ou CNPJ do tomador,
serviço e valor.

Após a emissão da nota
pelo prestador, um serviço
de push (notificação na tela
do dispositivo) envia a nota
diretamente ao dispositivo
móvel do tomador, que pode
visualizar todas as NFS-e re-
cebidas. (ABr)
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A produção industrial brasileira apresentou queda
de 0,4% em junho, depois de quatro meses consecutivos
de números positivos. O último recuo tinha sido em
janeiro: 1,9%. O setor acumula redução de 2,2% no
primeiro semestre e de 2,8% em 12 meses. Os dados
fazem parte da Pesquisa Industrial Mensal (PIM), di-
vulgada ontem (2), no Rio de Janeiro, pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo o
estudo, incluindo o resultado de junho, o setor ainda
está 1,5% abaixo do patamar pré-pandemia, registrado
em fevereiro de 2020, e 18% abaixo do nível recorde
em maio de 2011. Para o gerente da pesquisa, André
Macedo, mesmo com quatro meses de crescimento em
sequência, período em que houve alta acumulada de
1,8%, a indústria não havia recuperado a perda de ja-
neiro. Com o resultado de junho, há uma acentuação
do saldo negativo no ano (-0,5%) quando comparado
com o patamar de dezembro de 2021. (ABr)

EXPRESSA

ABr
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Felipe Cardoso 

Os vereadores da Câmara
Municipal de Goiânia reto-
maram as atividades em ple-
nário após o recesso parla-
mentar de 15 dias. Já no pri-
meiro encontro do grupo,
realizado na manhã da últi-
ma terça-feira (2), os parla-
mentares dispararam uma
sequência de críticas à gestão
encabeçada pelo prefeito Ro-
gério Cruz (Republicanos).

O primeiro deles, vereador
Anderson Sales Bokão (PRTB),
cobrou providências no que
diz respeito ao pagamento
das emendas impositivas. “Ti-
vemos emendas acatadas e
aprovadas, inclusive fizemos
reuniões com a secretária [de
relações institucionais] Valéria
Petersen onde refizemos
emendas da 17ª e 18ª Legis-
latura. Acontece que a gente
não sabe em que pé estão es-
sas emendas. Inclusive, pro-
voquei o Tribunal de Contas
do Município, pois se trata de
recursos já empenhados”.

Depois, foi ainda mais duro:
“Não dá para ficar brincando
com a cara da gente aqui. Não
estou aqui para brincar de tra-
balhar. Temos emendas da
época do Iris [Rezende, ex-pre-
feito de Goiânia] que não fo-
ram executadas. Venho aqui
cobrar uma providência”.

O vereador Welton Lemos
(Podemos) aproveitou o em-
balo para colocar na mesa

sua indignação em relação ao
trato do alto escalão da pre-
feitura com os vereadores. “A
pior coisa é você ser cobrado
pelo povo e não ter uma res-
posta para dar. Há mais de
30 dias mandei um ofício para

a SMM e até hoje não tive
resposta. Você liga para o se-
cretário, ele não atende, não
dá retorno. Você manda men-
sagem, ele ignora.” 

O parlamentar disse que,
diante das cobranças da po-
pulação e a inércia da prefei-
tura, os vereadores acabam fi-
cando com “cara de tacho”
quando questionados. “Sou
uma pessoa ponderada nas re-
clamações que faço, mas chega
um momento que não temos
condições de ficar calado. Sou
da base [de apoio ao prefeito]
e estou aqui ajudando a votar
matérias importantes, mas a
gente tem que ser tratado com
o mínimo respeito. Essa histó-
ria de secretário não atender
e não dar retorno é inadmis-
sível. Não dá para continuar
desse jeito”, pontuou. 

Joãozinho Guimarães (SSD),
por sua vez, endossou o senti-
mento. “Liguei para o secre-
tário da Seinfra [Secretaria de
Infraestrutura] e ele não me
atendeu. Espero que ele atenda
os vereadores, não estamos
aqui para brincar, estamos
trabalhando e trazendo as rei-
vindicações da sociedade.”

Outro a comentar o descaso
da gestão Cruz em relação aos
integrantes da Câmara foi o
vereador eleito pelo Avante,
Thialu Guiotti. “Infelizmente,
vejo um momento difícil para
o prefeito de Goiânia. A as-
sessoria do prefeito peca dia
após dia. O que vimos no pri-
meiro semestre deste ano são
reclamações desnecessárias a
uma gestão que tem tudo pra
dar certo, mas uma gestão
onde secretários não atendem
vereadores, onde secretários
executivos e diretores se dão
ao luxo de marcar e desmar-
car reuniões com vereadores
dentro da sala.”

Em outro trecho, disparou:
“O prefeito teve a oportunidade
que nenhum homem que ad-
ministrou essa cidade teve na
história, que é ter uma gestão
sem amarras. Ele tem autono-
mia, pelo poder da caneta, de
fazer a melhor gestão na cida-
de, mas infelizmente algumas
pessoas de sua gestão parecem
ter o rei na barriga. Mas haverá
uma resposta do parlamento.
Ninguém nesta casa foi eleito
com voto de secretário ou de
quem quer que seja a não ser

do cidadão goianiense”. 

Quintal alheio 
Ainda durante o encontro

da última terça, o vereador
Geverson Abel (Avante) pediu
a palavra para questionar o
comportamento descortês do
prefeito. “A agenda do prefeito
de hoje [dia 2 de agosto] passa
pela Vila Jardim São Judas Ta-
deu, onde o vereador Cabo
Sena trabalha e onde não ape-
nas funciona o meu escritório
político como moro. O prefeito
está lá visitando a região com
o [deputado] Chico KGL, que,
se brincar, sequer sabe chegar
ali sem GPS.  Quero acreditar
que o prefeito não está sabendo
disso e que é culpa de sua as-
sessoria ou de alguém que
marcou essa agenda e não avi-
sou os colegas [representantes
da região no Parlamento].” 

Depois de expor sua indig-
nação, o parlamentar finalizou:
“Nunca usei essa mesa para
falar algo do tipo, mas chega
uma hora que fica difícil por-
que nós que estamos aqui aju-
dando o prefeito 24 horas não
temos sequer o mínimo res-
peito, o que é inadmissível.” 

Cabo Sena (Patriota) foi na
esteira. O parlamentar disse
morar a 400m do local onde
o prefeito visitou naquela ma-
nhã. “Tenho certeza que o de-
putado Chico KGL não vota
projeto aqui na Câmara, ele é
deputado estadual”, lembrou.
Diante da situação constran-
gedora, o vereador disse ter
se dirigido ao local para falar
pessoalmente com o prefeito.
“Disse a ele que sua assessoria
não nos avisou. Vou mandar
um recado aqui: prefeito, con-
verse com a sua assessoria.
Nós moramos ali. Não custa
nada avisar. Queria fazer um
alerta, já no primeiro dia. Pro-
jetos vão chegar aqui e liga-
remos para o Chico KGL vir
aqui votar.” 

Por fim, o vereador Pastor
Wilson (PMB) também pediu
a palavra. “Também compar-
tilho desse sentimento. Algu-
mas informações chegam a
nós de que secretários não
atendem os vereadores. Quero

deixar claro que região No-
roeste tem vereador e não pre-
cisa de deputado para dar as
cartas. Cuidado ao irem lá e
não convidarem os vereadores.
O correto, agora, é o prefeito
chamar os secretários e os ve-

readores para resolver essa si-
tuação. Do contrário, vãos se
desgastar com essa Casa”. 

“Muro das lamentações”
O líder do prefeito no Le-

gislativo, vereador Anselmo

Pereira (MDB), ouviu atenta-
mente as críticas dos colegas.
Se solidarizou em muitos ca-
sos, mas ao resumir o primeiro
encontro dos parlamentares
após o recesso, disse que pa-
recia um “muro das lamenta-

ções”. Apesar da ironia, ga-
rantiu ao usar a palavra em
um determinado momento do
encontro: “Vou pessoalmente
hoje à tarde à prefeitura”. 

Quanto às queixas de Bo-
kão, que falou sobre as emen-
das, o líder disparou: “Tam-
bém tenho algumas entida-
des filantrópicas que  não
receberam. O nosso prefeito
foi insistente em dizer que
quer entregar essas emendas.
E vou dizer a ele que entre-
gue logo. Os candidatos pre-
cisam ter suas bases atendi-
das, esse será meu contato
com a prefeitura. Prefiro até
que cumpram primeiro as
emendas daqueles que são
candidatos”.

Sobre as demais queixas, o
líder assegurou que todas se-
riam levadas, na mesma oca-
sião, ao prefeito. “Vamos de-
talhar tudo com ele. O prefeito
tem um interesse grande em
atender a todos da Casa”. (Es-
pecial para O Hoje)

Vereador reclama de “situação constrangedora” com prefeito

O vereador Cabo Senna disse que mora a 400m do local que Cruz visitou, mas que não foi convidado

Nos bastidores,
comentário é que,
num futuro não
muito distante,
oposição ganhará
novos nomes.
Maior parte das
queixas diz
respeito ao
descaso dos
secretários com os
vereadores. “Mas
haverá uma
resposta”, garantiu
um dos indignados 

Retomada da Câmara é
marcada por críticas a Cruz
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Reprodução

Mariana Capeletti/Câmara de Goiânia 

“Ele [Rogério Cruz]
tem autonomia, pelo
poder da caneta, de
fazer a melhor
gestão na cidade,
mas infelizmente
algumas pessoas de
sua gestão parecem
ter o rei na barriga”,
disse Thialu Guiotti
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Esplanada
Leandro Mazzini e Walmor Parente |
reportagem@colunaesplanada.com.br

Novela do PROS
Eurípedes Junior, fundador do PROS,

reassumiu o comando do partido após ter
sido afastado da direção por conta da dis-
puta judicial que ocorre desde 2020. A de-
cisão liminar monocrática é do ministro
Jorge Mussi, vice-presidente do STJ, após
vaivém de sentenças no TJ do DF. À frente
da legenda estava Marcus Holanda, outro
fundador do PROS, que foi reconhecido
em decisão unânime no TJDFT em março
deste ano. Holanda havia derrubado Eurí-
pedes, que coleciona na Justiça processos
em que é suspeito de lavagem de dinheiro
e ocultação de bens com verba do fundo
partidário. Aliás, são os milhões do fundo
eleitoral agora que estão em jogo nessa
autofagia na legenda.  Não há definição
ainda se a candidatura de Pablo Marçal a
presidente será mantida ou se o PROS, sob
as mãos de Eurípedes, vai se aliar a Lula
da Silva (PT) ou Jair Bolsonaro (PL).

Sem atropelos
A Justiça Federal da 1ª Região extinguiu

processo da Associação Nacional das Em-
presas de Transporte Rodoviário de Passa-
geiros (Anatrip) que pedia a suspensão da
plataforma Buser. O juiz Anderson Santos
da Silva ressaltou que outra ação seme-
lhante da Associação Brasileira das Em-
presas de Transporte Terrestre de Passa-
geiros (Abrati) tramita com os mesmos pe-
didos. A decisão pode servir de precedente
em outros Estados onde a prática tem sido
recorrente contra a Buser.

Nova pesquisa
O ex-presidente Lula (PT) tem 41,1%,

Jair Bolsonaro (PL) saltou de 35,1% para
35,6%, e Ciro Gomes (PDT) foi para 7,9%.
Esses são os índices da estimulada da nova
rodada nacional da Paraná Pesquisas, rea-
lizada em 161 cidades do Brasil com entre-
vistas pessoais. Na espontânea, Lula fica
com 30,5%, Bolsonaro aparece com 26,9%,
e Ciro tem apenas 2,6%.

Milícia em Piri
O cenário nas ruas históricas de Pire-

nópolis, a 130 km de Goiânia, continua
estranho. Ainda se ouvem na madrugada
sirenes dos giroflex de motos que circu-
lam as ruas, da turma que anda cobrando
de R$ 30 a R$ 60 de moradores e comer-
ciantes por uma suposta segurança - que
deveria ser da PM, que mal aparece. O
caso já chegou ao governador Ronaldo
Caiado (UB), que deu uma bronca no QG.
E a Polícia Civil já tem suspeito que co-
manda o esquema. Seria um jovem em-
presário de... Brasília.

Radiografia do crime
O ex-chefe da Civil do Rio de Janeiro, de-

legado licenciado Allan Turnowski, que se
lançou a deputado federal, tem um estudo
inédito sobre feminicídio no Estado. Desco-
briu que só 18% das vítimas haviam feito
algum tipo de registro contra o agressor.
Das 82% que nunca fizeram B.O. foi por de-
pendência financeira do parceiro. Ou seja,
optaram pelo risco da violência por não ter
opção de sobrevivência sem a relação. Para
o delegado, falta uma política de auxílio fi-
nanceiro a potenciais vítimas.

ZAP entra na briga
Com o tema “Vamos juntos combater as

informações falsas”, o WhatsApp iniciou
campanha para dar mais visibilidade às
parcerias do aplicativo no combate às notí-
cias falsas. A plataforma tem parcerias es-
tabelecidas com organizações de checagem
de fatos e o assistente virtual criado em
conjunto com o TSE. (Especial para O Hoje)

Izadora Resende 

A previsão de chegada e
votação do texto revisado do
Código Tributário Municipal
à Câmara de Goiânia era para
a última terça-feira (2), de
acordo com afirmação feita
à reportagem do O Hoje pelo
líder do prefeito, Anselmo
Pereira (MDB). Contudo, o
prazo não foi cumprido pela
prefeitura da Capital. Con-
forme apurado pela repor-
tagem, houve um acordo in-
terno no Paço Municipal para
que o Código Tributário não
fosse enviado à Casa de Leis
antes das eleições. 

A decisão foi tomada com
o intuito de não prejudicar
os parlamentares que esta-
rão disputando as eleições,
seja buscando uma cadeira
na Assembleia Legislativa
ou Câmara dos Deputados,
em Brasília. Vale lembrar
que dos 35 vereadores da
Câmara de Goiânia, 24 são
pré-candidatos, um número
significativo e que justifica,
segundo fontes ligadas ao
Paço, a decisão. 

Atraso na votação
Foi confirmada pelo verea-

dor Anselmo Pereira, durante
sessão plenária ontem, a infor-
mação de que o Código Tribu-
tário não será votado antes do
período eleitoral. Segundo ele,
a medida é para evitar "conta-
minação de campanha, de ideo-
logia, ou qualquer outra coisa". 

O vereador Leandro Sena,
do Republicanos, explicou que
independente de quando, o
importante é que os vereado-
res façam o melhor para a po-
pulação goiana na hora de vo-
tar o texto. "Eu quero votar
esse Código Tributário e fazer
o que for melhor para a cidade
e para a população. Se vai che-
gar antes ou depois das elei-
ções, não vai interferir no meu
compromisso com os cida-
dãos", afirmou o parlamentar. 

Em Setembro de 2021,
quando o texto chegou pela
primeira vez na Casa de Leis,
foi votado às cegas, o que cau-
sou, posteriormente, rejeição
aos vereadores pela popula-
ção. Com essa experiência ne-
gativa, o que se espera agora
é que o texto seja apreciado
de forma mais cautelosa.

Insatisfação 
O vereador Mauro Rubem

(PT), que é pré-candidato a de-
putado estadual, afirmou que
tem "notícias de que a prefei-
tura não vai corrigir a lam-
bança que fez". O parlamentar
reforçou que essa situação não
pode ficar como está. 

"A prefeitura não pode se
omitir nesse caso, não pode
deixar de corrigir esse IPTU
abusivo e injusto. Eu já assinei

o posicionamento pela revisão
geral do Código Tributário. A
população já percebeu que está
pagando esses tributos tão al-
tos, e não aceita que fuja de
um patamar normal", explicou. 

À reportagem, ele infor-
mou ainda que não existem
garantias de que votar o Có-
digo Tributário após as elei-
ções vai corrigir os "absurdos"
cometidos pela prefeitura. "A
prefeitura está agindo igual
avestruz, enfiando a cabeça
no buraco e achando que isso
resolve o problema. Ela já
mostrou que foi irresponsá-
vel, inconsequente e agressiva
contra a população com essa
matéria", destacou. 

Proposta revisada
O secretário municipal de

Finanças, Vinícius Henrique

Pires, destacou os três pontos
centrais que foram revisados
na proposta tributária: houve
o congelamento do valor do
Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU) para todos os
moradores de Goiânia em 2023
e 2024. Haverá apenas corre-
ção inflacionária; será promo-
vido reajuste de no máximo
10% a partir de 2025, somada
à inflação do ano anterior, até
que o tributo corresponda ao
valor venal do imóvel; e tam-
bém a redução em 17,5% do
índice usado como referência
para o cálculo que incide sobre
todos os imóveis residenciais
de um pavimento.

IPTU 
Um dos principais pontos

de debate, o IPTU vai ser cal-
culado tendo como base o valor
venal, adotando como referên-
cia a planta de valores imobi-
liários; já as alíquotas serão
calculadas em conformidade
com a zona fiscal a que per-
tencem, e os dados do boletim
de informações cadastrais (BIC)
do cadastro imobiliário da Se-
cretaria de Finanças.

As chácaras e áreas loca-
lizadas em zonas urbanizá-
veis ou de expansão urbana,
destinadas à produção hor-
tifrutigranjeiras e atividades
agropastoris, estarão isentas
da tributação. O aumento de
45% no IPTU foi retirado do
novo texto, a fim de que haja
uma paridade entre a reali-
dade econômica dos cidadãos
goianos e a proposta. (Espe-
cial para O Hoje)

No alto escalão,
acordo prevê envio
da matéria após as
eleições. Estratégia
é evitar desgaste
aos vereadores
que são candidatos

Segundo interlocutores, presidente diz que reagirá 
e que não é ingênuo como seus antecessores

O prazo de envio da revisão do CTM à Câmara previsto por Anselmo Pereira não foi cumprido pelo Paço

O presidente Jair Bolsonaro (PL) diz ter certeza que
será alvo de inquéritos com objetivo de prendê-lo, caso
perca as eleições de outubro. O presidente acredita que
seus filhos podem se tornar alvos fáceis de investigadores
caso ele deixe a Presidência da República.

Bolsonaro tem dificuldade em se recuperar nas pes-
quisas eleitorais, a hipótese estaria deixando o presidente
cada vez mais inquieto e, de acordo com alguns interlo-
cutores, “transtornado” em alguns momentos.

Segundo a coluna da Mônica Bergamo, da Folha, a
possibilidade estaria deixando o presidente cada vez
mais inquieto e, de acordo com alguns interlocutores,
“transtornado” em alguns momentos.

Segundo políticos e autoridades que não integram
o governo executivo, mas que conversaram com ele
nos últimos dias, Bolsonaro tem dito que reagirá e
que não será preso com facilidade. Em discurso no 7
de setembro de 2021, Bolsonaro afirmou que sairia
do Palácio “preso, morto ou com vitória”. A primeira
hipótese estaria descartada.

A coluna de Mônica Bergamo informa também que
ouviu na última segunda-feira (1º) quatro relatos dife-
rentes, que variam apenas em relação ao tom do presi-
dente quando discorre sobre o assunto. (Luan Monteiro,
especial para O Hoje)

Bolsonaro diz
acreditar que
pode ser preso se
deixar presidência

Prefeitura adia votação do Código
Tributário e contradiz líder do governo 
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Câmara Municipal de Goiânia

Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr 
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Maiara Dal Bosco 

Depois de passar pela re-
serva com a chegada do técnico
Allan Aal ao Tigre, o zagueiro
Alisson Cassiano retornou à
posição de titular no Vila Nova.
Com a saída de Renato do co-
lorado, Alisson já esteve em
campo enquanto titular no em-
pate diante do Novorizontino,
no último domingo (31). 

 Sobre o retorno à equipe
principal, o atleta destaca
que está se preparando dia-
riamente para contribuir
com uma sequência da me-
lhor forma possível. “O jo-
gador sempre deseja ter essa
sequência. Acabei ali tendo
um problema físico, quando
ia começar uma sequência
de jogos, isso atrapalha bas-
tante, mas temos que saber
lidar, é algo natural. Com um
novo treinador, a gente tem
que se adaptar o quanto an-
tes, tô me preparando todos
os dias, me esforçando, en-
tendendo qual a filosofia do
Allan para poder dar uma
sequência da melhor forma
possível”, afirma.

Para ele, a equipe tem sen-
tido a evolução das últimas
rodadas. “Chegamos mais
próximos agora do que nun-

ca antes, nessas últimas três
rodadas principalmente. A
gente tem sentido evolução,
que estamos perto e o desejo
de todos nós é que chegue o
quanto antes o momento de
estarmos fora da zona de re-
baixamento. Acredito que es-
taremos muito bem prepa-
rados para a próxima parti-
da, tivemos dias bons de tra-
balho, então creio que che-
garemos fortes para o jogo
contra o Ituano”, pontua. 

Com relação à preparação
para enfrentar o Ituano, no
Serra Dourada, o zagueiro res-
salta o trabalho e a impor-

tância de conseguir vencer
em casa. “A gente por muitas
vezes teve a possibilidade de
ganhar jogos em casa e aca-
bou deixando escapar. Em
casa contra o Ituano agora, a
gente precisa muito do resul-
tado e temos que nos esforçar
para isso. O Ituano é uma
equipe muito organizada, em
que a gente vai precisar se
esforçar tanto quanto nos es-
forçamos contra o Novorizon-
tino e tanto quanto nos es-
forçamos contra o Vasco, se
não mais ainda, para conquis-
tar o resultado”, frisa Alisson. 

O zagueiro projeta que o

confronto contra o Ituano,
na sexta-feira (5), será difícil.
“É uma equipe que também
vem tendo bons resultados
nos últimos jogos. Acredito
que vai ser um jogo muito
brigado, muito difícil, um
time que não entrega nada,
como tem sido durante a Sé-
rie B inteira. Estamos em
uma situação em que não
temos como escolher adver-
sário. É o Ituano que temos
pela frente hoje e é o Ituano
que a gente precisa estudar
e se preparar para sair com
a vitória”, finaliza. (Especial
para O Hoje) 

Zagueiro Alisson
Cassiano retornou
à posição de titular
e projeta jogo
difícil contra o
Ituano, no Serra
Dourada 

No domingo (7) o Goiás en-
frenta o líder Palmeiras, no Al-
lianz Parque. Para se preparar
para o confronto, diferente dos
donos da casa, que disputam
outras competições simultâneas
ao Brasileiro, o Goiás está tendo
uma semana cheia dedicada
aos treinos. Para o meia Fellipe
Bastos, ter a semana de treinos
faz toda a diferença.

“Na questão física acredito
que a gente chega bem prepa-
rado pra esses jogos, ainda mais
sendo um campo totalmente di-
ferente daquilo que a gente está
acostumado, que é um campo
de grama sintética, muito mais
rápido e, ainda mais com o ad-
versário disputando Libertado-
res e Copa do Brasil. A gente
sabe que são jogos de alta in-
tensidade e que se eles vierem
com um time teoricamente mes-
clado, sabemos da qualidade da
equipe do Palmeiras, mesmo
mesclado e a gente tem que ter
atenção”, destaca.

O meia ressalta que o téc-
nico Jair Ventura, em semanas
cheias como essa, trabalha
muito as questões que a equipe
não tem condições de trabalhar
quando a semana tem dois jo-
gos. “A gente vai pra esses jogos
mais preparados sim. Temos
que aproveitar bastante essa
semana para também reforçar
o que já foi feito e aperfeiçoar
o trabalho. No domingo, tentar
fazer um bom jogo e arrancar
pontos do líder e quem sabe
voltar pra Goiânia com o re-

sultado ainda melhor para ten-
tar buscar o resultado dentro
de casa diante de um adver-
sário que é direito nosso, que
é o Avaí”, pontua.

Bastos também frisa a difi-
culdade que será o confronto
com o líder. “Sabemos da difi-
culdade que vamos ter com o
campo, e precisamos ter atenção
nos primeiros dez minutos, por-
que a equipe do Palmeiras vem
como uma avalanche mesmo
no início, e quando as equipes
não estão preparadas, o Pal-

meiras já está ganhando nos
começo do jogo e aí fica difícil
recuperar”, ressalta o meia. 

Para ele, trazer uma vitória
será importantíssimo para um
segundo turno diferente do
anterior e também para buscar
algo a mais dentro da compe-
tição. “É o que a gente quer,
logicamente, tendo os pés no
chão, livrar o Goiás da zona
de rebaixamento para que a
gente busque voos maiores”,
finaliza. (Maiara Dal Bosco,
especial para O Hoje)

Vice-artilheiro do
Campeonato Brasilei-
ro, com 11 gols mar-
cados, um a menos
que Germán Cano, do
Fluminense, o atacan-
te Pedro Raul tem sido
peça fundamental na
campanha do Goiás na
competição nacional.
Até aqui, o camisa 11
marcou a metade dos
tentos esmeraldinos
sendo, com sobra, o
goleador do clube no
campeonato.

As boas atuações de
Pedro Raul têm desper-
tado o interesse de vá-
rios clubes. Desta vez,
do futebol europeu. De
acordo com o repórter
Venê Casagrande, do
jornal O Dia, o Auxerre,
recém-promovido à eli-
te francesa, sondou a
situação do jogador
junto ao Kashiwa Rey-
sol, do Japão, que é o
dono de seu passe.

Segundo Casagran-
de, o modesto time
francês estaria disposto
a desembolsar uma
quantia financeira no
valor de 2 milhões de
euros para contratar
Pedro Raul. No entanto,
o atleta, que está em-
prestado ao Esmeraldi-
no até o fim da tempo-

rada, optou por perma-
necer no Brasil. Assim,
a negociação esfriou.

Recentemente, o
atacante foi procurado
por outra equipe. O Na-
goya Grampus, tam-
bém do Japão, e que
conta com quatro bra-
sileiros em seu elenco,
quis levar Pedro Raul
de volta para o futebol
asiático. Porém, pelo
mesmo motivo da re-
cusa aos franceses, a
oferta também acabou
sendo rejeitada.

Na atual temporada,
Pedro Raul disputou 41
partidas, marcou 20
gols e deu duas assis-
tências. Pelo Esmeral-
dino, são 34 jogos, 18
tentos e um passe para
gol. Antes, no início do
ano, esteve no Juárez,
do México, pelo qual
atuou sete vezes, onde
chegou a balançar a
rede em duas oportu-
nidades e também con-
tribuiu com uma assis-
tência. Caso mude de
ideia e opte por sair, o
camisa 11 renderá ao
Goiás 10% do valor da
negociação por conta
da chamada “taxa de
vitrine”. (Breno Mo-
desto, especial para
O Hoje)

Pedro Raul
desperta interesse
do futebol francês

MERCADO DA BOLA

Fellipe Bastos destaca dificuldades e pontos
de atenção para jogo contra o Palmeiras 

GOIÁS 

Comunicação Vila Nova FC

REtoRno à titulaRidadE
e busca pelos três pontos 

Rosiron Rodrigues | Goiás EC
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Alisson Cassiano,
que já foi titular
contra o
Novorizontino,
destaca que tem se
esforçado dia após
dia para que a
sequência na Série
B seja a melhor
possível 

Meia do Goiás ressalta que semana cheia para treinos faz toda a diferença 
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Breno Modesto

O Atlético Goianiense deu
um passo muito importante
para chegar à semifinal da
Copa Sul-Americana. Jogando
fora de casa, o time comandado
pelo técnico Jorginho derrotou
o Nacional, do Uruguai, por 1
a 0, ontem à noite, na partida
de ida das quartas de final da
competição internacional.

Luiz Fernando fez o único
gol do confronto, que marcou
a reestreia do atacante Luis
Suárez com a camisa do De-
cano. Com o triunfo, o Ru-
bro-Negro jogará por um em-
pate no duelo de volta, que
acontecerá na próxima ter-
ça-feira (9), às 19h15, no Es-
tádio Serra Dourada.

O jogo
A partida de ida entre Na-

cional e Atlético Goianiense,
pelas quartas de final da Copa
Sul-Americana, começou com
o Dragão suportando a pressão
inicial dos donos da casa, que
não conseguiam levar perigo
ao gol de Ronaldo. Tanto que
a primeira oportunidade da
noite demorou a aparecer.

O primeiro momento pe-
rigoso aconteceu somente aos
16, quando Fagúndez cobrou
falta e obrigou que o arqueiro
atleticano trabalhasse. No re-
bote, Ronaldo fez outra de-
fesa e evitou que o placar
fosse aberto. Essa seria a úni-
ca ação importante do camisa
22, que, com uma luxação no
braço, precisou ser substituí-
do por Renan.

O Rubro-Negro apareceu
pouco depois da troca. E foi

fatal. Depois de um tiro de
meta cobrado por Renan, a de-
fesa uruguaia afastou mal e
deu de presente para Léo Pe-
reira, na ponta direita. O ata-
cante ajeitou pro lado e cruzou,
na medida, para Luiz Fernan-
do, que, na marca do pênalti,
cabeceou para o fundo das re-
des de Rochet.

À frente no placar, o Atlé-
tico viu Renan trabalhar. A
primeira intervenção do go-
leiro aconteceu já no finalzi-
nho da primeira etapa. Na
marca de 38 minutos, o late-
ral-esquerdo Cándido resol-
veu experimentar e obrigou
o camisa 12 a trabalhar para
evitar que o Nacional conse-
guisse o empate.

Na etapa final, o Decano
foi para cima do Dragão. Na
marca de oito minutos, Car-
ballo apareceu para incomodar
Renan. O meia mandou no
cantinho do goleiro, que se es-
ticou e foi buscar, salvando o
time rubro-negro. Pouco de-
pois, na marca de 17, Cándido,
cobrando falta, mandou no

travessão atleticano.
Aos 28 minutos, veio a

substituição que toda a torcida
do Nacional estava esperando.
Ídolo do clube, o atacante Luis
Suárez entrou no lugar de Fa-
gúndez e fez sua reestreia
com a camisa da equipe uru-
guaia. Cinco minutos antes,
Churín, após uma sobra de
cruzamento, perdeu a opor-
tunidade de ampliar a vanta-
gem rubro-negra.

Fora de ritmo, Suárez teve
uma atuação discreta e passou
em branco. Quem não passou
em branco foi a trave da meta
atleticana, que apareceu outra
vez para garantir o triunfo
goiano na capital do Uruguai.
Depois de um cruzamento do
próprio Luisito, Ignacio Ramí-
rez pegou de primeira e acer-
tou o poste, que assegurou o 1
a 0 no Gran Parque Central.
(Especial para O Hoje)

Em reestreia de
Suárez, Atlético-
GO bate o
Nacional por 1 a
0 e larga em
vantagem na
Sul-Americana

VitóRia histórica
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Conmebol

Com gol de Luiz
Fernando, o
Atlético
Goianiense
derrotou o
Nacional, fora de
casa, por 1 a 0

TéCniCaFICHA
Nacional 0x1 Atlético-GO

Data: 2 de agosto de 2022. Horário: 19h15. Local: estádio Gran
Parque Central, em Montevidéu (uru). Gol: Luiz Fernando (23’/1T)
- aCG. Árbitro: eber aquino (Par). Assistentes: eduardo Cardozo
(Par) e José Cuevas (Par). VAR: Carlos Benitez (Par)

Nacional: rochet; Lozano
(otormín), Léo Coelho, Mari-
chal e Cándido ( José rodrí-
guez); Yonathan rodríguez (ig-
nacio ramírez), Carballo, Trezza
(ocampo) e zabala; Gigliotti e
Fagúndez (Luis Suárez).
Técnico: Pablo repetto

Atlético-GO: ronaldo (renan);
Hayner, Wanderson, Klaus e
arthur Henrique (Jefferson); Ga-
briel Baralhas, edson Fernando
e Jorginho (Marlon Freitas); Léo
Pereira (Wellington rato), Churín
(Peglow) e Luiz Fernando.
Técnico: Jorginho
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Sabrina Vilela

A chegada da internet 5G
vai ampliar o uso de maqui-
nários de última geração por
todo o país e transformar o
agronegócio com o sistema in-
ternet das coisas (IoT). Adotada
em alguns países, a tecnologia
5G é até 20 vezes mais rápida
do que o 4G e seu alcance tam-
bém é um fator determinante.
Regiões remotas do País e gran-
des extensões de terra tendem
a ser muito beneficiadas com
a cobertura da nova tecnolo-
gia, que já funciona em Brasília
e deve ser instalada em todas
as capitais ainda neste ano.

O agricultor Eduardo Ville
Lieshout é proprietário de
uma fazenda em Silvânia, há
85 quilômetros de Goiânia.
Ele é produtor de milho e
soja e acredita que o 5G aju-
dará muito com relação ao
maquinário. “O 5G é uma es-
pera muito grande para nós,
do agro, para ver a melhora
da qualidade da internet e a
interligação entre máquina-
central-escritório. Hoje, nem
todo lugar pega internet e o
sinal não é tão perfeito como
precisamos”, detalha.

Lieshout aponta que a tec-
nologia no campo é “um ca-
minho sem volta” e que ajuda
a parar menos o serviço, con-
seguir controlar o plantio com
menos mão de obra e mais
eficiência. Ele afirma que in-
vestiu em maquinário, como
colheitadeiras com mapea-
mento, câmeras, plantadeiras
com zero amassamento - que
realiza o plantio com desli-
gamento automático das li-
nhas no lugar que acontecerá
o tráfego de pulverizadores e
distribuidores -, tratores e pul-
verizadores com telemetria.  

Cerca de 84% dos agricul-
tores utilizam ao menos uma
tecnologia digital como fer-
ramenta de apoio à produção
agrícola, de acordo com pes-
quisa realizada pela Embrapa
com o apoio do Serviço Bra-
sileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Sebrae)
e pelo Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (Inpe).

A pandemia não impactou,
financeiramente, a agricultu-
ra de forma grave, apenas
teve - e ainda tem - o atraso
de alguns componentes, prin-
cipalmente eletrônicos visto
que eles são geralmente im-
portados. E em locais que fo-

ram fortemente impactados
pela pandemia como a China
- e vem muito produto de lá -
, influenciou muito na entrega
dos equipamentos.

Tecnologia exige 
mais capacitação 

O uso da tecnologia no
campo no Brasil está aumen-
tando, mas ainda é uma prá-
tica recente. Em 1980, por
exemplo, a colheita da cana-
de-açúcar era feita por tra-
balhadores braçais, os cha-
mados “boias-frias”, que du-
rou até a década de 1990.
Uma pesquisa da Companhia
Nacional de Abastecimento
mostra que cerca de 92% da
cana é cortada por máquinas. 

Goiânia está se preparando
para a chegada do 5G a partir
de setembro de 2022, e a mu-
dança fará muita diferença
para o trabalhador rural. A
tecnologia 5G pode ser até 20
vezes mais rápida do que o
4G e seu alcance também é
imenso. Mas, tecnologias como

essa não surgem para tirar
mais trabalhadores de áreas
rurais. Contudo, conforme
afirma Padilha, será mais ne-
cessário uma mão de obra
mais qualificada e que enten-
da mais da tecnologia. 

“Não tirou o emprego de
ninguém, a tecnologia fez o
pessoal se capacitar mais, pro-
curar saber mais das tecnolo-
gias, dos recursos que a má-
quina tem para ele tirar o má-
ximo de proveito desse equi-

pamento no campo”. Por cau-
sa da tendência algo que o es-
pecialista destaca é que os
empresários estão permitindo
que os filhos fiquem respon-
sáveis por essa parte mais mo-
derna da agricultura como a
parte do Pivot em que existem
monitores para verificar as
informações das máquinas. 

Mudanças 
para o produtor 

Manoel Velasco Padilha,
gerente comercial, argumenta
que as mudanças irão con-
tribuir muito tanto para o
agricultor, como também
para o concessionário e os
fabricantes. Ele explica que
dessa forma eles poderão
acompanhar de perto os equi-
pamentos no campo, trabalho
para saber a produtividade,
consumo de combustíveis e
horas trabalhadas. “Será uma
forma de fazer o relatório
mais detalhado e acertivo”.

O agronegócio tem passa-
do por processo de moderni-

zação ao longo dos anos. Um
destaque é com relação a pro-
dutividade. Segundo o espe-
cialista, a cada dia que passa
chegam mais tecnologia nas
próprias máquinas e isso faz
com que tenha um aprovei-
tamento maior já menos
grãos são desperdiçados. 

Essa modernidade tem
sido muito decisiva para a
manutenção do agricultor na
terra. Também na parte de
irrigação a tecnologia ajuda
para que seja possível irrigar
a própria terra para crescer
verticalmente, e nessa mesma
terra o trabalhador consegue
produzir mais. 

Agro não deve 
esperar pelo 5G

Ana Helena de Andrade,
presidente da Conectar AGRO,
explica que apesar de promis-
sor para o agronegócio, a tec-
nologia não deve almejar mu-
danças significativas em curto
período. Para ela, o 4G já é ca-
paz de suprimir a demanda e
conectar áreas equivalentes a
35 mil hectares com uma única
torre. Sobretudo, para cobrir
a mesma área com a tecnologia
móvel de quinta geração, com
a frequência de 3,5 GHz, seriam
necessárias sete torres.

“Para uma área produtiva
significa perda de espaço. Dei-
xa-se de ter áreas contínuas
de produtividade para se ter
interrupções de infraestrutu-
ra”, diz. Andrade lembrou,
no entanto, que a chegada do
5G vai viabilizar o 4G nas
áreas rurais. “Pela primeira
vez, o leilão de concessão de
uso dessa frequência (5G) co-
locou como contrapartida que
o campo seja conectado, mas
com a 4G, em 700 MHz. Exa-
tamente a frequência que a
Conectar AGRO está traba-
lhando há três anos para que
seja cada vez mais uma rea-
lidade para o agricultor”.

“Tenho muita preocupação
de que qualquer investimento
em 4G em 700 MHz não seja
viabilizado rapidamente na
expectativa de que, no futuro,
teremos o 5G (no campo). Te-
mos a história da introdução
das telecomunicações e o 4G
não chegou no campo. Esperar
o 5G é um risco para a imple-
mentação da tecnologia digital,
da Internet das Coisas e do
ganho de produtividade e de
competitividade”, completou.
(Especial para O Hoje)

Cerca de 84% dos agricultores utilizam ao menos uma tecnologia digital no campo

Chegada da
tecnologia irá ajudar
na conectividade do
campo e acelerar
processos de
produção e colheita

Avanço do 5G deve 
alavancar agronegócio goiano
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Lieshout aponta 
que a tecnologia 
no campo é “um
caminho sem volta”
e que ajuda a parar
menos o serviço,
conseguir controlar
o plantio com menos
mão de obra e com
mais eficácia
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Para STJ, prisão domiciliar para mães 
de crianças é garantia legal presumida

A Quinta Turma do Superior Tribunal
de Justiça (STJ), por maioria, decidiu que a
concessão de prisão domiciliar às mulheres
com filhos de até 12 anos não depende de
comprovação da necessidade dos cuidados
maternos, que é legalmente presumida. A
turma deu provimento ao recurso de uma
mulher que pediu a substituição de sua
prisão em regime semiaberto por prisão-
albergue domiciliar, em razão de ter três
filhos menores de 12 anos. As instâncias
ordinárias não concederam o regime do-
miciliar, ao fundamento de que ela não
teria comprovado ser indispensável para o
cuidado de seus filhos. No habeas corpus di-
rigido ao STJ, o relator não conheceu do
pedido, pois também entendeu que seria
necessária a comprovação da necessidade
dos cuidados maternos para a concessão

do benefício, conforme precedentes da Ter-
ceira Seção. O ministro João Otávio de No-
ronha, cujo voto prevaleceu no colegiado,
observou que é cabível a concessão de
prisão domiciliar a mulheres com filhos de
até 12 anos incompletos, desde que não te-
nha havido violência ou grave ameaça, o
crime não tenha sido praticado contra os
próprios filhos e não esteja presente situação
excepcional que contraindique a medida,
de acordo com o artigo 318, inciso V, do Có-
digo de Processo Penal (CPP).Citando pre-
cedente do STF, o magistrado destacou que
"a imprescindibilidade da mãe ao cuidado
dos filhos com até 12 anos é presumida",
tanto que, propositalmente, o legislador re-
tirou da redação do artigo 318 do CPP a ne-
cessidade de comprovar que ela seria im-
prescindível aos cuidados da criança.

Assédio no trabalho

A Sexta Turma do
TST rejeitou o exame
de recurso de uma
construtora contra a
condenação ao paga-
mento de R$ 10 mil de
indenização a um en-
genheiro vítima de as-
sédio moral pelo pre-
sidente da companhia.
Segundo o colegiado,
a análise do caso exi-

giria o reexame de fa-
tos e provas, procedi-
mento vedado pela ju-
risprudência do TST. O
engenheiro, que era di-
retor de obras, disse,
na ação que era sem-
pre tratado com des-
respeito, relatando ter
sido chamado de “lixo”
e seu trabalho qualifi-
cado como “porco”.

Novo Cangaço

O Plenário da Câma-
ra dos Deputados apro-
vou requerimento que
confere regime de ur-
gência ao Projeto de Lei
5365/20, que tipifica as
ações do chamado
“novo cangaço”, grupos
criminosos armados
que subjugam o poder
público e exercem do-
mínio sobre as cidades.
O requerimento foi
aprovado em votação
simbólica. O projeto es-

tabelece pena de 15 a
30 anos para a nova
prática. A pena poderá
ser ainda maior se hou-
ver uso de explosivos,
reféns, destruição de
prédios ou outras si-
tuações agravantes. O
projeto também prevê
que esse crime seja in-
cluído no rol dos cri-
mes hediondos (Lei
8.072/90), o que dificul-
ta a progressão de re-
gime dos condenados.

2 Art Déco em Goiânia - O vereador Mauro Rubem (PT) apresentou projeto propondo
o tombamento do roteiro Art Déco da região central de Goiânia, com 19 construções e
o traçado de sete quilômetros, começando pelo Lago das Rosas até o Teatro Goiânia,
continuando pela rua 3, até o Grande Hotel. (Especial para O Hoje)

O desembargador Luiz Cláudio
Veiga Braga foi empossado como
sócio titular do Instituto Histórico
e Geográfico de Goiás (IHGG). Veiga
Braga ressaltou o papel da pre-
servação do IHGG para a memória
cultural em Goiás que, segundo
ele, vem “fazendo em estudos e
compreensões dos seus fatos e do
seu povo, em reverência ao pas-
sado, buscando a pesquisa cientí-
fica, a identificação das manifes-
tações culturais e de ciência”.

Empossado 
novo titular do
Instituto Histórico
e Geográfico 
de Goiás

CJF define novos parâmetros para 
pagamento de honorários advocatícios

O Conselho da Justiça Federal (CJF),
após convocação de sessão extraordinária,
decidiu avaliar requerimento do Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB) objetivando reconsiderar a meto-
dologia estabelecida por grupo de trabalho
do Conselho observando a Ementa Cons-
titucional nº 114 de 2021. Com a decisão
unânime do Colegiado do CJF, agora os
Tribunais Regionais Federais (TRF’s) devem
ajustar as listas de pagamento para con-

templar a concomitância no pagamento
dos honorários advocatícios contratuais
quando realizarem o cumprimento da fila
de pagamento dos precatórios e Requisi-
ções de Pagamento de Pequeno Valor
(RPV’s) do exercício de 2022. Na decisão
final do Conselho da Justiça Federal, en-
tende-se que o limite de 180 salários mí-
nimos deve ser considerado para o todo
que vai ser pago à parte e ao advogado na
forma determinada.

Ana Bárbara Quêtto 

Goiás tem 35 casos confirmados da varíola do ma-
caco, aponta boletim da  Secretaria de Estado da
Saúde de Goiás (SES-GO). O número de casos saiu de
2 para 35 em 21 dias. Durante coletiva de imprensa
nesta terça-feira (2), a superintendente em Vigilância
de Saúde da pasta afirmou que todos os os pacientes
são homens entre 23 e 43 anos.

Os dois primeiros casos da doença foram confir-
mados no dia 11 de julho em dois moradores de Apa-
recida de Goiânia que viajaram para fora do estado.
Entretanto, a transmissão comunitária - quando não
é possível identificar a cadeia de transmissão, de onde
a pessoa se contaminou- foi confirmada pela Secretaria
Municipal de Saúde de Goiânia. Apesar disso, até o
momento não houve a necessidade de internação do
paciente e Centro de Informações Estratégicas e Vigi-
lância em Saúde (Cievs) do município monitora os ca-
sos.

As cidades de Goiás e Luziânia, no Entorno do Dis-
trito Federal (DF) também registraram seus primeiros
infectados. Aparecida de Goiânia permanece com dois
e Itaberaí tem um. Além desses, o estado possui 42
casos suspeitos e 24 descartados. 

São 29 registros confirmados em Goiânia, 3 em
Aparecida de Goiânia, 1 em Inhumas, 1 em Itaberaí e
um em Luziânia.

Mestre em epidemiologia, Amorim explica que as
unidades de saúde do estado de Goiás foram capacita-
das para receber os pacientes. “Ao aparecerem quais-
quer sinais ou sintomas, como febre alta súbita, dor
de cabeça, aparecimento de inflamação de linfonodos
(ínguas), erupções cutâneas e mal-estar, é necessário
que o paciente procure serviço de saúde para fazer
avaliação clínica necessária”.

"A maioria dos pacientes tem uma evolução benigna.
A taxa de hospitalização e letalidade também têm
sido baixa", complementa Flúvia.

No País foram registrados mais de 1.4 mil casos
confirmados da doença e 23 mil no mundo todo. 

O Brasil registrou a primeira morte em decorrência
da doença há 5 dias. O paciente, um homem de 41
anos com graves problemas de imunidade, estava in-
ternado no Hospital Eduardo de Menezes, em Belo
Horizonte, capital de Minas Gerais, e morreu na quin-
ta-feira (28). Nesta semana, a cidade de São Paulo
confirmou os primeiros casos da doença em crianças.

Cada exame diagnóstico é enviado à Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) para análise. Por
nota, a Prefeitura de Aparecida, região metropolitana
da capital, informou que as duas reações epidemioló-
gicas foram confirmadas pelo método laboratorial. 

Os dois homens que entraram em contato com a
varíola, em Aparecida de Goiânia, já receberam alta
do isolamento, ou seja, foram curados.

Transmissão
A transmissão da varíola dos macacos se dá por

contato físico com alguém que tenha sintomas, contato
com as lesões, crostas, fluidos corporais, gotículas res-
piratórias e materiais contaminados, como roupas de
cama e talheres que tenham sido utilizados por pessoas
que estejam sintomáticas.

Os sintomas mais comuns podem ser febre, dor de
cabeça, dores musculares, dor nas costas gânglios
(linfonodos) inchados, calafrios e exaustão. Assim, há
possibilidades de confundir a varíola dos macacos
com uma gripe, por exemplo.

Já as erupções cutâneas na pele passam por
etapas. Em um primeiro momento podem parecer
sífilis, ou varicela. Após a vermelhidão, elas ga-
nham volume e foram-se bolhas. Por fim, criam
cascas. (Especial para O Hoje)

Em 21 dias, o número subiu de 2 para 35 casos confirmados

O Tribunal de Justiça de
Goiás (TJGO) manteve na
segunda-feira (1º) a conde-
nação de Werison Akelack
Pessoa Costa, responsável
pelo assassinato de Ludy-
milla Rosalina Ribeiro, de
23 anos, em Anápolis. Lu-
dymilla era garota de pro-
grama, e foi no dia 8 de de-
zembro de 2019 após uma
discussão sobre o valor co-
brado pelo encontro.

Werison já havia sido con-
denado pelo Tribunal do Júri
a 16 anos de reclusão por ho-
micídio qualificado e a 10

meses de detenção por fraude
processual. Mas a defesa do
réu requisitou a realização
de um novo júri, alegando
que a decisão condenatória
proferida pelos jurados foi
manifestamente contrária à
prova dos autos.

O Ministério Público de
Goiás (MPGO) contestou a ape-
lação no Tribunal de Justiça,
e conseguiu, por unanimidade
de votos, a manutenção da
pena do réu. Para a promotora
Yashmin Crispim Baiocchi de
Paula e Toledo, da 2ª Promo-
toria de Justiça de Anápolis,

as provas apresentadas con-
firmam a materialidade do
crime, consumado por asfixia
e estrangulamento.

Relembre o caso
Ludmylla chegou acompa-

nhada em uma casa usada
para encontros sexuais loca-
lizada no bairro JK Nova Ca-
pital, em Anápolis. Já pela
manhã, por volta das 8h45,
ela foi encontrada morta com
uma toalha enrolada no pes-
coço e uma faca cravada no
peito. (Ícaro Gonçalves, es-
pecial para O Hoje)

Homem que matou garota de programa
tem condenação mantida pela Justiça

Goiás tem casos

de transmissão

comunitária da

varíola do macaco



Daniell Alves

Perseguições, ameaças e vio-
lência verbal. Durante meses,
Suely Cândido (nome fictício)
vivenciou situações de pânico
após terminar o casamento de
10 anos. Ele não aceitava o fim
do relacionamento e queria
voltar de qualquer maneira.
As perseguições só cessaram
quando ela conseguiu uma me-
dida protetiva na Justiça. Além
de Suely, milhares de goianas
passam por situações parecidas
e precisam recorrer à Justiça
para conseguir ter uma “vida
normal” após um relaciona-
mento abusivo. 

Apenas nos cinco primeiros
meses deste ano, 6.185 mil me-
didas protetivas foram conce-
didas pelo Tribunal de Justiça
de Goiás (TJGO). Uma média de
1,2 mil salvaguardas por mês.
Os dados obtidos pelo O Hoje,
via Lei de Acesso à Informação,
mostram ainda que em 2021,
14.034 mil mulheres consegui-
ram a proteção diante das mais
de 28 mil denúncias de violên-
cias domésticas registradas na-
quele ano. Por dia, mais de 77
mulheres sofreram abusos e/ou
violências por dia.

As medidas protetivas fo-
ram criadas pela Lei Maria da
Penha. No artigo 22, possibilita
a proibição de qualquer con-
tato do agressor com familia-
res, afastamento do agressor
do lar e que o indivíduo não
se aproxime de uma determi-
nada distância. Além disso, a
lei garante ainda que o acusado
perca o direito ao porte ou
posse de armas.

Controle financeiro 
e perturbação

“Nossa relação já vinha se
desgastando há bastante tempo.
Ele já não ligava mais para mim
nem para os nossos filhos. Ele
nunca tinha dinheiro para aju-
dar nas despesas. Chegou um
momento que eu estava pagan-
do todas as contas de casa so-
zinha, então não tinha sentido
eu ter alguém que só sugava
meu psicológico”, relata Suely. 

Mesmo depois da relação
conturbada, ela ainda esperou
para ver se o ex-marido teria
alguma mudança de compor-
tamento. Teve, mas para pior.
“Me ligava todos os dias, que-
ria voltar de qualquer forma.
Até os móveis ele queria le-
var, sendo que foi uma das
poucas coisas que tínhamos
em casa”, explica. 

Ameaça em audiência
A bacharela em direito, Fer-

nanda Santos, também viveu
momentos de pânico junta-
mente com sua mãe, irmã e
avó. Em 2018, depois que a
mãe terminou com o agressor,

ele tentou invadir a casa com
as quatro mulheres durante a
madrugada. “Se ele tivesse en-
trado, nem aqui pra contar a
história eu e minha família
estariamos”, lembra. 

Após o episódio, elas pe-
diram a medida protetiva na
Justiça. “No dia da audiência
ele ameaçou, com gestos, que
ia cortar o pescoço da minha
mãe. E de presente ganhei
um processo por denunciação
caluniosa, pois sou assistente
dos advogados que cuidam
dos interesses da minha
mãe”, explica.

Além disso, a família en-
frenta mais um desafio em
conseguir seguir com o pro-
cesso. “No dia da audiência
em que ele falou que ia cortar
o pescoço, o TJGO conseguiu
perder a filmagem. Pior do
que o medo em si é ver que o
primeiro processo fora arqui-
vado por prescrição, sendo
que nem audiência teve, ou
fomos ouvidas em juízo. Por
ele ser policial reformado, sen-
timos que estamos sendo des-
credibilizadas”, denuncia. 

Concessão e fiscalização
Vice-coordenador da Coor-

denadoria da Mulher do TJGO,
Vitor Umbelino, explica que a
implementação do processo
eletrônico acelerou a concessão
das medidas protetivas. O pro-
cesso se inicia com a formali-
zação da denúncia em uma de-
legacia e o recurso é analisado
no mesmo dia por um juiz de
direito. “A grande maioria dos
pedidos são deferidos porque
as mulheres que chegam às de-
legacias passaram por situações
de violência doméstica recor-
rentes”, afirma. 

Quando a mulher solicita
a medida protetiva uma cópia
é enviada aos órgãos para que

os fiscais possam fazer o acom-
panhamento, que ocorre por
telefone e visitas presenciais.
“Também é utilizada a torno-
zeleira eletrônica no homem
e a mulher vai receber o botão
do pânico que informa quando
há algum tipo de aproxima-
ção”, informa. 

Atualmente, a fiscalização
é realizada pela Patrulha Maria
da Penha, da Polícia Militar
(PMGO) e pelo Programa Pa-
trulha Mulher Mais Segura, da
Guarda Civil Metropolitana de
Goiânia (GCM).

No último ano, foram mais
de 28,2 mil casos de violência
doméstica confirmados pela
Secretaria de Segurança Públi-
ca (SSP-GO). O boletim divide
os casos em cinco categorias:
feminicídio, estupro, ameaça,
lesão corporal e crimes contra
a honra. A Secretaria não in-
formou os dados deste ano até
o fechamento da edição. O fe-
minicídio teve um aumento
significativo na comparação
dos seis primeiros de 2022 e
todo o ano de 2021. Até junho,
foram 30 assassinatos contra
24 do último ano.

Agressores alegam 
perda de controle

A delegada titular da De-
legacia Especializada em
Atendimento à Mulher
(DEAM), de Goiânia, Ana
Scarpelli, explica que os au-
tores de feminicídios, geral-
mente, justificam a violência
à perda de controle de posse
sobre a mulher. Segundo ela,
o aumento nos números po-
dem estar relacionados ao
maior rigor durante as in-
vestigações.

As violências não se res-
tringem à agressões físicas. A
Lei Maria da Penha tipifica os
vários casos, entre eles a vio-

lência sexual, que podem ocor-
rer mesmo quando a vítima é
esposa do acusado. “Caso a
mulher não se sinta à vontade
em manter relação sexual com
seu marido e, ela seja cons-
trangida mediante violência
ou grave ameaça a fazê-lo, há
sim o crime de estupro”, ex-
plica a delegada.

A tipificação das violências
é importante, segundo Vitor,
pois há muitos casos em que
as mulheres não denunciam
pois não conseguem enxergar
que estão vivendo uma relação
abusiva. “A nossa cultura é ma-
chista e sexista. Dentro dos re-
lacionamentos, diversas mu-
lheres acabam por sofrer a vio-
lência física, matrimonial, psi-
cológica, sexual e moral”

Acompanhamento 
e prevenção

Atualmente, o programa Pa-
trulha Mulher Mais Segura as-
siste 1.100 mulheres com me-
dida protetiva em Goiânia. De
2018 até hoje, as cerca de 2.500
mulheres atendidas pela pa-
trulha são requerentes assisti-
das a partir de visitas-ofício
designadas pelo TJGO. A Co-
mandante Luiza Sol, à frente
da patrulha, explica que, mais
do que atender às mulheres
vítimas da violência, é feito
um trabalho de prevenção. 

“Por isso, ministramos pa-
lestras e participamos de
eventos nos quais entrega-
mos materiais informativos
que orientam a mulher so-
bre como quebrar o ciclo da
violência”, frisa. Segundo
ela, há também a conscien-
tização para que o homem
reflita sobre suas atitudes.
Por mês, são entregues mais
de mil panfletos que se pro-
põem a esse trabalho. (Es-
pecial para O Hoje)

O número representa quase o dobro quando 
comparado com o mesmo período do ano passado

Justiça concede 6 mil
medidas protetivas a
mulheres vítimas de
violência doméstica
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Processo eletrônico
acelerou a concessão
das medidas, mas ainda
é preciso ir à delegacia,
aponta Vitor Umbelino,
vice-coordenador da
Coordenadoria da
Mulher do Tribunal de
Justiça de Goiás

A delegada titular da
Delegacia Especializada
em Atendimento à
Mulher (Deam) de
Goiânia, Ana Scarpelli,
explica que os autores
de feminicídios
geralmente justificam a
violência à perda de
controle durante as
agressões

Ministramos
palestras e

participamos de
eventos nos quais

entregamos
materiais

informativos que
orientam a

mulher sobre
como quebrar o

ciclo da violência”

Luiza Sol, comandante
da Patrulha Mulher

Mais Segura

{{

Também é
utilizada a
tornozeleira
eletrônica no
homem e a
mulher vai
receber o botão do
pânico que
informa quando
há algum tipo de
aproximação

6.185 44 por dia
deNÚNCias de ViolÊNCia doMÉstiCa

registradas ao longo de 2021
em todo o estado

28 mil
Medidas CoNCedidas

por dia para mulheres vítimas 
de violência doméstica

Medidas ProtetiVas CoNCedidas
somente nos cinco primeiros 

meses de 2022

Mulheres são assistidas
pela Patrulha Mulher 

Mais segura

1mil

Hellenn Reis
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Os distritos de Vila
Real, Bragança, Guarda e
Viseu, em Portugal, estão
em estado de alerta espe-
cial vermelho.

A decisão foi anuncia-
da pelo ministro da Ad-
ministração Interna, José
Luís Carneiro, que admitiu
que outros distritos pode-
rão vir a ser alvo de alerta
em razão das condições
meteorológicas. Ficou
agendada para amanhã
(3) uma nova reunião para
reavaliar a situação.

A fiscalização e o pa-
trulhamento vão ser re-
forçados pelas Forças Ar-
madas, confirmou o mi-
nistro ao final de uma
reunião para avaliar o
risco de incêndio e a si-
tuação meteorológica
para os próximos dias.

Segundo o Instituto
Português do Mar e da
Atmosfera (IPMA), há
cerca de 130 áreas de vá-
rios distritos do país em
perigo máximo de incên-
dio rural em razão do
forte calor que atinge

grande parte da Europa.
São regiões nos distri-

tos de Bragança, Vila Real,
Braga, Viana do Castelo,
Porto, Aveiro, Viseu, Guar-
da, Castelo Branco, Coim-
bra, Santarém e Portalegre
e quatro municípios no
distrito de Faro.

Praticamente todo o
restante do território está
em perigo muito elevado
ou elevado de incêndio
rural, à exceção de algu-
mas áreas no litoral.

O perigo de incêndio
tem cinco níveis, que vão
de reduzido a máximo e
os cálculos são obtidos a
partir da temperatura do
ar, umidade relativa, ve-
locidade do vento e quan-
tidade de precipitação nas
últimas 24 horas.

De acordo com as pre-
visões do IPMA, os distri-
tos de Bragança, Vila Real
e Braga estão sob aviso
vermelho por causa do
calor, enquanto Guarda e
Castelo Branco estão sob
aviso laranja, o segundo
mais elevado. (ABr)

Portugal tem risco
de incêndios em
várias regiões

ONDA DE CALOR

Os militares chineses fo-
ram colocados em alerta má-
ximo e lançarão “operações
militares direcionadas” em
resposta à visita do presidente
da Câmara dos Estados Uni-
dos, Nancy Pelosi, a Taiwan,
disse o Ministério da Defesa
da China na noite, no horário
local, desta terça-feira (2).

Separadamente, o Coman-
do de Teatro Oriental do Exér-
cito de Libertação Popular da
China (ELP) disse que reali-
zará operações militares con-
juntas perto de Taiwan a par-
tir da noite de terça-feira.

Os exercícios incluirão
exercícios aéreos e marítimos
conjuntos no norte, sudoeste
e sudeste de Taiwan, disparos
reais de longo alcance no Es-
treito de Taiwan e lançamen-
tos de mísseis de teste no mar

a leste de Taiwan, disse o Co-
mando do Teatro Oriental.

O especialista em politica
internacional Carlos Poggio
disse que um possível ataque
militar da China a Taiwan
seja pouco provável por conta
da situação política chinesa.

Segundo Poggio, “não inte-
ressa à China e ao Xi Jinping,
no momento em que o Partido
Comunista celebra um aniver-
sário importante, algum tipo
de confronto mais amplo”.

Após anos de preparação
cuidadosa, espera-se que o lí-
der chinês assuma um terceiro

mandato no comando do país
e de seu Partido Comunista no
segundo semestre deste ano.

“Então, por conta disso,
eu acho improvável que essa
retórica da China se traduza
em uma resposta militiar”,
disse Poggio.

Recado aos EUA
O ministro das Relações Ex-

teriores da China, Wang Yi,
disse nesta terça-feira (2) que
os políticos norte-americanos
que “brincam com fogo” na
questão de Taiwan “não terão
um bom fim”, de acordo com

uma declaração do ministério.
Ele não mencionou ne-

nhum político dos Estados Uni-
dos especificamente. A China
expressou oposição a uma pos-
sível visita a Taiwan da presi-
dente da Câmara dos Deputa-
dos dos EUA, Nancy Pelosi.

A China está em comuni-
cação com os Estados Unidos
sobre a esperada visita da
presidente da Câmara ame-
ricana, Nancy Pelosi, a Tai-
wan, disse o porta-voz do Mi-
nistério das Relações Exterio-
res chinês, Hua Chunying,
nesta terça-feira (2).

Ações incluirão
exercícios aéreos e
marítimos
conjuntos no norte,
sudoeste e sudeste
do território,
disparos reais de
longo alcance 
no estreito e
lançamentos de
mísseis de teste no
mar a leste da ilha

China lançará operações militares
por visita de Pelosi a Taiwan

Autoridades do Chile co-
meçaram a investigar na se-
gunda-feira (1º) um misterioso
buraco de cerca de 25 metros
de diâmetro que apareceu no
fim de semana em uma área
de mineração no norte do país.

A mídia chilena mostrou
imagens aéreas do local, que
está em uma área em que há
uma mina de cobre operada
pela empresa canadense Lun-
din Mining LUN.TO. O ponto
está a cerca de 665 quilômetros
ao norte da capital Santiago.

O Serviço Nacional de Geo-
logia e Mineração (Sernageo-
min) tomou conhecimento do
buraco no sábado (30) e en-
viou funcionários especiali-
zados para a área, disse o di-
retor da agência, David Mon-
tenegro, em comunicado.

O comunicado acrescen-
tou que há uma distância de
quase 200 metros até o fundo

e que nenhum material foi
detectado lá.

O prefeito da comuna de
Tierra Amarilla, Cristobal Zu-
niga, afirmou à imprensa local
que o buraco é uma conse-
quência das atividades extra-
tivistas inconsequentes e des-
medidas realizadas na área.

A Sernageomin informou o
fechamento de áreas que vão

desde a entrada da propriedade
até o canteiro de obras da mina
de Alcaparrosa, localizada pró-
ximo ao buraco.

A Lundin Mining não res-
pondeu imediatamente a um
pedido de comentário. A em-
presa detém 80% da proprie-
dade, e o restante está sob
posse da japonesa Sumitomo
Corporation.

Chile investiga origem de buraco
de 200 metros de profundidade

ATACAMA

Cavidade encontrada em área de mineração, com 25 metros de diâmetro

O Departamento do Tesou-
ro dos Estados Unidos impôs
sanções nesta terça-feira (2)
a suposta namorada do pre-
sidente russo, Vladimir Putin,
como parte de uma série de
medidas contra as elites rus-
sas na mais recente tentativa
do governo Biden de punir o
Kremlin por sua guerra em

andamento na Ucrânia.
Alina Maratovna Kabae-

va, que foi romanticamente
ligada ao líder russo, rece-
beu sanções “por ser ou ter
sido líder, oficial, alta exe-
cutiva ou membro do con-
selho de administração do
governo da Federação Rus-
sa”, um Departamento do

Tesouro declaração disse.
Essa declaração descreve

Kabaeva, de 39 anos, como
tendo “uma relação próxima
com Putin”. Ela é ex-membro
da Duma do Estado “e é a
atual chefe do National Media
Group, um império pró-Krem-
lin de organizações de tele-
visão, rádio e imprensa”.

EUA impõem sanções a suposta
namorada de Vladimir Putin

ALINA KABAEVA
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Duas corvetas
militares de Taiwan
navegam no Estreito
da ilha

Forte calor atinge grande parte dos países da Europa
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Guilherme de Andrade 

A 24° edição do ‘Papo Xadrez’ ocor-
reu nesta segunda-feira (1º) com o
ex-reitor da Univeridade Federal de
Goiás (UFG) e pré-candidato a depu-
tado federal, Edward Madureira (PT).
O encontro anunciado para esta se-
mana era com a empresária Júlia Gal-
vão, mas ela não pôde comparecer
por questões de saúde. No lugar do
papo sobre empreendedorismo, fa-
lamos sobre educação e políticas pú-
blicas com Madureira, que já foi reitor
por três mandatos e também esteve
no comando da Associação Nacional
de Dirigentes de Instituições Federais
de Ensino Superior
(ANDIFES). A trans-
missão continua dis-
ponível na íntegra
pelo canal do You-
Tube ‘Papo Xadrez’.  

No início da con-
versa, Madureira
fala de sua infância
em Goiânia. Filho
único de servidores
públicos, sempre foi
aluno dedicado e
respeitoso. “Eu não
gosto de levar van-
tagem, por isso te-
nho poucos desafe-
tos”, explica contan-
do sobre os valores herdados da fa-
mília que estão com ele até o hoje.
Saudoso ele lembra da antiga Goiâ-
nia e critica o atual modelo de de-
senvolvimento imposto à cidade: “A
gente vê com tristeza Goiânia per-
dendo área verde, perdendo espaços
de lazer, uma pressão imobiliária
muito grande…”, concluiu.

Ainda em seus 17 anos, e já pres-
tando vestibular para entrar no ensino
superior, Edward não havia se en-
contrado profissionalmente. No mo-
mento da inscrição para as provas
da UFG, ele tinha consigo uma ficha
para o curso de Física, que resolveu
rasgar no último momento e prestar
para Agronomia. Aprovado, terminou
a graduação em quatro anos e logo
seguiu para um mestrado na área.

Hoje ele diz ter se encontrado: “se
pudesse faria tudo de novo”, finaliza. 

Falando de suas gestões enquanto
reitor, ele destaca dois momentos
principais. Um primeiro momento
onde as universidades tinham res-
paldo financeiro do governo federal
para crescer, período esse de maior
desenvolvimento da história da UFG.
O segundo momento seria durante
sua última gestão, já no governo
Bolsonaro, com ataques públicos às
universidades e seus orçamentos,
mas também durante a pandemia.
Falando das contas atrasadas e da
possibilidade de paralisação ele
resume: “Foi um malabarismo

manter a univer-
sidade de pé”.

Por último, Ed-
ward fala de suas
aspirações políticas.
Trazendo sua expe-
riência enquanto
agrônomo, profes-
sor, pesquisador e
reitor ele promete
dar atenção especial
para a educação no
país. O ex-presidente
da ANDIFES fala da
potência e da estru-
tura que o Brasil tem
para desenvolver
ciência, ressaltando

a falta de verba para funcionamento
devido desse espaço e dessa mão de
obra. “Todos nós precisamos de edu-
cação a vida inteira”, ele finaliza de-
fendendo a criação de uma bancada
da educação nas casas de lei do país.

Na voz dos apresentadores
Felipe Cardoso, um dos responsá-

veis pela apresentação do podcast,
se diz satisfeito após a transmissão
desta semana. “Eu já conhecia a figura
do Edward, mas agora saber da his-
tória de vida da pessoa por trás da
imagem pública dá um novo sentido
a suas lutas”, disse o apresentador.
Felipe elogia ainda o comprometi-
mento e a atuação do pré-candidato
na área da educação e complementa:
“tendo a experiência prática no coti-

diano do ensino público do país, acre-
dito que, se eleito, podemos esperar
uma maior atenção a essa área”.  

Ananda Leonel, colega de Felipe
na apresentação, também diz ter saído
com uma boa impressão do encontro.
“Além de conhecer melhor sua história
dentro e fora da faculdade, consegui
entender o porquê dele se manter
ali”, disse. Ananda ressalta ainda a
importância das conquistas alcança-
das na UFG durante as gestões de Ed-
ward e finaliza contando que, em seu
último mandato, “ele sentiu na pele
como um governo descomprometido
com a educação pode afetar o país, e
justamente por isso ele se lança na
disputa por esse espaço”.

Nos últimos episódios 
O ‘Papo Xadrez’ alcança sua 24º

edição com o ex-reitor e pré-candi-
dato Edward Madureira. O papo so-
bre política, educação e políticas pú-
blicas é apenas um na série de en-
contros que já aconteceram nos es-
túdios do Jornal ‘O Hoje’. O podcast
se consagra em sua versatilidade:
política, moda, música e humor, todo
papo pode se tornar um ‘Papo Xa-

drez’. Esta transmissão e todas as
outras que já aconteceram até aqui
seguem disponíveis na íntegra pelo
canal do YouTube ‘Papo Xadrez’.

Na última edição, os apresenta-
dores Felipe e Ananda estiveram
com a vereadora por Goiânia, Aava
Santiago (PSDB). Durante o encontro,
a parlamentar conta de sua infância
na favela do Sapo, no Rio de Janeiro,
da juventude em Goiás, até a vida
como política profissional. Falando
das bandeiras que defende enquanto
mulher, crente e favelada, a parla-
mentar afirma: “eu tenho que trazer
mulheres como eu para ocupar esses
espaços junto comigo”.

A 22º transmissão do podcast acon-
teceu com o perito criminal Antenor
Pinheiro. Com mais de 30 anos de
experiência com acidentes, mortes
violentas e investigações criminais,
o perito explica o funcionamento de
parte do sistema de justiça ilustrando
com casos marcantes de sua carreira.
Sem poupar críticas ao sistema do
qual faz parte, ele finaliza dizendo
que “essa balela de bala perdida é
preguiça de investigação ou preguiça
processual”. (Especial para O Hoje)

O ex-reitor e pré-candidato a deputado
federal conta de sua trajetória na educação 
e de seus planos na política nacional

Da universidade pública para a iniciativa privada, de volta à reitoria em
instituição de ensino superior público e rumo à gestão pública

Essência
Fotos: Guilherme de Andrade 
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Edward Madureira 
no ‘Papo Xadrez’

Todos nós
precisamos de

educação durante a vida
inteira”, finaliza Edward
Madureira defendendo a
criação de uma bancada
da educação nas casas

de leis do País

{{
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Chamas da Vida
vilma diz para Tomás que

Carolina, Pedro e ivonete fo-
ram até a casa dela para in-
ventar mentiras. Carolina diz
que vilma tomou a decisão
dela. ivonete diz para Tomás
acreditar nela. Pedro diz para
Tomás que vilma escondeu a
verdade sobre a morte do pai
dele. Carolina diz para Tomás
que ele sempre agiu movido
pelo desejo de vingança da
morte do pai. ivonete conta
que Miguel e vilma eram
amantes, que o pai dele o fla-
grou, eles brigaram e João ba-
teu a cabeça e morreu. vilma
diz que eles estão inventando. 

além da ilusão
Joaquim se desespera e Úr-

sula tenta despistar Salvador,
sem sucesso. davi e isadora
convencem violeta de que Joa-
quim é um homem perigoso.
Joaquim afirma a Salvador que
estava no rio de Janeiro quan-
do abel foi morto. Lisiê con-
fronta Tenório sobre olívia.
Matias tem uma crise e olívia
o conforta. Úrsula consegue
subornar o gerente do hotel,
que confirma para a polícia o
falso álibi de Joaquim. Salvador
mantém onofre preso. iara
se recusa a desmentir Joaquim
na polícia. Heloísa implora o
perdão de violeta. 

Cara e Coragem
Pat vai embora com Moa.

anita e Jéssica limpam as digi-
tais do carro de dalva. a dele-
gada Marcela informa Martha
sobre reabertura do caso de
Clarice. o investigador Paulo
tenta falar com dagmar. anita
afirma que não contará o que
aconteceu na noite em que
Clarice morreu. Joca se une a
olívia para afastar Lou da Co-
ragem.com. anita inventa para
dalva uma mentira para justi-
ficar o sumiço do carro. Teca
vê Bob e Jéssica juntos e pensa
que os dois são um casal. re-
beca afirma que Pat está apai-
xonada por Moa. 

Poliana Moça
antônio conversa com

Branca sobre a ausência da
filha. Luísa conta à Glória que
os filhos foram atrás de Wal-
disney. otto acredita que ro-
ger está do lado dos vilões e
está encenando no cativeiro.
violeta e Waldisney afirmam
que os sequestrados já viram
os rostos deles e que precisam
se livrar dos irmãos. Formiga
vai até a Luc4tech cobrar o
dinheiro que a Celeste está
devendo. Glória, Luísa e dur-
val visitam Poliana e contam
sobre sequestro. Formiga diz
para vinícius que raquel não
é apaixonada pelo amigo. 

Pantanal
José Leôncio não derruba

a tapera de Juma. Marcelo
sente ciúmes ao ver Guta che-
gar em casa acompanhada
de Jove. irma fica surpresa
com a convicção cega de Trin-
dade sobre sua gravidez. Filó
conta a José Leôncio sobre a
gravidez de irma. José Lucas
sente que Juma só o quer por
perto como irmão. José Leôn-
cio comunica a Jove que a sela
de prata ficará sem dono, até
que o filho resolva a situação
com José Lucas. zaquieu co-
menta com Muda que ficou
ressentido por não ter sido
convidado para a comitiva.

RESUMO
t

de noveLaS

Clima de romance
em Goiânia 
Um novo local tem estimulado 
pedidos de namoro e casamento em
Goiânia: o Trust Gastronomia Intimista

Elysia Cardoso 

No começo de ano é
tempo de tirar do papel
aquela lista de promessas
feitas no fim de ano. Mui-
tos desejam um trabalho
novo, outros passar em al-
gum concurso e há aqueles
que estão a procura de um
compromisso ou até mes-
mo sonham com o grande
dia: o casamento.

Segundo dados da pla-
taforma Casamentos.com.br,
este segmento deve ter um
rendimento de cerca de R$
40 bilhões neste ano. Cine-
mas, hotéis e restaurantes
têm investido cada vez mais
para proporcionar um am-
biente favorável para que
os pedidos de namoro e ca-
samento aconteçam e clien-
tes celebrem esse momento
tão memorável. Um deles
é o projeto Trust Gastrono-
mia Intimista, inédito em
Goiânia, que por meio de
um designer inovador de
cabanas suspensas na beira
do lago, no Goiânia Golfe
Clube, tem chamado a aten-
ção dos goianienses.

A inovação, a privaci-
dade em meio à natureza,
músicas românticas com
a junção de uma boa co-
mida contemporânea tem
sido a pedida do público
na hora de oficializar o ro-
mance, como foi o caso da
empresária Roberta Toledo
e do desenvolvedor de sis-
temas Felipe Fernandes.

Roberta se considera
uma amante da gastrono-
mia e é também apaixo-
nada em conhecer novos
lugares. Ela compartilha
sobre a experiência em re-
ceber o pedido de namoro
inusitado durante sua ida
ao Trust no último dia 16:
"Eu nunca tinha ido em
um lugar assim, que reuniu
tudo aquilo que eu gosto.
Receber o pedido lá foi sim-
plesmente perfeito, me sen-
ti muito amada pela pessoa
que escolheu fazer um pe-

dido tão especial e em um
local que traz tantas sen-
sações e sentimentos bons.
Foi totalmente inesperado,
o local, a comida, a música
, as experiências que me
foram proporcionadas, fi-
zeram com que o pedido
fosse mais especial ainda",
relata a empresária.

Essa é a primeira vez
que o Trust Gastronomia
Intimista é realizado em
Goiânia. Fundado em Bra-
sília, o projeto está na 3ª
edição na capital federal.
Segundo a organização,
mais de duzentos pedidos
de casamento foram rea-
lizados desde então, e so-
mente este ano foram
mais de vinte pedidos de
casamento e namoro.
"Não é um evento e nem
um restaurante, é uma ex-
periência incrível que
queremos proporcionar
ao público, unindo o me-
lhor da gastronomia, um
ambiente aconchegante e
diferenciado para celebrar
momentos especiais com
pessoas que amam", pon-
tua o empresário e um
dos sócios do projeto Mau-
rício Rodrigues.

"Hoje o Trust faz parte
da nossa história e é um lu-
gar que vou guardar na me-
mória para o resto da vida.
Não vejo a hora de poder
voltar e relembrar todas as
sensações boas que eu vivi
naquele dia", diz Roberta.

Sobre o projeto 
Nem evento, nem res-

taurante, o projeto Trust é
surpreendente e inovador.
É a experiência única de um
lugar especial junto a uma
gastronomia intimista. O
Trust foi fundado em Brasí-
lia no início a pandemia, em
2020, em forma de cabines
por meio de um projeto va-
lidado e de muito amor. As-
sim, vem ganhando força,
credibilidade e surpreende
o público a cada ano. (Es-
pecial para O Hoje)

Local tem sido destaque na hora de oficializar o romance 

LIVRARIA
t

O trecho do prefácio es-
crito pelo dramaturgo Agui-
naldo Silva dá o tom sobre
a abordagem de Maciel Sil-
va, escritor, ator e produtor
Cultural, na obra Os Carca-
rás. No enredo, a vida pre-
gressa da família do escritor
é exposta: as feridas são
abertas e as dores afloram.
São detalhados os mistérios
das religiões, lendas e tantas
outras histórias que assom-
braram as noites do agreste
e a mente dos moradores,
os carcarás, os quais dão
nome à produção.

A mistura entre a reali-
dade e fantasia proposta
por Maciel é ambientada,
na maior parte do enredo,
no sítio da família Silva. Di-
ferente de todas as terras
ao redor, a propriedade era
improdutiva: nada crescia
e florescia naquele chão. A
infertilidade do terreno é
desmistificada ao longo das
200 páginas e faz compa-
nhia às dores, alegrias, di-
ficuldades e vitórias vividas
pelos personagens.

Para intensificar a rela-
ção do leitor com a ances-
tralidade de Maciel, a ima-
gem da capa é uma ilustra-
ção da foto de casamento
dos pais, momento narrado
em um dos capítulos. A mor-
te da mãe do autor logo após
o último ponto final do pro-
cesso de escrita fortalece a
homenagem: “O fim do livro
é o fim da vida dela,” adian-
ta o autor.

“Neste livro somos con-
vidados a viver com o autor
sua jornada angustiante: sua
viagem através da memória,
sua volta para o passado
através de cem anos de his-
tória familiar na tentativa
de descobrir que erros e
acertos os seus parentes co-
meteram até chegar, ele pró-
prio, aos seus acertos e erros.
Se, ao fim do livro, ele vai
conseguir suas respostas?
Cabe a cada leitor tirar suas
conclusões... Sem esquecer
que um 'carcará' é aquela
ave que pega, mata e come....
E, é claro, também morre.”
(Os Carcarás, p. 10 e 11)

Sobre o autor 
Maciel Silva é ator, hu-

morista, autor e roteiris-
ta, formado em Artes
Cênicas e graduando
em História. Em 2016
venceu o prêmio de
humor do grupo Par-
lapatões com perso-
nagem O Palhaçi-
nho triste. É natu-
ral de Panelas,
Pernambuco, e
vive atualmente
em São Paulo.
(Especial para O Hoje)

Uma saga de resiliência
Em livro prefaciado pelo dramaturgo Aguinaldo Silva, escritor
Maciel Silva descortina o Nordeste das décadas de 1930 e 1940 
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Maciel Silva venceu o prêmio de
humor do grupo Parlapatões com
personagem ‘O Palhaçinho triste’



O Flamboyant In Concert
inova mais uma vez e traz
aos palcos, uma parceria
inédita. Dessa vez, os fãs do
projeto poderão conferir o
show da banda Biquíni Ca-
vadão com participação es-
pecial de Sidney Magal. A
apresentação acontece no
dia 30 de agosto, às 19h30.

A banda de rock brasileira,
criada no Rio de Janeiro (RJ)
em 1985, encanta o público
desde essa época, quando em-
placou a sua primeira música,
‘Tédio’, como uma das me-
lhores canções do ano. Para
esse show, a expectativa é de
um repertório repleto de su-
cessos como ‘Timidez’, ‘Vento
Ventania’, e muitos outros. 

Sidney Magal, por sua vez,

que esteve no palco do projeto
Flamboyant In Concert, em
2007, dessa vez, chega como
convidado da banda de rock.
Uma parceria que promete

surpreender. O artista, que
surgiu no final dos anos 70,
estourou ao adotar o estilo
cigano de se vestir, dançando
e cantando músicas, como as

clássicas ‘Sandra Rosa Mada-
lena’ e ‘Meu Sangue Ferve
por Você’. Um show que pro-
mete muita emoção e músicas
consagradas pelo público. Os
ingressos para o show no
Flamboyant In Concert 2022
já podem ser trocados, me-
diante apresentação de notas
fiscais de lojas do Flamboyant,
aderentes a promoção.

SERVIÇO
Flamboyant In Concert
Show: Biquíni Cavadão com
participação de Sidney
Magal
Data: 30 de agosto
Horário: 19h30
Local: Avenida Dep. Jamel
Cecílio, N° 3.300, Setor
Jardim Goiás - Goiânia. 
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Produção audiovisual
o F+e – Formação de em-

preendedores audiovisuais,
evento voltado à formação
de produtores audiovisuais,
está de volta com a sua 2ª
edição que ocorre até 7 de
agosto de forma presencial,
em Goiânia, contando tam-
bém com atividades online.
nesta quarta-Feira (3), às
19h, o tema do painel online
é ‘Produção Criativa: o campo
onde negócio e cultura se
encontram’ com João vieira
Jr. da rec Produtores asso-
ciados. a transmissão é via
ueG Tv e pelo site da Sertão
Filmes. Quando: Quarta-feira
(3). onde: tv.ueg.br e ser-
taofilms.com. Horário: 19h.

atividades infantis
Com a assinatura Magic

Games, o Flamboyant Shop-
ping oferece uma opção de
lazer pra lá de especial. a
animação Mônica Toy é su-
cesso nas telas e chega no
shopping, no piso 2, para
uma experiência ainda mais
completa que promete en-
cantar os fãs da Turma da
Mônica. Quando: até 29 de
agosto. onde: av. dep. Jamel

Cecílio, nº 3300, Setor Jardim
Goiás – Goiânia. Horário:
10h às 22h.

Produção de poema
o curso de ‘Produção de

Poema’ voltado para a es-
crita criativa é ministrado
pelo poeta, ficcionista e pro-
fessor Jamesson Buarque.
ele é uma iniciativa do Cen-
tro de Formação e apoio
Linguístico e Literário Maria
Firmina dos reis da Facul-
dade de Letras da universi-
dade Federal de Goiás. nele
é apresentado procedimen-
tos de produção de poesia
a partir de modos de olhar

para o mundo e para si, de
modos de lida com o eu e
com o corpo, sem deixar de
considerar elementos for-
mais. Quando: até 9 de
agosto. onde: letras.ufg.br.
Horário: 19h às 22h.

Festival audiovisual
após encerrar suas ativi-

dades presenciais em 31 de
julho, o Cabíria Festival au-
diovisual, dedicado à repre-
sentatividade feminina e à
diversidade nas telas, segue
online até esta quarta-feira
(3) para todo o Brasil por
meio do streaming Cardume.
ainda dá tempo de assistir

às produções desta quarta
edição da mostra, com lon-
gas e curtas, e da Mostra
Foco alemanha, com curtas
alemães selecionados pela
curadora Maxa zoller. Tam-
bém é possível rever as en-
trevistas publicadas no You-
Tube do festival. Toda a pro-
gramação é gratuita e está
disponível em cabiria.com.br.
Quando: Quarta-feira (3).
onde: cardume.tv.br. 

Culinária contemporânea
neste mês o Kampai Blue

também apresenta novida-
des. Pensando em um novo
conceito para o menu do
espaço, o chef Lucas Santos,
fundador do restaurante
Lote 17, foi convidado para
criar pratos exclusivos e com
toque da culinária contem-
porânea. em meio as novi-
dades, os clientes encon-
tram, pratos com massas,
proteínas e risotos, trazendo
uma proposta atual para o
almoço executivo do primei-
ro restaurante japonês do
estado de Goiás. Quando:
Permanente. onde: av. dep.
Jamel Cecílio, nº 3300, Setor
Jardim Goiás – Goiânia. Ho-
rário: 11h30 às 00h.

Kampai Blue apresenta novo menu feito pelo chef Lucas Santos

AGENDA
t

CuLTuraL HORÓSCOPO
t

Pai de santo mostra anitta
em cerimônia de Candomblé

Se recuperando da cirur-
gia de endometriose, reali-
zada há duas semanas, anit-
ta foi vista pela primeira vez
em público. a cantora, de
29 anos, esteve no terreiro
de Candomblé que frequen-
ta desde 2013 em nova
iguaçu, Baixada Fluminen-
se, para cumprir as obriga-
ções religiosas. Quem pu-
blicou fotos da artista antes
da cerimônia realizada no
último sábado (30) foi o pai
de santo Sérgio Pina. (Pa-
trícia dias, Purepeople)

Demissão? saiba real mo-
tivo da saída de isis Val-
verde da TV Globo

isis valverde pegou os fãs
de surpresa, nesta segunda-
feira (01), ao anunciar o fim
do vínculo de 17 anos com a
Tv Globo. no entanto, a atriz
não faz parte do grupo de ar-
tistas que foram dispensados
da emissora após o término
do contrato fixo. de acordo
com o colunista Lucas Pasin,
do uoL, foi isis quem não quis
renovar o contrato com a Tv
Globo. em uma longa tempo-
rada fora do Brasil para estu-
dar, a atriz tem o desejo de in-
vestir na carreira internacional
e busca oportunidades no ci-
nema estrangeiro. (Matheus

Queiroz, Purepeople)

Wanessa, Luciano Huck,
Gabriela Duarte e mais fa-
mosos comparecem ao ve-
lório de João Paulo Diniz

João Paulo diniz morreu
no domingo (31), aos 58, vítima

de um infarto, em Paraty, no
rio de Janeiro. nesta segun-
da-feira (01), o velório do em-
presário foi realizado no centro
de São Paulo e contou com a
presença de vários famosos.
nomes como Wanessa, Lucia-
no Huck, Gabriela duarte, otá-

vio Mesquita e Hortência se
despediram do amigo. João
Paulo diniz é filho de abílio
diniz, fundador do Grupo Pão
de açúcar. o velório e o enterro
do empresário foram restritos
a amigos e familiares. (nathalia
duarte, Purepeople)

CELEBRIDADES

Rafaella Santos tem
aproveitado bastante a sol-
teirice após o quarto tér-
mino com Gabigol, que
consagrou o título de casal
ioiô e ainda rendeu uma
piada, no mínimo, curiosa
entre os amigos. Nas últi-
mas semanas, a irmã de
Neymar tem sido apontada
como affair do ator André
Lamoglia, que conquistou
fama internacional ao par-
ticipar da série ‘Elite’, da
Netflix. De acordo com o
jornal ‘Extra’, Rafaella e
André se aproximaram em
junho deste ano. O encon-
tro dos pombinhos acon-
teceu em Mangaratiba, no
Rio de Janeiro, durante a
festa junina promovida
por Neymar. Após outros
encontros, no último, du-
rante o Vibra Festival de

Inverno, no Rio de Janei-
ro, o rapaz teve uma crise
de ciúmes motivada pela
presença do ator Enzo Ro-
mani no evento. Fontes
ouvidas pelo jornal ‘Extra’
afirmam que André já es-
tava incomodado com Ra-
faella, que estava bastante
empolgada depois de uns
drinks a mais. No entanto,
o clima parece ter azeda-

do depois que ela passou
a "ficar perto demais" de
Enzo. O ator, então, teria
repreendido a influencer.
Apesar do suposto climão,
Enzo passou a seguir tan-
to Rafaella quanto André
nas redes sociais; a irmã
de Neymar retribuiu o fol-
low, mas o ator da Netflix,
ainda não. (Matheus Quei-
roz, Purepeople)

Crise de ciúmes e conexão Brasil-Espanha: tudo o que já
se sabe sobre o affair de Rafaella Santos e André Lamoglia

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

Hoje o dia favorece o diálogo,
expande suas ideias originais e
criativas, mas te alerta sobre o
bom senso e a necessidade de
levar em conta as ideias das outras
pessoas. além disso, tome cuidado
com grosserias ou excessos. Saiba
liderar si mesmo e aos outros.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

Hoje o dia traz a necessidade
de alguma mudança na forma
de perceber o mundo e as pes-
soas. você está mudando em
um nível profundo. Muitas coisas
vão mudar a partir dessa nova
atitude de viver a vida. você es-
tará mais interessado em ter um
dia com liberdade.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

o dia traz uma grande ne-
cessidade de expandir suas ideias
e seu meio de atuação. você
pode fazer avançar ideias criativas
ou novas parcerias e associações.
as relações amorosas também
estão em alta. evite excessos,
mas se mantenha motivado.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

o dia traz uma grande cone-
xão entre você e as pessoas, prin-
cipalmente para quem for casado.
Seu lado altruísta e humanista
também pode crescer, portanto
você pode ajudar muitas pessoas.
Tome cuidado com oposições ou
críticas, evite fazer julgamento.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

o dia traz uma grande segu-
rança, principalmente financeira.
Portanto saiba guardar e ser eco-
nômico. é preciso evitar as insta-
bilidades, pois dessa forma você
terá facilidade para se comunicar.
Pode ser que você consiga re-
solver problemas rapidamente.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

Hoje o dia pode trazer mu-
danças e finalizações. Saiba dar
um novo rumo à sua vida e evite
estagnação. algo pode ser con-
cluído, trazendo alívio. Tome cui-
dado com mau uso do dinheiro e
com excessos. você pode acabar
tomando decisões contraditórias.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

é um dia em que a melancolia
pode surgir ou trazer dificuldade
para avançar em relação a uma
decisão tomada. Tome cuidado
com obsessões e teimosias. vale
a pena não ficar à mercê de emo-
ções negativas. Busque com-
preender suas motivações.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

Hoje o dia favorece a sua co-
municação. algo pode ser cele-
brado ou alguma nova experiência
pode trazer muitas alegrias. o
convívio social está potencializado
e podem surgir convites ou mais
proximidade com amigos. Podem
acontecer conversas importantes.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

Hoje o dia favorece o avanço
das suas ideias, dos seus planos
e dos seus objetivos. Pode ser
um dia bem produtivo ou você
pode começar algo novo. apenas
tome cuidado com a falta de co-
municação com as pessoas. é im-
portante não perder a paciência.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

Hoje o dia traz necessidade
de atenção às suas ações, para
que não se sabote. você pode
motivar, ensinar e palestrar. Suas
ações e palavras tocam o coração
das pessoas. você pode fazer bons
negócios ou realizar suas inten-
ções, mas precisa aceitar regras.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

alguma novidade pode chegar,
alegrando o coração. você pode
receber visitas ou acabar fazendo
passeios que tragam bem-estar,
portanto não recuse o novo. você
precisa manter a flexibilidade e
não se importar em perder o con-
trole sobre as coisas.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

Hoje o dia favorece as tomadas
de decisões e as atitudes. você
pode estar cheio de energia para
começar ou finalizar qualquer si-
tuação, mas tome cuidado com
impulsividades e exageros. além
disso, fique atento a traições ou
pessoas complicadas demais.

A banda Biquíni Cavadão é atração do Flamboyant In Concert 2022

Goiânia recebe Biquíni Cavadão
com participação de Sidney Magal
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A produção do show do Guns
N’ Roses em Goiânia libera, a partir
das 11 horas desta quarta-feira (3),
a venda do 4º lote de ingressos
para o evento. As unidades são li-
mitadas, voltadas para as áreas
Front e Gramado.

Na opção Front, os valores são
de R$ 750 para meia-entrada (estu-
dante, professor, idoso, PCD e doador
de sangue) e ingresso social, e R$
1,5 mil a inteira. Já o Gramado, conta
com os valores de R$ 450 para meia-
entrada e ingresso social, e R$ 900
inteira.

As novas unidades de ingressos
para a tour Guns N’ Roses Are F’ N’
Back foram liberadas em função de
readequação, com autorização do au-
mento da capacidade de pessoas pelo
Corpo de Bombeiros, e podem ser
adquiridas somente pelo site de ven-
das Eventim (www.eventim.com.br),
em até 10x sem juros. 

O show da banda Guns N’ Roses
em Goiânia acontece no dia 11 de Se-
tembro, a partir das 16h, no Estádio
do Serra Dourada. A venda dos in-
gressos para o evento foi aberta no
dia 20 de abril. As unidades disponi-
bilizadas, entretanto, esgotaram em
cerca de três horas após liberação
para o público em geral. Um dia antes,

porém, membros de fã-clubes tiveram
a oportunidade de adquirir os ingres-
sos por meio da venda on-line

Esta será a 10ª vez que a banda
se apresenta no Brasil. Por conta
da pandemia, o grupo não faz uma
turnê mundial desde 2019. Por isso,
há enorme expectativa para o tour
‘Guns N’ Roses Are F’ N’ Back!’, que
só foi vista nos EUA e marcará essa

lendária retomada.
Desde ‘Chinese Democracy’ (2008),

a banda californiana não lançava
material inédito, e o novo EP “Hard
Skool”, que conta com a faixa título
e ‘Absurd’, é só uma amostra. Slash,
em recente entrevista, avisou que
estão preparando mais uma ou duas
músicas, que podem ser incluídas
nos shows. Da formação original, Axl

Rose, Slash e Duff McKagan, juntos
há 37 anos, contam agora com os re-
forços do guitarrista Richard Fortus,
o baterista Frank Ferrer e os tecla-
distas Dizzy Reed e Melissa Reese.

Formado em 1985 na Califórnia
(EUA), o Guns N´Roses ganhou da
imprensa o apelido de ‘the most dan-
gerous band in the world’, por conta
do comportamento rebelde e da po-
tência de suas músicas. Era um novo
estilo de rock que surgia, com os
riffs poderosos de Slash e a voz in-
confundível de Axl Rose. Dois anos
depois lançaram o lendário álbum
de estreia ‘Appetite for Destruction’.
Em 1988 conquistaram o mundo com
a faixa ‘Sweet Child O’ Mine’ que
ficou em primeiro lugar na Billboard
em 1º de setembro daquele ano - o
álbum vendeu 30 milhões de cópias.
Em 1988 lançaram ‘G N' R Lies’.

Em 1991 vieram dois discos si-
multaneamente ‘Use Your Illusion I’
e ‘Use Your Illusion II’, que foram
para o topo da Billboard, vendendo
cerca de 35 milhões de cópias, e ren-
dendo uma turnê que durou três
anos, que passou inclusive pelo Brasil.
Já ‘The Spaghetti Incident?’, trabalho
de covers, foi feito em 1993. Da for-
mação original, Axl Rose, Slash e Duff
McKagan, juntos há 37 anos, contam
agora com os reforços do guitarrista
Richard Fortus, o baterista Frank Fer-
rer e os tecladistas Dizzy Reed e Me-
lissa Reese. (Especial para O Hoje)

SERVIÇO:
Início da venda de novo lote in-
gressos para show do Guns N’ Ro-
ses em Goiânia
Quando: Quarta-feira (3)
Vendas e informações: www.even-
tim.com.br

Venda de 4º lote 
de ingressos do show
do Guns N’ Roses 
tem início nesta
quarta-feira (3)

Por conta da pandemia, o grupo Guns N’ Roses não faz uma turnê mundial desde 2019

Gigantes do rock em Goiânia 

esTReia

DC Liga dos Superpets (dC League
of Super-Pets, 2022, eua). duração:
1h46min. direção: Jared Stern. elenco:
Marcelo Garcia, dwayne Johnson, duda
espinoza. Gênero: animação, fantasia,
aventura, família. dC Super Pets acom-
panha Krypto o Supercão e Superman,
amigos inseparáveis, compartilhando
os mesmos superpoderes e lutando
contra o crime em Metrópolis lado a
lado. Quando Superman e o resto da
Liga da Justiça são sequestrados por
Lex Luthor, Krypto, forma uma equipe
de animais de estimação que recebe-
ram superpoderes. Cinemark Flam-
boyant: 13h20, 14h, 15h50, 16h30,
17h50, 18h20, 20h50. Cinemark Pas-
seio das Águas: 13h20, 14h, 15h20,
15h50, 16h15, 16h35, 18h20. Kinoplex
Goiânia: 13h30, 15h50, 16h50, 18h10,
19h10, 20h30. Cineflix aparecida:
14h40, 15h30, 16h55, 18h10, 19h10,
20h30. Cineflix Butiti: 15h30, 16h30,
17h45, 18h45, 20h, 21h.

eM CaRTaZ

Pluft, o fantasminha (Pluft, o fan-
tasminha, 2022, Brasil). duração:
1h28min. direção: rosane Svartman.
elenco: Juliano Cazarré, Lolla Belli,
Cleber Salgado. Gênero: infantil. a
menina Maribel e o fantasma que
morre de medo de gente desenvol-
vem uma inesperada amizade. um
dia, ela é sequestrada pelo pirata
Perna de Pau, que quer usá-la para
achar o tesouro deixado pelo seu
avô, o falecido Capitão Bonança arco-
íris. na casa abandonada onde o ve-
lho morou, Maribel espera pela ajuda
dos marinheiros Sebastião, João e
Juliano, muito amigos do velho capi-
tão, que saem em uma atrapalhada
busca pela garota. Cinemark Passeio
das Águas: 13h. Cineflix Butiti: 14h30.

O Telefone Preto (The Black Phone,
2022, eua). duração: 1h43min. dire-
ção: Scott derrickson. elenco: Mason
Thames, Madeleine McGraw, ethan
Hawke. Gênero: Terror, suspense. em
1978, uma série de sequestros estão
acontecendo na cidade de denver.
ethan Hawke interpreta o "Grabbler",
um serial killer que tem seu alvo crian-
ças do bairro. Finney Shaw, um garoto
de 13 anos, é sequestrado. o garoto

acorda em um porão, onde há apenas
uma cama e um telefone preto em
uma das paredes. Quando o aparelho
toca, o garoto consegue ouvir a voz
das vítimas anteriores do assassino,
e elas tentam evitar que o Finney
sofra o mesmo destino. enquanto
isso, sua irmã Gwen tem sonhos que
indicam o lugar onde ele pode estar
e corre contra o tempo para tentar
ajudar os detetives Wright e Miller a
ajudar o irmão, apenas para que isso
seja em vão. Finney continua a fazer
tentativas para escapar que apenas
falham, até que uma das vítimas do
serial killler fala sobre um plano que
finalmente poderia levar Finney à li-
berdade. Cinemark Flamboyant:
19h10, 21h, 21h40. Cinemark Passeio
das Águas: 19h, 19h10, 20h50, 21h40,
21h50. Kinoplex Goiânia: 21h30. Ci-
neflix aparecida: 17h10, 19h25, 21h40.
Cineflix Butiti: 17h40, 21h45.

Elvis (elvis, 2022, eua). duração:
2h39min. direção: Baz Luhrmann.
elenco: austin Butler, Tom Hanks, oli-
via deJonge. Gênero: Biografia, mu-
sical. a cinebiografia de elvis Presley
acompanhará décadas da vida do ar-
tista e sua ascensão à fama, a partir
do relacionamento do cantor com
seu controlador empresário ‘Colonel’
Tom Parker. a história mergulha na
dinâmica entre o cantor e seu em-
presário por mais de 20 anos em
parceria, usando a paisagem dos eua
em constante evolução e a perda da
inocência de elvis ao longo dos anos
como cantor. no meio de sua jornada
e carreira, elvis encontrará Priscilla
Presley, fonte de sua inspiração e

uma das pessoas mais importantes
de sua vida. Cinemark Flamboyant:
13h40, 14h20, 17h20, 17h45, 20h50,
21h10. Cinemark Passeio das Águas:
20h20, 20h45. Kinoplex Goiânia:
14h10, 17h30, 20h50. Cineflix apare-
cida: 21h25. Cineflix Butiti: 20h45.

Minions 2: A Origem de Gru (Minions:
The rise of Gru, 2022, eua). duração:
1h28min. direção: Kyle Balda, Brad
ableson. elenco: Leandro Hassum,
Steve Carell, alan arkin. Gênero: ani-
mação, ação, comédia, família. na
década de 1970, Gru está crescendo
no subúrbio. Fã de um grupo de su-
pervilões conhecido como vicious 6,
Gru traça um plano para se tornar
malvado o suficiente para se juntar a
eles. Felizmente, ele recebe apoio de
seus leais seguidores, os Minions.
Juntos, eles exercem suas habilidades
enquanto constroem seu primeiro co-
vil, experimentam suas primeiras ar-
mas e realizam as primeiras missões.
Cinemark Flamboyant: 13h15, 13h50,
14h, 14h30, 15h40, 16h10, 16h40,
18h50. Cinemark Passeio das Águas:
13h50, 14h10, 14h30, 14h50, 16h,
16h20, 16h50, 17h, 18h10, 18h35. Ki-
noplex Goiânia: 13h, 15h, 16h10, 17h,
19h, 21h. Cineflix aparecida: 14h30,
15h10, 16h50, 19h. Cineflix Butiti:
14h50, 15h45, 16h50, 18h50, 19h50.

Thor: Amor e Trovão (Thor: Love and
Thunder, 2022, eua). duração:
1h59min. direção: Taika Waititi. elenco:
Chris Hemsworth, natalie Portman,
Christian Bale. Gênero: aventura, ação,
ficção científica. o longa, além de re-
presentar os acontecimentos de Thor:

ragnarok, promove a volta de Jane
Foster, que se transforma na versão
feminina de Thor. os Guardiões da
Galáxia terão papel importante na
história, trazendo aventuras que po-
dem fazer o filho de odin questionar
seu papel enquanto deus do Trovão,
precisando contar com o apoio de
grandes aliados como valquíria e Korg
para enfrentar suas lutas. o filme ain-
da apresenta Gorr - sendo o grande
vilão da narrativa - e ainda, zeus. Ci-
nemark Flamboyant: 13h30, 14h10,
16h, 16h20, 17h, 18h55, 19h15, 19h50,
20h40, 21h50, 22h. Cinemark Passeio
das Águas: 13h40, 15h, 15h40, 16h30,
17h50, 18h, 18h30, 19h20, 20h35,
21h, 21h20, 22h10. Kinoplex Goiânia:
13h40, 16h10, 18h10, 18h40, 21h10.
Cineflix aparecida: 14h30, 17h, 19h30,
21h, 22h. Cineflix Butiti: 15h, 16h20,
17h30, 19h, 20h10, 21h30.

Lightyear (Lightyear, 2022, eua). du-
ração: 1h49min. direção: angus Ma-
cLane. elenco: Marcos Mion, Chris
evans, Cesar Marchetti. Gênero: ani-
mação, aventura, comédia, família,
ficção científica. uma aventura de
ação de ficção científica e a história
de origem definitiva de Buzz Lightyear,
o herói que inspirou o brinquedo em
Toy Story (1995). Lightyear segue o
lendário Patrulheiro espacial depois
que em um teste de voo da nave es-
pacial faz com que ele vá para um
planeta hostil e fique abandonado a
4,2 milhões de anos-luz da Terra ao
lado de seu comandante e sua tripu-
lação. Kinoplex Goiânia: 14h30. 

Top Gun: Maverick (Top Gun: Mave-
rick, 2022, eua). duração: 2h11min.
direção: Joseph Kosinski. elenco: Tom
Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly.
Gênero: ação. na sequência, acom-
panhamos a história de Pete ‘Maverick’
Mitchell, um piloto à moda antiga da
Marinha que coleciona muitas con-
decorações, medalhas de combate e
grande reconhecimento pela quanti-
dade de aviões inimigos abatidos nos
últimos 30 anos. nesta nova aventura,
Maverick precisa provar que o fator
humano ainda é fundamental no mun-
do contemporâneo das guerras tec-
nológicas. Cinemark Flamboyant:
18h20, 18h25, 21h20. Cinemark Pas-
seio das Águas: 18h45, 19h05, 21h40,
22h. Kinoplex Goiânia: 13h25, 20h45.

tCINEMA

Kim Williams
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Protagonizado por Austin Butler, o filme 'Elvis' traz vários fatos sobre o ícone do rock



Vitória Coimbra

A nova etapa do Programa
Nacional de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Pronam-
pe) trouxe como novidade a
inclusão dos microempreen-
dedores individuais (MEI) que
passaram a contar com a pos-
sibilidade de contratar créditos
para a operação dos seus ne-
gócios. O dinheiro poderá ser
utilizado para investimentos,
como aquisição de equipamen-
tos ou realização de reformas,
e para despesas operacionais,
como salário dos funcionários,
pagamento de contas e compra
de mercadorias.

Criado há pouco mais de
dois anos para socorrer em-
presários durante a pandemia
de covid-19, o programa ofe-
rece uma taxa bem mais
atraente do que a encontrada
em outras fontes de financia-
mento disponíveis no mercado
e o prazo de até 48 meses,
com 11 de carência, garante
fôlego para os fluxos de caixa
das empresas e permite pla-
nejamentos mais cuidadosos.

Esse é o caso de Cristozilda
Dias que, há 12 anos, abriu um
salão de beleza em Brasília. Até
o início da pandemia, o negócio
ia bem. Com o início do lock-
down, entretanto, a maioria

dos clientes sumiu e o fatura-
mento do salão caiu. Com a
reabertura do comércio, o ne-
gócio voltou a recuperar lenta-
mente a clientela, mas o fatu-
ramento não retornou ao mes-
mo patamar de antes da crise.
“As clientes estão voltando aos
poucos. O faturamento melho-
rou, mas está longe do que era
antes”, conta Cristozilda.

Como estratégia para atrair
mais clientes, a empreende-
dora decidiu buscar um em-
préstimo. Ela procurou o ban-
co e conseguiu, com a orien-
tação do gerente, um crédito
de R$ 21 mil pelo Pronampe.
Segundo a empresária, essa
foi a primeira vez em 12 anos
que ela fez um financiamento
e, agora, pretende investir o
recurso em melhorias no salão.

“O dinheiro saiu no mesmo
dia. Eu preciso reformar o sa-
lão. Eu nunca mexi em nada
nesse tempo todo”, conta.

Carlos Melles, presidente do
Sebrae Nacional, destaca que
a possibilidade de os micro-
empreendedores individuais
poderem recorrer ao programa
foi uma grande vitória dos pe-
quenos negócios, mas é preciso
fazer um bom planejamento
antes de solicitar o crédito. “O
Sebrae dispõe do programa
Crédito Assistido para justa-
mente auxiliar e orientar o em-
preendedor nessa tomada de
decisão, contribuindo para for-
talecer a saúde financeira da
empresa e o desenvolvimento
dos negócios”, explica.

Ele ainda ressalta que essa
nova fase deve garantir até R$

50 bilhões em operações de
crédito para os pequenos ne-
gócios até 2024. “Em apenas
dois dias de funcionamento, a
nova rodada do Programa con-
tabilizou quase 46 mil opera-
ções de crédito no Brasil intei-
ro, chegando a aproximada-
mente R$ 5 bilhões”, comemo-
ra o presidente do Sebrae. A
concessão de crédito é feita
por instituições financeiras
conveniadas ao programa e é
garantida pelo Fundo de Ga-
rantia de Operações (FGO).

Para obter o empréstimo,
os empresários precisam com-
partilhar com a instituição fi-
nanceira de sua preferência
os dados de faturamento de
suas empresas. Feito isso, o
empresário estará apto a ne-
gociar o empréstimo junto ao
banco. Caso o banco não esteja
listado na relação de possíveis
destinatários, o dono de uma
empresa deve entrar em con-
tato com a agência bancária e
verificar a previsão de adesão
ao sistema.  O compartilha-
mento é feito de forma digital,
por meio do portal e-CAC, no
site da Receita Federal. Basta
clicar em “Autorizar o com-
partilhamento de dados”.

Regras
Pelas regras do programa,

a empresa que optar pelo fi-
nanciamento precisa manter
o número de empregados por
até 60 dias após a tomada do
crédito. A companhia pode
pegar empréstimos de até 30%
da receita bruta anual regis-

trada em 2019.
No caso de negócios com

menos de um ano de funcio-
namento, o limite do financia-
mento é de até metade do ca-
pital social ou de 30% da média
do faturamento mensal.

Todas as instituições finan-
ceiras públicas e privadas au-
torizadas a funcionar pelo Ban-
co Central podem operar a li-
nha de crédito. Os empréstimos
têm a garantia, pela União, de
até 85% dos recursos. 

Edson ressalta a importân-
cia de um profissional de con-
tabilidade para realizar todos
os procedimentos corretamen-
te, avaliando riscos e condi-
ções para o empréstimo. “Mui-
tas empresas precisam atua-
lizar seus dados cadastrais
junto às instituições financei-
ras. A orientação é de que o
processo será avaliado mais
rápido e o benefício chegará
ao microempresário. A parti-
cipação do contador é funda-
mental para que a conferência
da documentação esteja cor-
reta, para que o benefício não
seja negado”, finaliza.

Pagamento
O valor tomado poderá ser

parcelado em até 48 parcelas,
sendo o máximo de carência
de 11 meses e mais 37 parcelas
para pagamento. A taxa de ju-
ros anual máxima será a mes-
ma da taxa Selic, hoje em
13,25% ao ano, acrescida de
6%. O prazo para começar a
pagar o empréstimo é de 11
meses. (Especial para O Hoje)
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Negócios

A nova mudança,
feita em junho des-
te ano, deve garan-
tir até R$ 50 bilhões
em operações de
crédito para os pe-
quenos negócios
até 2024

Microempreendedores podem
buscar crédito pelo Pronampe

O dinheiro tem
como finalidade
auxiliar
empreendedores a
continuar com as
atividades de seus
negócios
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