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Polícia Federal busca causa 
da morte de Bruno e Dom
Os corpos encontrados nos locais das buscas pelo indigenista Bruno Pereira, 41, e do

jornalista britânico Dom Phillips, 57, no Amazonas, chegou a Brasília, onde serão periciados

Jovens fortalezenses procuram 
oportunidades no exterior

CIDADES6

O índice de inflação da cesta básica no Brasil teve queda de 
0,71% em maio; foi a primeira baixa do indicador desde dezembro 
do ano passado. A trégua veio após a inflação da cesta básica dis-
parar 5,27% em março e 5,55% em abril. ECONOMIA9

INFLAÇÃO DA CESTA BÁSICA É DE QUASE 27% EM 12 MESES
Feijão-carioca (7,31%) e o leite longa vida (4,65%) foram os vilões da vez para os consumidores

CUSTO DE VIDA CAPITAL: OCUPAÇÃO 
HOTELEIRA DEVE 
CHEGAR A 70%
Em Fortaleza, 12 mil passageiros devem passar 
pelo Aeroporto Pinto Martins; Capital está na 6ª 
posição entre os mais procurados. ECONOMIA10
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Holanda deporta 
espião que se passava 
por brasileiro

INTERNACIONAL7

Direitos Humanos: 
Conselho pede que 
Funai seja investigada
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Leitão: Lupi foi 
desrespeitoso ao 
anunciar apoio a RC

POLÍTICA3

Os remanescentes humanos foram encaminhados para o Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal, onde vão 
passar por uma série de análises. A PF prepara um esquema especial para terminar todos os processos no menor espaço de 

tempo possível, reforçando equipes que vão participar da tarefa e tratando como prioridade máxima. NACIONAL5

Várias áreas de perícia criminal vão trabalhar em conjunto para realização das apurações e laudos; prazo ainda dependerá da sequência de exames que vão ser necessários

“Você jamais será livre sem uma imprensa livre.” - Venelouis Xavier Pereira“Santidade ao Senhor.” - Êxodo 28:36
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O avião que transpor-
ta remanescentes humanos 
encontrados nos locais das 
buscas pelo indigenista Bru-
no Pereira, 41, e do jornalis-
ta britânico Dom Phillips, 
57, no Amazonas, se dirigiu 
nesta quinta-feira (16) para 
Brasília. Os corpos foram en-
caminhados para o Instituto 
Nacional de Criminalísti-
ca (INC) da Polícia Federal 
(PF), onde passam por uma 
série de análises.

A PF prepara um esquema 
especial para terminar todos 
os processos no menor espaço 
de tempo possível, reforçando 
equipes que vão participar 
da tarefa e tratando como 
prioridade máxima. Várias 
áreas de perícia criminal vão 
trabalhar em conjunto para 
realização das apurações e 
laudos e o prazo ainda de-
penderá da sequência de 
exames que vão ser necessá-
rios, mas o objetivo é liberar 
os restos mortais em até sete 
dias para as famílias.

Além de confirmar se os 
corpos são de fato de Bruno 
e Dom, os peritos também 
vão tentar desvendar quais 
foram as circunstâncias e 
causas das mortes e even-
tuais armas utilizadas no 
crime. Segundo a PF, um dos 
suspeitos disse que houve 
disparo de arma de fogo.

Nesta quarta (15), a Polícia 
Federal anunciou depois de 
10 dias de buscas que um dos 
investigados no caso confes-
sou participação no assassina-
to do indigenista e do jorna-
lista. De acordo com a PF, foi 
o pescador Amarildo da Cos-
ta Oliveira, conhecido como 
Pelado, que indicou às auto-
ridades onde havia enterrado 
os corpos, bem como oculta-
do a lancha em que viajavam 
Bruno e Dom. A polícia ainda 

apura a motivação do crime.
Investigadores que atuam 

no caso têm afirmado reser-
vadamente que as evidências 
e provas até o momento re-
forçam a hipótese de que as 
atividades ilegais de pesca e a 
caça na região são o pano de 
fundo do caso. Ainda assim, 
outras possibilidades não es-
tão descartadas, e o cenário 
está sendo classificado ainda 
como nebuloso.

Laudos
Além da perícia que vai ser 

realizada nos remanescen-
tes humanos localizados, há 
também dois laudos aguar-
dados para sair em breve, 
mas que agora já tem pouca 
importância. Um deles é so-
bre um vestígio de sangue 
encontrado no barco de Pela-
do. O outro é a análise de um 
material “aparentemente hu-
mano” encontrado na região 
do rio Itaquaí onde os desapa-
recidos passaram.

Segundo pessoas envolvi-

das no caso, essa parte estava 
deteriorada e talvez não seja 
possível cruzar com material 
genético para identificação. 
No entanto, desde que um dos 
suspeitos confessou e apontou 
o local onde havia enterrado 
os corpos, está praticamen-
te descartado que esse outro 
achado tenha relação com o 
crime de Bruno e Dom.

Bruno, 41, era uma das 
principais figuras do movi-
mento indigenista no Brasil, 
viveu na região por quase 
duas décadas e chegou a ser 
coordenador regional da Fu-
nai no Vale do Javari. Já Dom, 
57, vivia há mais de dez anos 
no Brasil e já havia feito diver-
sas coberturas na Amazônia.

Bolsonaro
Após dizer que Bruno Pe-

reira e Dom Phillips faziam 
uma “aventura não recomen-
dada” pelo Vale do Javari, 
onde acabaram assassinados 
por um pescador, o presiden-
te Jair Bolsonaro (PL) desejou 

nesta quinta-feira (16) sen-
timentos e confortos aos fa-
miliares do indigenista e do 
jornalista britânico. “Nos-
sos sentimentos aos fami-
liares e que Deus conforte o 
coração de todos”, escreveu 
ele no Twitter, responden-
do a uma nota de pesar pela 
morte da dupla publicada 
pela Fundação Nacional do 
Índio (Funai).

Essa foi a primeira declara-
ção de Bolsonaro desde que a 
Polícia Federal divulgou que o 
pescador conhecido como Pe-
lado confessou ter assassinado 
Bruno e Dom. Antes, quando 
comentou o caso, por diversas 
vezes Bolsonaro minimizou o 
desaparecimento dos dois no 
Amazonas. “Realmente, duas 
pessoas apenas num barco, 
numa região daquela com-
pletamente selvagem é uma 
aventura que não é recomen-
dada que se faça. Tudo pode 
acontecer”, disse ele na terça-
-feira (7), dois dias depois de 
a dupla desaparecer.
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Boulos. O líder do MTST Guilherme Boulos (Psol) lança este mês um documentário sobre os 
bastidores da sua campanha à Prefeitura de São Paulo durante a eleição de 2020. Sob a direção 
de Gabriel Gallindo, o filme traz imagens inéditas e depoimentos de integrantes de seu comitê.NACIONAL

Se quisermos ver como o Brasil pode piorar (e 
muito), basta devolvê-lo à Larapiolândia

Deputado Alceu Moreira (MDB-RS) alerta sobre o 
"modelo da esquerda"

S e a decisão coubesse aos ministros de 
Jair Bolsonaro, Paulo Guedes (Eco-
nomia) seria mais um desemprega-
do. São frequentes as queixas contra 

interferências de Guedes em searas alheias e 
o estilo agressivo contra colegas. Alguns, dis-
cretos, como o presidente do Banco Central, 
Roberto Campos Neto, evitam polemizar. 
Mesmo tendo sido acusado por Guedes, pe-
rante Bolsonaro, de haver contribuído na alta 
da inflação pela “demora” para elevar as taxas 
de juros. Neto reagiu, o tempo fechou.

Assim não dá
Guedes também tem certa fixação, várias 

vezes refutada, para subordinar a política ex-
terna brasileira aos interesses da economia.

Assim também não
Ele exigia que o Brasil endossasse sem senso 

crítico (ou discussão) a posição da OCDE sobre 
a Rússia. O Itamaraty resistiu, ele esbravejou.

Atitude agressiva
O czar da economia tentou humilhar im-

portante diplomata, fluente em vários idio-
mas, ao citar um livro: “Eu recomendo, tem 
em português”.

Mercosul em perigo
Outro problema ocorreu quando Guedes 

quis tomar a decisão unilateral de reduzir a 
tarifa externa comum, o que implodiria o 
Mercosul.

Outro ritmo
Já projetos importantes para a economia, 

como o que limita o ICMS de combustíveis, 
demorou mais de 7 dias só para ser pautado 
no Senado.

Vapt-vupt
O primeiro projeto ‘anti-covid’, que chegou à 

Câmara em 17 de março de 2020, criou o Sistema 
de Deliberação Remota para votações remotas.

Ainda tem
Em 2022, quatro projetos viraram lei. O 

último garante o afastamento do trabalho de 
gestante que não está totalmente imunizada 
contra a covid.

Tiro na História
Negociações de apoio do PSDB e União 

Atitudes afastam Guedes dos demais ministros

O PODER SEM PUDOR

O senador César Cals fazia campanha 
quando, esfomeado, parou num arruado pró-
ximo a Milhã, no sertão do Ceará. Na bodega, 
pediu o que era possível naquele lugar: ovo 
caipira, bode seco, cuscuz e Q-suco. A nume-
rosa comitiva tirou a barriga da miséria, mas, 

na hora da conta, o bodegueiro cobrou preço 
de restaurante cinco estrelas. Cals ironizou: 
“Muito caro, meu velho. Ovo por aqui é difícil 
de encontrar?” O dono do estabelecimento 
respondeu, coçando a orelha: “Ovo inté que é 
fácil, dotô. Difícil mesmo é senadô...”

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Coisa difícil de encontrar

Congresso aprovou 116
leis ‘anti-covid’ em 2 anos
O Congresso Nacional já apro-
vou 116 leis, desde março de 
2020, para combater os efeitos 
da pandemia da Covid no País. 
De lá para cá, em média, foi 
aprovada uma nova lei, tan-
to na Câmara dos Deputados, 
quanto no Senado, a cada sete 
dias de pandemia. O pacotão 
de medidas inclui projetos das 
duas Casas Legislativas, medi-
das provisórias e propostas e 
emenda Constitucional. Outros 
41 projetos foram aprovados 
na Câmara e ainda tramitam no 
Senado Federal.

Brasil ao PT de Lula é um tiro na história dos 
partidos. Em 2006, por exemplo, o encontro 
nacional do PT liberou aliança com qualquer 
partido, exceto PSDB e PFL.

Lobby em ação
A Associação Internacional de Transpor-

te Aéreo exultou com o veto de Bolsonaro à 
gratuidade de bagagem. A entidade agora ga-
rante as empresas vão “parar de investir” se o 
Congresso derrubar o veto.

Pacheco, o acaciano
Rodrigo Pacheco resolveu encarnar Conse-

lheiro Acácio, personagem de Eça de Queiroz, 
que abusava da pompa balofa e da postura de 
pseudo-intelectualidade comum entre alguns 
políticos. Esta semana, Pacheco chamou des-
matamento de “retirada de vegetação degene-
rativa”.

Sem STF, nem TSE
Além de pedir a dissolução do Supremo 

Tribunal Federal, o Partido da Causa Operá-
ria (PCO) defende também “dissolução ime-
diata do TSE”, que “tem por função impedir a 
livre candidatura e campanha eleitoral.”

#devolveLeite
Deputados do Novo vão à Justiça contra 

pensão ao ex-governador gaúcho Eduardo 
Leite, que em maio embolsou R$39,9 mil. 
Segundo os parlamentares, Giusepe Riesgo e 
Fabio Ostermann, a lei da regalia foi revogada 
antes da renúncia do tucano.

Diferença nítida
Pelas contas o senador Flávio Bolsonaro 

(PL-RJ), há uma diferença de gestão nítida 
entre os últimos governos. “Um destruiu 3 
milhões de empregos” enquanto o atual “ge-
rou 12 milhões de empregos”.

Musk no Brasil
Fábio Faria (Comunicações) apoiou a par-

ceria com a empresa Starlink, de Elon Musk, 
que vai fornecer acesso à internet por satélite 
às áreas remotas da Amazônia: “único satélite 
que pode fazer essa conexão”.

Arlete, 80
Nascida em Paudalho, ex-mulher do ator 

Lúcio Mauro e do cantor Toni Tornado, uma 
das atrizes mais queridas do Brasil, Arlete Sa-
les, chega aos 80 anos nesta sexta-feira (17).

Pensando bem...
...até cego em tiroteio fica menos perdi-

do que certos políticos da “governança” do 
Senado.

FOTO COMUNICAÇÃO SOCIAL – SR/PF/AM

As buscas por Bruno Pereira e Dom Phillips no estado do Amazonas duraram 10 dias

Violência a idosos: 
Brasil registra 35 mil 
denúncias em 2022

Mais de 35 mil denún-
cias de violações de direitos 
humanos contra pessoas 
idosas foram registradas no 
Brasil, de 1º de janeiro a 2 de 
junho, pelo Disque Direitos 
Humanos (Disque 100). Em 
mais de 87% das denúncias 
(30.722), as violações ocor-
reram na casa onde o idoso 
mora.

Segundo o ouvidor 
nacional de Direitos Huma-
nos, Nabih Chraim, entre os 
agressores, os principais res-
ponsáveis pela violação são 
os próprios filhos, suspeitos 
em mais de 16 mil registros. 
Na sequência estão vizinhos 
(2,4 mil) e netos (1,8 mil). 
Além disso, na maior parte 
dos registros (5,9 mil), a ví-
tima tem entre 70 e 74 anos. 
Foram registradas ainda 5,8 
mil denúncias relacionadas a 
idosos de 60 a 64 anos e 5,4 
mil registros de violações de 
pessoas de 65 a 69 anos.

O secretário Nacional 
dos Direitos da Pessoa Idosa 
(SNDPI), Antônio Costa, 

informou que os maus tratos 
a idosos figuram em terceiro 
na lista de maiores registros 
de violações do Disque 100. 
“O idoso precisa ser cuidado 
e protegido para viver com 
dignidade”, contou.

Denúncias
Quem quiser denunciar 

casos de violações de direitos 
humanos pode fazer ano-
nimamente pelo Disque 
100, que recebe ligações 
diariamente durante 24h, 
incluindo os fins de semana 
e feriados. “As denúncias 
podem ser feitas de todo o 
Brasil por meio de disca-
gem direta e gratuita para o 
número 100, pelo WhatsApp 
(61-99656-5008), ou pelo 
aplicativo Direitos Humanos 
Brasil, no qual o cidadão 
com deficiência encontra 
recursos de acessibilidade 
para denunciar”, informou 
o Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Hu-
manos. (Com informações 
da Agência Brasil)

PF reforça equipes de perícia 
sobre morte de Bruno e Dom
Os restos mortais do brasileiro e do britânico foram levados a Brasília, 
onde a PF vai atuar para terminar os processos o mais rápido possível

Errata
A Companhia Docas do Ceará torna público que, a pedido da União, fica 
cancelada a Assembleia Geral Extraordinária da CDC, prevista para ser 
realizada às 13 h do dia 17/06/2022. Fortaleza, 14 de junho de 2022. Fábio 
Lavor Teixeira - Presidente do Conselho de Administração.
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Turismo. Fortaleza foi selecionada para receber apoio do Programa Turismo Futuro, do Banco Interameri-
cano de Desenvolvimento.  A iniciativa irá destinar US$ 1,5 milhão em recursos de cooperação técnica não 
reembolsáveis com o objetivo de contribuir para a competitividade e sustentabilidade do setor do turismo.CIDADES

Foi na última segunda-feira (13/06), em Granja, ao lado 
da prefeita Juliana e de seu esposo, o deputado Romeu 
Aldigueri, que a governadora Izolda Cela autorizou obra 
de pavimentação asfáltica e duas areninhas, com investi-
mento superior a R$ 50 milhões. Mais desenvolvimento 
e esporte para a população de Granja, no Litoral Norte. 
A governadora Izolda Cela autorizou a pavimentação 
da estrada que liga à sede do município aos distritos de 
Adrianópolis, Timonha e Sambaíba, além da construção 
de duas areninhas.  As ordens de serviço foram assinadas 
na Praça da Melhor Idade, com as presenças da prefei-
ta de Granja, Juliana Aldigueri, e outras autoridades. O 
deputado Romeu Aldigueri (Foto), pertencente ao PDT e 
principal representante político do município na Assem-
bleia Legislativa do Estado do Ceará fez o agradecimento 
ao Governo pelos benefícios.

Governo atende Granja
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Gordofobia
Repercutindo bem a notícia de que em Caucaia, 

integrante da Região Metropolitana de Fortaleza, está 
oficializado o dia 10 de setembro, como Dia Municipal de 
Conscientização e Combate à Gordofobia. Trata-se da lei 
municipal 3.355/2021, portanto, do ano passado, projeto 
de autoria do vereador Vanderlan Alves, do União Brasil, 
sancionada recentemente pelo prefeito Vitor Valim.

Jornalistas
Os profissionais jornalistas, com atuação na capital e 

interior do Ceará, vão às urnas nos dias 26, 27 e 28 de 
julho vindouro para eleger a nova diretoria do Sindicato 
da categoria. Diferente das Eleições de Outubro, esta será 
com chapa única à frente a jornalista Samira Castro.

Juntos
Instado por setores da imprensa disse o presidente da 

Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, deputado 
Evandro Leitão, de firma taxativa: "Camilo Santana, 
mesmo pertencendo ao PT jamais será excluído do pro-
cesso de escolha da candidatura governista ao Palácio da 
Abolição. Estaremos todos juntos com os Ferreira Gomes 
(PDT) e outras lideranças de vários partidos. Quem for 
vivo, verá", enfatizou Leitão.

Os nomes
Enquanto a oposição já tem como certa a candidatura do 

deputado federal Capitão Wagner, do União Brasil, inclu-
sive fazendo reuniões e participando de encontros no in-
terior, o candidato ou candidata do PDT sairá de uma lista 
bastante conhecida, anotem: Izolda Cela (que se escolhida, 
irá a reeleição), e ainda, são citados o senador Cid Gomes, o 
deputado federal Mauro Filho, o presidente da Assembleia 
Legislativa, Evandro Leitão e o ex-prefeito de Fortaleza, 
Roberto Cláudio. Sem novidades, anotem para conferir.

Importante saber
Resultado de convênio entre Estado e Prefeitura 

Municipal, o asfaltamento da rota de cerca de 40 km 
desde o entroncamento da CE–311 (Granja) até Adria-
nópolis beneficiará cerca de 50 mil pessoas.  O inves-
timento total é de R$ 36 milhões, sendo R$ 19 milhões 
de verba estadual e R$ 17 milhões de contrapartida 
municipal. Na via serão feitos serviços de terraplana-
gem, revestimento asfáltico, drenagem, pavimentação e 
sinalização.  A obra, que compreende três dos seis dis-
tritos do município (Sambaíba, Timonha e Adrianópolis), 
também é importante porque o município faz limite com 
outras onze cidades: Bela Cruz, Barroquinha, Camocim, 
Chaval, Marco, Martinópole, Moraújo, Senador Sá, Tian-
guá, Uruoca e Viçosa do Ceará.

E mais
A nova rodovia vai ligar as duas areninhas, cujas 

ordens de serviço foram assinadas também na 
manhã de segunda-feira, nos distritos de Timonha e 
Sambaía. Os campos juntos totalizam um investi-
mento estadual de R$ 584 mil. A estrutura de campo 
society inclui grama sintética, alambrados e rede, 
vestiários e torres de iluminação. A governadora 
Izolda Cela destacou a importância das obras de 
estradas e de equipamentos de esporte e lazer para a 
valorização dos municípios.

A contagem mais recente do Itamaraty contabilizou 4,21 milhões de brasileiros vivendo no exterior

Retorno presencial do Arraiá da 
Juventude tem início neste sábado

Para marcar 2022 como 
o ano em que as festas ju-
ninas voltaram a ser rea-
lizadas presencialmente, 
o Arraiá da Juventude, 
realizado pela Secretaria 
da Juventude de Fortale-
za (SEJUV) e o Instituto 
Cuca, vai ter o primeiro 
dia de festejos ainda nes-
te sábado, 18, a partir das 
18 horas. Os eventos con-
tinuarão ocorrendo até o 
dia 16 de julho, sempre aos 
sábados.

Há expectativas de que 
20 mil pessoas prestigiem 
o evento que contará com 
17 grupos de quadrilha 
competindo tanto na ca-
tegoria infantil, quanto na 
adulta. O objetivo prin-
cipal da festa é difundir 
e preservar as tradições 
nordestinas ligadas ao São 
João. Os grupos campeões 
da competição de quadri-

lha junina são agraciados 
com prêmios em dinheiro, 
que podem chegar a R$ 9 
mil reais, para o primeiro 
lugar da categoria adulta, e 
R$ 4 mil na infantil.

Entre os participantes da 
categoria adulta estão 
Arraiá Zé Testinha, 
Junina Babaçu, 
Paixão Nordes-
tina, Brilho do 
Ceará, Cangaço 
Nordestino, Ce-
ará Junino, Fi-
lhos do Sertão, 
Arraiá do Bair-
ro Ellery, Junina 
Buscapé, Coração 
Sertanejo, Explosão 
Nordestina, Luar das 
Dunas, Junina Só o Mi e 
Junina Zé Moringa Adulta. 
Já na categoria infantil, o 
público poderá apreciar as 
apresentações da Quadri-
lha Cai Cai Balão, Junina 

Infantil Arrastapezinho do 
Sertão e Junina Zé Moringa.

O evento tem entrada 
gratuita e é aberto ao públi-
co. Além das apresentações 

de quadrilha, os cearenses 
que forem até os estabeleci-
mentos que sediarão o Ar-
raiá da Juventude também 

poderão encontrar uma fei-
ra de atividades recreativas 
e diversas opções de comi-
das típicas comercializadas 
por microempreendedores 
locais. 

O primeiro dia de festa 
vai acontecer na Avenida 

Castelo de Castro, no 
Cuca do Jangurus-

su, e contará com 
as apresentações 
de Zé Moringa - 
infantil, Brilho 
do Ceará, Junina 
Buscapé e Junina 
Luar das Dunas. 

Os próximos even-
tos ocorrerão no 

Cuca Barra do Ceará, 
Cuca Mondubim, Cuca 

José Walter e Cuca Pici, 
respectivamente. Os gru-
pos juninos de cada data e 
local podem ser consulta-
dos previamente no site da 
gestão municipal.

Existe uma crença po-
pular de que “há cearen-
ses em todos os lugares 
do mundo” e, a depender 
de alguns jovens fortale-
zenses, essa máxima se 
confirmará cada vez mais. 
Jeferson Macedo tem 27 
anos e, movido pela von-
tade de conhecer outras 
culturas, resolveu mudar-
-se para Caldas da Rainha, 
em Portugal, para traba-
lhar. Apesar de ter o sonho 
previamente, ele conta que 
fugir da violência na ca-
pital cearense foi uma das 
razões pelas quais decidiu 
atravessar o oceano. “Eu 
quis buscar um ambien-
te que eu não tenha que 
seguir vários ‘protocolos’ 
para evitar ser assaltado 
enquanto ando na rua”, ex-
plica.

De acordo com ele, lá 
fora, além de maior segu-
rança, também encontrou 
outros benefícios. “Não 
precisamos gastar muito 
para suprir nossas necessi-
dades com a alimentação. 
Vejo também a facilida-
de de custear um ensino 
profissional. O lado ruim 
é estar distante da família 
e amigos, o que se intensi-
fica quando algo acontece 
e, por estarmos longe, não 
podemos ajudar”, detalha.

O número de brasileiros 
que desejam deixar o país 
tem chamado atenção pelo 
crescimento nos últimos 
anos. Em um contexto de 
crise econômica e insta-
bilidades políticas, é fácil 
compreender de onde sur-
ge a vontade de procurar 
por oportunidades de tra-
balho ou estudo em ter-
ras mais distantes. Dados 
de um levantamento feito 
pela FGV Social apontam 
que, já em 2019, 47% dos 
jovens entre 15 e 29 anos 
deixariam o país se hou-
vesse condições para isso.

Ademais, a contagem 
mais recente do Itamaraty 
demonstrou que o Brasil 
atingiu recorde de cida-
dãos no exterior em 2020, 
4,21 milhões, registrando 

um aumento 35% em rela-
ção ao ano de 2010. É váli-
do ressaltar que o número 
é uma estimativa, poden-
do ser maior do que o que 
pode ser contabilizado ofi-
cialmente.

Para Jeferson Macedo, 
voltar ao Ceará ainda não 
é uma opção. “Se eu fosse 
citar uma situação ideal, 
seria se, em Fortaleza, ti-
véssemos mais segurança 
e mais oportunidades para 
crescimento profissional”, 
opina.

Aryane Siebra, de 22 
anos, deve deixar a capital 
ainda em 2022 para mo-
rar na Alemanha e estudar 
Belas Artes. Assim como 
Jeferson, Siebra também 
não almeja voltar a viver 
em terras cearenses, mas 
sim visitar familiares e 
amigos durante as férias. 

“A falta de perspectiva de 
crescimento profissional e 
péssima qualidade de vida, 
em relação a segurança 
principalmente, me faz 
sentir que não existe lugar 
para mim aqui, no que diz 
respeito a ganhar espaço 
e conseguir viver de arte”, 
explica.

Para ela, as expectati-
vas de viver em um país de 
“primeiro mundo” são po-
sitivas. “Acredito que irei 
evoluir em todos os aspec-
tos da minha vida pessoal 
e profissional, vivendo um 
dia a dia onde existe quali-
dade de vida para a grande 
maioria da população, or-
ganização, infraestrutura, 
desenvolvimento e funcio-
nalidade”, afirma.

Beatriz Maia, de 21 
anos, deixou Fortaleza aos 
16 influenciada pelo irmão 

que havia se mudado para 
os Estados Unidos. Porém, 
para ela, voltar para casa é 
sempre uma surpresa agra-
dável. “Desde que eu saí 
eu não vi Fortaleza andar 
para trás, só crescer, coisas 
que eu talvez não reparas-
se se ainda morasse lá e 
‘convivesse’ com ela todos 
os dias”, orgulha-se.

Durante a pandemia, 
a estudante de moda de 
Miami morou na capital 
alencarina por 9 meses e 
afirma que precisou se re-
adaptar à cidade. “Eu amo 
Fortaleza, vai ser sempre 
minha cidade preferida 
no mundo inteiro, mas eu 
acho que agora ainda não 
era a hora de voltar. No 
futuro eu volto para casa, 
mas, por enquanto, Miami 
ainda é o meu lugar”, conta.

Por Yasmim Rodrigues

EMIGRAÇÃO
Jovens fortalezenses procuram 

oportunidades no exterior
47% das pessoas entre 15 e 29 anos deixaria o Brasil se fosse uma opção; 
Itamaraty registra alta de 35% no número de brasileiros morando fora



Homem trabalharia para o GRU, unidade de inteligência militar da Defesa russa

FOTO ICC-CPI

Líderes da França, Alemanha, Itália
e Romênia fizeram visita à Ucrânia

Nesta quinta-feira (16), 
os líderes da França, Ale-
manha, Itália e Romênia 
fizeram uma visita à Ucrâ-
nia. Os chefes de estado 
caminharam nas ruas e ob-
servaram as destruições na 
cidade ucraniana de Irpin. 
A inspeção foi considera-
da uma demonstração de 
apoio ao presidente Volodi-
mir Zelenski.

Após a caminhada, os lí-
deres se reuniram com Ze-
lenski. Trata-se do primei-
ro encontro entre o líder 
ucraniano e o presidente da 
França, Emmanuel Macron, 
desde que começou a inva-
são da Rússia. Macron disse 
que a visita foi uma men-

sagem da unidade europeia 
aos ucranianos e ucranianas. 
“[Essa viagem] é uma men-
sagem de unidade europeia 
aos ucranianos e ucrania-
nas, de apoio para falar do 
presente e do futuro, porque 
sabemos que as próximas se-
manas serão muito difíceis”, 
declarou Macron.

Apoio
O chanceler alemão 

Olaf Scholz afirmou que 
o objetivo da viagem a 
Kiev é garantir a solida-
riedade e a continuidade 
do apoio à Ucrânia. “Não 
só queremos demonstrar 
solidariedade, como ga-
rantir também que a ajuda 

que estamos organizando 
-financeira, humanitária, 
mas também de arma-
mento- continuará. E que 
continuaremos com ela 
quanto tempo for neces-
sário para a luta pela in-
dependência da Ucrânia”, 
afirmou chanceler.

A primeira visita dos lí-
deres também ocorre uma 
semana antes da cúpula 
da UE (União Europeia), 
onde os líderes europeus 
devem discutir sobre o de-
sejo da Ucrânia de ingres-
sar no bloco de 27 países.

Moscou
A visita dos europeus 

repercutiu em Moscou. 

O porta-voz do Kremlin, 
Dmitri Peskov, disse espe-
rar que os líderes não usas-
sem o tempo de conversa 
para apoiar Kiev e acordar 
o envio de mais armas, mas 
sim para fornecer “uma vi-
são realista da situação”.

Após o encontro, Ze-
lenski agradeceu a solida-
riedade com o povo ucra-
niano em uma mensagem 
num aplicativo de mensa-
gens. O teor da conversa 
ainda não foi divulgado, 
mas se espera que o pedi-
do ucraniano para entrar 
na UE e a exigência de mais 
armas para combater a 
Rússia tenham sido os dois 
principais temas.
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INTERNACIONAL
Colômbia. Para Juan Gabriel Tokatlian, o primeiro turno da eleição presidencial na Colômbia, 
marcado pela derrota das forças políticas tradicionais, representa um abalo importante, mas não 
necessariamente uma mudança histórica. Colômbia viveu um quente clima eleitoral.
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O vídeo de um stripper 
brasileiro roubou a atenção 
dos participantes de uma 
audiência virtual sobre 
investigações de corrupção 
que envolvem o presidente 
do Peru, Pedro Castillo, 
nesta quarta-feira (15). O 
conteúdo era transmitido 
ao vivo para o público.

Imagens do brasileiro Ri-
cardo Milos dançando com 
uma tanga com a bandeira 
dos EUA, que viralizaram 
há alguns anos, foram com-
partilhadas pela conta de 
Benji Espinosa, membro da 
defesa de Castillo.

À agência Reuters ele 
negou ser o responsável por 
compartilhar o vídeo e ale-
gou ter sido vítima de um 
crime cibernético. “O vídeo 
apareceu de forma abrupta, 
dando a impressão de que 
veio da minha conta, o que 
nego”, afirmou. A audiência 
foi suspensa por alguns 
minutos após a exibição do 
conteúdo.

O advogado acrescen-
tou que já apresentou uma 
queixa judicial alegando 
que o episódio mostra 
como o sistema virtual do 
Judiciário peruano está 
vulnerável a ataques. A au-
diência era remota devido 
à pandemia de Covid, e 
o presidente Castillo não 
participou da sessão.

Evento
O evento era transmitido 

ao vivo pela TV Justiça, o 
canal do Poder Judiciário 
do Peru, e retransmitido 
pelo Canal N. A audiência 
foi convocada a pedido 
da defesa do presidente, 
que tenta interromper a 
investigação motivada 
pela acusação de tráfico de 
influência e de organiza-
ção criminosa.

Castillo é investigado por 
alegações de que, junto a 
um ex-ministro dos Trans-
portes, seis parlamentares, 
um ex-secretário-geral da 
Presidência e dois de seus 
sobrinhos, fazia parte de 
uma rede criminosa que 
concedia contratos para 
obras públicas. O caso é co-
nhecido localmente como 
Puente Tarata 3.

Lei
A lei peruana não per-

mite que um presidente 
seja processado enquanto 
está no poder –argumen-
to usado pela defesa de 
Castillo–, mas não impede 
que investigações avancem. 
Envolto em uma série de 
crises e pedidos de vacân-
cia, o esquerdista tem, em 
tese, mandato até 2026.

No meio da audiência, 
o juiz Juan Soria chamou 
a atenção do advogado 
Espinoza. “Há alguma 
interferência vindo do 
computador do advogado 
mostrando imagens muito 
sugestivas”, disse ele.

Vídeo de stripper 
interrompe audiência 
sobre presidente do Peru

O Serviço de Inteli-
gência da Holanda anun-
ciou nesta quinta (16) ter 
impedido um espião da 
Rússia que se passava por 
cidadão brasileiro de se 
infiltrar no Tribunal Pe-
nal Internacional (TPI), 
em Haia, responsável por 
investigar, entre outras 
acusações, possíveis cri-
mes de guerra cometidos 
na Guerra da Ucrânia.

O homem, identificado 
como Serguei Vladimiro-
vitch Tcherkasov, traba-
lharia para o GRU, unida-
de de inteligência militar 
da Defesa russa, e teria se 
passado por Viktor Mul-
ler Ferreira para entrar 
em território holandês. O 
episódio ocorreu em abril, 
mas só foi divulgado pu-
blicamente agora, num 
comunicado oficial.

A inteligência holande-
sa divulgou documentos 
com a história apresen-
tada pelo suposto espião. 
Ele dizia ter nascido em 
4 de abril de 1989 em Ni-
terói, no Rio de Janeiro, e 
descrevia uma saga pesso-
al com diversos episódios 
de dificuldades financei-

ras e abandono paterno.

Documento
No documento, cheio de 

tarjas pretas que escondem 
parte do conteúdo, o homem 
conta ter vivido anos no ex-
terior, com uma tia, depois 
de a mãe dele morrer devido 
a uma pneumonia. Ele não 
seria fluente em português, 
o que se nota pelos seguidos 
erros gramaticais, e o espa-
nhol seria uma de suas lín-
guas.

O órgão afirma que o ho-
mem foi deportado para o 
Brasil e que o caso foi consi-
derado uma ameaça à segu-
rança nacional. A Folha pro-
curou o Itamaraty, que não 
respondeu até a publicação 
deste texto.

“Se o oficial da inteligên-
cia tivesse obtido acesso ao 
TPI, ele poderia reunir in-
formações e recrutar fontes; 
teria sido capaz de influen-
ciar processos criminais”, diz 
um trecho do comunicado. 
“Por se apresentarem como 
estrangeiros, eles [espiões] 
têm acesso a informações 
que seriam inacessíveis a um 
cidadão russo.”

À agência de notícias Reu-

ters o chefe da inteligência 
holandesa, Erik Akerboom, 
disse que a ameaça foi clas-
sificada de alto nível e reve-
la o modus operandi russo. 
“Isso nos mostra claramente 
o que os russos estão fazen-
do –tentando obter acesso 
ilegal a informações dentro 
do TPI.”

Material
No material tornado pú-

blico, o homem afirma que 
foi abandonado pelo pai, 
que viveu a maior parte do 
tempo fora do país. Ele foi, 
então, criado pela mãe, que 
fazia apresentações musi-
cais. Quando ela ficou doen-
te, uma tia que também não 
morava no Brasil veio buscá-
-lo.

Entre outros episódios, 
ele descreve uma crise finan-
ceira no ano de 2001 que fez 
com que a situação da famí-
lia se agravasse ainda mais. 
Menciona, ainda, aulas de 
espanhol na escola e episó-
dios em que tomava chimar-
rão. Quando ainda estava 
no Brasil, diz se recordar 
da ponte Presidente Costa e 
Silva, conhecida como pon-
te Rio-Niterói, e diz que por 

isso o cheiro de peixe não o 
agrada.

Afirma ainda ter obtido 
o bacharelado na área de ci-
ências humanas e cogitado 
trabalhar como jornalista ou 
comentarista político. Após a 
morte da tia, procurou o pai 
no Rio de Janeiro e, apesar de 
conseguir contato, frustrou-
-se com a conversa que tive-
ram.

Feijoada
Dali, diz ter ido para Bra-

sília, onde “em paralelo com 
a restauração da cidadania”, 
teve aulas particulares de 
português. Sobre a capital, 
ele lista lugares que gostava 
de frequentar, como o restau-
rante A Tribo –que, de fato, 
existe. “Esse restaurante faz 
a melhor feijoada da cidade.”

A inteligência holandesa 
diz que o documento pro-
vavelmente foi redigido em 
2010 pelo próprio Tcherka-
sov, para que ele memorizas-
se a versão, que mescla fatos 
com impressões criadas so-
bre os lugares. “Esta foi uma 
operação da GRU de longo 
prazo que custou muito tem-
po, energia e dinheiro”, disse 
Erik Akerboom à Reuters.

As vizinhas França e Es-
panha assistem a uma onda 
de calor nos últimos dias, 
intensificada pela emergên-
cia climática, que pode levar 
a picos de 40°C e já tem 
desencadeado incêndios.

Aproximadamente um 
quarto do território francês 
está sob vigilância nesta 
quinta (16), quando se 
espera atingir 40°C após 
dias em que os termômetros 
alcançaram de 30 e 35°C. A 
cidade de Bordeaux instalou 
nebulizadores em locais ape-
lidados de “fornos” pelos ci-
dadãos. A de Lyon ampliou 
o horário de funcionamento 
de parques públicos.

Solo
O meteorologista Olivier 

Proust, do serviço nacional 
de meteorologia, disse à 
agência de notícias AFP que, 
além da crise do clima, a 
recente onda tem origem no 
estado do solo após uma pri-
mavera e um inverno parti-
cularmente secos na região. 
Esta é a quarta vez que o 
esquema de zonas vermelhas 
de vigilância é adotado por 
Paris desde 2003, quando o 
sistema foi implementado 
após uma onda de calor 
histórica que, de acordo com 
números compilados pelo 
jornal Le Monde, causou 
a morte de mais de 15 mil 
pessoas, especialmente ido-
sos, no país.

Já na Espanha, onde os 
termômetros já bateram 
40°C em algumas localida-
des, a situação é ainda mais 
preocupante. Três incêndios 
florestais devastaram 1.600 
hectares de pinheiros e ar-
bustos no leste do país desde 
quarta-feira (15).

Chamas
Centenas de bombeiros 

tentam controlar as chamas 
com mais de 120 caminhões 
e 19 aeronaves em cidades 
como Baldomar, Corbera 
d’Ebre e Castellar Ribera, 
informou o corpo de bom-
beiros da Catalunha.

A Agência Estatal de 
Meteorologia projeta que 
a onda de calor deva du-
rar até este sábado (18). 
A Espanha assistiu ao 
mês de maio mais quente 
desde o início do século 
e já passou por quatro 
episódios de ondas de 
temperatura extrema nos 
últimos dez meses. Esta, 
no entanto, foi conside-
rada a primeira onda de 
calor no país em cerca de 
40 anos. Meteorologistas 
disseram que a sensação 
térmica poderia ser agra-
vada devido à presença 
de areia no ar vindo do 
Saara.

Área
Até o início deste mês, a 

área queimada na Espanha 
era 34% menor que a regis-
trada no mesmo período 
do ano passado e a menor 
desde o ano de 2018. Mas, 
desde a última semana, a 
combinação do clima quen-
te e do vento multiplicou os 
incêndios no território es-
panhol. Mesmo as tempera-
turas noturnas são elevadas, 
indo de 20°C a 25°C. Ainda 
assim, centenas de fiéis e 
turistas lotaram as ruas es-
treitas da cidade de Toledo 
na manhã desta quinta para 
participar da tradicional 
procissão de Corpus Chris-
ti, com termômetros quase 
chegando a 40°C durante o 
evento. A Prefeitura en-
tregou 10 mil garrafas de 
água aos cidadãos e colocou 
lonas para protegê-los das 
altas temperaturas.

França e Espanha 
vivem ondas de calor 
pela mudança climática

Holanda deportou espião que 
se passava por brasileiro
O Serviço de Inteligência da Holanda impediu um espião da Rússia que se passava 
por cidadão brasileiro de se infiltrar no Tribunal Penal Internacional (TPI), em Haia

CONDOMÍNIO PRIME VILLAGE 
Torna público que requereu à Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a  Licença 
Ambiental (LO) para Estação de Tratamento de Esgoto – ETE/ Estação Elevatória de  
Esgoto – EEE, localizada na Rua Nossa Senhora de Nazaré, 385, Coite, Eusébio-CE. 
Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de  
Licenciamento da AMMA no qual esta publicação é parte integrante.
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ECONOMIA

Com a aprovação do teto de ICMS sobre os combustí-
veis, o preço médio da gasolina deve cair R$ 0,657 por litro 
no País, segundo estimativas feitas a pedido da Folha pelo 
consultor Dietmar Schupp, especialista em tributação do 
setor. No Ceará, cuja alíquota sobre gasolina é de 29% e 
sobre o diesel é de 18% – o que equivale a R$ 1,80/litro e 
R$ 0,95/litro, respectivamente –, as reduções devem ser de 
R$ 0,74 e R$ 0,05 (diesel S-10), enquanto que, para o etanol 
hidratado, a redução esperada é de R$ 0,43. Os repasses, 
porém, dependerão da renovação dos estoques, hoje em 
mãos das distribuidoras, que foram comprados ainda com 
as alíquotas vigentes, defende o setor. 

A expectativa é que cheguem integralmente aos postos 
entre dez e quinze dias após o início da vigência das no-
vas alíquotas. E podem ser ofuscados por novos reajustes 
nos preços dos combustíveis, que o mercado espera para os 
próximos dias. Na última quarta-feira (15), segundo a Abi-
com, o diesel tinha defasagens de R$ 1,08/litro e a gasolina, 
de R$ 0,67/litro. A conta de Schupp considera que as novas 
alíquotas sejam cobradas sobre os preços de referência usa-
dos atualmente para calcular o imposto, congelados desde 
o fim de 2021. Caso os preços sejam atualizados, pode ha-
ver até aumento no valor de venda dos combustíveis. Ou 
seja, o corte de ICMS aprovado apenas pavimentou o cami-
nho para a Petrobras por em dia sua ‘defasagem’. Semelhan-
te situação sobre as contas de luz aqui no Estado: com o fim 
da bandeira escassez hídrica, logo veio o reajuste, à queima 
roupa, de 25%. Lembram?

ICMS: Teto não terá efeito longo

A trégua veio após a inflação da cesta básica disparar 5,27% em março e 5,55% em abril

RUBENS FROTA

ECONOMIA

Cesta básica
A inflação da cesta bási-

ca no Brasil teve queda de 
0,71% em maio, diz estudo 
da PUC-PR. Foi a primeira 
baixa desde dezembro de 
2021, após disparar 5,27% 
em março e 5,55% em abril. 
Os avanços acima de 5% 
haviam ocorrido em um 
contexto de custos elevados 
para produção de alimen-
tos, restrições de oferta 
em razão do clima adverso 
e alta de commodities 
agrícolas devido à Guerra 
da Ucrânia. Mesmo com o 
alívio mensal, a inflação da 
cesta básica ainda ronda os 
27% em 12 meses.

FGTS
Trabalhadores com 

contas ativas e inativas no 
FGTS vão receber, até 31 de 
agosto, a distribuição dos 
lucros bilionários obtidos 
em 2021, como em anos 
anteriores, e serão divul-
gados até o final de julho 
pela Caixa. O total ainda 
precisa passar pelo Con-
selho Curador do FGTS. 
Em 2021, os trabalhadores 
receberam 96% do lucro 
líquido de 2020 (R$ 8,1 bi). 
Ao todo, o saldo positivo 
foi de R$ 8,5 mi. Para cada 
R$ 100 de saldo na conta 
do FGTS em 31/12/2020, 
foram pagos R$ 96.

Sextou: 1ª Parcela do 13º cai hoje para servidores
A primeira parcela do 13° 
salário dos servidores públicos 
do Ceará será depositada hoje, 
conforme anunciou, ontem, a 
governadora Izolda Cela. Mais 
de 160 mil servidores estaduais, 
entre ativos e inativos, recebe-
rão o recurso, cujo pagamento 

representa um acréscimo de mais de R$ 500 milhões na 
folha de pagamento, chegando a quase R$ 1,9 bilhão em 
junho, incluindo o contracheque do mês.
Mais informações de Rubens Frota: 
e-mail: frotarubens@gmail.com

FOTO DIVULGAÇÃO

O presidente do conse-
lho de administração da 
Petrobras, Marcio Weber, 
convocou o colegiado para 
uma reunião extraordinária 
durante o feriado de ontem 
(16) para discutir os preços 
dos combustíveis, tema de 
embate entre o governo e a 
direção da estatal.

Não foram divulgados de-
talhes da pauta, mas fontes 
esperam a apresentação de 
uma proposta para segurar 
reajustes. O convite enviado 
aos outros dez conselheiros 
diz apenas que o encontro 
vai “tratar do assunto ‘Au-
mento de Preços’”.

Com os preços da gasolina 
e, principalmente, do diesel 
bem abaixo das cotações in-
ternacionais, a Petrobras vem 
sinalizando que fará reajustes, 
mas é pressionada para segurar 
aumentos enquanto o governo 

corre para aprovar um pacote 
de medidas para beneficiar o 
consumidor. Na quarta (15), o 
Congresso concluiu a votação 
de projeto de lei que estabele-
ce um teto para alíquotas do 
ICMS sobre os combustíveis, 
que pode reduzir o preço mé-
dio da gasolina em R$ 0,657 
por litro, segundo projeção do 
consultor Dietmar Schupp.

Na semana que vem, o Con-
gresso debate a chamada PEC 
dos combustíveis, que autoriza 
o governo a zerar impostos fe-
derais sobre a gasolina e com-
pensar estados que se dispuse-
ram a reduzir o ICMS sobre o 
diesel e o gás de cozinha.

Com as medidas, o presi-
dente Jair Bolsonaro (PL) es-
pera uma redução total de R$ 
2 por litro no preço da gaso-
lina. O preço do diesel cairia 
R$ 1, segundo as contas do 
presidente. Durante a semana, 

o governo tentou convencer 
a Petrobras a evitar reajustes 
neste momento, para que os 
benefícios cheguem ao bolso 
do consumidor antes que no-
vos aumentos nas refinarias 
ofusquem os efeitos da redu-
ção de impostos.

O setor de combustíveis 
alega, porém, que o repasse 
demorará, já que as distribui-
doras têm estoques comprados 
ainda com as alíquotas atuais. 
O benefício, porém, depende 
da renovação dos estoques, o 
que deve ocorre totalmente em 
dez a quinze dias.

A Petrobras não quis co-
mentar o assunto. Na semana 
passada, em resposta a notícias 
sobre a pressão para segurar 
preços, a empresa divulgou 
uma nota reforçando a defesa 
de sua política comercial, que 
prevê o acompanhamento 
das cotações internacionais.

“A prática de preços compe-
titivos e em equilíbrio com o 
mercado é condição necessária 
para que o país continue sendo 
suprido sem riscos de desabas-
tecimento pelos diversos agen-
tes”, afirma a companhia, que 
vem alertando o governo para 
riscos de falta de produtos no 
segundo semestre.

A decisão por reajustes não 
depende de aval do conselho 
de administração. É tomada 
por um comitê formado pelo 
presidente da companhia, José 
Mauro Coelho, e pelos direto-
res de Finanças e Comercia-
lização e Logística, Rodrigo 
Araújo e Cláudio Mastella. 
Coelho foi demitido por 
Bolsonaro no fim de maio. 
Seu substituto, Caio Paes 
de Andrade, porém, precisa 
ser aprovado em assembleia 
de acionistas, que ainda não 
tem data para ocorrer.

Conselho da Petrobras se reúne
para discutir preços dos combustíveis

O índice de inflação da 
cesta básica no Brasil teve 
queda de 0,71% em maio, 
aponta estudo de professo-
res do curso de economia da 
PUCPR (Pontifícia Univer-
sidade Católica do Paraná). 
Foi a primeira baixa do in-
dicador desde dezembro do 
ano passado. A trégua veio 
após a inflação da cesta bási-
ca disparar 5,27% em março 
e 5,55% em abril.

Os avanços acima de 5% 
haviam ocorrido em um con-
texto de custos elevados para 
produção de alimentos, res-
trições de oferta em razão do 
clima adverso e alta de com-
modities agrícolas devido à 
Guerra da Ucrânia. Mesmo 
com o alívio mensal, a infla-
ção da cesta básica ainda ron-
da os 27% no acumulado de 
12 meses, prejudicando prin-
cipalmente os mais pobres, 
que têm menos condições 
financeiras para enfrentar a 
carestia.

No acumulado até maio, a 
alta dos preços foi de 26,75%, 
segundo o estudo da PUC-
PR. Nessa base de compa-
ração, o avanço até abril era 
de 28,90%. A cesta básica 
também continua distante 
do índice geral de inflação no 
Brasil, o IPCA (Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor 
Amplo). Até maio, o IPCA 
subiu 11,73% em 12 meses.

“A desaceleração dos pre-

ços é uma boa notícia, mas 
a cesta básica permanece 
acima de 25% em 12 me-
ses, com alta de quase 27%. 
É mais do que o dobro do 
IPCA. Os preços seguem 
pressionados”, afirma o eco-
nomista Jackson Bitten-
court, coordenador do curso 
de economia da PUCPR.

O estudo da universidade 
tem como base os dados de 
inflação de 13 alimentos den-
tro do IPCA, que é calculado 
pelo IBGE (Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística).

Tomate cai 23,72% no 
mês Segundo Bittencourt, as 
quedas nos preços do tomate 
(-23,72%) e da banana prata 
(-4,24%) ajudaram o índi-
ce da cesta básica a recuar 

0,71% em maio. A batata-in-
glesa (-3,94%) também teve 
baixa.

Além disso, a carne (con-
trafilé) ficou praticamente 
estável, com leve variação 
negativa de 0,07%. “O que 
aconteceu foi o impacto nos 
preços do aumento da oferta 
de alguns produtos agrícolas, 
como é o caso do tomate”, diz 
o professor. “A oferta teve re-
composição após os efeitos 
do clima, e o preço elevado 
atraiu outros produtores”, 
completa.

Por outro lado, os maiores 
aumentos da cesta básica em 
maio foram constatados nos 
seguintes produtos: feijão-
-carioca (7,31%), leite lon-
ga vida (4,65%) e farinha de 

mandioca (2,47%). O estudo 
passou a ser divulgado pela 
PUCPR ao longo do segundo 
semestre do ano passado. Os 
registros da série tiveram iní-
cio em setembro.

À época, a inflação da ces-
ta era de 15,96% no acumu-
lado de 12 meses. O IPCA 
estava em 10,25% na ocasião.

De acordo com Bitten-
court, é provável que os ali-
mentos sigam em patamar 
elevado nos próximos meses, 
mas em processo de desace-
leração após os choques do 
começo do ano. “Os preços 
vão continuar altos, mas a su-
bida deve ser menos intensa”, 
afirma.Café acumula alta de 
67,01% No acumulado dos 
últimos 12 meses, os maiores 
aumentos na cesta básica fo-
ram verificados no café moído 
(67,01%), no tomate (55,62%), 
na batata-inglesa (54,30%), no 
açúcar cristal (31,46%) e no 
óleo de soja (31,25%).

Leite longa vida (29,28%), 
margarina (23,96%), banana 
prata (23,60%) e feijão-cario-
ca (19,03%) também dispara-
ram. A única queda de preços 
dentro da cesta foi registrada 
pelo arroz (-10,27%). Com a 
inflação persistente e as difi-
culdades no mercado de traba-
lho, o Brasil passou a acumular 
cenas de pessoas em busca de 
doações de comida e até de 
restos de alimentos durante a 
pandemia. (Folha Press) 

Com medidas, inflação deve recuar para 8,1%
As medidas para reduzir os preços de 

combustíveis e energia elétrica devem ter um 
impacto de até R$ 35 bilhões neste ano para 
os cofres públicos, com uma redução na infla-
ção do ano de 9,5% para 8,1% prevê o Banco 
Santander. O cenário principal do banco leva 
em conta a redução do ICMS de combustíveis 
para 17% ou 18%, com impacto parcial nas 
bombas, e o uso de créditos tributários para 
redução da conta de energia elétrica. Não 
está contemplado o impacto fiscal da PEC que 
trata da compensação para zerar o imposto 
estadual sobre alguns desses itens.

Juros
A alta da Selic, de 

12,75% para 13,25% ao 
ano, continuará a encare-
cer o crédito e as presta-
ções, diz a 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 sen-
tirá os efeitos do aperto 
monetário. O juro médio 
para pessoas físicas 
passará de 117,23% para 
118,21% ao ano. Para 
pessoas jurídicas, a taxa 
média sairá de 56,57% 
para 57,29% ao ano.

Juros II
O novo aumento da 

Selic foi uma decisão 
equivocada e afetará a 
recuperação da economia, 
disse, em nota, a CNI, para 
quem a taxa Selic está num 
nível que inibe a atividade 
econômica, e seu aumento 
“é desnecessário para o 
controle da inflação e trará 
custos adicionais à econo-
mia, como queda do con-
sumo, da produção e do 
emprego”. Os aumentos 
realizados neste ano se 
refletem em uma taxa real 
(juros menos a inflação) 
elevada, num momento 
em que a inflação começa 
a desacelerar.

Combustíveis Inflação.  As medidas para reduzir os preços de combustíveis e energia elétrica devem ter impacto de até 
R$ 35 bilhões neste ano para os cofres públicos, com uma redução na inflação do ano de 9,5% para 8,1%. Esse é o cenário 
visto como mais provável pelo Banco Santander, que considera a implantação parcial das mudanças tributárias em discussão.

Inflação da cesta básica é 
de quase 27% em 12 meses
Inflação da cesta básica dá trégua em maio, com queda de 0,71%. Mesmo com 
o alívio, a inflação da cesta ainda ronda os 27% no acumulado de 12 meses

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE RESULTADO DO 
JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09.05.01/2022. A Presidente 
da Comissão de Licitação do Município de Jaguaribe/CE torna público o resultado do julgamento 
das propostas, cujo o objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IM-
PLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUÁ, 
TRECHO ENTRE A BR-116 - MAPUÁ, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM, JUNTO A SECRETARIA 
DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. 
Conforme segue: INABILITADAS: 1. ELETROCAMPO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA; 2. J 
DE FONTE RANGEL EIRELI; 3. CONSTRUTORA UCRANIA LTDA; 4. CONSTRUTORA IMPACTO 
COMERCIO E SERVICOS EIRELI; 5. VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA; 6. AR EM-
PREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI e HABILITADAS: 7. ARN CONSTRUCOES 
LTDA. Fica, a partir da data desta publicação, aberto o prazo recursal nos termos do art.109, inciso I, 
alínea “a” da Lei de Licitações. Maiores informações poderão ser adquiridas na Sala da Comissão de 
Licitações, pelo telefone (88) 3522-1092 e pelo e–mail: licitação@jaguaribe.ce.gov.br. Jaguaribe – CE, 
15 de Junho de 2022. Michelle Maria Martins de Barros – Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE RESULTADO 
DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04.05.03/2022. A Presi-
dente da Comissão de Licitação do Município de Jaguaribe/CE torna público o resultado do julga-
mento das propostas, cujo o objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA 
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO, 
JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍ-
PIO DE JAGUARIBE/CE. Conforme segue: INABILITADAS: 1. J DE FONTE RANGEL EIRELI; 2. 
CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA; 3. CONSTRUTORA EXITO EIRELI; 4. CONSTRUTO-
RA UCRANIA LTDA; 5. BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 6. A.I.L. CONSTRUTO-
RA LTDA; 7. MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA; 8. CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA; 
9. VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA; 10. AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS 
E LOCACOES EIRELI; 11. ESTRUTURAL ENGENHARIA EIRELI, por não atender ao item 4.2.4.3 
e HABILITADAS: 12. CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA; 13. WM CONSTRU-
COES LTDA; 14. CONSTRUTORA IMPACT O COMERCIO E SERVICOS EIRELI; 15. ARN CONS-
TRUCOES LTDA; 16. JMR CONSTRUCOES EIRELI; 17. VAP CONSTRUCOES LTDA. Fica, a 
partir da data desta publicação, aberto o prazo recursal nos termos do art.109, inciso I, alínea “a” da 
Lei de Licitações. Maiores informações poderão ser adquiridas na Sala da Comissão de Licitações, 
pelo telefone (88) 3522-1092 e pelo e–mail: licitação@jaguaribe.ce.gov.br. Jaguaribe – CE, 15 de 
Junho de 2022. Michelle Maria Martins de Barros – Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE ABERTURA 
DAS PROPOSTAS DE PREÇOS. A Prefeitura Municipal  de Jaguaribe comunica aos interessados 
que no dia 21 de junho de 2022, às 14:00 horas, na sala de reuniões da Comissão de Licitação, 
localizada na Avenida Maria Nizinha Campelo, 341, Aldeota, estará abrindo os envelopes de PRO-
POSTAS DE PREÇOS referentes a CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 18.03.01/2022 cujo objeto é a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO 
PÚBLICO DE JAGUARIBE/CE. .Maiores informações poderão ser adquiridas na Sala da Comissão 
de Licitações, pelo telefone (88) 3522-1092 e pelo e–mail: licitação@jaguaribe.ce.gov.br. Jaguaribe 
– CE, Jaguaribe – CE, 10 de Junho de 2022. Michelle Maria Martins de Barros – Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – RESULTADO DE JULGA-
MENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS – TOMADA DE PREÇOS Nº 04.05.01/2022 A Presidente 
da Comissão de Licitação do Município de Jaguaribe/CE torna público o resultado do julgamento 
das propostas, cujo o objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA 
ARENINHA SOCIETY NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E 
JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, apresentadas pelas licitantes habilitadas. Após 
a análise das propostas de preço e julgamento, constatou-se que foram DESCLASSIFICADAS: 1. 
A.I.L. CONSTRUTORA LTDA; 2. N3 CONSTRUTORA LTDA; 3. MONTE SIAO EMPREENDIMEN-
TOS LTDA; e CLASSIFICADAS: 4. PV ENGENHARIA, SERVICOS E LOCACOES LTDA; 5. LRS 
CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA; 6. ROMA CONSTRUTORA EIRELI; 7. CONJASF - CONS-
TRUTORA DE ACUDAGEM LTDA. Em seguida foi feito o mapa comparativo do preço proposto 
e chegou-se ao seguinte resultado: LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA, vencedora com o 
Valor Global de R$ 201.033,22 (Duzentos e um mil, trinta e três reais e vinte e dois centavos). 
Abre-se o prazo regimental de 5 (cinco) dias úteis, conforme determina a Lei 8.666/93, para even-
tuais interposições de recursos. Jaguaribe/CE, 15 de Junho de 2022. Michelle Maria Martins de 
Barros – Presidente da Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – RESULTADO DE JULGA-
MENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS – TOMADA DE PREÇOS Nº 11.04.02/2022 A Presidente 
da Comissão de Licitação do Município de Jaguaribe/CE torna público o resultado do julgamento 
das propostas, cujo o objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONS-
TRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DO CURRAL NOVO, DISTRITO DE 
FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO 
DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, apresentadas pelas licitantes habilitadas. Após a análise 
das propostas de preço e julgamento, constatou-se que foram DESCLASSIFICADAS: 1. A.I.L. 
CONSTRUTORA LTDA; 2. MELIUZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 3. AR EMPREENDI-
MENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI; 4. DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVA-
CAO E CONSTRUCOES LTDA; 5. MAIS PROJETOS - CONSTRUCOES E IMOVEIS LTDA; 6. 
ELLEVUS ENGENHARIA LTDA; 7. ITAPAJE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI; 8. EDIFICA 
CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA; 9. ECOS EDIFICACOES CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA; 10. VIDAL ENGENHARIA LTDA; 11. JOSE URIAS FILHO EIRELI; 12. VENUS SERVI-
COS E ENTRETENIMENTOS LTDA; 13. MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 14. 
CONSTRUTORA VIPON EIRELI; e CLASSIFICADAS: 15. PILARTEX CONSTRUCOES LTDA; 
16. M & C CONSTRUCOES LTDA; 17. D & P CONSTRUCOES EIRELI; 18. ELETROCAMPO 
SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA; 19. IDEAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 20. R 
M CLEMENTE CANDIDO; 21. VAP CONSTRUCOES LTDA; 22. G7 CONSTRUCOES E SERVI-
COS EIRELI; 23. ABRAV CONSTRUCOES SERVICOS EVENTOS E LOCACOES EIRELI; 24. 
WU CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; 25. MATOS & ALMEIDA LTDA. Em seguida foi feito 
o mapa comparativo do preço proposto e chegou-se ao seguinte resultado: MATOS & ALMEIDA 
LTDA, vencedora com o Valor Global de R$ 278.724,77 (Duzentos e setenta e oito mil, setecen-
tos e vinte e quatro reais e setenta e sete centavos). Abre-se o prazo regimental de 5 (cinco) 
dias úteis, conforme determina a Lei 8.666/93, para eventuais interposições de recursos. Jaguaribe/
CE, 15 de Junho de 2022. Michelle Maria Martins de Barros – Presidente da Comissão de Licitação.
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Conjunta. As autoridades governamentais e esportivas de Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai retificaram ontem 
sua decisão de relançar a candidatura conjunta desses países para sediar a Copa do Mundo de 2030. O vice-pre-
sidente do Paraguai, Hugo Velázquez, presidiu o encontro de representantes das quatro nações em Assunção.ESPORTES

FOTO VITOR SILVA/BFR

Só lembrando      
Nem tudo que reluz é ouro e nem tudo que balança cai. 

Na dúvida não ultrapasse.

Fagner
Não sei porque razão insisto tanto em te querer se você 

sempre faz de mim o que bem quer.

Sonhos
Acredite. O seu dia chegará. Loteria dos Sonhos é um 

concurso sério.

Seu Costa
Jamais esqueceremos dele que por muitos anos coman-

dou o jornal O Povo. Ele sempre me dizia que mais impor-
tante do que o colunista é a coluna e mais importante do 
que a coluna é o jornal. E mais. Nunca queira ser bom, seja 
justo porque sendo justo você será bom.

Ivanildo
Meu amigo Flávio Torres que assina aqui em O Estado 

uma coluna das mais lidas de nossa imprensa fez na ter-
ça-feira passada uma interessante pergunta. Quem já não 
dançou ao som do sax de Ivanildo e seu conjunto? Ivanil-
do morreu em Natal, sua terra de nascimento aos 89 anos 
de idade. Ah que saudade das tertúlias do Maguari.

Mara
Temos que destacar aqui o excepcional trabalho que 

a secretária do presidente Marcelo Paz teve quando do 
encontro dos tricolores no sábado passado. Ela lá estava 
coordenando o encontro onde mostrou toda sua compe-
tência. Bom dia Lara.

Ribamar Bezerra

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

Na festa dos 93 anos do Náutico eu fiquei numa mesa 
que tinha à minha esquerda o Ribamar Bezerra e à 
minha direita o Ciro Nepomuceno, dois tricolores que 
honram o nome do tricolor. Ribamar foi o presidente 
que construiu o novo patrimônio do clube dando-lhe de 
presente o terreno onde está o CT do Leão. E continua 
mais Fortaleza do que nunca indo ao Peru por conta 
própria ver o tricolor ganhar lá dentro do Alianza.

Mais informações de Silvio Carlos: 
e-mail: promoviltda@yahoo.com.br

Acabou a sequência invic-
ta de 15 jogos do São Paulo. 
Nesta quinta-feira, o Tricolor 
visitou o Botafogo no estádio 
Nilton Santos, o Engenhão, 
no Rio de Janeiro, pela 12ª ro-
dada do Campeonato Brasi-
leiro, e saiu de campo derrota-
do por 1 a 0, graças ao bonito 
gol de Kayque.

Com sete vitórias e oito 
empates nos últimos 15 com-
promissos, o São Paulo entrou 
em campo nesta quinta-feira 
determinado a manter sua in-
vencibilidade na temporada e 
colar no Corinthians, vice-lí-
der e que tropeçou contra o 
Athletico-PR. Mas, o que se 
viu ao longo dos 90 minutos 
foi mais um desempenho bem 
aquém das expectativas.

O Botafogo, por sua vez, dei-
xou a zona de rebaixamento e 
acabou com uma sequência de 
cinco jogos sem vencer na atual 
temporada. O time coman-
do pelo português Luís Castro 
vinha de um empate e quatro 
derrotas seguidas, mas, enfim, 
reagiu. O São Paulo volta a en-
trar em campo na próxima se-
gunda-feira, quando recebe o 
líder Palmeiras, no Morumbi. Já 
o Botafogo encara o Internacio-
nal, domingo, no Beira-Rio.

O jogo
O Botafogo começou o jogo 

ligado e por pouco não abriu o 
placar logo aos dois minutos, 
quando Saravia recebeu bom 
passe pela direita, invadiu a 
área e bateu forte, mas mandou 

para fora. Pouco depois, outra 
grande chance para os donos 
da casa. Erison recebeu prati-
camente na marca do pênalti 
e bateu firme, mas Léo chegou 
na hora “h” para travar o chute 
que tinha endereço certo.

A única boa oportunidade 
do São Paulo aconteceu aos 16 
minutos. Patrick fez o corta-luz, 
e a bola sobrou para Welington 
na esquerda. O lateral invadiu 
a área e soltou o pé, mas Gatito 
Fernández fez a defesa, jogando 
para escanteio. Em um dos lan-
ces seguintes, Saravia empurrou 
Calleri pelas costas, dentro da 
área, fora da disputa de bola, 
mas o VAR não entrou em ação.

A partir de então, São Paulo e 
Botafogo continuaram travando 
um duelo bastante disputado, 
mas sem conseguir levar perigo 

à meta adversária. Com muito 
mais faltas que chances de gol, as 
duas equipes foram para o inter-
valo tendo de se conformar com 
o empate em 0 a 0 no Engenhão.

Segundo tempo
Nada mudou no segundo 

tempo. O Botafogo seguiu sen-
do mais agudo, enquanto o São 
Paulo se segurava como podia, 
até que, aos 15 minutos, os do-
nos da casa, enfim, abriram o 
placar. Em jogada de contra-a-
taque do Fogão, a defesa tricolor 
tentou afastar o perigo, e a bola 
sobrou para Kayque, que dri-
blou Nestor na entrada da área e 
bateu colocado para marcar um 
bonito gol no Engenhão.

Precisando fazer o São Paulo 
reagir, Rogério Ceni promoveu 
três mudanças na equipe: Ri-

goni, Igor Vinícius e Reinaldo 
entraram nas vagas de Luciano, 
Rafinha e Welington. Mas, foi 
o Botafogo quem quase foi às 
redes novamente. Kayque fez 
outra boa jogada e cruzou para 
Vinícius Lopes, que se anteci-
pou à marcação e cabeceou, mas 
mandou para fora.

A primeira ótima chan-
ce do São Paulo no segundo 
tempo aconteceu apenas aos 
33 minutos. Calleri ficou com 
a bola após erro da defesa, foi 
conduzindo e bateu da entra-
da da área, cruzado, tirando 
tinta da trave. E foi só. Na 
reta final o Tricolor até tentou 
pressionar o Botafogo a todo 
custo, mas, pouco inspirado, o 
time de Rogério Ceni acabou 
tendo de se conformar com a 
derrota no Rio de Janeiro.

SÓCIO FUNDADOR O senhor Ademesio Barreto um 
dos fundadores do Nàutico também foi lembrado. Pai do cel. 
Tarcisio Vieira outro nome de destaque de nossa sociedade.

ESTRELAS Os 93 anos do Náutico levaram muita gente da 
nata de nossa sociedade. Confiram na foto, onde estão Amarilio 
Cavalcante, Pedro Jorge, Jardson, Ricardo e o general Souza.

WILTON DANER Ele é um nome de destaque na socieda-
de e no esporte. Meu bom dia ao Wilton Daner.

Atacante Erison foi um dos destaques do Glorioso na vitória magra diante do São Paulo

O Cruzeiro segue muito 
forte rumo ao acesso à Pri-
meira Divisão do Brasileirão. 
Nesta quinta-feira, de frente 
para um Mineirão lotado, a 
equipe venceu a Ponte Preta 
por 2 a 0 e disparou na ponta 
da tabela da Série B. A Raposa 
agora vai aos 31 pontos e vê 
o Bahia, segundo colocado, 
bem atrás, com 25. Enquan-
to isso, a Macaca se complica 
ainda mais na zona do re-
baixamento. O time paulista 
ocupa a 18ª posição, com 12 
pontos somados.

Agora, o Cruzeiro vira a 
chave e volta suas atenções 

às oitavas de final da Copa 
do Brasil. Pela partida de ida, 
a Raposa enfrentará, fora de 
casa, o Fluminense, às 19h (de 
Brasília) da próxima quinta-
-feira.

Mesmo com o Mineirão 
lotado a seu favor, o primeiro 
tempo não foi tão tranqui-
lo para o Cruzeiro, que viu 
a Ponte Preta levar perigo 
em algumas oportunidades. 
Ainda assim, com o sempre 
artilheiro Edu balançando as 
redes, a equipe ganhou tran-
quilidade para o segundo 
tempo. O primeiro gol saiu já 
na reta final da etapa. Aos 43 

minutos, Neto Moura, ainda 
do campo de defesa, descolou 
ótimo lançamento para corri-
da de Edu, que venceu a mar-
cação no corpo e, em ótima 
finalização, bateu cruzado, no 
canto. Cruzeiro na frente.

Mesmo com o 1 a 0, a Ra-
posa voltou forte para a se-
gunda etapa e, logo no início, 
ampliou o marcador. Rafa Sil-
va dominou pelo lado direito 
e cruzou com perfeição para 
Bidu, invadindo a área pela 
esquerda, bater de primeira e 
balançar as redes.

Com o jogo praticamente 
já decidido, o Cruzeiro só pre-

cisou administrar a partida. 
Ainda assim, conseguiu levar 
perigo ao gol da Macaca em 
algumas oportunidades. O 
goleiro Caíque França chegou 
a tirar bola em cima da linha, 
mas ficou nisso.

A partida ainda contou com 
lance inusitado. Para impedir 
que lançamento chegasse lim-
po ao atacante do Cruzeiro, o 
goleiro da Ponte saiu da área 
e desviou com a mão. Assim, 
foi expulso. Como a Macaca 
já tinha todas as substituições 
feitas, Walisson teve de ser im-
provisado na meta por alguns 
minutos e não foi vazado.

Cruzeiro vence a Ponte em um Mineirão 
lotado e dispara na liderança da Série B

Quintero celebra bom momento 
e sonha em seguir no Vasco

O Vasco vive ótimo mo-
mento na temporada. Os 
cruzmaltinos estão conso-
lidados no G-4 da Série B e 
vêm em uma sequência de 
vitórias. Na última rodada, 
o Vasco enfrentou o Cru-
zeiro em casa e venceu por 
1 a 0 com gol de Getúlio.

A defesa é o ponto forte 
da equipe carioca. O Vasco 
sofreu apenas 5 gols em 
12 jogos e nas últimas sete 
rodadas, só levou dois gols. 
Na vitória sobre o Cruzei-
ro, o zagueiro Quintero 
teve grande atuação e teve 
seu nome gritado pelo 
torcida no Maracanã.

“São coisas que o di-
nheiro não paga, que vão 
ficar no meu coração para 
sempre. Como jogador e 
como ser humano, isso 
é o mais importante. Se 
você faz essa pergunta 
para qualquer jogador, 
eles também vão respon-

der isso”, disse. Quintero 
está emprestado ao Vasco 
pelo Fortaleza até o fim da 
temporada. O colombiano 
afirmou que torce para 
permanecer no clube.

“Estou muito feliz aqui, 
feliz por vestir uma camisa 
tão grande como a do Vas-
co. Por mim eu ficaria aqui 
por dez anos. Meu contrato 
está acabando no Fortaleza, 
vou ficar livre. Coloco nas 
mãos de Deus. Agora estou 
focado aqui, 2022 no Vasco, 
focado em colocar o clube 
na Série A. Mas se fosse por 
mim, claro que eu queria 
ficar aqui muitos anos 
mais”, declarou.

O Vasco volta a campo 
neste sábado, às 16h00 
(de Brasília), contra o 
Londrina, no estádio do 
Café. A partida válida pela 
13ª rodada da Série B vai 
marcar a estreia do técnico 
Maurício Souza.

Lanús confirma transferência de 
José Manuel López ao Palmeiras

O Lanús confirmou ontem 
o acordo para a transferência 
de José Manuel López ao 
Palmeiras. O clube argentino 
seguirá com 30% dos direi-
tos econômicos do jogador 
de 21 anos. “Informamos a 
transferência de José Manuel 
López à Sociedade Esportiva 
Palmeiras, do Brasil; 30% dos 
direitos do jogador seguirão 
em poder do Club Atlético 
Lanús”, divulgou o Lanús 
em comunicado nas redes 
sociais.

Com isso, López se torna 
o segundo atacante a ser 
contratado pelo Palmeiras 
recentemente. O uruguaio 
Miguel Merentiel, de 26 anos, 
também foi comprado, junto 
a outro clube argentino, o 
Defensa y Justicia.

No dia 5 de junho, ao site 
Corazón Granate, López deu 
declarações já em tom de des-
pedida do Lanús e afirmou 
que o Palmeiras é o “maior 

clube do Brasil”.
“Muito contente por este 

novo desafio e triste por dei-
xar o clube. É um passo im-
portante. São dias diferentes, 
estou tranquilo e agradecido 
o tanto de carinho da gente 
de Lanús”, afirmou.

“É um grandíssimo clube, 
o maior do Brasil e um dos 
melhores clubes da América. 
Se concretizar, será um pra-
zer e tratarei de defender até 
a morte como fiz aqui. Estou 
tranquilo, é um grandíssimo 
clube. Vamos ver o que se re-
solve”, destacou López sobre 
o Palmeiras.

Em meio a essa confir-
mação da transferência, o 
Palmeiras entra em campo 
nesta quinta-feira. O time 
de Abel Ferreira enfrenta o 
Atlético-GO, às 18 horas (de 
Brasília), no Allianz Parque, 
e pode abrir três pontos de 
vantagem na liderança do 
Brasileirão caso triunfe.

São Paulo perde para Fogão
e encerra invencibilidade
Sequência de 15 jogos invicto teve fim graças ao bonito gol do jovem Kayque 
que deu um belo drible no zagueiro e bateu firme no canto de Jandrei
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Dançando na Vila. A Escola Pública de Dança da Vila das Artes promove, no mês de férias escolares, mais uma edição do programa “Dançando na Vila”. Voltadas para 
o público jovem e infantil, as formações “Iniciação ao Ballet Clássico”, “Brincando com Elementos Dançantes do Hip Hop” e “Dança Moderna” ocorrerão na Vila da Artes, 
com aulas às segundas, quartas e sexta-feiras, ao longo das três últimas semanas do mês de julho. Inscrições seguem até 4 de julho na secretaria da Vila das Artes.

Gloria Groove, nova estrela internacional

O período junino, muito marcado pelo regionalismo e nordestinidade, também abre espaço para lançamentos literários. E fazendo 
referência à cultura nordestina que os autores Frederico Brito e Thais Evangelista realizarão o lançamento do livro Capitão Oxente, o Herói 
da Nossa Gente, acontecerá no dia 24 de junho, às 18h, na Praça de Eventos do RioMar Fortaleza. A obra conta a saga de um menino 
nascido pobre, desmilinguido, que inconformado com as agruras do seu povo em meio à seca, acaba se tornando, por acaso do destino, 
o herói da sua gente. O evento contará com apresentação musical e declamação de poemas voltados ao público infanto-juvenil. Publicado 
pela Editora CeNE, o livro tem prefácio do escritor Eraldo Miranda e conta com um glossário de expressões nordestinas. Os interessados 
em adquirir a publicação tanto podem fazer durante o evento de lançamento, quanto pelos sites da editora CeNE e na Shopee (R$ 39,90).

O paulista Daniel Gar-
cia Felicione Napo-
leão mais conhecido 

como Gloria Groove, é 
atualmente uma grande 
referência na música brasi-
leira. Cantor, compositor, 
rapper, ator, Daniel iniciou 
sua carreira ainda criança, 
em 2002, no grupo Galera 
do Balão. Na sequência, 
iniciou uma vasta carrei-
ra na dublagem, onde se 
tornou um dos principais 
nomes do mercado brasilei-
ro. Também participou de 
novela na Record e muitos 
comerciais. Com apresen-
tações lotadas em todo o 
Brasil, inclusive em Forta-
leza, onde reuniu mais de 
sete mil pessoas, e sucesso 
com as músicas novas do 
álbum Lady Leste, Gloria 
Groove concedeu entrevis-
ta para o jornal O Estado, 
falando sobre a carreira e 
também adiantando a turnê 
internacional que começará 
no mês que vem. 

O ESTADO | Desde 
criança você convive com 
sua mãe e sua tia cantando 
em bares para comple-
mentar a renda, aos 6 anos 
começou a fazer comerciais 
e aos 7 iniciou sua vida na 
música, participando da 
nova versão do grupo Balão 
Mágico. Inclusive sua mãe 
é backing vocal do grupo 
Raça Negra. A carreira 
artística sempre foi sua 
vontade ou foi algo predes-
tinado? Já pensou ou teve 
outras profissões na vida?

GLÓRIA GROOVE | 
Sempre foi minha vonta-

de! Desde criança minha 
vontade era estar cantando, 
na frente das câmeras… Eu 
dizia que queria ser várias 
coisas, como toda criança, 
mas sempre fui artista! 

O E. | Cantando em coral 
da Igreja você teve uma 
forte referência de soul, da 
black music e depois do 
rap. Isso foi determinante 
para construir seu estilo 
musical? Como você com-
preende a religião na sua 
vida e como foi a transfor-
mação do Daniel Garcia em 
Gloria Groove? 

G. G. | Sem dúvidas a 
presença da igreja foi uma 
determinante pra construção 
das minhas principais refe-
rências musicais. Apesar de 
ter me afastado do ambiente 
com a chegada da adolescên-
cia, levo comigo pra sempre 
as boas referências. Mais tar-
de, o teatro e a vida noturna 
me ajudaram a moldar mi-
nha persona artística. Hoje 
fico feliz de ser uma referên-
cia de autonomia e liberdade 
pros jovens do Brasil. 

O E. | Você também fez 
dublagens de filmes, par-
ticipou da novela da Rede 
Record “Bicho do Mato”, e, 
já como Gloria Groove no 
Show dos Famosos. A inter-
pretação é essencial na for-
mação da sua carreira? Me 
fale um pouco da emoção e 
do sentimentos que você teve 
ao ser campeã do quadro 
dominical da TV Globo.

G. G. | Atuar sempre 
foi uma das minhas maio-
res paixões. Tive a sorte 

de amadurecer este ponto 
tendo trabalhado pela vida 
com televisão, teatro, dubla-
gem… e hoje aplico a inter-
pretação em tudo que faço 
artisticamente. Vencer o 
Show dos Famosos foi algo 
muito simbólico, pois hoje 
sinto que o Brasil conhece 
muito mais o meu potencial 

como ator e cantor para 
além da Gloria Groove.

O E. | Suas músicas e 
letras sempre tiveram o 
poder de dar auto estima ao 
público LGBTQIA+, mas 
seu ritmo pulsante agrada 
a todos os gêneros e idades. 
O que é mais importante 

para você: fazer as pessoas 
pensarem ou dançarem? 
Como está sendo a sua nova 
turnê, depois de 2 anos de 
pandemia? O que achou do 
seu show em Fortaleza que 
reuniu 7 mil pessoas?

G. G. | As duas coisas tem 
uma importância gigante 
na minha vida. Gosto de ser 

um artista que faz refletir, 
mas que também faz dançar. 
O resultado disso estou 
vendo durante a Lady Leste 
Tour, onde estou reencon-
trando fãs de muito tempo e 
conhecendo muitos outros 
fãs novos. A versatilidade 
musical possibilita muitos 
novos encontros. Shows 
como o de Fortaleza só con-
firmam o que eu já sabia: 
a nossa força é tremenda! 
Saí do palco neste dia com 
um sentimento enorme de 
realização e gratidão. 

O E. | Com tantas ex-
periências artísticas, sua 
versatilidade se mostrou 
infindável. Depois da turnê 
“Lady Leste”, quais são os 
próximos projetos de Da-
niel Garcia e Gloria Groove 
que você poderia nos adian-
tar? A carreira internacio-
nal é algo que você coloca 
como meta?

G. G. | Hoje estou focado 
no desempenho da Lady 
Leste Tour na Europa, pra 
onde estamos indo agora 
em Julho. Simultaneamente, 
estou me preparando para 
o show do Rock In Rio, 
que acontece no começo de 
Setembro. Penso em carreira 
internacional todos os dias, 
mas tenho noção de que 
ainda existe um caminho a 
ser trilhado por aqui. Por 
enquanto vou plantando as 
sementes e aproveitando 
muito a era Lady Leste, que 
é com certeza a era musical 
mais marcante da minha 
vida até hoje.

Por Felipe Palhano

A CDL em parceria com Alfe fizeram um grande evento de São João. Barracas com deliciosas comidas típicas organizada por Crismenia. Quadrilha improvisada com o cantor Chambinho 
do Acordeon, que teve casamento e muito arrasta pé. O presidente Assis com sua esposa Edna, seu filho e nora, estavam animadíssimos. A Faculdade CDL também marcou presença.

São João

Fatima Duarte, Chambinho do Acordeon e Graça Bringel

mrtorres.oestado@gmail.comflavio.torres.545

Chegou de Lisboa, onde 
derreteu-se de elogios aos nossos 
patrícios e irmãos, a socialite e 
linda Vera Valente. - nnn - Para 
os netos notadamente Henrique 
que chegou recentemente dos 
States, Miriam Almada, recebeu 
para almoço. - nnn - Às amigas 
tudo. Estribada nesse conceito, a 
elegante Vera Fiúza recepcionou 

em casa para big almoço, Záira 
Medeiros, Sarita Ary e Orlane La-
guna. - nnn - Célia Leite recebe 
amanhã dia 18, as 19 horas, em 
solenidade realizada no evento 
de posse da Academia de Letras 
e Artes Fortaleza (Alaf). O Brasil 
Tropical Residence vai ser o palco 
do evento. - nnn - Cursando 
Direito na Faculdade Ateneu e 

se destacando de forma positiva 
Emanoela Alves. - nnn - Muito 
parabenizado o coronel Mauro Al-
buquerque. - nnn - O titular da 
Secretaria de Administração Peni-
tenciária foi o maior incentivador 
das 185 internas da unidade 
prisional Irmã Imelda de Aquiraz 
na conclusão do curso “O papel 
do homem no enfrentamento à 

violência contra a mulher”, pro-
movido pela Fundação Demócrito 
Rocha. - nnn - O coronel Mauro 
além de incentivador, promove 
vários cursos em toda institui-
ção presidiária e vem ganhando 
incentivo e apoio da governadora 
Izolda Cela. - nnn - Amante da 
lua, o paulista há anos radicado 
em Fortaleza, dentista Gilberto Pa-

liari assistiu a primeira Superlua 
de 2022. - nnn - A Lua fica a 
aproximadamente 354 mil quilô-
metros da Terra. - nnn - O em-
presário Marcos Cabral é contra 
peremptoriamente a reduflação, 
que é a redução das embalagens 
dos produtos. - nnn - Segundo 
o empresário, esse segmento é 
proibido no Supribem, empresa 

que ele tão bem preside. No 
que está certíssimo. - nnn - O 
muito bom secretário de Turismo 
de Paracuru, Ângelo Tuzze, foi 
bastante homenageado pelo seu 
aniversário. Mereceu. - nnn 
- A pianista Maria Yvonette de 
Gouveia Soares foi a querida 
aniversariante de ontem. Mulher 
culta e de grande saber literário.

Mulheres Empreendedoras que orgulham o Ceará

FOTO DIVULGAÇÃO

Camila e Fátima Duarte com Edna e Assis Cavalcante

Karina Sampaio, Graça Bringel e Arinete Timbó

Marilsa Pessoa e Bia Jordão

Celia e Bosco Macedo com Isabel Dias

Josilda e Walter Belchior


