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Reajuste do aluguel é
maior em Goiânia do
que em outras capitais
OsvaldO Ferreira

direito ambiental é
coisa de ambientalista?
Opinião 3

Um levantamento feito pela Fipe e pelo Zap +, que
analisa dados do mercado imobiliário, aponta que
Goiânia é a capital brasileira com maior alta no
reajuste do aluguel desde janeiro deste ano. Com
19,55% de aumento, Goiânia lidera o ranking seguida
de Florianópolis (18,6%) e Salvador (15,26%). Conforme

apresenta a pesquisa, o bairro com o maior valor
médio do aluguel é o Jardim Goiás (R$ 41/m²). Em seguida, o levantamento mostra que os setores goianos
com aumento mais significativo são Marista (R$
40,50 m²), Bueno (R$ 26,90/m²), Bela Vista, Pedro Ludovico e Jardim Esmeralda (R$ 22,60/m²). Cidades 11

Arquivo

Vilmar Rocha
será o nome do
PSD ao Senado
O presidente estadual do PSD,
ex-deputado federal Vilmar Rocha, foi confirmado na noite de
quinta-feira (4) como o candidato a senador do partido. Vilmar entra no lugar do presidente da Assembleia, Lissauer
Vieira, que desistiu da vaga nesta semana. O nome será confirmado em convenção. Política 2

Ataques à mídia
marcam Dia do
Fim da Censura
A semana foi marcada por comemorações do fim da censura
no Brasil. A data remete à aprovação de conteúdo sobre o tema
na Constituição Federal em 1988.
Como resultado, o povo brasileiro
passou a ter assegurado o direito
à livre expressão da atividade
intelectual, artística, científica e
de comunicação. Política 5

Consumo de carne é o
mais baixo em 26 anos

Cada vez mais distante da mesa dos brasileiros, o consumo de carne bovina deve cair ao menor nível nos
últimos 26 anos, com 24,8 kg ingeridos por cada pessoa
durante o ano de 2022, aponta a Conab. Cidades 9

Alta da taxa Selic
encarece crédito
e prestações

Petrobras reduz
Cíntia Dias diz que PT não devia
ter cogitado aliança com Marconi R$ 0,20 no preço

A elevação da Selic pelo BC tende
a encarecer o crédito. O juro médio para pessoas físicas sobe de
119,07% para 120,05%. Negócios 17

A Petrobras anunciou a redução
de 3,6% no preço do diesel nas
refinarias. A medida começa a
valer a partir de hoje. Cidades 10

ricardO viveirOs

Oficializada como candidata do PSOL ao governo, a socióloga Cíntia Dias lamenta que o PT tenha cogitado fechar aliança com o ex-governador Marconi
Perillo. Petistas e tucanos fazem suas convenções na sexta-feira (5). A
expectativa era por formação de chapa entre PT e PSDB. “O governo de
Marconi significou muita dor para a classe trabalhadora”, afirma. Política 2

Victor Hugo Cecatto

Klaus é
apresentado pelo
Atlético Goianiense

difícil
equação
Opinião 3

Depois de estrear contra o Flamengo e ser titular contra o Nacional, pela Sul-Americana, o jogador foi oficialmente apresentado.

LEia nas CoLunas
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Xadrez: Do governo para o Se-

nado, o recuo estratégico de
Marconi Perillo

Esportes 7

Política 2

Vila NoVa
enfrenta o Ituano,
no Serra Dourada

Econômica: Custos logísticos

tendem a bater recorde, superando 13% do PIB
Economia 4

Jurídica: PL prevê pena mais

grave para crimes cometidos
através de redes sociais
Cidades 10

do óleo diesel

Essência
Espetáculo abraça as relações interpessoais

Baseada em crônicas de Martha Medeiros, peça ‘Simples Assim’ chega a
Goiânia com grande elenco no Teatro Madre Esperança Garrido. Essência 13
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Nesta sexta-feira (05), o Vila Nova
recebe o Ituano, invicto no 2º
turno, visando deixar a lanterna
e a zona de rebaixamento.
Esportes 8
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Tempo em Goiânia
s 32º C

t 18º C

Sol com algumas nuvens.
Não chove.

2

n

ohoje.com
GOIÂNIA, SEXTA-FEIRA, 5 DE AGOSTO DE 2022

POLÍTICA

Reprodução

Xadrez

Wilson Silvestre |

(62) 99314-0518

Do governo para o Senado, o
recuo estratégico de Marconi

Vilmar Rocha concorrerá ao lado de outros dois postulantes
da chapa caiadista: Delegado Waldir e Alexandre Baldy

Vilmar Rocha
substitui
Lissauer e entra
para disputa
ao Senado
Em reunião na tarde desta quinta-feira (4), o presidente do PSD em Goiás, Vilmar Rocha, confirmou que
será candidato ao Senado no lugar de Lissauer Vieira,
que desistiu da disputa essa semana. A decisão será
oficializada na convenção do partido, marcada para
sexta-feira (5), às 9 horas.
A reunião que decidiu pela candidatura de Vilmar
contou com a presença do próprio presidente da Alego,
Lissauer Vieira, além de Daniel Vilela, presidente estadual
do MDB e pré-candidato a vice-governador na chapa do
governador Ronaldo Caiado (UB).
Também estavam presentes na reunião o deputado federal Francisco Jr (PSD), o presidente do PSD Metropolitano,
Simeyzon Silveira, o prefeito de Goianira, Carlão da Fox,
que é presidente da Associação Goiana de Municípios
(AGM), e o ex-deputado estadual Samuel Belchior (MDB).
Vilmar, que já foi candidato ao Senado em 2014 e
obteve mais de 1 milhão de votos, volta a disputar uma
vaga na base caiadista ao lado do deputado federal
Delegado Waldir (UB) e do presidente estadual do PP, Alexandre Baldy. (Felipe Cardoso, especial para O Hoje)

xadrez@ohoje.com.br

Entorno cobiçado...

“Nunca tive um projeto pessoal e sempre me candidatei movido pelos interesses coletivos. Já tive
várias oportunidades de ajudar o Estado de Goiás e
sou grato por isso.” A frase foi repetida inúmeras
vezes por Marconi Perillo (PSDB) desde quando retornou aos noticiários políticos no início de 2021. A
partir de então, reorganizou o partido, despertou a
militância para o debate de ideias e defendeu seu legado de quase 20 anos de poder. Sinalizou ao PSDB
que teria candidato. Estava convencido de que poderia
montar estrutura e alianças que fizessem frente ao
poder da máquina pública. Não deu. No cenário nacional, o partido implodiu e nem candidato a presidente conseguiu viabilizar. Mesmo assim, resistiu,
dialogou com as forças contrárias ao governador
Ronaldo Caiado (UB), mas a realidade forçou um
recuo estratégico. Liderando as pesquisas para o Senado com folga, tornou-se uma alternativa viável e
menos arriscada. Ao disputar vaga para senador,
não mexe na base eleitoral dos candidatos a deputados
federais e pode
– caso seja eleito –, oxigenar a
militância tucana e ainda,
por ser um
player
político
nacional,
ajudar a reconstruir
o PSDB
no País.

Segundo maior colégio eleitoral de Goiás, o Entorno de
Brasília, com seus nove municípios e um capital política
próxima de 800 mil eleitores,
tornou-se o objeto de desejo
de todos os pré-candidatos ao
Governo de Goiás. Um contingente eleitoral destes desequilibra qualquer candidatura,
seja para a vitória ou derrota.

...também por Brasília

Não só os pré-candidatos
proporcionais e majoritários
de Goiás miram o Entorno,
mas também os do Distrito
Federal. Embora não exista
uma estatística segura quanto
ao número de votantes da região que tem título eleitoral
na Capital do País, estima-se
em 150 mil eleitores. Votos
suficientes para eleger deputado estadual e distrital.

Pros volta à base

Menos de 12 horas do anúncio em apoio ao pré-candidato
Gustavo Mendanha (Patriota), o
Pros volta ao ponto de partida,
ou seja, apoiar a reeleição de
Ronaldo Caiado (UB). Caso não
aconteça uma nova liminar, a
sigla soma-se aos 11 partidos da
base caiadista.

Valha-nos, Deus
Apoio a Tebet

Na tarde desta quinta-feira (4), entre inúmeras
reuniões, Marconi recebeu telefonemas de dois interlocutores de Jair Bolsonaro e Vitor Hugo, conforme
relato de uma fonte, sondando Marconi para uma
aliança. Marconi teria agradecido, disse que parcerias
com Vitor Hugo (PL) ou Gustavo Mendanha (Patriota)
por enquanto estão descartadas. Ele vai apoiar
Simone Tebet (MDB) em respeito à Federação Partidária entre MDB, PSDB e Cidadania.

Chamou a atenção uma declaração do ministro aposentado
do Supremo Tribunal Federal
(STF), Marco Aurélio Mello, ao
Jornal da Gente, da Rádio Bandeirantes, de que o TSE “incendiaria o País se negar a candidatura à reeleição do presidente
Bolsonaro. “Seria a pior coisa
que poderia ocorrer.” (Especial
para O Hoje)

Nome do PSOL, Cíntia Dias diz que PT não
poderia ter cogitado aliança com Marconi
Rafa Bruger

“O governo dele significou muita dor
para a classe trabalhadora”, afirma
a candidata ao governo do Estado
Francisco Costa
Oficializada como candidata do PSOL ao governo de
Goiás em convenção do último
sábado (30/7), a socióloga Cíntia Dias lamenta que o PT tenha cogitado fechar aliança
com o ex-governador Marconi
Perillo (PSDB). As duas siglas
realizam suas convenções nesta sexta-feira (5) e a expectativa, até quinta-feira (4), era
pela formação conjunta de
uma chapa majoritária. O tucano, contudo, teria desistido
da disputa ao governo.
Este talvez seja um dos
principais motivos de desunião entre as esquerdas em
Goiás. Além do PSOL, UP e
PCB também decidiram por
lançar nomes próprios ao governo. O PDT deve permanecer na base do governador
Ronaldo Caiado (UB) e o PSB
provavelmente se juntará à
federação PT, PCdoB e PV.
Vale citar, o PSB tem como
liderança o ex-governador
José Eliton, que articulava
pela união com PT e Marconi.
Ele também não tem a simpatia do PSOL e das demais
legendas de esquerda que optaram pelo voo solo.
Mas Cíntia justifica o des-

contentamento com PT. “O
governo de Marconi significou muita dor para a classe
trabalhadora”, afirma. Ela
lembra, dentre outras coisas,
que foi durante a gestão do
tucano que ocorreu o despejo
de 4 mil famílias no Parque
Oeste Industrial, em Goiânia,
em ação policial que terminou com dois mortos (segundo dados do governo), 16 feridos a bala, um paraplégico,
800 detidos. Segundo a pessolista, “o PT não poderia cogitar qualquer aliança” com
ele. “Vemos com muita tristeza e decepção.”

Postura

Ao ver que a possibilidade
de aliança – e o interesse do
PT –, Cíntia avalia como acertada o lançamento da chapa
do PSOL ao governo. Além
dela como cabeça na majoritária, a ex-candidata à prefeitura de Goiânia Manu Jacob (PSOL) será postulante
ao Senado e o ex-procurador
do Ministério Público do Trabalho (MPT) Edson Braz (Rede
Sustentabilidade), vice.
“Se o PT demonstra essa
intenção de não discutir com
a esquerda, mas com a direita,
lamentamos e seguimos nosso

“Se o PT demonstra intenção de não discutir com a esquerda, mas com
a direita, lamentamos e seguimos nosso caminho. Nós temos postura”
caminho. Nós temos postura,
posicionamento que representa a luta de classe. Não
temos como recuar. Mesmo
com o PT recebendo um 'não'
de Marconi”, afirma.

Esquerdas divididas

Além do PSOL, como mencionado, UP e PCB vão alçar
voos solos. A Unidade Popular
oficializou em convenção a
candidatura do professor Rei-

naldo Pantaleão ao governo
de Goiás. O evento ocorreu na
sexta-feira passada (29/7). Já o
PCB formalizou a professora
Helga Martins para disputar o
governo na última quarta (3/8).
O PSB, por sua vez, realizou convenção no domingo
(31/7), mas deixou em aberto
a posição na chapa majoritária. A ideia é conversar com
outras siglas e tentar uma
aliança durante a semana.

Convenções

Nesta sexta-feira ocorrem as convenções de PT,
PSDB, União Brasil, Patriota
e outros. Sem Marconi, o
Partido dos Trabalhadores
deve lançar o ex-reitor da
Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO)
Wolmir Amado ao governo.
Se ainda houver uma reviravolta, Marconi. Os demais
ocupantes da majoritária
ainda serão definidos.
Pelo União Brasil, o governador Ronaldo Caiado formaliza sua candidatura à reeleição com o presidente estadual do MDB Daniel Vilela
na vice. Pelo Patriota, o nome
ao governo será o do ex-prefeito de Aparecida de Goiânia
Gustavo Mendanha.
No caso de Caiado, não haverá nome ao Senado na chapa. O mandatário permitiu
as candidaturas isoladas pela
base. Serão eles: Delegado
Waldir (UBl) e Alexandre Baldy (PP). Se retiraram da disputa o senador Luiz do Carmo
(PSC), o deputado federal Zacharias Calil (UBl) e Lissauer
Vieira (PSB).
Já na chapa de Mendanha,
a vice ficará para última hora.
Existe a possibilidade do presidente da Câmara de Goiânia
Romário Policarpo (Patriota)
assumir o cargo. Já o postulante ao Senado é presidente
estadual do Republicanos, deputado federal João Campos.
(Especial para O Hoje)
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Difícil equação
Ricardo Viveiros
Como se faltassem temas de efetivo interesse
da sociedade, o presidente Jair Bolsonaro segue
se ocupando em atacar as urnas eletrônicas. Autocrático, conflita com os demais poderes, a imprensa e qualquer um que não concorde com ele.
Seus correligionários, os que restaram depois
de uma gestão catastrófica e na sua maioria manipulados pela cultura do ódio - vazia defesa
quando faltam argumentos -, empregam o que
se convencionou denominar “linguagem memética”. Algo que tem origem no que Richard Dawkins conceituou no livro “O gene egoísta”. Tratase da unidade fundamental conceptual da memória. Ou seja, para Bolsonaro e seus seguidores
não há adversários políticos, só inimigos.
Quem discorda dele é contra ele e, obrigatoriamente, a favor de seu principal concorrente.
Isso é falta de entendimento da realidade. Discordar não se constitui em radicalizar. Inexiste
no bolsonarismo a consciência de que o debate
de ideias traz luz, permite opções. O obscurantismo em que Bolsonaro está mergulhado garante
a certeza de que o Mundo reduz-se a ele, ao seu
entendimento das coisas e nada além.
Uma conduta que dividiu o Brasil em dois
lados: os contra e os a favor. Um retrocesso ao
que de pior já existiu na política. É preciso
curar o Brasil dessa grave doença, dessa depressão cívica. A ardilosa conduta de Bolsonaro
tem obtido resultados ao desacreditar o processo
eleitoral, atacar o STF e agredir a imprensa ferir a democracia. A rigor, tem criado um clima
de golpe e espalhado medo sob a antiga fórmula
de transformar o opositor no demônio, para
que não reste outra saída ao eleitorado do que
ele, o suposto “salvador da Pátria”.

OPiniãO

n
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CARTA DO LEITOR

Ao colocar em dúvida a seriedade das autoridades, minar as estruturas do Estado, criar e
disseminar fakes news, Bolsonaro busca enfraquecer perante a sociedade quem poderia
agir dentro da lei contra ele. E vale lembrar
que, nesta gestão, tivemos um aparelhamento
na estrutura pública federal, com milhares de
cargos públicos entregues a militares das forças
armadas que estão gostando do poder, dos salários e das mordomias. Por outro lado, a inflação aumenta o recolhimento de tributos pelo
Governo que, além de gastar mal, emprega os
recursos em ações populistas que atraem eleitores, mas, por outro lado, geram sérias complicações econômicas para o futuro.
O grande desafio do novo presidente do Brasil
será governar com equilíbrio e respeito aos interesses da sociedade sem, é provável, ter maioria
no Legislativo. O que se conhece do eleitor médio
brasileiro é o interesse em votar apenas nos candidatos aos cargos majoritários. Para os parlamentos, a escolha não tem sido uma prática com
base em análises mais aprofundadas, tanto que,
tempos depois das eleições, quando perguntado
em quem votou para a Câmara e o Senado, parte
significativa do eleitorado não sabe dizer os
nomes dos que mereceram sua confiança.
Escolher e votar em
deputados federais e senadores íntegros, capazes e realmente democratas, em especial nesta próxima eleição, também será muito imporRicardo Viveiros é jornatante para dificultar
lista, professor, escritor e
golpes, garantir goverdoutor em Educação, Arte
e História da Cultura
nabilidade e progresso.

Saúde sem descanso
Não é inacreditável a nossa aceitação com representantes que não respeitam a saúde pública, um
dos nossos bens mais preciosos sofre desvios e uma
série de condutas ilegais enquanto a população
assiste a isso. Recentemente diversos hospitais de
Goiânia e Aparecida denunciaram a falta de repasses,
vocês já conhecem os prefeitos de ambas as cidades
né? Basta não apoiar suas candidaturas e exigir dos
próximos que cumpram suas funções. Os prefeitos
são funcionários da população, foram eleitos e são
bem pagos para prestar um serviço limpo e coerente.
Maria de Oliveira
Trindade

Desemprego
Perdi meu emprego de carteira assinada por
conta da pandemia. Emprego esse que adorava, me
sentia completamente segura. Cheguei até pensar
em fazer faculdade para tentar o cargo de gerência,
mas aconteceu o que aconteceu. Desde pequena,
por influência de minha mãe, gostei de confeitaria.
Para mim é indescritível o cheirinho de bolo assando
e café da tarde. Foi então que decidi fazer bolo para
ajudar nas contas. Me senti bem mais calma e confiante, porque era só eu e os ingredientes. Minha família e amigos adoraram tanto, que acabaram me
aconselhando a fazer disso uma renda.
Marcella Andrade
Aparecida de Goiânia

CONTA PONTO

{

Jefferson Rudy / Agência Senado

Essas decisões são
complexas e demandam
muita conversa. Tivemos
uma rodada boa, mas
vamos tomar essa decisão
no curso do dia. De
qualquer maneira,
amanhã na convenção já
estaremos decididos”
Marconi Perillo (PSDB), ex-governador, ao confirmar na manhã de
quinta-feira (4) que não será candidato a governador nas eleições de
2022. Há uma tendência de que o tucano concorra a uma das 17 cadeiras
na Câmara dos Deputados, mas
Marconi deixou aberta a possibilidade de disputar o Senado.

INTERAJA CONOSCO

Direito ambiental é
coisa de ambientalista?
Osvaldo Ferreira de Carvalho
O direito ambiental é uma área do ramo da
ciência jurídica que tem como objetivo regular
todas as atividades humanas que podem potencialmente causar impactos ao meio ambiente com
o propósito de defendê-lo e preservá-lo. Isso ocorre
dentro dos padrões de qualidade estabelecidos
na Constituição Federal brasileira e na legislação
ambiental para as gerações atuais e futuras.
Este segmento acaba exercendo o controle
de quase todas as atividades econômicas no
Brasil, pois estabelece direitos, mas sobretudo
deveres, obrigações e responsabilidade administrativa, civil e criminal de pessoas físicas ou
jurídicas que provocam agressões aos bens ambientais ou recursos naturais. Sendo uma maneira de cuidar do nosso planeta.
Hoje, pensar em sustentabilidade é pensar
em ações que visam à preservação da flora e da
fauna, bem como programas efetivos de educação
ambiental que buscam conscientizar todos nós
em promover ações que contribuem para a preservação do meio ambiente. Tais como o adequado tratamento do lixo doméstico, despoluição
de rios e córregos (ao incluir nascentes), construção de prédios ecologicamente corretos e
controle de emissão de gases poluentes.
Assim nós vemos que é fundamental preservar o meio ambiente ecológico, tendo em vista
que todas as crises ambientais da atualidade
ocorrem por mudanças climáticas, escassez de
recursos naturais e outros. Sendo necessário

Presidente

Grupo O Hoje de comunicação
Fundado em 23 de Abril de 2004

Gean Alaesse
Cordeiro

Bancas:

leis que defendam esses recursos, se tornando
também uma obrigação de cada cidadão para
que possamos viver em um ambiente ecologicamente equilibrado.
Desta forma, concluímos que o direito ambiental é considerado como um direito humano
fundamental, autônomo, que se relaciona com
todos os demais ramos do direito. Sendo também considerado ramo de direito público,
constituindo um conjunto de regras jurídicas
que norteiam as atividades humanas diante
do meio ambiente.
Em exemplo, se uma determinada empresa
ou qualquer empreendimento por ela realizado
possam causar impactos negativos ao meio ambiente são precisas e exigidas licenças ambientais
específicas para que possam operar.
A base legislativa para o licenciamento ambiental tem previsão na Lei Federal (Lei n.
6.938/1981) e nas Resoluções do Conselho Nacional
do Meio Ambiente (Conama) 001/1986 e 237/1997,
bem como a Lei Complementar n. 140/2011, sendo
fundamentais para a
preservação do meio
ambiente. Com isso, vemos que o direito ambiental é coisa de ambientalistas, conservacionistas, ecologistas e
outros. Mas independente de ideologias, o direito
Osvaldo Ferreira de Carambiental interfere em
valho é professor doutor
toda a população.
de Direito

R$ 2,50
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com muita gastronomia e cultura, o município de Nova veneza sedia a 16ª edição do Festival italiano a partir desta quinta-feira (4). a
abertura está marcada para às 19h e o evento
segue até o próximo domingo (7). considerada a maior festa gastronômica italiana do
estado, o evento promete superar a marca de
100 mil visitantes com uma programação repleta de música típica, apresentações artísticas e pratos da culinária italiana. “Nossa!
vamos, Bruno silva?”, interagiu a leitora.
Amanda Gomes

M

@ohoje
O ex-governador Marconi Perillo (PsdB) recuou e desistiu de disputar o governo de
Goiás. a informação foi publicada pelo portal de notícias Mais Goiás, nesta manhã.
segundo informado, a decisão ocorre após
reuniões com a cúpula do PsdB nacional.
definição veio em uma reunião iniciada na
manhã de quinta-feira (4). “Uai! Por quê?”,
questionou a leitora.
Maria Aparecida Neves
(@mariaaparecidaneves32)

N

@jornalohoje
O deputado andré Janones (avante-MG) desistiu oficialmente de sua candidatura à Presidência da república e decidiu apoiar o
ex-presidente luiz inácio lula da silva (PT). a
decisão de Janones ocorreu após uma reunião entre ele e o petista, na tarde de quintafeira (4), em são Paulo. O deputado já havia
indicado que recuaria da candidatura.

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

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

Custos logísticos tendem a bater
recorde, superando 13% do PIB
De agosto a dezembro serão pagos R$ 600 por mês pelo benefício

Auxílio Brasil
chega a 20,2
milhões de
beneficiários
este mês
Com a inclusão de mais de 2,2 milhões de novas famílias, 20,2 milhões de beneficiários, em condição de vulnerabilidade social, vão receber o mínimo de R$ 600
este mês. Até setembro, o valor pago era de R$ 400, mas
um complemento de R$ 200, aprovado pelo Congresso
em julho, reajustou o benefício - em caráter emergencial
- até 31 de dezembro deste ano.
O estado com maior número de novos beneficiários
é o Rio de Janeiro: 336 mil inclusões. Na sequência,
aparecem São Paulo (290 mil), Bahia (235 mil), Pernambuco (180 mil), Pará (141 mil), Minas Gerais (138
mil) e Ceará (122 mil).

Pagamentos

Segundo o Ministério da Cidadania, o calendário de pagamentos foi antecipado. Na próxima terça-feira (9) o
auxílio será pago a beneficiários com o Número de Identificação Social (NIS) com final 1. Os repasses seguem até o
dia 22 para o último grupo do mês, com final de NIS zero.
“O investimento total do Ministério da Cidadania para
o pagamento do Auxílio Brasil, em agosto de 2022, é superior
a R$ 12,1 bilhões. O valor médio é de R$ 607,88”, informou
a pasta. Além do benefício principal, há outros complementares pagos de acordo com os perfis das famílias, como
o Auxílio Esporte Escolar, a Bolsa de Iniciação Científica
Júnior e o Auxílio Inclusão Produtiva Rural.

Finalidade

O Auxílio Brasil é voltado a famílias em situação de
vulnerabilidade econômica e social. Para que sejam habilitadas, elas precisam atender critérios de elegibilidade,
como apresentar renda per capita [por cabeça] classificada
como situação de pobreza ou de extrema pobreza, ter os
dados atualizados no Cadastro Único nos últimos 24
meses e não ter informações divergentes entre as declaradas no cadastro e as de outras bases de dados federais.
A seleção é feita de forma automática, considerando
a estimativa de pobreza, a quantidade de famílias atendidas em cada município e o limite orçamentário anual
do Auxílio Brasil. (ABr)

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

GOVERNO
FEDERAL

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE
AGÊNCIA DA CAIXA EM OURO VERDE DE GOIÁS-GO
A Caixa Econômica Federal torna pública sua pesquisa de mercado para compor estudos quanto
à viabilidade na locação de imóvel pronto, em obra ou a construir localizado nas ruas Avenida
Carlos de Pina da Quadra entre as ruas das Flores e Juscelino Kubitscheck; OU Rua São
Sebastião entre a rua Independência e Avenida do Comércio; OU Avenida do Comércio entre
as ruas das Flores e Juscelino Kubitscheck; OU Rua das Flores, entre as ruas Independência e
Marciano França, inclusive estas, bairro Centro, município Ouro Verde de Goiás/GO. O imóvel
deverá possuir documentação regularizada junto aos Órgãos públicos, ter idade aparente de
até 10 (dez) anos, possuir área de aproximadamente 130m², preferencialmente em um único
pavimento, com pé direito mínimo de 3,5m, com vão interno livre de colunas. Deverá possuir
sanitários e área de estacionamento conforme exigências da Prefeitura local. No caso de
imóvel a construir, a construção deverá obedecer a todas as normas e legislações aplicáveis.
Os interessados deverão encaminhar carta de manifestação de interesse na possível locação
e indicação do imóvel, contendo: 1) Endereço completo do imóvel, área construída em m² e
dados para contato da oferta do imóvel; 2) Registro Geral de Imóveis (RGI) em nome do
proponente; 3) Fotos do imóvel; 4) Planta baixa com área (se houver). Os documentos devem
ser enviados através do e-mail ceogi04@caixa.gov.br e os documentos originais enviados via
Sedex ou entregues no seguinte endereço: Rua das Marrecas, nº 20, 12º andar, Torre 3 Centro
5LRGH-DQHLUR5-&(3(VFODUHFHPRVTXHDSHVTXLVDGHPHUFDGR¿FDUiDEHUWDDR
recebimento de ofertas de imóveis até que se torne público o seu encerramento.

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

GOVERNO
FEDERAL

AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 3075/02221° Leilão e nº 3076/0222 - 2° Leilão
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna público
aos interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante
do anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel(is)
recebido(s) em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade da
CAIXA. O Edital de Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente aviso
de Venda, estará à disposição dos interessados de 19/08/2022 até 28/08/2022, no primeiro leilão,
e de 02/09/2022 até 12/09/2022, no segundo leilão, em horário bancário, nas Agências da CAIXA
nos estados AC, AL, BA, CE, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PR, RJ, RN, RS, SC e SP e no
escritório do leiloeiro, Sr. WERNO KLÖCKNER JUNIOR, no endereço Av. Avenida Carlos Gomes,
226, térreo, Zona 05, Maringá/PR,, CEP 87015-200, telefones (44) 3026-8008 e (44) 99973-8008.
Atendimento no horário de segunda a sexta das 08:00 às 11:30hs e das 13:30 às 18:00hs (Site:
www.kleiloes.com.br). O Edital estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/imoveiscaixa).
O 1° Leilão realizar-se-á no dia 29/08/2022, às 13h (horário de Brasília), e os lotes remanescentes,
serão ofertados no 2° Leilão no dia 13/09/2022, às 13h (horário de Brasília), ambos exclusivamente
no site do leiloeiro, no endereço: www.kleiloes.com.br).
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

Os custos logísticos no País tendem a alcançar “recorde total da série histórica”
neste ano, aproximando-se de algo em torno
de 13,3% do Produto Interno Bruto (PIB),
frente a 12,6% registrados em 2020, projeta
Maurício Lima, sócio-diretor do Instituto de
Logística e Supply Chain (Ilos). A previsão
considera fatores como o aumento nos custos
de capital, o que encareceu o carregamento
de estoques, a escalada nos preços do diesel
desde o ano passado e seu impacto sobre os
custos de transporte, além da expectativa
de baixo crescimento para o PIB, afetando
o denominador nessa conta.
As estimativas ainda não estão inteiramente fechadas, acrescenta Lima, “mas
não há dúvidas de que os custos têm
subido mesmo e são desproporcionais ao
tamanho de uma economia como a brasileira”. Item de maior peso na composição
dos custos logísticos, o transporte de cargas
tende a elevar sua participação de 8,3%
em 2020 para 8,6% neste ano.
Os aumentos sequenciais decretados
pela Petrobrás para o diesel ganham relevância em função da dependência elevada
do País em relação aos caminhões no transporte de cargas. Os dados do Ilos mostram
que o modal rodoviário havia respondido
por 62,0% de todas as cargas transportadas
em 2021, somando algo como 1,240 bilhão
de toneladas por quilômetro útil (TKU),
um volume histórico, cerca de 8,6% maior
do que em 2020. “O produtor agrícola já
vinha enfrentando cenário de elevação
nos custos do diesel, mas, neste ano, o desafio tornou-se maior”, afirma Thiago Ro-

BALANÇO
t

2 Nas séries históricas de
dados consolidados pelo Ilos,
retoma Lima, os preços do
petróleo estavam, até junho,
muito próximos dos valores
registrados em 2012 e 2013,
quando o barril variou entre
US$ 109 e US$ 111 em dezembro de cada ano. Na média de junho, chegou perto
de US$ 113, subindo 52,7%
frente a dezembro de 2021,
pressionado pela guerra entre Rússia e Ucrânia. Convertido em reais, os preços
aumentaram 38,2% na mesma comparação. Já o preço
médio do diesel ao consumidor final experimentou
elevação de 29,7% e mais do
que dobrou desde 2016.
2 Até 2020, o preço do diesel respondia por 27% do
custo do frete rodoviário,
proporção elevada para 30%
no ano passado. Para este
ano, Lima calcula que o diesel passará a responder por
36% do frete, no pior ano da
série, iniciada em 2006.
2 Fernando Pauli De Bastiani, pesquisador do Grupo

drigues, assessor técnico da Confederação
da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).
No ano passado, enumera ele, foram 12
rodadas de aumentos decididos pela petroleira, acumulando alta nas refinarias de
53,0%, diante de quatro reajustes decretados
até junho deste ano, numa elevação ainda
mais significativa, próxima a 68,0%. “Foi
um sinal de alerta para os produtores que
não fecharam antecipadamente a compra
de combustíveis”, considera Rodrigues. O
milho de segunda safra, que registrava 11%
da área já colhida até junho, e o trigo, com
plantio de 55% da área esperada para este
ano, estavam entre as culturas potencialmente mais afetadas. As atividades de plantio,
segundo o assessor, consomem, em média,
entre cinco a seis litros de diesel por hora,
frente a três ou cinco litros na colheita.

Custo em dobro

No modelo definido pela CNA, parte do
projeto Campo Futuro, destinado a gerar
informações para a agropecuária, o custo
do diesel da porteira para dentro registrou
alta em torno de 49,0% “para um produtor
que já sofre com o encarecimento dos fertilizantes”, anota Rodrigues, lembrando que
os gastos com diesel respondem por 3,0% a
6,0% do custo final da soja. Em outro efeito
mencionado por ele, os fretes cobrados a
curta distância, entre as fazendas e os armazéns, mais do que dobraram na região
de Rio Verde, no sudoeste goiano, saindo de
R$ 29 para R$ 61,50 por tonelada de soja
carregada na comparação com o ano passado, num salto de 112%.

de Pesquisa e Extensão em
Logística Agroindustrial
(EsalqLog), identifica uma
ruptura no mercado de fretes
agrícolas neste ano. Na sua
avaliação, o segmento sempre
foi fortemente influenciado
pelo comportamento da oferta e da demanda, mas, entre
o final do ano passado e o
início deste, registrou-se uma
mudança na precificação dos
fretes, como consequência
da alta vigorosa do diesel.
2 No início da safra de verão, mesmo diante da quebra
na produção de soja na região
Sul do País, os preços do frete
para algumas rotas atingiram
níveis históricos. Nos dados
da EsalqLog, o custo para
transporte de uma tonelada
de soja entre a região de Sorriso e Rondonópolis, no Mato
Grosso, subiu 56,5% na comparação entre maio deste ano
e o mesmo mês do ano passado, saindo de R$ 105,39
para R$ 164,96. Na rota entre
Sorriso e Itaituba (PA), prossegue Bastiani, a alta foi menos intensa, mas ainda re-

presentativa, com o custo elevando-se de R$ 208,70 para
R$ 267,39, correspondendo
a uma variação de 28,1%. Entre maio do ano passado e
igual mês de 2020, considerando as mesmas rotas, o frete havia subido 4,8% e 13,75%
respectivamente.
2 A CNA, afirma Rodrigues,
registrou aumentos de magnitude semelhante em outros
polos de produção agrícola
no Centro-Oeste. Saindo de
Querência (MT) para o porto
de Santos, aponta ele, o custo
de transporte de uma tonelada de grãos aumentou de
R$ 290 para R$ 420 entre
maio de 2021 e igual mês
deste ano, subindo 44,8%. O
transporte de igual volume
desde Rio Verde (GO) a Santos
ficou 50% mais caro. Nos cálculos de Bastiani, ao considerar trechos de mil quilômetros, os preços do diesel
passaram a responder por
40% a 50% do custo de transporte, comparado a algo entre
30% a 40% no ano passado.
(Especial para O Hoje)

Consignado pode chegar a 40%
da remuneração de servidores
O governo federal editou
uma medida provisória que
aumenta para 40% da remuneração mensal, o percentual máximo para a contratação de empréstimos
consignados por servidores
públicos federais.
A Medida Provisória nº
1.132 foi publicada no Diário
Oficial da União desta quinta-feira (4). Ela aumenta para
40% a “margem do crédito de
consignações facultativas em
folha de pagamento de servidores públicos federais, sendo
5% reservados exclusivamente
para amortização de despesas
de cartão de crédito”, conforme informa a Secretaria-Geral

da Presidência da República.
A MP prevê também que,
quando não houver definição
de percentual maior em normas específicas, esse limite
de 40% será aplicado como
percentual máximo a ser “descontado automaticamente de
remuneração, de soldo ou de
benefício previdenciário”.
A medida vale para militares da ativa e da inatividade
remunerada das Forças Armadas, do Distrito Federal e
dos ex-territórios federais;
para servidores públicos federais inativos; para empregados públicos federais da
administração direta, autárquica e fundacional; e para

pensionistas servidores e militares das Forças Armadas,
do Distrito Federal e dos exterritórios.
O acesso a esse crédito, no
entanto, pode representar risco, caso não seja feito com
responsabilidade. O alerta é
do membro do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal e professor da
Universidade de Brasília
(UnB) Newton Marques.
“No caso específico dos
servidores públicos, o risco é
grande porque o crédito pode
ser entendido como dinheiro
extra para complementar
uma renda que está defasada
há anos. (ABr)
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Violações e ataques à imprensa marcam
o Dia do Fim da Censura no Brasil
Fotos: Reprodução

Represálias ao
exercício profissional
dos jornalistas e
educadores vêm
sendo colecionadas
nos últimos anos,
voltando a macular e
ameaçar, assim, a
jovem democracia
nacional
Luciana Lima
A semana foi marcada por
comemorações sobre o Fim
da Censura no Brasil. A data
remete à aprovação de conteúdo sobre o tema, inscrito
na Constituição Federal, em
1988. Como resultado, o povo
brasileiro passou a ter assegurado, a partir de então, o
direito à livre expressão da
atividade intelectual, artística,
científica e de comunicação,
ficando proibida qualquer forma de repressão de natureza
política ou ideológica.
A vedação explícita à censura e o reconhecimento do
papel do Estado como garantidor das liberdades listadas,
emerge como uma dos principais legados do regime democrático que se consolida
após duas décadas de repressão imposta por sucessivos
governos militares.
Pouco mais de 30 anos se
passaram desde que essas conquistas foram efetivadas, mas
retrocessos neste campo já podem ser notados. À semelhança
de momentos anteriores, representantes da imprensa e
da classe artística permanecem
entre os principais alvos.
Violações e ataques contra
o exercício profissional de ambas as categorias vêm sendo
colecionadas nos últimos anos,
voltando a macular e ameaçar,
assim, a jovem democracia nacional. As agressões têm crescido consideravelmente nos
últimos anos. A escola também
é outro ponto na mira.

Censura à imprensa

Segundo relatório divulgado em janeiro pela Federação
Nacional dos Jornalistas (Fenaj), em 2021, a censura emerge como a principal forma de
violência contra a liberdade
de imprensa no Brasil. Ao todo,

Ulysses Guimarães, ao promulgar a nova Constituição Federal de 1988, durante a redemocratização do Brasil após 21 anos de ditadura
foram identificados 140 casos
ao longo do ano. O número
corresponde a 32,56% dos ataques à categoria registrados
durante o período.
Dirigentes da Empresa
Brasil de Comunicação (EBC),
que é uma entidade pública
federal, foram apontados
como os responsáveis por
praticamente todos os casos
notificados, acumulando 138
denúncias, no total.
Ao todo, foram contabilizadas 430 agressões. Além
da censura, também foram
registrados 131 episódios de
descredibilização da imprensa, 58 ataques verbais e virtuais, 33 ameaças e intimidações, 26 agressões físicas,
15 cerceamentos por vias judiciais, 8 ataques contra organizações sindicais, 7 impedimentos do exercício profissional, 4 ataques cibernéticos, 4 atentados, 1 injúria
racial e 1 assassinato.
O documento aponta, ainda, que os ataques à liberdade
de imprensa, entendida como
livre produção e divulgação
de informações jornalísticas,
têm se mantido em crescente
alta nos últimos três anos,
batendo, a cada um deles, um
novo recorde. Os números
são considerados os mais elevados, desde que a Fenaj iniciou o registro da série histó-

rica, na década de 1990.

Censura à cultura

Já no campo da cultura e
das artes, foram registrados
222 casos de censura nos últimos três anos. Isso é o que
revela o levantamento divulgado pelo Movimento
Brasileiro Integrado pela Liberdade de Expressão Artística (Mobile).
Segundo relatório, a maioria das ocorrências (192, no
total) foram protagonizadas
pelo Poder Executivo, em especial o Federal, que monopolizou 72% dos registros.
Até a data de fechamento
desta reportagem, o Mapa da
Censura já havia contabilizado
27 notificações do gênero, somente neste ano. Dentre estas,
estão várias proibições a manifestações políticas em grandes eventos, como o Festival
Lollapaloozza e as tradicionais
festas de São João, no nordeste.
Há ainda a promessa de investimento de recursos da Lei
Rouanet em projetos pró-armas e vetos a leis de incentivo
ao setor cultural nos estados e
municípios, como a Aldir Blanc
e a Paulo Gustavo. Ambos os
artistas homenageados nas legislações citadas, faleceram
em decorrência da pandemia
da covid-19. O governo federal
justifica que as políticas foram

reprovadas porque contrariam
o interesse público.

“Lei da Mordaça”

Embora a liberdade de ensino também esteja constitucionalmente assegurada, algumas iniciativas vêm tentando
impor limites a esse direito.
Neste contexto, estão incluídas
formas de censura a práticas
e conteúdos pedagógicos e também ataques contra professores e educadores.
Um projeto que tem repercutido e movimentado debates
nos últimos anos é o que visa
a instituição da chamada Escola sem Partido. Segundo levantamento divulgado no Manual de Defesa Contra a Censura nas Escolas, atualmente
existem cerca de 230 leis aprovadas ou projetos de lei em
tramitação nos parlamentos
de todo o país.
No âmbito federal, a matéria
tramita por meio do PL
7180/2014, proposta pelo pastor
evangélico e ex-deputado federal
Erivelton Santana (Patri/BA).
Em Goiás, propositura de
igual teor foi protocolada, inicialmente, em 2014, por meio
do então deputado emedebista
Luiz Carlos do Carmo - hoje senador pelo PSC. Com tramitação
encerrada por decurso de prazo, o tema voltou à agenda do
Parlamento goiano, na atual

Legislatura. O projeto, defendido pelo deputado Delegado
Humberto Teófilo (Patriota),
em 2019, também teve sua tramitação encerrada, desta vez,
a pedido do próprio autor.
Projetos desta natureza têm
sido reiteradamente considerados inconstitucionais por decisões do Supremo Tribunal
Federal (STF).
Os demais opositores argumentam que iniciativas do gênero obstruem o acesso dos
estudantes ao pensamento crítico e a uma formação cidadã,
dando lugar ao conservadorismo, ao autoritarismo e ao
fundamentalismo cristão na
educação. Por esta razão, medidas com orientações similares acabaram ganhando o apelido de "Lei da Mordaça". A
principal polêmica recai sobre
a abordagem de gênero e sexualidade nas escolas.
No Congresso, todas as iniciativas que visavam barrar
o avanço do movimento conservador, acabaram tendo sua
tramitação apensada à proposta do ex-deputado Erivelton Santana. Dentre estas estão as que defendem a Escola
Livre ou Sem Mordaça. Ambos
os projetos foram apresentados por representantes da
bancada do PSOL, tendo sido
protocolados, respectivamente, em 2016 e 2019.

Reflexões sobre o fim da censura
Para a geógrafa Daisy Caetano, que também milita junto
ao Comitê Goiano de Direitos
Humanos Dom Tomás Balduino,
a data marca uma oportunidade
de se relembrar o processo de
ditadura vivida no país e, com
isso, reforçar a luta em prol da
democracia, do diálogo e da livre discussão de ideias. "O fim
da censura é o combate ao regime em que houve propagação
de ódio e cerceamento de posições políticas legítimas. Relembrar seu fim é uma forma de
dizer ‘não’ ao silêncio imposto
e afirmar que continuaremos
exercendo uma prática política
respeitosa no nosso cotidiano",
manifestou.
A entrevistada também
aproveitou a ocasião para chamar atenção às diferentes intencionalidades implícitas no
debate, refutando ataques e
ofensas propagadas em nome
do direito à liberdade de expressão. “No momento político

Censura emerge como a principal forma de violência contra a liberdade de imprensa no Brasil, aponta Fenaj
que vivemos precisamos ter
cuidado com confusões provocadas intencionalmente. Nenhuma ideia pode ferir, disseminar ódio ou invocar ideais
discriminatórios. Em respeito

a vida de todas as pessoas e
grupos precisamos nos posicionar contra o racismo, o machismo, a LGBTfobia, o capacitismo e todas as formas de
discriminação”, reivindicou.

A defesa de Daisy é reiterada no depoimento da deputada Delegada Adriana Accorsi
(PT). “Celebrar o fim da censura
no Brasil é celebrar a abertura
Democrática em nosso país e

o respeito aos direitos dos cidadãos previsto na Constituição Federal de 88. A liberdade
de expressão intelectual, artística, científica e comunicativa deve ser garantida para
todos”, propagou a petista, que
é titular da Comissão de Direitos Humanos na Casa.
A fala de Adriana encontra
ecos no relato dado pelo próprio presidente do colegiado,
o deputado Rafael Gouveia (Republicanos). “Calar, de forma
explícita ou velada, qualquer
pessoa, seja por ideologia política, religiosa ou artística, não
faz parte do Brasil moderno
que lutamos para ter. A liberdade à informação e à manifestação de opinião é um direito assegurado que eu, enquanto presidente da Comissão
de Direitos Humanos, Cidadania e Legislação Participativa,
vou sempre defender”, arrematou o parlamentar. (Especial para O Hoje)
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Quem? Euuuu!?

O senador Fernando Collor (PTB) escolheu seu vice
para disputar o Governo de Alagoas. É o vereador de
Maceió Leonardo Dias (PL). Em recente passado, Dias
afirmou que disputaria eleição contra Collor para derrotá-lo por causa do “sequestro da poupança” no famigerado
Plano Zélia Cardoso no início do Governo Collor, nos anos
90. Quem não se lembra..? Dias sim, mas se esqueceu de
algo tão recente na lábia.

Interlocutor diz que presidente não quer embarcar em “aventura”

Policarpo quer
aferir “chances
de vitória” antes
de aceitar vice
Conforme divulgado em primeira mão pelo jornal O
HOJE, o presidente da Câmara Municipal de Goiânia,
Romário Policarpo (Patriota), foi escolhido para ser indicado como vice-governador na chapa encabeçada por
Gustavo Mendanha (Patriota). O nome foi definido em
reunião realizada na tarde da última quarta-feira (3).
A reportagem apurou que a estratégia acerca do
nome de Policarpo passa pelo crescimento do nome do
governador Ronaldo Caiado (UB) na capital. Sobre o
assunto, uma liderança ligada ao presidente do Legislativo disparou: “Caiado cresceu muito em Goiânia.
Sem contar que o Republicanos entregou ao Mendanha
uma caixa vazia. A ida do João Campos, com partido
rachado, não soma tanto quanto gostariam”.
Um interlocutor ainda mais próximo ao presidente
revelou em conversa com O HOJE que Policarpo não
está disposto a embarcar em uma “aventura”. “Ele
quer aferir, primeiro, as chances de vitória. Mendanha
ficou numa situação difícil não apenas pela questão do
Republicanos, mas também pelo fato de ter conseguido
agregar pouco a seu projeto contra o governo.”
Na noite da última quarta, a reportagem publicou
que uma reunião foi convocada e Policarpo terminou escolhido como o nome de consenso. Participaram do encontro aproximadamente 10 vereadores, presidentes de
dois partidos e uma liderança ligada ao candidato da
chapa ao Senado, João Campos. A reunião para tratar do
assunto foi costurada também pelo coordenador da campanha de Mendanha em Goiânia, vereador Geverson
Abel (Avante). (Felipe Cardoso, especial para O Hoje)

Reflexão & reinvenção Novela do PROS
Erros técnicos no julgamento
que levam à nulidade da condenação de quatro pessoas no caso
da Boate Kiss, onde morreram
mais de 200 pessoas, são um espelho de um Brasil que não dá
certo – até no Judiciário. É o mesmo País cuja Lei permite a “saidinha” de presos em feriados, os
quais muitos cometem mais crimes. É onde uma menina de 10
anos sai para comprar pão e não
volta, vítima de estupro. O País
em que bêbados ao volante atropelam, matam, e vão para casa
dormir sem punições na mesma
noite – uns até sem pagar fiança.
É onde políticos condenados com
provas ganham nova chance de
disputar eleições (em diferentes
esferas de Poder) e ladrões de
colarinho se sentem no direito
de pedir dinheiro roubado de
volta. O Brasil em que um chefe
da nação diz “e daí, lamento” em vez de dar exemplo público
no combate à pandemia. Aqui se
usa mais de R$ 5 bilhões de verba
do cidadão para convencê-lo a
votar em alguém, com a certeza
de que é um fundo perdido. No
Brasil, fala-se muito em direitos,
e quase nada nos deveres. Além
de uma reforma do Código Penal
e da reforma política, o Brasil
precisa urgente de uma reforma
cultural. A reflexão é urgente, a
reinvenção é necessária.

Com vaivém de decisões liminares na Justiça, troca de
comandos que defendem rumos diferentes na eleição, o
PROS tem que decidir hoje, por lei, se fecha com Lula da
Silva (PT) ou lança Pablo Marçal, de seus quadros. A
autofagia de fundadores chegou a nível paranormal – ou
Marçal tem olhos nos corredores dos tribunais. Em dois
vídeos de quarta-feira ele crava que haveria reviravolta judicial a seu favor. E houve. Até o fechamento da Coluna, o
PROS seguia sua sina de disputa por dinheiro na legenda.

BC longe do Rio

Mais um indicativo de que o Rio de Janeiro vai mal
no cenário nacional. O Comando da Aeronáutica revogou
a licença para operação do heliponto da sede do Banco
Central na capital fluminense. A decisão saiu no Boletim
do último dia 21 de Julho, publicada no Diário Oficial
pelo Ministério da Defesa. O BC centraliza atividades
em Brasília.

Sem desafinar

A cantora Paula Toller, ex-Kid Abelha, provou que
não é bolsonarista – muita gente achou isso porque ela
processou a direção do PT por ter usado uma música sua
indevidamente na campanha de 2018. Foi só questão de
direitos autorais. Paula acaba de assinar a Carta em
Defesa dos Direitos da Democracia, lançada pela USP. A
lista é eclética, com signatários de diferentes perfis e segmentos do País.

A boa política

Acredite, existem bons políticos – a despeito de a
maioria, pelo notório, manchar o Congresso Nacional.
A região Sudeste teve 18 dos 41 congressistas avaliados
como cinco estrelas no Índice Legisla Brasil, o equivalente
a 43% de todos os deputados mais bem-avaliados. O
Índice foi lançado na segunda-feira para avaliar o desempenho de parlamentares que atuaram na Casa desde
2019. (Especial para O Hoje)

Éramos seis: Após desistências, só
2 da base disputam vaga ao Senado
Muito comentada e criticada, a postura do
governador Ronaldo Caiado de não ter
escolhido um pré-candidato para apoiar
reforçou as pré-candidaturas isoladas, o
que desagradou alguns postulantes
Izadora Resende
Em um passado não muito
distante, quando iniciaram-se as
discussões políticas para construção dos grupos e chapas políticas para as eleições, as pré-candidaturas aliadas à base governista para a vaga ao Senado eram
seis. Luiz do Carmo (PSC) , Zacharias Calil (UB), Lissauer Vieira
(PSD), Delegado Waldir (UB), João
Campos (Republicanos) e Alexandre Baldy (Progressistas)
eram os nomes cotados. Contudo,
resistiram na base do Governo
apenas dois: Delegado Waldir e
Alexandre Baldy. Muito comentada e criticada, a postura do governador Ronaldo Caiado (União
Brasil), de não ter escolhido um
pré-candidato para apoiar, reforçou as pré-candidaturas isoladas, o que desagradou a muitos.
O mais recente adepto à desistência foi Lissauer Vieira. Confirmada por meio de nota oficial
divulgada na quarta-feira (3),
uma das justificativas apontadas
pelo deputado estadual para não
dar prosseguimento a esse projeto foram as candidaturas isoladas: “Ocupei o espaço a pedido
do PSD, considerando a aliança
da legenda com a chapa majoritária para a reeleição do gover-

nador Ronaldo Caiado. Mas diante da decisão de candidaturas
avulsas ao Senado, entendemos,
em conjunto, que o momento é
de união e fortalecimento da
chapa, não de divisão”.
O deputado federal Zacharias
Calil, do mesmo partido do governador Ronaldo Caiado, também desistiu de sua candidatura
ao Senado pela base do governo.
A notícia da desistência de Calil
foi publicada nas redes sociais,
em um vídeo onde o deputado
federal aparece ao lado do mandatário goiano. Caiado começou
dizendo que Calil representa
Goiás com muita capacidade na
Câmara dos Deputados. “Neste
momento, recebo dele aqui um
gesto. Ouvindo o clamor do povo
de Goiás e o meu como governador, para que ele continue
disputando mandato como deputado federal e continue elevando o nível de Goiás naquela
Casa, ele vai nos atender.”
Já Luiz do Carmo (PSC), que
ocupa o mandato de senador,
precisou desistir da reeleição. O
parlamentar lançou a pré-candidatura, também acreditando
que teria o apoio do governador
de Goiás na chapa majoritária.
Mas, mais uma vez, o que se viu
foi o fortalecimento das pré-

Na corrida ao Senado na chapa de Caiado, sobraram só Baldy e Waldir
candidaturas avulsas. “Confesso
que foi uma decisão muito difícil, já que eu reuni todas as
condições para ser reeleito ao
Senado”, explicou ele. Contudo,
o senador reforçou que pertence a um projeto maior, e
gostaria que Caiado estivesse
à vontade para tocar o projeto
de se reeleger governador.
Em contrapartida aos desistentes, João Campos (Republicanos) deixou a pré-candidatura
na base governista, mas não
desistiu de ser candidato ao Senado. Campos percebeu que
Ronaldo Caiado enfrentaria dificuldades para apoiar um único
nome da base, já que conta com
11 partidos. Sendo assim, decidiu que seria melhor traçar
uma rota alternativa para chegar ao Senado, apoiando o adversário político do governador,
o pré-candidato Gustavo Mendanha (Patriota). Com essa jogada, Campos garantiu ao seu
projeto espaço como candidato

único na majoritária.
Apesar de não ser do mesmo
partido de Ronaldo Caiado, Alexandre Baldy (Progressistas),
compõe com a base do governo
e é pré-candidato à Casa Alta do
Congresso Nacional. Para ele,
não há problemas quanto à não
definição de um único pré-candidato a ser apoiado por Caiado.
“Essas últimas desistências dos
pré-candidatos ao Senado só reforçam aquilo que tenho dito
desde o começo, que nosso projeto político por Goiás é sólido e
está consolidado. Respeito muito
os colegas que, por quaisquer
razões que sejam, desistiram,
mas essa não é e nunca foi uma
opção para nós”, explicou Baldy.
Ele disse ainda que, “com
muita humildade”, tem buscado
dialogar com os políticos que
desistiram, na tentativa de que
estes o apoiem ao Senado. “É o
momento de nos unirmos para
construir um estado democrático mais justo e humano para

o povo goiano. E o bem-estar
desse povo trabalhador de Goiás
sempre foi minha prioridade
como político.”
O pré-candidato do partido
do governador, deputado federal
Delegado Waldir (União Brasil),
se auto intitula como “escolhido”
pelo partido tanto nacionalmente, quanto no estado. Waldir explicou que deixou a cargo do
governador possíveis articulações para a primeira e segunda
suplências, reafirmando que está
100% no jogo. Segundo ele, essa
é uma luta de Davi contra vários
Golias. “É uma luta grande e importante, que tenho encarado
com tranquilidade e humildade.
Continuo como pré-candidato.
Na maioria das pesquisas nosso
nome aparece liderando, então
não tem porquê o líder ceder
espaço para outro”, disse.
Informações apuradas pela
coluna Xadrez, do O HOJE, dão
conta de que Caiado recebeu em
seu gabinete, na quarta-feira (3),
Alexandre Baldy. Segundo fontes
da coluna, a conversa girou sobre
a chapa majoritária. Caiado confirmou que vai participar da
convenção dos Progressistas nesta sexta-feira (5), sinal interpretado pelos mais atentos, que o
governador vê com bons olhos
uma aliança entre Baldy e Waldir. A partir desta sexta-feira,
Gustavo Mendanha estará oficialmente na corrida pelo Palácio
das Esmeraldas. A expectativa é
que o nome do vice-governador
seja divulgado durante a convenção dos partidos aliados. (Especial para O Hoje)

ohoje.com
GOIÂNIA, SEXTA-FEIRA, 5 DE AGOSTO DE 2022

ESPORTES n 7

apreseNtado oﬁcialmente

Alan Deyvid/Atlético-GO

Após duas
partidas, Klaus é
apresentado pelo
Atlético Goianiense
Breno Modesto
Na última terça-feira (2), o
Atlético Goianiense largou na
frente por uma vaga na semifinal da Copa Sul-Americana.
Jogando fora de casa, o time
comandado pelo técnico Jorginho derrotou o Nacional, do
Uruguai, por 1 a 0.
A partida pela competição
nacional marcou a estreia do
zagueiro Klaus no time titular
do Dragão. Anunciado pela
equipe rubro-negra há uma
semana, o defensor entrou na
derrota contra o Flamengo, no
último sábado (30), após ser
regularizado. Agora, depois
dos dois primeiros jogos, ele
teve a oportunidade de ser
apresentado de forma oficial
e falar um pouco de si para o
torcedor atleticano.
“Eu comecei nas categorias
de base do futebol gaúcho. Sou
do Rio Grande do Sul. Fiquei
três anos no Internacional, depois, dois anos no Ceará, e,
por último, estava no Botafogo,
desde o início do ano. Agora,
estou, por empréstimo, aqui
no Atlético Goianiense. Estou
feliz por este novo desafio, por
esta oportunidade que me foi
dada. E estou muito disposto
a ajudar o time no restante da
temporada”, disse Klaus.
Questionado sobre o atual
momento do Rubro-Negro,
onde vive uma grande fase
na Copa do Brasil e na Sul-

Klaus foi titular na
vitória do Atlético
Goianiense contra o
Nacional, pela SulAmericana

FUTEBOL AMADOR

Americana, estando perto da
semifinal das duas competições, mas que em uma situação completamente diferente
no Campeonato Brasileiro, no
qual está na zona de rebaixamento e vem de seis derrotas consecutivas, o defensor
cita a proximidade de estar
entre os quatro melhores do
país e do continente em duas
competições e pede que a
energia utilizada nestes campeonatos seja a mesma empregada no Brasileirão.
“Estamos próximos de estar

entre os dois melhores do país
em uma competição e entre
os quatro melhores do continente (sul-americano) em outra
competição. Mas também temos o Campeonato Brasileiro,
que é muito importante para
nós. Temos a consciência de
que precisamos sair dessa situação. Precisamos sair da
zona de rebaixamento o mais
rápido possível. Vamos trabalhar para que toda essa energia
das copa seja a mesma no Campeonato Brasileiro, porque nós
não temos dúvidas da compe-

tência da equipe. Temos que
colocar isso em prática no Brasileiro”, comentou Klaus.
O Atlético Goianiense volta
a campo no próximo sábado
(6). Às 19h, o Dragão recebe,
no Estádio Antônio Accioly, a
equipe do Red Bull Bragantino.
A partida é válida pela 21ª rodada da competição nacional.
Na terça-feira (9), a chave
muda. O Serra Dourada será
palco do confronto de volta
contra o Nacional, pela SulAmericana. O duelo ocorre às
19h15. (Especial para O Hoje)

VILA NOVA

Fernando Brito/Vila Nova FC

Lançamento da
Taça das Favelas
2022 acontece
nesta sexta (5)
O maior torneio de
futebol para jovens de
periferias e favelas do
mundo, a Taça das Favelas, será lançado na
próxima sexta-feira (5),
em Goiânia. O evento,
que será realizado na
Casa de Vidro, contará
com a presença do exjogador e pentacampeão
mundial com a seleção
brasileira, o lateral esquerdo Júnior.
Outros ex-jogadores
também estarão presentes como: Josué e
Fabão, campeões mundiais pelo São Paulo,
em 2005. O lançamento
terá a presença de autoridades, apoiadores,
dirigentes das categorias de base dos principais clubes do Estado,
jogadores revelados na
Taça das Favelas do ano
passado, como o Kauê,
do Atlético Goianiense,
e Samara, do Vila
Nova, além dos treinadores das seleções das
comunidades que vão
estar na Taça das Favelas 2022.
Com o objetivo de
gerar inclusão, integração social e oportunidades para meninos e
meninas moradores de
comunidades e periferias, a Taça das Favelas
promete movimentar
os campos de Goiânia,
Aparecida de Goiânia e

Senador Canedo, cidades sede da edição deste
ano que receberão os
jogos e as seleções de
periferias de Goiás que
farão parte do torneio.
O campeonato começa
no dia 20 de agosto e
vai até outubro.

Importância da
Taça das Favelas

A competição já é
uma realidade no cenário futebolístico nacional e tem o capitão
do Penta, Cafu, como
embaixador do torneio.
Nomes históricos do futebol brasileiro como
o baixinho Romário,
tetracampeão mundial
com a seleção brasileira em 1994, e muitos
outros campeões mundiais, apoiam a competição.
Em Goiás, o meia
Kauê, campeão da Taça
das Favelas em dezembro do ano passado,
pertence ao quadro de
atletas do elenco profissional do Atlético
Clube Goianiense e vários outros jogadores
estão na base do Goiás
e de outros clubes. O
cenário não é diferente
entre as mulheres. Destaque para a meia Samara, que hoje está no
elenco do Vila Nova.
(Lorenzo Barreto, especial para O Hoje)

Neto Pessoa deve ser titular contra o Ituano, neste sexta-feira (5)

Neto Pessoa pede que
Tigre entenda a Série B
Com quatro pontos conquistados nas últimas duas rodadas,
o Vila Nova iniciou o segundo
turno da Série B do Campeonato Brasileiro da maneira
como manda o figurino. Vencendo em casa e buscando um
ponto longe de seus domínios.
Os resultados fizeram com que
o Tigre despertasse e se aproximasse de deixar a lanterna
da competição nacional.
Coincidentemente, as duas
partidas tiveram a presença do
atacante Neto Pessoa. Contratado para o restante da temporada, o jogador estreou no triunfo contra o Vasco, no Serra Dourada, e marcou o tento colorado
no empate com o Novorizontino, fora de casa. Segundo o atleta, a equipe está evoluindo, o
que é o mais importante, e é
preciso pensar que o campeo-

nato é longo e que o time precisa
fazer valer o mando de campo
para trazer de volta a confiança
da torcida vilanovense.
“Estamos evoluindo. Isso é
o mais importante. É um campeonato longo. Não adianta
pensar em apenas dois ou três
jogos. Temos que ter calma e
saber jogar o campeonato, saber viver o momento. E temos
que fazer com que nossa casa
seja um trunfo, um algo a
mais. Temos que ter esse poderio em casa. Precisamos jogar diferente, para trazer de
volta a confiança do torcedor,
pois precisamos muito deles”,
disse Neto Pessoa.
Neto também cita que, neste
momento difícil pelo qual atravessa o Colorado, é preciso sair
da zona de rebaixamento e se
manter fora dela. Para isso,

ele diz que é preciso ajustar
algumas coisas e entender a
Segundona, que está em um
momento muito psicológico.
“Estamos vivendo uma fase
muito complexa. Sabemos que
temos alguns ajustes para acertar em campo. Mas o momento
do campeonato é muito psicológico. Temos que sair dessa
situação, mas não adianta apenas sair. Temos que nos manter
fora. Se ganharmos dois jogos,
saímos do Z4. Mas temos que
pensar em sair e nos manter
longe (da zona de rebaixamento). Temos que entender o campeonato que estamos jogando.
A fusão dessas coisas, se conseguirmos ter o equilíbrio, vai
fazer com que o grupo fique
mais forte”, finalizou o atacante. (Breno Modesto, especial para O Hoje)

8

n

ohoje.com
GOIÂNIA, SEXTA-FEIRA, 5 DE AGOSTO DE 2022

ESPORTES

Divulgação/Vila Nova FC

Allan Aal destaca que Tigre precisa entrar 100% focado diante do Ituano, no Serra Dourada

allaN aal proJeta coNfroNto

difícil diante do Ituano

Maiara Dal Bosco
Nesta sexta-feira (05), o
Vila Nova enfrenta o Ituano,
pela 22ª rodada da Série B.
Marcado para às 19h, no Serra Dourada, o jogo é mais um
passo importante para que o
colorado fique mais perto de
sair não só da lanterna, mas
também da zona de rebaixamento. Por outro lado, o adversário do Vila venceu as
duas partidas do segundo turno, o que contribui para que
o técnico colorado, Allan Aal,
projete um confronto difícil
no Serra Dourada.
“Contra o Ituano vai ser
um jogo mais difícil. O que
eu tenho passado para os atletas é que cada partida que
vem à nossa frente, se torna
mais difícil. Vamos enfrentar
um adversário que está invicto neste segundo turno,
com 100% de aproveitamento
e que vem também num mo-

Vila Nova enfrenta o Ituano, invicto no 2º turno,
visando deixar a lanterna e a zona de rebaixamento
mento bom”, afirma Aal.
Para vencer o adversário
que define como competitivo,
aguerrido e que tem uma característica de transição muito
rápida e muito objetiva, Aal
destaca que o Tigre precisa
entrar concentrado e focado.

“E também sabendo das nossas
condições e que, pra nós, cada
jogo realmente é uma decisão.
Nós já mostramos que independente do adversário e das
circunstâncias, nós quando jogamos uma partida com foco
e 100% concentrados, temos

condições de enfrentar qualquer adversário”, pontua.
Sobre a preparação, o técnico ressalta que vem aproveitando o momento de bons
resultados para também cobrar mais dos jogadores. “E
para trabalhar mais, para que

FICHA TécNica
Vila Nova x Ituano
Data: 05 de agosto de 2022. Horário: 19h. Local: estádio serra dourada, Goiânia (GO). Árbitro: rodrigo Jose Pereira de lima (Pe). Assistentes: alessandro alvaro rocha de Matos e Francisco chaves
Bezerra Junior (Pe). VAR: rodrigo d’alonso Ferreira (sc)
Vila Nova: Tony; Pedro Bambu (railan), rafael
donato, alisson cassiano e Willian Formiga; ralf,
romário e arthur rezende; Matheus souza,
Neto Pessoa e Pablo dyego
Técnico: allan aal

Ituano: Filipe; lucas dias, rafael Pereira e
Bernardo; raí ramos, caique, lucas siqueira e roberto; Gabriel Barros, João victor e aylon
Técnico: carlos Pimentel

a gente possa diminuir esses
pequenos erros que a gente
vem cometendo e às vezes pagando um preço alto pelos
três pontos. Obviamente que
ninguém erra porque quer, é
um grupo muito comprometido com o trabalho, que vem
procurando entender a cada
dia a nossa ideia, e que vamos
ter que, em cada jogo deixar
o nosso 100%, em todos os aspectos”, frisa Aal.
Aal pontua ainda que o fato
de o Vila ter pontuado nas últimas rodadas ajuda o grupo
a ter confiança e a transformar
essa ansiedade, em motivação.
“Anteriormente, o cenário era
um pouco pior, que a gente
precisava de duas vitórias seguidas para se aproximar [da
saída do rebaixamento] Hoje,
com uma vitória, a gente fica
a um ponto de duas, três equipes, conforme o resultado. Isso
vai nos dando confiança”, finaliza. (Especial para O Hoje)
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Principal fator para a queda
no consumo do alimento é a
renda cada vez mais escassa
em um cenário de inflação e
crises econômicas

Quantidade de carne bovina na mesa
do brasileiro é a menor em 30 anos
País é o 2º maior produtor do alimento, mas dolarização desestimula o consumidor interno
Daniell Alves
O consumo de carne bovina deve
cair ao menor nível nos últimos 26
anos, com 24,8 kg consumidos por
cada brasileiro durante o ano de
2022, apontam dados da Companhia
Nacional de Abastecimento (Conab).
De acordo com o estudo, a maior
proporção da série histórica foi registrada em 2006, quando havia uma
disponibilidade de 42,8 kg de carne
bovina por pessoa. Alta no preço e
insegurança alimentar são fatores
que influenciaram na queda do consumo, avaliam especialistas.
Cada vez mais distante da mesa
dos brasileiros, principalmente daqueles de baixa renda, o consumo da
carne começou a cair quando o Produto Interno Bruto (PIB) per capita
teve uma redução, conforme explica
o analista de mercado do Instituto
para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás (IFAG), Marcelo Penha.
“A renda está diretamente ligada
ao consumo, especialmente para os
brasileiros que recebem de um a
dois salários mínimos, isso interfere
diretamente no consumo da carne”,
avalia. Entretanto, nos próximos
anos, a previsão é que o país retome
a economia. “Isso irá promover impacto no consumo da proteína e acredito que isso pode melhorar a partir
de 2023, fortalecendo o poder de
compra dos consumidores”, aponta.
No quesito, produção de carne bovina
o Brasil é líder mundial e vem registrando aumento nos últimos anos.

Preço alto

A carne bovina tem se tornado
um item de luxo nas refeições. E a
tendência pode ser de alta de preço
nos açougues. “O custo de produção
vem subindo muito, já que a pecuária tem o perfil diferente dos outros
segmentos. O porco leva em torno
de 120 dias para ficar pronto e a
ave cerca de 45 dias. Já o boi demora
de dois a três anos”, ressalta.
Somado a isso, a área para produção desses animais também são bem
diferentes e com investimentos distintos. “O processo do frango e do
suíno são em sistemas confinados em

Exportação é mais
interessante para o
produtor, tendo em vista
que recebe pela produção
em dólar

galpões. No bovino é possível realizar
a fase de engorda no sistema de confinamento e a outra parte é extensiva,
o que demanda muito investimento
de capital. É uma carne que pode
ficar cada vez mais cara”, prevê.

Demanda externa
e fatores cambiais

Mesmo com a redução no consumo por parte dos brasileiros, o mercado de carnes internacional tem
ficado bastante aquecido devido à
demanda externa pelas compras vindas da China, avalia Luiz Carlos Ongaratto, professor e mestre em economia. “Também temos fatores cambiais, como a desvalorização do real.
A carne brasileira ficou mais barata
para exportar e, com isso, a produção
de carne foi direcionada para fora.
Isto fez com que o consumidor brasileiro tivesse que pagar o preço internacional dessa carne”, diz.
O economista aponta que há diversos relatos de famílias que já deixaram de consumir carne bovina e
outras que têm optado por comprar
em menor quantidade. “Estão fazendo
substituições, seja com frango, carne
suína ou também por ovos. Um dos
reflexos do crescimento no preço dos
ovos é o aumento da demanda por
ser um alimento substituto da carne.
Então, o consumidor vai misturando
outros alimentos na carne e utilizando

menos quantidades. Atualmente, a
carne tem tido um peso grande dentro
da cesta básica e é necessário realizar
cortes”, finaliza.

Substituição da proteína

Na casa do empreendedor Sérgio
Pereira, 43 anos, a carne bovina não
deixou de ser consumida, mas houve
mudanças nos churrascos tradicionais
aos fins de semana. A família tem
optado por investir em mais pratos
de acompanhamentos. “Já é uma tradição sempre comemorar com um
churrasco, mas também não podemos
deixar de economizar”, conta ele.
Durante a semana, as verduras e
saladas também estão sendo feitas
em maior quantidade. O frango, que
tem valor mais baixo, tem sido consumido com mais frequência. “Estamos fazendo novas receitas com carne
moída, que dá para fazer almôndegas
recheadas, além também do frango.
São pratos mais em conta, mas também muito saborosos”, aponta.

Exportações em crescimento

De acordo o levantamento da Conab, as exportações de carne de frango
tendem a crescer 6% e podem atingir
um novo recorde neste ano, ultrapassando 4,7 milhões de toneladas.
Também é esperado um aumento
para os embarques de carne bovina
na ordem de 15%, sendo estimado

em 2,84 milhões de toneladas. “Já o
mercado de suínos apresenta uma
desaceleração, principalmente pelo
mercado chinês que vem recuperando
paulatinamente sua produção. Com
isso, as exportações apontam para
uma ligeira queda de aproximadamente 2%, e sendo estimada em pouco
mais de 1 milhão de toneladas”.
O analista do IFAG informa que a
previsão para esse ano é que a produção do boi vai crescer 3,4%, o frango
em torno de 2,3% e o suíno vai cair
2,83%. “No primeiro semestre, o Brasil
conseguiu aumentar as exportações
de toneladas em cerca de 21,9%, passando de 1 milhão de toneladas. Já as
exportações por quilo de carne bovina
aumentaram em quase 25%.” Goiás
exportou de carne bovina US$ 833
milhões de dólares e isso representa
cerca de 18% a mais do que no mesmo
período de 2021. Os maiores destinos
são: China, EUA, Egito e Chile.

Produção de aves e suínos

Para aves, a produção se mantém
próxima a 15 milhões de toneladas,
o que garante uma disponibilidade
per capita de 48,6 quilos por habitante no ano, mostra a pesquisa da
Conab. “O índice, que atingiu o maior
nível no ano passado chegando a
50,5 kg, apresenta uma ligeira queda
de 3%, dada a pequena redução da
oferta, aumento das exportações e
crescimento da população brasileira”.
No caso de suínos, é esperada a
maior produção para a série histórica, sendo estimada em 4,84 milhões
de toneladas, um acréscimo de cerca
de 3% na oferta do produto quando
comparado com 2021. “Esse cenário
contribui para a tendência de leve
aumento na disponibilidade per capita de carne suína no mercado brasileiro, saindo de 16,9 para 17,5 kg
por habitante/ano, o que implica
em maior oferta e pressão de baixa
para os preços do produto”.

60 milhões de pessoas com insegurança alimentar
Além do aumento no preço da
carne, outro fator que interfere
na redução do consumo é o aumento da fome no Brasil. O número de brasileiros que enfrentaram algum tipo de insegurança
alimentar ultrapassou a marca de
60 milhões de pessoas, atingindo
um em cada três brasileiros, se-

gundo dados da Organização das
Nações Unidas para a Alimentação
e a Agricultura (FAO).
A instituição alertou que o mundo “se afastou” do objetivo de erradicar a fome até 2030. O documento mostra que o número de
pessoas que lidaram com algum
tipo de insegurança alimentar foi

de 61,3 milhões, número alarmante
considerando que a população brasileira é estimada em 213,3 milhões.
No país, os últimos números da
FAO revelam uma piora sensível da
insegurança alimentar. Entre 2014
e 2016, atingiu 37,5 milhões de pessoas — 3,9 milhões em condição
grave. Para a organização, a inse-

gurança moderada é medida quando
a população não tem certeza sobre
a capacidade de conseguir comida
e, em algum momento do ano, teve
de reduzir a qualidade e quantidade
de alimentos. A insegurança grave
é entendida quando as pessoas ficam sem alimentos por um dia ou
mais. (Especial para O Hoje)
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Manoel L. Bezerra Rocha

Medida também amplia crédito aos empregados da CLT

Sancionada
lei que libera
consignado para
o Auxílio Brasil
O presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei nº
14.431/2022 que libera o crédito consignado a beneficiários
do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e de programas
federais de transferência de renda, como o Auxílio Brasil.
A medida também amplia a margem de crédito consignado
aos empregados regidos pela Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT) e aos segurados da Previdência Social.
O texto foi aprovado no Congresso em julho. O empréstimo consignado é aquele concedido com desconto automático das parcelas em folha de pagamento ou benefício.
Os beneficiários do Auxílio Brasil poderão fazer empréstimos de até 40% do valor do benefício e autorizar a
União a descontar o valor da parcela dos repasses mensais.
De acordo com o texto, a responsabilidade sobre a dívida
“será direta e exclusiva do beneficiário''. A União não poderá ser responsabilizada, ainda que subsidiariamente,
em qualquer hipótese”, determina a lei.
Em nota, a Secretaria-Geral da Presidência explicou
que a medida visa “atenuar os efeitos da crise econômica
que atingiu as famílias brasileiras durante o período
de pandemia, uma vez que o benefício previdenciário
ou assistencial é, muitas vezes, a única fonte de renda
familiar”. A partir deste mês, até dezembro, o valor do
Auxílio Brasil passará de R$ 400 para R$ 600.

Alerta

O economista e professor de Mercado Financeiro da
Universidade de Brasília César Bergo alerta para que as
pessoas fiquem atentas ao assédio das instituições financeiras e para não cair em golpes, e ressalta a importância da educação financeira, principalmente para esse
público de renda mais baixa. “É importante esse alerta
para que as pessoas possam agir de maneira racional e
não emocional [na aquisição de empréstimos]”, disse.
“Muitas vezes, elas não têm noção do que é juros, do
que é empréstimo”, explicou. “De repente ela assume
uma dívida, depois o que ela recebe para poder se
manter já é pouco e fica menor ainda. Porque o objetivo
maior dessa ajuda [Auxílio Brasil] é [beneficiar as]
pessoas que, muitas vezes, estão totalmente fora do mercado de trabalho e não têm outra renda”, acrescenta.
Ainda assim, para o economista, a medida é positiva
e abre um mercado de crédito para esse público investir
no seu bem-estar e na melhoria da qualidade de vida,
como na aquisição de bens duráveis de maior valor,
ou mesmo para pagamento de dívidas com juros mais
altos. “Ela pode pegar o empréstimo e liquidar a dívida
do cartão de crédito, por exemplo, e ficar com juros
menores, pagando prestação mensal”, disse.

Aumento de crédito

A nova lei também ampliou a margem de crédito
consignado, que é o limite máximo que poderá ser
comprometido pelo desconto em folha, aos empregados
regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e
aos segurados do Regime Geral de Previdência Social.
De acordo com o texto, aposentados e pensionistas
da Previdência, incluindo os beneficiários do BPC, poderão comprometer até 45% do valor dos benefícios
com consignados. Do total, 35% podem ser usados para
empréstimos, financiamentos a arrendamentos mercantis; 5% para operações (de saques ou despesas) contraídas por meio de cartão de crédito consignado; e 5%
para gastos com o cartão de benefícios.
Para os trabalhadores regidos pela CLT, o limite é
de 40%, sendo 35% para empréstimos, financiamentos
a arrendamentos mercantis e 5% para amortização de
despesas e saques com o cartão de crédito consignado.
O cartão de crédito consignado funciona como um
cartão de crédito na hora da compra, mas a dívida é
descontada automaticamente do salário.

Vetos

O presidente Bolsonaro vetou o trecho que previa
que o total de consignações facultativas para o servidor
público não poderia exceder 40% da remuneração
mensal, dos quais 35% exclusivos para empréstimos,
financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% para
o cartão de crédito consignado.
Em mensagem encaminhada ao Congresso Nacional,
o governo justificou que empréstimos, financiamentos e
arrendamentos mercantis são apenas uma das modalidades
passíveis de serem consignadas em folha pelo servidor.
Outro trecho vetado determina que, se não houver leis
ou regulamentos locais definindo valores maiores, o limite
do consignado será de 40% para militares e servidores públicos de qualquer ente da Federação, ativos ou inativos.
O Congresso tem 30 dias para analisar os vetos, podendo mantê-los ou der. (ABr)

| juridica@ohoje.com.br

PL prevê pena mais grave para crimes
cometidos através de redes sociais
O Plenário da Câmara dos Deputados
aprovou proposta que estabelece punição
para quem aplica golpes por meio das redes
sociais. A pena será maior quando a vítima
é idosa ou parte de uma relação amorosa.
A proposta aprovada, que segue para o Senado, é o substitutivo ao Projeto de Lei
4229/15. Pelo PL, pode ser proposta a alteração ao Código Penal para incluir novas
hipóteses do crime de estelionato, que é a
busca de vantagem por meio de fraudes
que induzam a vítima a erro: estelionato
emocional, fraude eletrônica, estelionato
contra idoso ou vulnerável. Segundo o
relator do PL, “o crime de estelionato foi
potencializado pela internet e as novas interações por meio de redes sociais e outros
aplicativos”. Reiterando, segundo o relator,

o criminoso utiliza-se da facilidade do meio
virtual para enganar suas vítimas, o que
enseja um agravamento da reprimenda a
ser imposta nesses casos”. Pelo texto aprovado, o estelionato emocional ocorre se a
vítima entregar bens ou valores como parte
de uma relação afetiva. O criminoso poderá
ser enquadrado como estelionatário e estará
sujeito à pena de 1 a 5 anos. A pena será de
4 a 8 anos no caso de fraude eletrônica com
uso de informações fornecidas pela vítima
ou terceiros por meio de contatos nas redes
sociais, telefones ou e-mail. Os golpes aplicados por clonagem de aplicativos serão
punidos com a mesma pena. A pena será o
triplo se a vítima for idosa ou pessoa vulnerável, crime que será incluído ainda no rol
dos crimes hediondos (Lei 8.072/90).

Novo presidente
Tomou
posse
como presidente do
Superior Tribunal Militar (STM), o ministro
general de Exército
Lúcio Mário de Barros
Góes. O evento ocorreu no Plenário do Tribunal e teve transmissão pelo Canal do STM
no Youtube. Participaram da cerimônia ser-

vidores e ministros da
Corte, o presidente do
Supremo Tribunal Federal (STF), ministro
Luiz Fux, o ministro
de Estado da Defesa,
General de Exército
Paulo Sérgio Nogueira
de Oliveira e a viceprocuradora-geral da
República, Lindôra
Maria Araújo.

Sem obrigação
A 8ª Turma do
Tribunal Regional
Federal da 1ª Região
(TRF1) manteve a decisão que julgou procedente o pedido de
uma empresa para
desobrigá-la do recolhimento de juros
incidentes sobre a
prorrogação de prazo de bens em regime de "admissão
temporária para uti-

lização econômica",
instituídos indevidamente por norma da
Receita Federal publicada em 2015 (IN
RFB 1.600/2015). O
Colegiado assim decidiu ao negar provimento à apelação
da União, contrária
à sentença que entendeu pela ilegalidade da obrigação instituída.

STJ decide sobre
amplitude de efeitos
de decisão sobre
medicamentos
A Primeira Turma do Superior Tribunal
de Justiça (STJ), por unanimidade, reafirmou que é possível a atribuição de
efeitos amplos à sentença proferida em
ação civil pública na qual se pede medicamento para um paciente específico.
No caso dos autos, o Ministério Público
postulou que o poder público fornecesse
o medicamento Spiriva a uma mulher
com enfisema e a outros pacientes com
idêntico problema de saúde.

Alteração legislativa autoriza
sustentação oral de advogado em agravo
Em atendimento à atualização do Estatuto da Advocacia, alterado pela Lei
14.365/2022, sancionada em junho, os advogados que atuam em processos no Tribunal Superior do Trabalho (TST) poderão
manifestar-se na plenitude do seu direito
por 10 minutos nos julgamentos de agravos,
após decisões monocráticas em recursos
de revista ou de embargos. A regra já foi
respeitada na última terça-feira (2), na
sessão da Subseção II Especializada em
Dissídios Individuais (SDI2). A ação foi
adotada por determinação do presidente

do TST e do Conselho Superior da Justiça
do Trabalho (CSJT), ministro Emmanoel
Pereira, que se antecipou à atualização do
Regimento Interno da Corte e obteve a
concordância dos ministros participantes
da sessão. “A lei está acima do Regimento,
e cumprir o que está na lei é nossa obrigação. Nesse caso, observar esse princípio é
também uma forma de respeitar e valorizar
a atuação do advogado, que é o elo entre
o cidadão e a Justiça. Não se deve restringir
ou diminuir o direito de usar a tribuna”,
destacou o presidente do TST.

RÁPIDAS

t

2 Legislação sobre MP estadual - Assembleia Legislativa de Goiás inicia tramitação do
projeto de lei nº 10.334/22 da Procuradoria-Geral de Justiça que promove a alteração da legislação de regência do Ministério Público de Goiás (MPGO). (Especial para O Hoje)

Petrobras anuncia redução
de R$ 0,20 no preço do diesel
A Petrobras anunciou na
manhã desta quinta-feira (4)
a redução de R$ 0,20 (3,6%)
no preço do óleo diesel nas
refinarias. A medida já começa a valer a partir de hoje.
Com a redução, o preço médio
do litro vendido para a distribuidoras passará de R$ 5,61
para R$ 5,41.
“Essa redução acompanha
a evolução dos preços de referência, que se estabilizaram
em patamar inferior para o
diesel, e é coerente com a
prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio
dos seus preços com o mer-

cado global, mas sem o repasse para os preços internos
da volatilidade conjuntural
das cotações internacionais
e da taxa de câmbio”, disse a
estatal em comunicado.

Gasolina

Na última quinta-feira
(28/7), a Petrobras anunciou
corte no preço da gasolina para
as distribuidoras. Desta vez, o
corte é de 3,9%. A redução dos
preços foi a segunda na gestão
de Caio Paes de Andrades, que
assumiu a presidência da estatal no fim de junho.
Com o corte, a gasolina

passará a ser vendida pelas
refinarias a, em média, R$
3,71 por litro, uma queda de
R$ 0,15 por litro.
“Essa redução acompanha
a evolução dos preços de referência, que se estabilizaram
em patamar inferior para a
gasolina, e é coerente com a
prática de preços da Petrobras,
que busca o equilíbrio dos seus
preços com o mercado global,
mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade
conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio”, disse a estatal. (Luan Monteiro, especial para O Hoje)
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Segundo economista, o grande problema por trás da alta do IGP-M é a influência do dólar no índice; Com o taxa alta, a maioria das imobiliárias precisaram reajustar

Goiânia é a capital com maior
alta no reajuste do aluguel
Maria Paula Borges
Um levantamento feito pela
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) e pelo
Zap +, que analisa dados do
mercado imobiliário, aponta
que Goiânia é a capital brasileira com maior alta no reajuste do aluguel desde janeiro
deste ano. Com 19,55% de aumento, Goiânia lidera o ranking seguida de Florianópolis
(18,6%) e Salvador (15,26%).
Conforme apresenta a pesquisa, o bairro com o maior
valor médio do aluguel é o
Jardim Goiás (R$ 41/m²). Em
seguida, o levantamento mostra que os setores goianos
com aumento mais significativo são Setor Marista (R$
40,50 m²), Setor Bueno (R$
26,90/m²) e Bela Vista, Setor
Pedro Ludovico, Jardim Esmeralda (R$ 22,60/m²).
Já os bairros da capital que
apresentaram menor valor
médio do aluguel foram Setor
Sudoeste, com R$ 18,8 m², Jardim América, com R$ 18,1/m²,
Setor Sul e Setor Central, ambos com R$ 15/m². Além disso,
o Setor Oeste apresentou preço
médio de R$ 21,7/m² e a Nova

Bairros com valor médio mais caro na locação de imóveis
são Jardim Goiás, Setor Marista, Bueno e Bela Vista
Suíça, R$ 21,7/m².
De acordo com a pesquisa
da Fipe em conjunto com o
Zap +, nos últimos 12 meses, o
Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) sofreu alta de
10,70%, mas especialistas da
plataforma avaliam que os valores aumentaram devido à lei
da oferta e da procura.
O IGP-M é divulgado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV-IBRE)
e visa ser uma medida abrangente do movimento de preços,
englobando diferentes atividades e etapas distintas do
processo produtivo. O cálculo
do Índice leva em consideração a variação de preços de
bens e serviços, como matérias-primas utilizadas.
Segundo o economista Aurélio Troncoso, o grande problema por trás da alta do IGPM é a influência do dólar no
Índice. “Quando você pega a
cesta de mercadoria que compõe o IGP-M tem as commo-

dities, as matérias primas e
material de construção. Quase
todos os produtos importados
que chegam aqui no Brasil e
as matérias primas que entram estão diretamente ligados ao dólar, fazendo com que
o IGP-M suba. Se o dólar está
em baixa, o IGP-M acaba caindo”, afirma.
Além disso, o levantamento utilizou como objeto de
análise 3.140 anúncios de aluguéis residenciais em Goiânia,
mostrando que a variação em
junho deste ano foi de 0,25
pontos percentuais positivos
e que o acumulado em 12
meses foi de 25,46%.

Aumento do aluguel

De acordo com Aurélio,
quando o IGP-M está alto, é
um fato que influencia no aluguel, uma vez que é colocado
como indexador para subir o
valor. “Esse aumento do IGPM faz com que as pessoas, na
hora de ajustar o aluguel, peguem o índice. Infelizmente,

ele está ligado principalmente
ao dólar, fazendo com que o
valor do aluguel fique mais
alto e impacta diretamente em
tudo. Portanto, todos os contratos indexados ao índice vão
utilizá-lo”, explica.
Segundo o economista, em
2020 e 2021, quando o índice
estava muito alto, a maioria
das imobiliárias e pessoas que
tiveram que reajustar o aluguel utilizaram o Índice de
Preços ao Produtor Amplo
(IPCA), que faz parte da base
de cálculo do IGP-M, mas o
Geral de Preços – Mercado
está em vários contratos. “O
interessante no Brasil não seria
utilizar qualquer tipo de índice
para aumentar o aluguel, teria
que ser um acordo entre quem
está alugando e quem é o dono
do imóvel. Eles teriam que
reajustar de acordo com o próprio mercado, sem ter o indexador em contrato”.

Alternativas

Caso o dólar diminua, o

IGP-M sofre a mesma reação,
mas é importante lembrar que
existe a taxa Selic, que é a base
para quase todos os financiamentos imobiliários. Segundo
o economista, devido a alta da
Selic, não é o momento ideal
para fazer um financiamento
de imóvel, mesmo com os altos
valores de aluguel.
“Financiar um imóvel depende muito do mercado.
Aqui no Brasil é complicado
quando você reduz alguma
coisa, já que naturalmente
prejudica outra. O financiamento hoje, caso a pessoa vá
financiar qualquer coisa junto
à Caixa Econômica Federal
ou outros bancos para comprar uma casa própria, a taxa
de juros vai estar alta”, afirma,
explicando que a taxa Selic
alta gera aumento na taxa de
financiamento.
Segundo Aurélio, a alternativa mais viável para o momento é a negociação entre
locador e locatário para redução ou aumento mínimo
do valor do aluguel, ressaltando novamente que não é
o momento ideal para a compra de um imóvel. (Especial
para O Hoje)

SALDO

Poupança tem retirada líquida de R$ 12,66 bi
A aplicação financeira mais
tradicional dos brasileiros continua a enfrentar a fuga de recursos. Em julho, os brasileiros
sacaram R$ 12,66 bilhões a mais
do que depositaram na caderneta
de poupança, informou ontem
(4) o Banco Central (BC). Essa foi
a maior retirada líquida (saques
menos depósitos) registrada para
meses de julho desde o início da
série histórica, em 1995.
Com o desempenho de julho, a poupança acumula retirada líquida de R$ 63,15 bilhões nos sete primeiros meses do ano. Essa é a maior retirada acumulada para o período desde o início da série
histórica, em 1995.
Em 2022, a caderneta registrou captação líquida (mais
depósitos que saques) apenas
em abril, quando o fluxo ficou
positivo em R$ 3,51 bilhões.
Nos demais meses, as retiradas superaram os depósitos,
num cenário de alta da inflação e do endividamento, combinado com rendimentos

ABr

A poupança acumula retirada líquida de R$ 63,15 bilhões nos sete primeiros meses do ano
mais baixos por causa dos
aumentos da taxa Selic (juros
básicos da economia), que
tornam outras aplicações de
renda fixa mais atraentes.
Em 2020, a poupança registrou captação líquida (depósitos menos saques) recorde de R$ 166,31 bilhões. Contribuiu para o resultado a instabilidade no mercado de tí-

tulos públicos no início da
pandemia de covid-19 e o pagamento do auxílio emergencial, que foi depositado em
contas poupança digitais da
Caixa Econômica Federal.
No ano passado, a poupança registrou retirada líquida
de R$ 35,5 bilhões. A aplicação
foi pressionada pelo fim do
auxílio emergencial, pelos

rendimentos baixos e pelo endividamento maior dos brasileiros. A retirada líquida –
diferença entre saques e depósitos – só não foi maior que
a registrada em 2015 (R$ 53,57
bilhões) e em 2016 (R$ 40,7
bilhões). Naqueles anos, a forte crise econômica levou os
brasileiros a sacarem recursos
da aplicação.

Rendimento

Até recentemente, a poupança rendia 70% da Taxa
Selic (juros básicos da economia). Desde dezembro do
ano passado, a aplicação passou a render o equivalente
à taxa referencial (TR) mais
6,17% ao ano, porque a Selic
voltou a ficar acima de 8,5%
ao ano. Atualmente, os juros
básicos estão em 13,75% ao
ano. O aumento dos juros,
no entanto, foi insuficiente
para fazer a poupança render mais que a inflação, provocando a fuga de alguns
investidores.
Nos 12 meses terminados
em julho, a aplicação rendeu
6,2%, segundo o Banco Central.
No mesmo período, o Índice
Nacional de Preços ao Consumidor-15 (IPCA-15), que funciona como prévia da inflação
oficial, atingiu 11,39%. O IPCA
cheio de julho será divulgado
no próximo dia 9 pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). (ABr)
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China dispara 11 mísseis em
águas nos arredores de Taiwan
O comando dos
militares chineses
afirmou em
comunicado
que a ação teve
como alvo o mar
no leste da ilha
A China disparou vários
mísseis ao redor de Taiwan
nesta quinta-feira (4), lançando exercícios militares sem
precedentes um dia após uma
visita da presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi,
à ilha autogovernada que Pequim considera parte de seu
território soberano.
Os exercícios, os maiores
já realizados pela China no
Estreito de Taiwan, começaram conforme programado
ao meio-dia e incluíram disparos reais nas águas ao norte, sul e leste de Taiwan, elevando as tensões na região
ao nível mais alto em um
quarto de século.
O Comando do Teatro
Oriental da China disse - por
volta das 15h30 (horário local)
- que completou vários disparos de mísseis convencionais em águas ao largo da
costa leste de Taiwan, como
parte de exercícios planejados
em seis zonas diferentes que
Pequim disse que ocorrerão
até o meio-dia de domingo.

Regras violadas

O Ministério da Defesa de
Taiwan afirmou que 11 mís-

China dispara
mísseis perto de
Taiwan em protesto
à visita de Pelosi

seis balísticos Dongfeng chineses foram disparados em
águas ao redor da ilha. A última vez que a China disparou
mísseis em águas ao redor
de Taiwan foi em 1996.
Autoridades de Taiwan
condenaram os exercícios,
dizendo que eles violam as
regras da Organização das
Nações Unidas (ONU), invadem seu espaço territorial

e são um desafio direto à livre navegação.
As tensões estavam aumentando antes da visita não
anunciada de Pelosi, que esteve na ilha mesmo com alertas enfáticos da China contrários à viagem.
Antes do início oficial dos
exercícios de hoje, navios da
Marinha chinesa e aeronaves
militares cruzaram brevemente a linha mediana do Estreito
de Taiwan várias vezes pela
manhã, disse à agência Reuters uma fonte taiwanesa.
Ao meio-dia, navios de
guerra de ambos os lados
permaneciam na área e nas
proximidades, e Taiwan enviou jatos e sistemas de mísseis para rastrear várias

aeronaves chinesas que cruzavam a linha.
"Eles voaram para dentro
e depois para fora, de novo
e de novo. Eles continuam
a nos perturbar", disse a
fonte taiwanesa.
A China, que reivindica
Taiwan como parte de seu
território e se reserva o direito de tomar a ilha à força,
afirmou que suas diferenças
com a ilha autogovernada são
um assunto interno.
"Nossa punição aos obstinados pela independência de
Taiwan, força externa é razoável, legal", disse o escritório chinês de assuntos de Taiwan, com sede em Pequim.
Em Taiwan, a vida estava
praticamente normal, apesar

das preocupações de que Pequim pudesse dar o passo
sem precedentes de disparar
um míssil sobre a ilha principal, semelhante a um lançamento da Coreia do Norte
sobre a ilha de Hokkaido, no
norte do Japão, em 2017.

Japão

Cinco mísseis balísticos
disparados pela China parecem ter caído na zona econômica exclusiva do Japão
(ZEE), disse o ministro da
Defesa japonês, Nobuo Kishi,
nesta quinta-feira, acrescentando que foi o primeiro incidente desse tipo.
O ministro acrescentou que
o Japão apresentou um protesto por vias diplomáticas.

LÍBANO

Silos de grãos desabam no porto de Beirute

Silos de grãos desabam no porto de Beirute
em aniversário de 2 anos da explosão

O Líbano, nesta quinta-feira (4), marcou dois anos desde
que uma enorme explosão
no porto de Beirute matou
pelo menos 220 pessoas, feriu
milhares e devastou partes
da capital.
No segundo aniversário
do desastre, vários silos de
grãos que foram gravemente
danificados pela explosão desmoronaram, a apenas centenas de metros de onde a multidão se reunia para um protesto na orla da cidade.
Os silos de concreto racharam e caíram, enviando
uma nuvem de fumaça para
o céu. Os manifestantes co-

briram a boca em descrença.
“A cena dos silos de Beirute
em colapso novamente nos
lembra a explosão de 4 de
agosto de 2020. E hoje é 4 de
agosto – dois anos depois, a
investigação ainda não foi resolvida, a reconstrução não
acabou e o medo está entre
todos”, disse uma enfermeira
libanesa, Hisham Al-Assad, à
Agência Reuters.
“Ver a fumaça saindo – especialmente porque eu estava
aqui durante a explosão – desencadeia uma memória muito ruim. Era a mesma fumaça
saindo dos silos para o céu”,
disse Samer al-Khoury, ma-

nifestante de 31 anos.
Milhares de manifestantes
marcharam em lágrimas na
capital libanesa nesta quinta-feira (4), marcando dois
anos desde uma explosão cataclísmica no porto de Beirute, com cânticos denunciando o fracasso do governo
em descobrir a verdade por
trás da explosão.
Os manifestantes, vestindo camisetas estampadas
com marcas de mãos vermelho-sangue, marchavam do
Ministério da Justiça do Líbano para a orla da cidade e
depois para o parlamento no
centro de Beirute.

GUERRA

Ucrânia diz que foi forçada a ceder no leste do país
A Ucrânia disse nesta quinta-feira (4) que foi forçada a
ceder parte do território no
leste do país diante de uma
ofensiva russa, e o chefe da
aliança militar da Organização
do Tratado do Atlântico Norte
(Otan) disse que Moscou não
deve poder vencer a guerra.
O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, descreveu
nesta semana a pressão que
suas forças armadas estavam
sofrendo na região de Donbass,
no leste da Ucrânia, como “inferno”. Ele falou de combates
ferozes em torno da cidade de
Avdiivka e da vila fortificada
de Pisky, onde Kiev reconheceu

o “sucesso parcial” de seu inimigo russo nos últimos dias.
Os militares ucranianos
disseram nesta quinta que as
forças russas montaram pelo
menos dois ataques a Pisky,
mas que suas tropas conseguiram repeli-los.
A Ucrânia passou os últimos oito anos fortalecendo
posições defensivas em Pisky,
vendo-a como uma zona tampão contra as forças apoiadas
pela Rússia que controlam a
cidade de Donetsk, cerca de
10 km a sudeste.
O general Oleksiy Gromov
disse em entrevista coletiva
que as forças ucranianas re-

capturaram duas aldeias ao
redor da cidade oriental de Sloviansk, mas
foram empurradas de
volta para a cidade de Avdiivka, depois de serem forçadas
a abandonar uma mina de
carvão considerada uma posição defensiva fundamental.
Segundo a pasta, suas forças infligiram pesadas perdas
às forças ucranianas ao redor
de Avdiivka e dois outros locais na província de Donetsk,
forçando as unidades de infantaria mecanizada de Kiev
a se retirarem.

Militar ucraniano pilota tanque na região de Donbass
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Martha Medeiros afirma
que a peça traz o espírito
meio esquizofrênico
desta época

Um encontro com
o afeto genuíno
Lanna Oliveira
Um casal que apenas interage
pelo celular, uma mulher que contrata uma dublê de si mesma e uma
jovem que decide viajar para Marte
e abandonar o amante, são histórias
que fazem alusão aos tempos em
que vivemos. Tratando de temas
cotidianos, os enredos que dão direcionamento ao espetáculo ‘Simples Assim’, apontam reflexões pertinentes. Com temporada em Goiânia, os atores Julia Lemmertz, Georgiana Góes e Pedroca Monteiro se
apresentam nesta sexta (5), sábado
(6) e domingo (7) no Teatro Madre
Esperança Garrido, às 21h e 19h.
A vida como ela é, personagens
palpáveis e temas cotidianos são
características explicitas nos textos
de Martha Medeiros, autora do espetáculo ‘Simples Assim’. Dando
ênfase na beleza da simplicidade,
na peça ela não faria diferente, já
que esta é uma adaptação de suas
coletâneas de crônicas ‘Quem diria
que viver iria dar nisso’ e ‘Simples
assim’. O trabalho de transposição
dos dez textos que são encenados
pelos atores foi feito pela própria
em parceria com a dramaturga Rosane Lima e ainda conta com a direção de Ernesto Piccolo.
A comédia abre espaço para uma
indagação: para onde foi a simplicidade do afeto tête-à-tête? O enredo
traz reflexões sobre a roda da vida e
os humanos em meio ao caos moder-

no, à solidão tecnológica, soterrados
por informações e desencontros. Em
entrevista ao Essência, a atriz Julia
Lemmertz revela que essa construção
se dá por meio da conexão entre as
cenas através dos personagens e suas
interações. “Sempre tem um que sai
de uma cena rumo a outra e encontra
com outros personagens. Assim, no
final a roda se completa”.
O espetáculo usa de uma estrutura dinâmica que engloba interpretação de vários personagens e
trocas rápidas para refletir sobre o
cotidiano com humor e afeto. Segundo Julia, essa correria nos bastidores torna tudo divertido e fluido.
Rosane Lima, coautora, complementa
lembrando que a estrutura do texto
de ‘Simples Assim’ segue um modelo
inspirado em ‘A Ronda’, clássico do
austríaco Arthur Schnitzler, com cenas aparentemente independentes,
mas com um personagem sempre
se repetindo no quadro seguinte.
Martha Medeiros afirma que a
peça traz o espírito meio esquizofrênico desta época. “A vida é difícil,
mas a simplicidade salva. Corruptos
existem, mas eles nada podem contra a morte. A tecnologia nos domina, mas o amor segue imperioso.
Tudo se entrelaça. É um texto para
rir e pensar sobre essa birutice
toda”, explica. Martha ainda acrescenta que as cenas exploram detalhes dessas relações no cotidiano,
procurando o que permanece de
humano nos personagens em meio

Baseado em dez crônicas
de Martha Medeiros, o
espetáculo ‘Simples
Assim’ abraça as relações
interpessoais no mundo
contemporâneo

a tantas transformações.
Para Ernesto Piccolo o espetáculo, por meio do humor, revela
uma contemporaneidade. “É antropológico. Ele tem um lado muito
humano e também traz lampejos
sociais e políticos muito atuais, retrata o nosso desconforto com as
coisas que estão acontecendo no
mundo”. Pedroca Monteiro compartilha a opinião do diretor e destaca que a peça olha para o agora e
aponta que, apesar de tudo, é necessário continuar. “Não adianta ir
para Marte, como decide uma das
personagens. É preciso estimular
as pessoas à mudança”, conclui.
‘Simples Assim’ propõe focar no
que realmente importa, tenta alcançar a simplicidade, que é algo
tão complexo e difícil. “É preciso
buscar gente que converse e se escute, que se aproxime pelo afeto,
pelo carinho, pela empatia, pelo
interesse pela vida do outro. É trocar, ouvir e ser ouvido”, diz Georgiana Góes. “E a Martha consegue
traduzir tudo de uma maneira popular, que se comunica com todos”,
elogia. Assim, a partir da identificação que o enredo causa no público, aquilo se torna importante
pra você em alguma medida, materializando a magia da arte.
Sucesso de público e crítica em
várias capitais do Brasil, o projeto
nasceu de uma ideia do produtor
Gustavo Nunes, em 2016, após um
encontro com Martha Medeiros, em

Porto Alegre. A parceria entre os
dois rendeu também o canal da escritora no YouTube, M de Martha,
além de outros projetos em parceria.
A escritora já teve outras obras
adaptadas para o teatro como ‘Divã’
e ‘Doidas e Santas’, mas esta é a
primeira vez que ela assina também
a versão do texto para o palco.
Permeando o compromisso com
as ideias e o espírito de Martha, Julia
Lemmertz sente que alcançaram o
equilíbrio nesta adaptação e que no
final todos sairão transformados
pela experiência. “’Simples Assim’ é
um espetáculo divertido, inteligente,
para tocar os corações e mentes de
quem nos der o prazer de nos assistir”, diz a atriz. Ela ainda afirma
que estão felizes por estarem em
Goiânia e diz ser uma oportunidade
única pra todos, atores e plateia.
“Queridos todos e todes de Goiânia,
estamos chegando para encontrar
vocês. Venham nos ver com os corações abertos! Estamos aguardando
vocês com carinho”, finaliza Julia
Lemmertz. (Especial para O Hoje)
Serviço
Espetáculo ‘Simples Assim’
Quando: Sexta (5), sábado (6) e
domingo (7)
Onde: Av. Contorno, Nº 241, Setor
Central - Goiânia
Horário: 21h, 21h e 19h
Ingressos:
guicheweb.com.br/simplesassim e
Komiketo T-4
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Uma fantasia romântica
Com mais de 400 milhões de exemplares vendidos no
mundo, rainha dos romances lança fantasia com jornada
arrebatadora povoada por fadas e sereias

O tema é ‘O Cinema Pela Igualdade e a Valorização da Mulher’

Cinema goiano
em foco
Abertas as inscrições do 6º
Festival de Cinema de Senador
Canedo, até 26 de setembro
Elysia Cardoso
Já estão abertas as inscrições para o 6º Festival
Nacional de Cinema de Senador Canedo. O 6º Festival
de Cinema de Senador Canedo Goiás (Curta Canedo)
é um dos maiores e dos
mais importantes festivais
de cinema do Estado de
Goiás. Há seis anos vem
valorizando a diversidade,
a igualdade racial e cineastas mulheres cis e trans
no estado.
O Festival neste ano
tem como tema: ‘O Cinema
Pela Igualdade e a Valorização da Mulher’ e tem
feito inúmeras ações durante o festival e no decorrer do ano neste intuito.
As inscrições podem ser
realizadas pelo site até o
dia 23 de agosto. Todas as
sessões são competitivas e
os vencedores receberão
os troféus da categoria premiada conforme o item IV
deste regulamento.
O Festival visa a contribuir com a valorização do
produto audiovisual autoral e traz em sua programação mostras com temáticas diversas de caráter
competitivo. Esta edição do
festival tem o objetivo de
divulgar o cinema nacional
de curta metragem, possibilitar intercâmbio para a
produção realizada em todos os Estados, incentivar
a produção de curtas-metragens em Goiás, além de
discutir meios e estratégias
para a produção, realização
e distribuição da produção
audiovisual e para a forma.
Estão aptos para inscrição filmes de curta-metragem com duração mínima
de 1 minuto e máxima de
30 minutos, incluindo créditos. Estão aptos curtasmetragens realizados a

partir de 1º de janeiro de
2019, que tenham cópia
de exibição em formato de
acordo com as especificações técnicas previstas neste regulamento.
Não serão aceitas inscrições de obras que já foram exibidas em quaisquer
das edições anteriores do
Festival de Cinema de Senador Canedo. Além disso,
a inscrição é gratuita e virtual, não sendo aceita nenhuma outra forma de inscrição. A curadoria é formada por profissionais com
renomada experiência na
área audiovisual e habilidade para analisar todos
filmes seguindo critérios
técnicos e artísticos. Cabe
à curadoria designar os filmes selecionados à mostra
mais adequada à linguagem e outros requisitos artísticos e técnicos da obra.

Nora Roberts, a rainha
do romance mundial, tem
uma nova casa editorial no
Brasil: a Editora Planeta.
Pelo selo Essência, uma das
autoras mais lidas da história, com 400 milhões de
exemplares vendidos, publica ‘O despertar’.
A fantasia romântica, arrebatadora, tem como pano
de fundo as colinas verdejantes da Irlanda. Repleta
de magia, amor e sedução,
Roberts imaginou e transformou em palavras o reino
de Talamh. De posse de uma
espada e com a responsabilidade de proteger seu povo,
o guerreiro Keegan emerge
de um lago mítico.
Em outro reino, conhecido
como Filadélfia, Breen Kelly,
uma jovem mulher acaba de
descobrir um grande tesouro,
capaz de mudar o rumo da
sua vida para sempre. Ela
trabalha num emprego que
odeia para pagar o mestrado,
e quando descobre uma herança escondida, decide realizar um grande sonho: visitar a terra de seus antepassados, a Irlanda.

Lá, sua
vida
se
transforma
de maneira
drástica, a
jovem se depara com mistérios que vão
além de sua
imaginação. Finalmente, entende por que
sempre vê um
homem misterioso de cabelos prateados, que sussurra: “venha para
casa, Breen Siobhan.
Está na hora de você
voltar para casa” e
por que sempre sonha
com dragões.
Breen descobre seu verdadeiro destino ao passar por
um portal rumo a um universo povoado por fadas e
sereias, repleto de emoções
e perigos, para encontrar o
amor da sua vida, Keegan.

Sobre a autora

Nascida em Silver Spring,
Maryland, Nora Roberts é a
mais nova de cinco filhos. Ela

foi criada
em uma família de leitores e não consegue se lembrar de um momento de
quando não estivesse lendo
ou inventando histórias. No
entanto, só tentou escrever
pela primeira vez quando se
viu presa dentro de casa por
conta de uma nevasca, em
1979. Dois anos depois, publicou o seu primeiro livro e,
desde então, cativou milhões
de leitores ao redor do mundo
com suas histórias arrebatadoras. (Especial para O Hoje)

O festival

Idealizado e coordenado
pela produtora cultural Carmelita Gomes, o festival teve
sua primeira edição realizada há 6 anos na Faculdade e Colégio Iteg – Nucleo
Jamilton Neres, na Vila São
Sebastião, e contou com
mais de 120 filmes inscritos
de todo o Brasil. Os cineastas
Rosa Berardo, Cristiano Sousa, Silvana Silva, Rui Pereira,
Boanerge Filho, Jovemartisa
Aldese, Cleiner Micceno,
Ruyter Fernandes, Lazaro
Ramos entre outros que
criam e divulgam a arte e a
cultura marcaram presença
no festival naquele ano.
(Especial para O Hoje)

Nora Roberts
é uma
escritora
norteamericana de
mais de 200
best-sellers
românticos

SERVIÇO
6º Festival de Cinema de
Senador Canedo
Inscrições: até 23 de
agosto
Mais informações:
(www.curtacanedo.com.br)

RESUMO de NOvelas
t
Chamas da Vida
lincon se aproxima de vivi
e demoro. demoro pergunta
o que lincon está fazendo na
mata. lincon pergunta para
demoro se vivi é a namorada
dele. demoro diz para lincon
ir embora. lincon diz que não
vai atrapalhar e vai embora.
vivi diz para demoro deixar
lincon ficar. demoro deixa,
mas fica preocupado. antônio
vai com Beatriz à casa de vilma.
Telma e raissa discutem. vivi
apresenta lincon para Guga e
cíntia. Guilherme diz para Michele que não sente desejo sexual, porque tem medo de contaminar Michele.

além da ilusão
Joaquim se irrita ao descobrir que iolanda sabe a verdadeira identidade de davi.
silvana surpreende Bento.
emília flagra cipriano beijando
Giovanna, e Jojô conforta a
mãe. Úrsula e Joaquim queimam as provas contra ele, que
planeja entregar davi para a
polícia durante a festa de aniversário de isadora. Heloísa
recontrata emília. inácio e arminda comemoram sua união.
iara ouve a conversa de iolanda com Joaquim e alerta
davi. davi confronta iolanda.
com a ajuda de isadora, davi
troca as malas de iolanda.

Cara e Coragem
dagmar conta sobre o noivado de regina e leo e confessa que mentiu no depoimento a pedido da filha. anita
afirma a dagmar que não é
amiga de regina. Ítalo confirma
que Baby é informante. armandinho não consegue seduzir
dalva, e vai atrás de cleide.
rico não gosta de saber que
lou vai dormir na casa de renan. Os capangas de danilo
colocam um explosivo no carro
de Pat. a delegada Marcela
procura Jonathan na sG. Ítalo
apresenta um amigo hacker
para Pat e Moa e conta que
Baby é informante de danilo.

Poliana Moça
luigi conta que beijou a
song. roger, Otto e Marcelo
abandonam cativeiro. Os irmãos mais velhos levam Marcelo, muito ferido, ao hospital.
Marcelo sofre um trauma na
cabeça e fica internado em estado grave. Bento recebe flores
em nome de ruth. O sobrinho
reconhece a mensagem de renato e questiona a tia sobre
suposto envolvimento amoroso
com o professor de música.
luísa se emociona ao ver o marido na UTi. Poliana pergunta
ao pai se os sequestradores o
machucaram. ele não quer comentar sobre o assunto.

Pantanal
José leôncio manda Jove
buscar José lucas. Zefa fica
perplexa ao ver Maria Bruaca
na chalana. José leôncio descobre que érica está grávida
de José lucas. ibraim pede a
José leôncio para convencer
érica a interromper a gravidez.
Juma sente a forma distante
como Jove a trata. ibraim pensa em tirar proveito político
do casamento. Jove demonstra arrependimento por ter
tratado Juma com frieza. José
lucas garante a Jove que Juma
gosta do irmão. José leôncio
comenta sobre sua preocupação com José lucas.
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AGENDA cUlTUral
t
pelos músicos afrika Billy e
luiz Porto, que se apresentarão separadamente a partir das 22h30. O lowbrow
ainda apresenta a exposição
Oxigênio, do multiartista
goiano ZZZaGO, que traz esculturas de madeira de reuso. Quando: sexta-feira (5).
Onde: rua 115, quadra F43a,
lote 214, Nº 1684, setor sul
- Goiânia. Horário: 22h30.

‘Sertanejo Prime’ tem Leandro & Romário e convidados hoje (4)
com o melhor do eletrofunk.
Quando: sexta-feira (5).
Onde: avenida 136, N° 222,
setor Marista - Goiânia.
Música e arte
chico science, Baiana sys-

tem, criolo, Gonzaguinha,
Zé ramalho, alceu valença
e Bob Marley são alguns dos
nomes que irão compor o
setlist do lowbrow lab arte
& Boteco, nesta sexta-feira
(5). O som será comandado

noite de rock
a banda goiana versário
leva para o palco do Bar cerrado cervejaria uma noite
especial de estreias na sexta-feira, (5). Primeiro o trio
faz um tributo aos Beatles
e antecipa para os goianos
o 'Beat and shout', show
que farão na inglaterra no
fim do mês de agosto. Na
sequência, eles ainda agitarão a festa com um repertório variado de pop e rock.
a noite contará também com
o lançamento oficial do clipe
da música autoral 'O Melhor
dia'. Quando: sexta-feira (5).
Onde: avenida T-3, N° 2.456,
setor Bueno - Goiânia. Horário: a partir das 18h.

‘Crimes do Futuro’ e ‘Um Broto

Legal’ são as estreias do Cine Cultura
O tão esperado ‘Crimes
do Futuro’ e o longa brasileiro ‘Um Broto Legal’ estreiam no Cine Cultura esta
semana. Além das novidades,
continuam em cartaz no local
os filmes ‘Virar Mar’, ‘Ruas
Guaicurus’ e ‘Carro Rei’.
A estreia ‘Crimes do Futuro’ é o novo filme de David
Cronenberg, que retoma sua
parceria com Viggo Mortensen, em um dos temas mais
recorrentes na obra do cineasta: os estranhos prazeres
permitidos e concebidos pelo
corpo. Na narrativa, os humanos se adaptam a um ambiente sintético, com novas
transformações e mutações.

‘Um Broto Legal’ é uma adaptação inspirada em Celly Campello

A outra novidade, ‘Um
Broto Legal’, é uma adaptação inspirada na vida de Celly Campello, a célebre cantora do rádio no final dos
anos 1950 e responsável por
hits como ‘Banho de Lua’ e
‘Estúpido Cupido’. A história
remonta o começo da carreira da cantora no Brasil.
O Cine Cultura é uma
unidade da Secretaria de
Estado da Cultura (Secult)
e funciona no Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica. Os
ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do local,
no valor de R$10 (inteira)
e R$5 (meia).

Celso Portiolli vai deixar o
sBT? apresentador reage
a rumores e esclarece fala
sobre ano sabático
celso Portiolli negou ter
pedido licença do sBT para
tirar um ano sabático. Um
dos apresentadores mais bem
pagos da Tv brasileira, o comandante ‘domingo legal’
afirmou a carlos alberto de
Nóbrega, no podcast ‘O Pod
é Nosso’, que gostaria de passar um ano viajando e fora
da Tv, mas a fala foi distorcida
sugerindo que ele estaria de
saída da emissora. "Quando

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
essa lua crescente em escorpião vai te dar força e coragem
para se aprofundar em alguma
situação. existe expansão mental
e certa profundidade para analisar
a vida e as situações. Tenha mais
confiança no seu futuro. Bom dia
para pesquisas e para fazer a organização das finanças.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
essa lua crescente em escorpião vai promover novas amizades
ou parcerias. O amor pode aparecer de forma inesperada para
quem está à procura. você pode
finalizar alguma sociedade também, bem como novos contratos
podem estar à vista. convites
para eventos podem surgir.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
a lua crescente em escorpião
traz mudanças e ímpeto criativo.
você pode ser o mensageiro de
boas novas para as pessoas. é
um bom momento para começar
um tratamento médico ou uma
nova dieta que exija mais disciplina e coragem. vale a pena repensar sua qualidade de vida.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
a lua crescente em escorpião
vai trazer autoconhecimento e
uma grande intensidade. cuidado
com radicalismos. é indicado que
você foque na sua harmonia interna e evite instabilidades emocionais. Tome cuidado com gravidez, se não estiver planejando.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
a lua crescente em escorpião
vai promover paz e uma intensa
gratidão pela vida. Bom momento para receber pessoas em casa
ou colocar mais foco na família.
Podem acontecer mudanças
de/em casa. é um bom momento
para analisar e refletir a respeito
dos seus próximos passos.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
essa lua crescente em escorpião vai te dar capacidade de
se comunicar com amorosidade
e profundidade, mas existe uma
tendência de ter medo de se
aprofundar em algo, bem como
ansiedade excessiva. Tome cuidado com preocupações ou falta
de foco. O dia pode ser agitado.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
essa lua crescente em escorpião vai te trazer lucros e bons
negócios, mas também pode fazer você gastar demais. é um dia
de muita criatividade, energia e
motivação para fazer coisas que
te deem prazer e bem-estar. apenas tome cuidado com excessos:
mantenha o equilíbrio.

8

CELEBRIDADES
arthur aguiar e Maíra Cardi
tomam decisão drástica e
decidem refazer a vida em
outro País
Maíra cardi e arthur aguiar
estão em vias de deixar o Brasil, e, ao que tudo indica, o
período fora será de um longo
tempo. segundo o colunista
leo dias, do ‘Metrópoles’, o
destino para a nova fase será
a califórnia, nos estados Unidos, onde a life coach viveu
por 8 anos antes de conhecer
o ator. Pessoas próximas a
Maíra confidenciaram que o
interesse da empresária é unicamente a busca por uma
vida mais simples e segura
ao lado dos filhos lucas, de
22 anos, e sophia, de 3. a
ideia da mudança também
foi fortalecida, sobretudo, pela
possibilidade de poder levar
uma vida ‘normal’. (Patrícia
dias, Purepeople)

15

HORÓSCOPO
t

sertanejo prime
O laguna Gastrobar
Goiânia promove um final
de semana de muita música
e diversão. com início na
sexta-feira (5), o ‘sertanejo
Prime’ terá leandro & romário e convidados, como
atração principal. a abertura
da casa será às 18h. Quando: sexta-feira (5). Onde:
alameda Barbacena, Qd. 28,
lote 18, vila alto da Glória Goiânia. Horário: 18h.
Mistura de ritmos
a programação de shows
agita o final de semana na
azzure. Para começar o final
de semana, nesta sexta-feira
(5) o cantor Kleo dibah será
o responsável por animar a
galera com sucessos como,
'se eu Me entregar', e 'cicatrizes' com participação
especial do embaixador
Gusttavo lima. durante a
noite, a dupla Fabrício e
Henrique sobe ao palco com
canções do cenário sertanejo. ainda na mesma noite,
o Mc c4 e os djs lagoa e
andré Melo assumem o som

n

Polêmica de Luísa Sonza é exposta por
compositora e cantora se pronuncia
Nesta quarta-feira (3),
Luísa Sonza protagonizou uma polêmica envolvendo Elana Dara,
compositora da música
‘Cachorrinhas’. Ela usou
o Twitter para comentar
sobre a desvalorização
dos compositores na indústria musical, afirmando que acha injusta a falta de crédito em relação
a autoria de um trabalho.
Após o desabafo de Elana
viralizar, Luísa Sonza se
pronunciou sobre a polêmica. A cantora disse:
"Sempre ouvi falar que
quando artista tem sucesso cola muito sanguessuga e gente que
quer teu mal em volta e

eu li esse tipo de notícia, eu
achei uma tremenda falta de
respeito com a minha luta.
Meu deus, como pode o ser

nunca acreditei muito.
Sempre acreditei no bem
e que as pessoas eram
massa, hoje aos 24 anos
me pego assustada em
ver que realmente, a
maioria só quer te sugar
e não liga de verdade
para você". Depois, a cantora voltou a falar sobre
a polêmica. "E só para
avisar, conversei com a
Elana, não acho que ela
seja uma pessoa ruim.
Acho que ela foi cabaça
em vir aqui no Twitter e
ficar pilhada sem nem
sequer trocar ideia comigo. Acontece. Já nos
resolvemos. Agora do jeito certo, eu e ela". (Lara
Nascimento, Purepeople)

humano querer subir e querer
aparecer a qualquer custo",
desabafou em depoimento
ao programa ‘a Tarde é sua’,

da redeTv!. Portiolli esclareceu que o trecho da entrevista
foi tirado de contexto. "O que
eu disse quando ele perguntou para mim 'do que você
tem vontade ainda'. eu disse
que não tenho vontade de
mais nada, não tenho vontade
de ganhar mais dinheiro, não
tenho vontade de fazer novos
programas", relatou. (Patrícia
dias, Purepeople)
Romance de Rafa Kalimann e José Loreto ganha
novo indício
rafa Kalimann e José loreto têm sido alvos de boatos
de affair desde que foram flagrados juntos em uma praia
na semana passada. depois
de o ator reproduzir um bordão da influencer em ‘Pantanal’, o suposto romance acaba
de ganhar um novo indício.
rafa foi a anfitriã da festa de
lançamento do camarote de
uma cerveja, em salvador. durante a apresentação do cantor Tuca Fernandes, a atriz da
série ‘rensga Hits!’ se jogou
na plateia e foi curtir o show.
a famosa foi vista nos stories
do cantor Thiago aquino. convidado do evento, o artista
filmava o show e rafa aparece
no registro em meio a uma
videochamada com um homem que parece bastante
com José loreto. ela canta a
música ‘chuva na Janela’, enquanto ele assiste a tudo do
outro lado da tela. (Matheus
Queiroz, Purepeople)

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
a lua crescente em escorpião
vai te dar ânimo para realizar
mudanças na sua vida. você pode
ter muitos insights ou sentir a
necessidade de desapegar de
algo. existe uma compreensão
maior sobre a vida, o que permitirá que você resolva questões
difíceis com mais facilidade.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
a lua crescente em escorpião
traz proteção. é importante defender seu espaço. Mantenha os
bons limites, mas sem ser agressivo. além disso, tome cuidado
com pensamentos limitantes, que
podem minar sua autoconfiança.
é um momento importante cortar
hábitos que fazem mal.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
essa lua crescente em escorpião vai trazer energia para
realizar um projeto ou uma ideia.
existe caos e agito neste dia, então saiba colocar em foco o que
é prioritário. você está se sentindo criativo e inspirado. se tiver
fluidez e desapego, as coisas
acabam se resolvendo por si.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
essa lua crescente em escorpião mexerá com sua carreira. Pode
ser importante se reinventar ou
colocar em ação novas ideias, mas
para isso será necessário ter autoconfiança. Mantenha-se inspirado
e busque novas paisagens: sair
um pouco da rotina é indicado.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
essa lua crescente em escorpião vai trazer magnetismo e capacidade criativa, mas é preciso
ter atitude e não manter apenas
a passividade. cuidado com ações
desconexas ou contraditórias. você
pode ter um grande insight ou
buscar agir de forma diferente.

16
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Essência

Imersão musical e culinária
Rafaella Pessoa

Com dois dias de
show, Piri Gastrô
recebe Dante
Ventura, Nando
Reis e um festival
de sabores

Gastronomia

Elysia Cardoso
A rua mais charmosa de
Pirenópolis recebe a primeira
edição do Piri Gastrô, nesta
sexta-feira (5) e sábado (6).
O evento que reúne música
e gastronomia será realizado
no ‘Palco do Lazer’, que reunirá artistas regionais na Rua
do Lazer. Com entrada gratuita, o palco antecede o show
de Nando Reis, que ocorre
na Beira Rio, no sábado, a
partir das 16h.
No sábado às 20h no palco
Beira Rio, o músico Dante Ventura fará o show de abertura
do cantor Nando Reis.O músico apresentará para o público do festival canções autorais como ‘Provar’, ‘Miragem’, ‘Som Blue’, ‘Chegou a
primavera’ e ‘Homem Solar’,
além de releituras dos grandes
clássicos do Pop Rock nacional
e internacional como Barão
vermelho, Legião, O Rappa,

Nação Zumbi) na bateria e se
junta com os outros infernais
Walter Villaça (guitarras), Felipe Cambraia (baixo) e Alex
Veley (teclados). A novidade
dessa turnê é a participação
especial do filho de Nando, Sebastião Reis, que também integra a banda COLOMY.

Dante Ventura abre o show de Nando Reis no Piri Gastrô com canções autorais e releitura de outras
Beatles, Coldplay e Creedence.
Os músicos Franklin Borges(violão) e Fridinho(guitarra)
acompanharão o artista em
um show acústico e vibrante.
Em seu trabalho autoral Dante
tenta se desvencilhar de rótulos, divisões e conceitos e prima
pela mensagem através da canção- poesia. Logo após o show
de Dante Ventura quem comanda o Piri Gastrô é o cantor
Nando Reis, que se apresenta
com a turnê ‘Nando Hits’.

O lendário cantor e compositor traz à tona a magia
poética de sua obra musical,
perpassando por sua carreira
de mais de 40 anos de estrada.
O roteiro do show parte da ligação pessoal de Nando Reis
com a intimidade de sua música ao longo dos tempos e inclui canções como ‘Dois Rios’,
parceria com Samuel Rosa e
Lô Borges, ‘Onde Você Mora’,
parceria com Marisa Monte,
‘Na Estrada’, parceria com Car-

linhos Brown e Marisa Monte
e “Pra Dizer Adeus, clássico
dos Titãs conhecido na voz de
Paulo Miklos, mas que é parceria de Nando e Tony Bellotto.
E claro que o artista não
vai deixar de fora hits que
marcaram gerações como ‘All
Star’, ‘Relicário’, ‘Por onde andei’, ‘N’, ‘Pra você guardei o
amor’, ‘O Segundo Sol’, entre
outros. Na banda, Eduardo
Schuler da banda COLOMY
substitui Pupillo Oliveira (ex-

A gastronomia também é
um ponto alto do evento que
irá reunir os melhores chefes
e comida de qualidade com
preço acessível e ticket médio
de R$25. Serão 25 restaurantes
participantes com comidas variadas, que apresentam pratos
que vão desde massas, carnes
até veganos.
Para os amantes dos temperos árabes, a pedida é o restaurante PIWO com o prato:
Hamburguer Portinho é o Toshika, que é uma tortilha recheada de salada árabe com
um blend de costela de carne
moída com tempero especial
da casa. Os veganos também
poderão se deliciar com o Penne
Mediterraneo, do restaurante
RaraRango, a base de creme de
castanha, com abóbora cabotia,
tomate Confit, azeitonas pretas
sem caroço, brócolis, penne de
massa fresca e pesto vegano,
assinado pela chef Lara Vaz.
(Especial para O Hoje)

CINEMA
t
EsTREias
Trem-Bala (Bullet Train, 2022,
eUa). duração: 2h07min. direção: david leitch. elenco: Brad
Pitt, sandra Bullock, Joey King,
aaron Taylor-Johnson. Gênero:
ação, suspense. ladybug é um
assassino azarado, determinado a fazer seu trabalho pacificamente depois de muitas missões saírem dos trilhos. Quase
desistindo de sua carreira, ele
é recrutado por Maria Beetle
para coletar uma maleta em
um trem-bala indo de Tóquio
para Morioka. O destino, no
entanto, pode ter outros planos, pois a última missão de
ladybug o coloca em rota de
colisão com adversários letais
de todo o mundo. cinemark
Flamboyant: 13h40, 16h, 16h25,
18h30, 19h, 19h15, 20h20,
21h20, 21h45, 22h. cinemark
Passeio das Águas: 13h20,
15h10, 16h10, 18h, 19h, 20h50,
21h50. Kinoplex Goiânia: 15h40,
17h20, 18h25, 20h, 21h. cineflix
aparecida: 14h, 15h20, 16h40,
19h, 19h20, 21h40, 22h. cineflix
Butiti: 16h25, 17h40, 19h,
20h15, 21h35.
O Palestrante (O Palestrante,
2022,
Brasil).
duração:
1h44min. direção: Marcelo antunez. elenco: Fábio Porchat,
dani calabresa, letícia lima.
Gênero: comédia. Guilherme,
um contador sem perspectivas
que acaba de ser demitido e
abandonado pela noiva, viaja
para o rio de Janeiro com o
objetivo de resolver pendências
da empresa que o demitiu.
sem encontrar um rumo na
vida, ele é confundido com um
famoso palestrante motivacional. em um impulso de quem
não tem nada a perder, assume
o lugar do tal Marcelo, sem
saber que se trata de um palestrante motivacional contratado para animar os funcionários da empresa de denise. cinemark Flamboyant: 13h45,
14h05, 16h30, 16h35, 19h,
19h10, 21h30, 21h50. cinemark
Passeio das Águas: 16h30, 19h,
21h30. cineflix aparecida:
17h20, 19h35, 21h50. cineflix
Butiti: 17h, 19h10, 21h20.
EM CaRTaZ
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 acompanha 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 receberam superpoderes. cinemark Flamboyant:
13h20, 13h50, 15h, 15h50,
16h20. cinemark Passeio das
Águas: 13h15, 14h, 15h45. Kinoplex Goiânia: 14h10, 16h30,
18h50. cineflix aparecida:
14h30, 15h05, 16h45. cineflix
Butiti: 15h20, 16h30, 18h45.
Pluft, o fantasminha (Pluft,
o fantasminha, 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 desenvolvem 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 velho morou, Maribel espera pela ajuda
dos marinheiros sebastião,
João e Juliano, muito amigos
do velho capitão, que saem
em uma atrapalhada busca
pela garota. cinemark Flamboyant: 13h15. cinemark Passeio das Águas: 13h05.
O Telefone Preto (The Black
Phone, 2022, eUa). duração:
1h43min. direção: 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 crianças do bairro. Finney
shaw, um garoto de 13 anos,
é sequestrado. O garoto acorda
em um porão, onde há apenas

A produção ‘O Palestrante’ entra em cartaz nos cinemas goianos
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 liberdade. cinemark Flamboyant: 17h50. cinemark Passeio das Águas: 18h20, 20h40.
Kinoplex Goiânia: 21h10. cineflix aparecida: 21h10. cineflix
Butiti: 21h45.
Elvis (elvis, 2022, eUa). duração: 2h39min. direção: Baz
luhrmann. elenco: austin Butler, Tom Hanks, Olivia deJonge. Gênero: Biografia, musical.
a cinebiografia de elvis Presley
acompanhará décadas da vida
do artista 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 empresário 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: 16h45,
17h20, 20h10, 20h50. Kinoplex
Goiânia: 14h, 17h10, 20h20.
cineflix Butiti: 21h.
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: animação, ação, comédia, família.
Na década de 1970, Gru está
crescendo no subúrbio. Fã de
um grupo de supervilões 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 covil, experimentam suas
primeiras armas e realizam as
primeiras missões. cinemark
Flamboyant: 13h, 14h, 14h30,
15h10, 16h15, 18h20, 20h30.
cinemark Passeio das Águas:
13h, 13h10, 14h, 15h20, 16h10,
18h30. Kinoplex Goiânia: 15h10,
17h10, 19h10. cineflix aparecida: 15h10, 17h10, 19h10. cineflix Butiti: 16h, 17h55, 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 representar 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 ainda apresenta Gorr
- sendo o grande vilão da narrativa - e ainda, Zeus. cinemark Flamboyant: 15h30,
18h15, 18h50, 21h, 21h40. cinemark Passeio das Águas:
13h, 15h45, 17h30, 18h30,
20h20, 21h15. Kinoplex Goiânia: 15h50, 18h20, 20h50. cineflix aparecida: 14h15, 15h30,
16h45, 19h15, 21h45. cineflix
Butiti: 16h50, 19h15, 21h40.
Top Gun: Maverick (Top Gun:
Maverick, 2022, eUa). duração:
2h11min. direção: Joseph Kosinski. elenco: Tom cruise, Miles
Teller, Jennifer connelly. Gênero: ação. Na sequência, acompanhamos a história de Pete
‘Maverick’ Mitchell, um piloto
à moda antiga da Marinha que
coleciona muitas condecorações, medalhas de combate e
grande reconhecimento pela
quantidade de aviões inimigos
abatidos nos últimos 30 anos.
Nesta nova aventura, Maverick
precisa provar que o fator humano ainda é fundamental no
mundo contemporâneo das
guerras tecnológicas. cinemark
Passeio das Águas: 21h. Kinoplex Goiânia: 14h40, 21h05.
Jurassic World: Domínio (Jurassic World domínio, 2022,
eUa). duração: 2h26min. direção: colin Trevorrow. elenco:
chris Pratt, Bryce dallas Howard, Jeff Goldblum. Gênero:
ação, aventura, ficção científica.
Quatro anos após a destruição
da ilha Nublar, os dinossauros
agora vivem - e caçam - ao
lado de humanos em todo o
mundo. contudo, nem todos
répteis consegue viver em harmonia com a espécie humana,
trazendo problemas graves.
esse frágil equilíbrio remodelará o futuro e determinará,
de uma vez por todas, se os
seres humanos continuarão
sendo os principais predadores
em um planeta que agora compartilham com as criaturas
mais temíveis da história em
uma nova era. cinemark Flamboyant: 21h. cinemark Passeio
das Águas: 21h.
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Negócios
Segundo a Anefac, o
juro médio para as
pessoas físicas
passará de 119,07%
para 120,05% ao ano

Alta da Selic encarece crédito e
prestações; entidades criticam
Poupança continua rendendo menos que fundos de investimento
Luan Monteiro
A elevação da taxa Selic (juros
básicos da economia), decidida na
última quarta-feira (3) pelo Banco
Central, continuará a encarecer o
crédito e as prestações, segundo a
Associação Nacional dos Executivos
de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac). Apesar de o impacto na ponta final ser diluído por
causa da diferença muito grande
entre a taxa básica e os juros efetivos
de prazo mais longo, o tomador de
novos empréstimos sentirá os efeitos
do aperto monetário.
Segundo a Anefac, o juro médio
para as pessoas físicas passará de
119,07% para 120,05% ao ano. Para
as pessoas jurídicas, a taxa média
sairá de 56,57% para 57,29% ao ano.
A Selic passou de 13,25% para
13,75% ao ano.
No financiamento de uma geladeira de R$ 1,5 mil em 12 prestações,
o comprador desembolsará R$ 0,39
a mais por prestação e R$ 4,63 a
mais no valor final com a nova taxa
Selic. O cliente que entra no cheque
especial em R$ 1 mil por 20 dias pagará R$ 0,27 a mais.
Na utilização de R$ 3 mil do rotativo do cartão de crédito por 30
dias, o cliente gastará R$ 1,20 a mais.
Um empréstimo pessoal de R$ 5 mil
por 12 meses cobrará R$ 1,24 a mais
por prestação e R$ 14,85 a mais após
o pagamento da última parcela.
Um empréstimo de R$ 3 mil em
12 meses numa financeira sairá R$
0,81 mais caro por prestação e R$
9,72 mais caro no total. No financiamento de um automóvel de R$ 40
mil por 60 meses, o comprador pagará
R$ 11,23 a mais por parcela e R$

673,51 a mais no total da operação.
Em relação às pessoas jurídicas,
as empresas pagarão R$ 62,18 a mais
por um empréstimo de capital de
giro de R$ 50 mil por 90 dias, R$
24,93 pelo desconto de R$ 20 mil em
duplicatas por 90 dias e R$ 2,67 a
mais pela utilização de conta garantida
no valor de R$ 10 mil por 20 dias.

Poupança

A Anefac também produziu uma
simulação sobre o impacto da nova
taxa Selic sobre os rendimentos da
poupança. Com a taxa de 13,75% ao
ano, a caderneta só rende mais que
os fundos de investimento quando
o prazo da aplicação é curto e a
taxa de administração cobrada pelos
fundos é alta.

Segundo as simulações, a poupança rende mais que os fundos em
apenas um cenário, com aplicação
de até um ano em relação a fundos
com taxa de 3% ao ano. Quando o
fundo tem taxa de administração
de 2,5% ao ano, a poupança rende
o mesmo somente quando o dinheiro
ficar aplicado por até seis meses.
A vantagem dos fundos ocorre
mesmo com a cobrança de Imposto
de Renda e de taxa de administração.
Isso porque a poupança, apesar de
ser isenta de tributos, rende apenas
6,17% ao ano (0,5% ao mês) mais a
Taxa Referencial (TR), que aumenta
quando a Selic sobe. Esse rendimento
da poupança é aplicado quando a
Selic está acima de 8,5% ao ano, o
que ocorre desde dezembro de 2021.

Críticas

A elevação da taxa Selic para
13,75% ao ano recebeu críticas do
setor produtivo. Para entidades da
indústria, a decisão do Comitê de
Política Monetária atrasa a recuperação da economia, aumentando
custos e reduzindo a produção, o
consumo e o emprego.
Em nota, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) classificou o
aumento da Selic de “equivocado”.
Para a entidade, o fato de os juros
estarem 7,8% acima da inflação esperada para daqui a 12 meses indica
que a elevação foi exagerada.
“A CNI entende que, neste momento, o novo aumento da taxa de
juros é dispensável para o combate

da inflação e trará custos adicionais
desnecessários para a atividade econômica, com reflexos negativos sobre consumo, produção e emprego”,
afirmou, em nota, o presidente da
confederação, Robson Andrade.
Para a CNI, o Banco Central (BC)
não precisaria aumentar os juros porque medidas recentes, como a redução
de impostos sobre energia elétrica,
combustíveis, telecomunicação e
transporte coletivo estão fazendo a
inflação cair. “Para julho e agosto,
inclusive, a expectativa é de deflação”,
destacou a entidade no comunicado.
A Federação das Indústrias do
Rio de Janeiro (Firjan) informou,
em nota, que “considera inadequada
a decisão do Banco Central de elevar
a taxa básica de juros para 13,75%
ao ano”. “Ainda que desde março
de 2021 a taxa Selic venha sofrendo
consecutivos aumentos na tentativa
de frear o consumo, as expectativas
com relação à inflação a frente seguem desancoradas.”
Segundo a entidade, o aumento
consecutivo da taxa Selic não apenas
sacrifica o setor produtivo, que ainda
convive com efeitos da alta de custos,
mas também eleva a dívida pública.
“Em um momento em que o mundo
atravessa período de elevada incerteza, alimentada por guerra, covid19 e risco de recessão, é imprescindível a adoção de uma política monetária mais moderada, que esteja atenta
aos desafios do crescimento econômico nos próximos anos”, informou
o comunicado. (Especial para O Hoje)

