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Vovô vira no fim e vence The Strongest
em jogo de ida P. 12

CEARÁ VENCE EM JOGO 
PELA SUL-AMERICANA

Ex-prefeito lança ação a favor de Ciro Gomes P. 7

RC PREGA UNIDADE 
DA BASE ALIADA Pessoa mora em Fortaleza; 

Sesa fez anúncio em nota P. 4

DETECTADO 1 º CASO 
DA VARÍOLA DE 

MACACOS NO CEARÁ
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PEDRO GUIMARÃES É TROCADO POR BRAÇO DIREITO DE PAULO 
GUEDES APÓS DENÚNCIAS DE ASSÉDIO SEXUAL P. 8 FRASES DO DIA P. 2

Repleta de críticas de congressistas, PEC dos Combustíveis passa por metamorfoses e é levada ao plenário 
do Senado após reiteradas mudanças da data de apresentação do relatório, que ficou pronto ontem. 

Após inúmeras divergências por parte de parlamentares, Presidência do Senado, em acordo com líderes, abre 
tempo para emendas e deixa para hoje votação da matéria P. 3 EDITORIAL E CHARGE P. 2

PEC COM BENEFÍCIOS
criados de última hora pelo 

Planalto fica para ser votada hoje

Jair e Michele Bolsonaro, Pedro Guimarães e Paulo Guedes
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PEC dos Combustíveis ou PEC do Desespero?

Nos corredores da 
Câmara dos Depu-
tados e do Senado 
Federal, congres-

sistas chamam a Proposta de 
Emenda Constitucional 16/22, 
que foi apensada à Proposta de 
Emenda Constitucional 1/22, 
de PEC do Desespero - há al-
guns dias, o nome era PEC dos 
Combustíveis. Nos principais 
questionamentos, avaliam par-
lamentares, estão os motivos 
para que, somente na boca do 
segundo semestre de um ano 
que está deixando a vida dos 
brasileiros e brasileiras ainda 
mais difícil, o Palácio do Pla-
nalto está olhando para a po-
pulação com um pacote robus-

da com as sugestões de todos, 
base e oposição. As queixas 
não são poucas. Como mos-
trou o OPINIÃO CE em repor-
tagem publicada mais ao início 
deste mês, a PEC dos Combus-
tíveis foi pensada e redigida 
pelo Ministério da Economia 
e entregue ao líder de Jair Bol-
sonaro no Senado, Carlos Por-
tinho, para que a tramitação 
ocorresse de maneira mais cé-
lere. Desde então, o texto, que 
previa compensação a estados 
- o que não ocorre mais, foi es-
vaído, dando espaço para mais 
benefícios, como o aumento do 
Auxílio Brasil e do Vale-Gás. 
O custo da PEC saiu de cerca 
de R$ 30 bilhões para aproxi-

to de bondades. A medida, que 
enfrenta dificuldades inclusive 
na base governista de ambas 
as Casas, terá seu andamen-
to de votação hoje, conforme 
acordo realizado por líderes 
do Senado em plenário, du-
rante a discussão da matéria, 
ontem (29). Senadores ficaram 
incomodados com a rapidez 
do debate da PEC 16/22, que 
sequer passou pela Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ) 
e pela comissão especial. Com 
os questionamentos feitos em 
plenário durante a sessão, o 
bom senso prevaleceu: abriu-
-se tempo para emendas ao 
texto, de maneira que logo 
mais a proposta seja aprecia-

madamente R$ 38,5 bilhões, a 
fim de que, por exemplo, fosse 
zerada a fila do Auxílio Brasil. 
De fato, parece ser a PEC do 
Desespero de Bolsonaro: total-
mente modificada depois de 
ter saído do ministério de Pau-
lo Guedes, conhecido como 
liberal conservador e resisten-
te a demandas da população, 
e se tornou um combinado de 
casuísmo pegando carona na 
necessidade do povo. A per-
gunta de se é eleitoreira ou não 
deve ser respondida por cada 
cidadão e cidadã. A PEC 1/22, 
ou seja, a primeira deste ano, já 
previa boa parte do que se dis-
cute somente agora. Caso haja 
vitória de Bolsonaro, será que a 

população vai amargar as difi-
culdades cotidianas até a próxi-
ma eleição geral? Cabe análise 
de cada eleitor e eleitora.

“Como mostrou 
o OPINIÃO CE 
em reportagem 
publicada ao início 
deste mês, a PEC 
dos Combustíveis foi 
pensada e redigida 
pelo Ministério 
da Economia”

PEC DO VOUCHER

EDITORIAL

Presidente da Caixa 
Econômica pediu 
demissão porque o 
escândalo de assédio 
sexual vazou. Se não 
tivesse vazado seguiria até 
o fim do mandato fazendo 
a mesma coisa que faz há 
três anos e meio na Caixa

FRASES DO DIA

PEDRO RONCHI, geógrafo, professor e analista ambiental, 
em sua conta no Twiiter (@PedroRonchi2) ontem (29)

ROBERTO 
MOREIRA
Presidente do 
Opinião CE

ELBA AQUINO
Diretora
Geral do 
Opinião CE

GRUPO OPINIÃO CE 
DE COMUNICAÇÃO

CHARGE
POR
KAZANE BLUES

[...] situação 
cruel, injusta, 
desigual e que 
será corrigida 
na hora certa 
com a força da 
verdade [...]”
PEDRO GUIMARÃES, ex-presidente da Caixa Econômica Federal 
(CEF), em sua carta de demissão da instituição publicada ontem (29). 
O agora ex-gestor é acusado de assédio sexual por funcionárias do 
banco e já foi citado como assediador moral com funcionários da CEF
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Um dos principais 
responsáveis pela 
inflação na prévia 
de junho foi o 
reajuste de 15,50% 
dos planos de 
saúde, autorizado 
pela Agência 
Nacional de Saúde 
Suplementar em 
26 de maio último

dos caminhoneiros
fica para ser votada hoje

NATINHO RODRIGUES

PRISCILA BAIMA 
REPÓRTER
priscila.baima@opiniaoce.com.br

Ficou para hoje no Senado Federal a continuidade da discus-
são e consequente votação da Proposta de Emenda Constitucio-
nal (PEC) 1/2, a qual foi incorporada a PEC dos Combustíveis 
(PEC 16/22), que versa sobre medidas que pretendem custear 
danos advindos, por exemplo, com a alta dos preços de combus-
tíveis, como o voucher dos caminhoneiros e o auxílio-gás. A pro-
posta, que vai custar R$ 38,5 milhões aos cofres públicos, será, se 
aprovada, encaminhada à Câmara dos Deputados para que siga 
o trâmite regimental da Casa de passar pela Comissão de Consti-
tuição Justiça e Cidadania (CCJ) e comissão especial.

Haverá, caso a PEC seja promulgada mais à frente, um au-
mento de R$ 200 no Auxílio Brasil, ficando em R$ 600, bem 
como um incremento no vale-gás, passando de R$ 70 para R$ 
120 e a criação de um voucher de R$ 1 mil para cerca de 900 
mil caminhoneiros autônomos. Todas essas medidas terão ca-
ráter emergencial e duração prevista até 31 de dezembro de 
2022. Fontes do Ministério da Economia afirmam que a pasta 
enxerga a medida como eleitoreira. Na avaliação do econo-
mista e conselheiro do Conselho Regional de Economia do 
Ceará (Corecon-CE), Fran Bezerra, os combustíveis e a ener-
gia elétrica são bens essenciais para os brasileiros, então, nesse 
sentido a proposta tem um mérito.

No entanto, afirma, haverá “uma perda de arrecadação por 
parte de estados e municípios. Além disso, o efeito negativo da 
PEC deve reduzir recursos para saúde e educação, setores funda-
mentais para a população mais carente. A PEC terá um efeito pe-
queno.” Uma solução, segundo Bezerra, seria o Governo Federal 
alterar a política de preços da Petrobras, o Preço de Paridade de 

Importação (PPI). “O ideal se-
ria que fosse rediscutido a apli-
cação do PPI para encontrar 
uma fórmula que equacione 
bem o quanto de combustível, 
principalmente de óleo diesel, 
é importado, e do quanto é 
produzido internamente. Essa 
formula garantiria maior justi-
ça e ainda assim remuneraria 
bem os acionistas.”

LEITURA DE 
ENDIVIDAMENTO

O professor e economista 
Wandemberg Almeida reforça 
que a PEC, ao invés de trazer 
soluções duradouras para o fu-
turo, pode gerar , na verdade, 
um endividamento do Gover-
no Federal. “Já estamos com 
um desequilíbrio nas contas 
públicas. Não é o momento 
ideal para essa proposta, ten-
do em vista que os preços dos 
combustíveis seguem o preço 
internacional. Não é aumen-
tando o rombo das contas pú-
blicas que vai fazer com que 
que as contas do final do mês 
tenham equilíbrio. A PEC pode 
surtir um efeito positivo de 

Haverá, caso a PEC seja promulgada mais à frente, aumento de R$ 200 
no Auxílio Brasil, incremento no vale-gás, passando de R$ 70 para R$ 120, e 

criação de voucher de R$ 1 mil para caminhoneiros autônomos

Expectativa 
é beneficiar 

cerca de 900 mil 
caminhoneiros 
em todo Brasil

PEC DO VOUCHER

Haverá, caso 
a PEC seja 
promulgada 
mais à frente, 
um aumento 
de R$ 200 no 
Auxílio Brasil, 
ficando em 
R$ 600

forma momentânea, mas a lon-
go prazo terão consequências 
negativas,” projeta. O Índice 
Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo – 15 (IPCA-15), 
que mede a prévia da inflação 
oficial, teve alta de preços de 
0,69% em junho deste ano. O 
percentual é maior que o de 
maio (0,59%), mas menor que 
o de junho de 2021 (0,83%). A 
pesquisa foi divulgada pelo 
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE).

PRÉVIA DE JUNHO
Um dos principais responsá-

veis pela inflação na prévia de 
junho foi o reajuste de 15,50% 
dos planos de saúde, autori-
zado pela Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS) 
em 26 de maio deste ano. En-
tre os transportes, os principais 
responsáveis pela alta de pre-
ços foram itens como óleo die-
sel (2,83%), passagens aéreas 
(11,36%) e seguro voluntário 
de veículos (4,30%). Ao mes-
mo tempo, houve quedas nos 
preços do etanol (-4,41%) e da 
gasolina (-0,27%).
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Prefeito de Fortaleza, José Sarto

No Ceará até o 
momento foram 
notificados 14 
casos suspeitos

TRANSMITIDO

TEMPO REAL
Leia mais em 

opiniaoce.com.br

TJA realiza roda de 
debate de políticas 
culturais afirmativas

A Secretaria da Cultura do Ceará (Secult 
Ceará) realiza, hoje (30), às 17 horas, a Roda 
Afirmativa – Construindo Políticas Cultu-
rais Afirmativas no Ceará. O evento consis-
te em uma roda de conversas e trocas, que 
acontece na praça Mestre Pedro Boca Rica, 
no Theatro José de Alencar. Contará com a 
presença do secretário da Cultura do Estado 
do Ceará, Fabiano Piúba, além das secretá-
rias executiva e de planejamento e gestão 
interna da Secult Ceará, Valéria Cordeiro e 
Mariana Braga.

Para abertura estão convidados o profes-
sor Arilson dos Santos Gomes, com partici-
pação de da Assessora Especial de Acolhi-
mento aos Movimentos Sociais do Governo 
do Ceará, Zelma Madeira; da coordenadora 
especial de Políticas Públicas para Igualdade 
Racial da SPS-CE, Martír Silva; da professora 
coordenadora do Núcleo das Africanidades 
Cearenses da UFC, Sandra Petit e do profes-
sor e militante do movimento negro, Hilário 
Ferreira. O encerramento fica por conta do 
Pretarau – Sarau das Pretas.

A atividade, realizada em parceria com o 
Instituto Dragão do Mar e Instituto Mirante, 

contará com tradução em libras e transmis-
são ao vivo no YouTube. A Roda Afirmativa 
tem o objetivo de reunir artistas, represen-
tantes de fóruns, comitês, conselheiros e ges-
tores da cultura que atuam no Ceará com o 
propósito de construir um panorama geral 
de diálogo e de nossa inserção no debate so-
bre ações afirmativas na cultura no Estado 
do Ceará.

Além disto, a atividade apresenta o que se 
está discutindo e refletindo no processo de 
constatação e motivação para a implementa-
ção de Políticas de Ação Afirmativa no Go-
verno do Ceará – que inclui política de recor-
te étnico-racial – e, em especial, Políticas de 
Ação Afirmativa na Secretaria da Cultura do 
Estado do Ceará.

Política, programas, projetos e ações es-
pecíficas para o fomento e a promoção das 
expressões culturais e artísticas afro-brasi-
leiras, africanas e indígenas no Estado e nos 
municípios do Ceará serão apresentados. O 
objetivo é também mostrar o que estão fa-
zendo, pesquisando e onde estão atuando 
os produtores, artistas e pesquisadores ne-
gros(as)e indígenas do Ceará.

CONFIRMADO
Ceará tem 
primeiro caso 
da varíola 
de macacos

Foi confirmado ontem 
(29) o primeiro caso de Mon-
keypox, popularmente co-
nhecida como varíola do 
macaco, no estado do Ceará. 
A confirmação veio por nota 
oficial divulgada pela Secre-
taria de Saúde (Sesa) do Cea-
rá. “Trata-se de paciente de 
35 anos, residente de Fortale-
za, com histórico de desloca-
mento recente para São Pau-
lo e Rio de Janeiro, cidades 
que já confirmaram casos da 
doença”, diz a nota. 

No Ceará, foram notifica-
dos 14 casos suspeitos. Dois 
casos foram descartados la-
boratorialmente dos municí-
pios de Fortaleza (1) e Mara-
canaú (1). Outros 11 seguem 
em investigação. Os pacien-
tes suspeitos são residentes 
dos municípios de Fortaleza 
(5), Cedro (1), Caucaia (1),  
Caridade (1), Russas (1), São 

Gonçalo do Amarante (1) e 
Ocara (1). 

Em todas as notificações 
foram aplicadas as medidas 
recomendadas, como isola-
mento, busca ativa de conta-
tos e coleta de material para 
exames laboratoriais para 
elucidação do caso e para 
diagnóstico diferencial para 
outras doenças, que estão em 
processamento.”

DIVULGAÇÃO

Central, que será uma das mais modernas do País, será construída com recursos do 
Banco de Desenvolvimento da América Latina e tem investimento de R$ 22,2 milhões

O prefeito Sarto anunciou ontem (29) a cria-
ção da Central de Gestão Integrada de Video-
monitoramento de Fortaleza (CGIVFOR). A 
implantação ocorrerá a partir de quatro eixos, 
incluindo a construção do edifício da Central, a 
ampliação do parque de câmeras de videomo-
nitoramento de Fortaleza, o estabelecimento 
de uma política pública municipal de video-
monitoramento e a expansão do programa de 
internet gratuita Wi-For. A CGIVFOR vai reu-
nir imagens e dados das câmeras de diversos 
órgãos da Prefeitura, como a Autarquia Muni-
cipal de Trânsito e Cidadania (AMC), a Empre-
sa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), 
e as Secretarias da Segurança Cidadã (Sesec), 

Central de Gestão de 
videomonitoramento é 
criada em FORTALEZA

Gestão Regional (Seger) e de 
Conservação e Serviços Públi-
cos (SCSP).

A central, que será uma 
das mais modernas do País, 
será construída com recursos 
do Banco de Desenvolvimen-
to da América Latina (CAF) e 
tem investimento de R$ 22,2 
milhões. A central, afirma a 
gestão municipal, tem por ob-
jetivo fazer um ordenamento 
de toda a Capital, tratando de 
segurança, iluminação pública, 
problemas de trânsito, buracos 

nas vias e fiscalização. A equi-
pe será formada por 150 técni-
cos, que são agentes já atuantes 
nas secretarias, para que, à me-
dida que as ocorrências forem 
acontecendo, elas possam ser 
atendidas, encaminhadas e 
resolvidas o mais rápido possí-
vel”, relatou o secretário.

O presidente da Fundação 
de Ciência, Tecnologia e Ino-
vação de Fortaleza (Citinova), 
Luiz Alberto Sabóia, explicou 
que a CGIVFOR deverá con-
tar com as tecnologias mais 

modernas de monitoramento, 
que irão facilitar o trabalho dos 
agentes e promover maior efi-
ciência e rapidez aos serviços.

Atualmente, o parque de câ-
meras de Fortaleza conta com 
1.034 equipamentos e a previ-
são é chegar a 1.656 até a inau-
guração da Central, no fim de 
2023. Em 2021, início da gestão 
Sarto, eram 696 câmeras insta-
ladas na cidade. O edifício da 
CGIVFOR será construído na 
rua Rufino de Alencar (Cen-
tro), nas imediações do Paço 

Municipal.
A central terá 4.821 m² e con-

tará com sala das de monitora-
mento, videowall, datacenter, 
auditório e salas setoriais, de 
reunião, de imprensa e de trei-
namento e capacitação. Aliada 
à implantação da CGIVFOR, 
o prefeito José Sarto também 
anunciou que, no segundo 
semestre deste ano, enviará 
o projeto de lei de criação da 
política pública de videomoni-
toramento para a Câmara Mu-
nicipal de Fortaleza (CMFOR).
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Ronivaldo afirma que 
recebeu convites de 
partidos, mas RECUSOU
Crise política de Ronivaldo Maia iniciou-se no ano passado, quando o vereador foi preso por 
suposta tentativa de feminicídio contra uma mulher no bairro Conjunto Ceará

INGRID CAMPOS
REPÓRTER
ingrid.campos@opiniaoce.com.br

Na sessão de ontem (29), na Câmara Municipal de Fortaleza 
(CMFOR), o vereador Ronivaldo Maia (sem partido) anunciou 
que se manterá sem partido. Ele decidiu não entrar com recurso 
na direção nacional do PT após a gestão estadual da legenda 
expulsá-lo, na última semana. O vereador disse que evita, as-
sim, “medir forças” com o grupo que o acomodou por quase 40 
anos. Questionado se tem planos de migrar para outra sigla, o 
parlamentar disse que, no momento, não, mas após as eleições 
tratará da nova filiação.

O vereador afirmou, ainda, ao OPINIÃO CE, que quatro diri-
gentes partidários procuraram-no para acomodá-lo nas legendas, 
mas preferiu não citar quais. Em outro momento, durante a sessão 
plenária, o quinto convite aconteceu: ao demonstrar solidariedade 
pela sua expulsão do PT, o colega Bruno Mesquita (Pros) o convi-
dou para compor a legenda. Ronivaldo, contudo, repetiu a ele o 
que tinha dito à reportagem.

De acordo com Ronivaldo, há dois objetivos mais urgentes para 
ele no segundo semestre deste ano. “Primeiro, eu quero me dedi-
car a defender a minha reputação, a minha honra, que, para mim, 
é muito caro. Ao invés de gastar energia com bastidores, criando 
desconforto para o PT, inclusive dando munição para os inimigos 
do PT atacarem, eu vou focar nisso. A outra tarefa é fazer campa-
nha para o presidente Lula, para Luizianne como deputada fede-
ral e para o Elmano como estadual”, afirma. “Aqueles que têm 
relação comigo, com meu mandato, eu já manifestei a minha in-
tenção. São pessoas que têm uma relação comigo há muito tem-
po na política. Tenho certeza que eles não recusarão esse apoio 
e que eles não têm vergonha nenhuma disso”, completa. Além 

de Bruno Mesquita, Ronivaldo 
foi apoiado por Sargento Re-
ginauro (UB), Marcelo Lemos 
(UB) e Carlos Mesquita (PDT).

PROCESSO EM CURSO
A crise política de Roni-

valdo iniciou-se no fim de 
novembro do ano passado, 
quando o vereador foi preso 
por suposta tentativa de fe-
minicídio contra uma mulher 
no bairro Conjunto Ceará. Na 
mesma semana, o PT suspen-
deu a sua filiação e iniciou 
uma apuração interna sobre o 
ocorrido, que embasaria, pos-
teriormente, o parecer da ex-
pulsão. À época, o parlamen-
tar se licenciou da CMFOR 
e foi substituído por Dr. Vi-
cente (PT). Atualmente, o réu 
aguarda o pronunciamento 
judicial do seu caso em curso 
no Tribunal de Justiça do Cea-
rá (TJCE), já que a etapa de 
instrução foi concluída. “Foi 
aberto para as preliminares do 
Ministério Público para a De-
fensoria, que funciona como 
assistente da acusação, e para 

a defesa”, explica.
Sobre o acordo indenizató-

rio de R$ 92,5 mil que estaria 
sendo traçado com a vítima, 
divulgado pelo Diário do 
Nordeste no mês passado, 
Ronivaldo diz que isso não 
terá peso no julgamento em 
curso. “Isso não muda em 
nada o meu processo judicial. 
O que está lá é que eu reco-
nheço que não tentei matar 
a Fernanda e nem mesmo a 
agredi. No deslocamento do 
carro, não vi que ela caiu e se 
machucou. Mas eu causei o 
machucado nela, portanto a 
lesão está dada. O que acho 
razoável é que houve essa 
ideia manifestada informal-
mente pela própria vitima e 
eu, para fazer como precisa 
ser, orientado pela defensora 
pública dela, manifestei-me 
pelo acordo, reconhecendo os 
danos já causados”, afirma. 

O vereador ressalta que a 
sua negação à existência de 
agressão ficará mais clara 
quando os autos forem reve-
lados, pois atualmente estão 
em segredo de justiça.

Vereador afirmou, ainda, 
ao OPINIÃO CE, que quatro 
dirigentes partidários 
procuraram-no para acomodá-lo 
nas legendas, mas preferiu não 
citar quais. Em outro momento, 
durante a sessão plenária, o 
quinto convite aconteceu

“O que está lá é que eu 
reconheço que não tentei 
matar a Fernanda e nem 
mesmo a agredi”
RONIVALDO MAIA (SEM PARTIDO), 
vereador de Fortaleza

Vereador segue no mandato, na CMFOR

FLICKR/REPRODUÇÃO/CMFOR
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Braço direito
de Guedes assume 
Presidência da CAIXA
Guimarães pediu demissão após um site noticioso publicar, na última terça à noite, 
declarações de funcionárias de carreira da Caixa que o acusavam de assédio sexual

O presidente da Caixa Econômica Federal (CEF), Pedro 
Guimarães, oficializou no início da noite de ontem (29) o pedi-
do de demissão do cargo. Em carta enviada ao presidente Jair 
Bolsonaro, Guimarães rebateu as denúncias de assédio sexual 
feitas por funcionárias da instituição e alegou inocência. Cerca 
de meia-hora após a publicação da carta, o Diário Oficial da 
União (DOU) publicou a exoneração a pedido de Pedro Gui-
marães e a nomeação de Daniella Marques Consentino como a 
nova presidente da Caixa.

Secretária especial de Produtividade e Competitividade do 
Ministério da Economia, Daniella está no governo desde janeiro 
de 2019 e foi assessora especial do ministro Paulo Guedes até o 
início do ano. “Na atuação como presidente da Caixa, sempre 
me empenhei no combate a toda forma de assédio, repelindo 
toda e qualquer forma de violência, em quaisquer de suas pos-
síveis configurações. As acusações noticiadas não são verdadei-
ras! Repito: as acusações não são verdadeiras e não refletem a 
minha postura profissional e nem pessoal. Tenho a plena certe-
za de que estas acusações não se sustentarão ao passar por uma 
avaliação técnica e isenta”, escreveu Guimarães, que também 

Secretária especial 
de Produtividade e 
Competitividade do 
Ministério da Economia, 
Daniella está no governo 
desde janeiro de 2019

Pedro Guimarães estava como presidente da Caixa Econômica Federal (CEF) desde 2019

VALTER CAMPANATO/AGÊNCIA BRASIL

postou a carta na rede social 
Instagram. No comando da 
instituição desde janeiro de 
2019, Guimarães pediu de-
missão após o site noticioso 
publicar, na última terça-fei-
ra (28) à noite, declarações de 
funcionárias de carreira da 
Caixa que o acusavam de as-
sédio sexual.

O caso está sendo investiga-
do pelo Ministério Público Fe-
deral (MPF). Ontem pela ma-
nhã, ele chegou a comparecer 
a um evento com funcionários 
da Caixa, onde se defendeu 
das acusações e disse que sua 
gestão saneou as contas da 
instituição financeira. Na car-
ta, Guimarães destacou que 

a Caixa recebeu certificações 
como lugares de respeito às 
mulheres. Ele citou a certifica-
ção do banco na 6ª edição do 
Programa Pró-Equidade de 
Gênero e Raça, do Ministério 
da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos. O presi-
dente demissionário também 
citou o selo de Melhor Em-
presa para Trabalhar em 2021 
- Great Place To Work®, rece-
bido pela instituição em 2021 
por uma consultoria interna-
cional especializada em mo-
nitorar ambientes de trabalho. 
Daniella também participou 
de cerimônia de lançamento 
do Plano Safra. Guimarães não 
compareceu. (Agência Brasil)
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A Justiça acatou a denún-
cia do Ministério Público de 
São Paulo (MPSP) contra o 
procurador municipal de Re-
gistro, no Vale do Ribeira, De-
métrius Oliveira de Macedo, 
que agrediu a procuradora 
Gabriela Samadello Monteiro 
de Barros, sua chefe, dentro 
da prefeitura. A decisão torna 
o procurador réu por tentativa 
de feminicídio, injúria e coa-
ção no curso do processo. “O 
Ministério Público apresen-

tou descrição suficiente dos 
fatos criminosos relacionados 
à ofensa à integridade cor-
poral”, diz trecho da decisão 
proferida na última terça-feira 
(28) pelo juiz Raphael Ernane 
Neves, da 1ª Vara de Registro. 
O procurador foi preso pre-
ventivamente após um vídeo 
com as agressões vir a públi-
co. De acordo com o MPSP, a 
denúncia, apresentada pelos 
promotores de Justiça Ronal-
do Muniz e Daniel Godinho, 

Audiência definiu reajuste salarial de 12,47%, que já havia sido acordado 
entre os trabalhadores e as empresas, e o retorno imediato dos empregados

O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª re-
gião julgou, por 9 votos a 1, como abusiva a 
greve de cobradores e motoristas de ônibus, e 
aplicou multa de R$ 100 mil ao sindicato dos 
trabalhadores pelo descumprimento de limi-
nar da Justiça nas paralisações do último dia 
14 e ontem (29). O julgamento foi conduzido 
pelo desembargador Davi Furtado Meirelles, 
relator do caso e presidente da Seção de Dissí-
dios Coletivos.

A audiência definiu reajuste salarial de 
12,47%, que já havia sido acordado entre os 
trabalhadores e as empresas, e o retorno ime-
diato dos trabalhadores ao serviço logo após 
o julgamento. O tribunal também autorizou 
o desconto de um dia referente a paralisação 
desta quarta. Em caso de descumprimento, o 
valor da nova multa será de R$ 100 mil por 
dia. De acordo com Sindicato dos Motoristas 

e Trabalhadores em Trans-
porte Rodoviário Urbano de 
São Paulo (Sindmotoristas), 
embora tenha sido garantido 
tal reajuste sobre os salários 
e vale-refeição, o setor patro-
nal ignorou os outros itens 
da pauta de reivindicações 
da categoria, como a hora de 
almoço remunerada, partici-
pação nos lucros e resultados, 
adequação de nomenclaturas 
e plano de carreiras do setor 
de manutenção. Além do rea-
juste, durante o julgamento, 
foi aplicada validade de um 
ano para as cláusulas sociais 
e econômicas do acordo cole-
tivo. Segundo o TRT-2, foram 

indeferidas quaisquer reivindicações que de-
pendam de negociação prévia, além de não 
ter sido concedida estabilidade no emprego 
aos trabalhadores “em razão da abusividade 
do movimento.” 

Os desembargadores Fernando Álvaro Pi-
nheiro, Celso Peel Furtado de Oliveira, Ivani 
Contini Bramante, Sueli Tomé da Ponte e Ca-
tarina von Zuben, e os juízes Ricardo Apos-
tólico Silva, Eliane da Silva Pedroso, Maria 
de Fátima Silva e Raquel Gabbai de Oliveira 
participaram da sessão. A única magistrada 
que entendeu como não abusiva a paralisa-
ção foi a juíza Eliane Pedroso. O Sindicato das 
Empresas de Transporte Coletivo Urbano de 
Passageiros de São Paulo (SPUrbanuss) disse, 
em nota, as empresas operadoras estão mobi-
lizadas para retomar a operação dos ônibus, 
assim que os motoristas e cobradores retor-

Segundo o 
TRT-2, foram 
indeferidas 
quaisquer 
reivindicações 
que dependam 
de negociação 
prévia

mostra que Macedo agiu com 
“evidente intento homicida” e 
“tentou matar” Gabriela. Se-
gundo os membros do órgão, 
o crime só não foi consumado 
porque houve a intervenção 
de outras pessoas.  As agres-
sões ocorreram em 20 de ju-
nho, após a abertura de um 
processo disciplinar contra o 
procurador municipal, mo-
tivado pela agressividade no 
trabalho, conforme informou o 
MPSP. (Agência Brasil)

Decisão foi tomada em julgamento que terminou ontem (29)

ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL

COBRADORES EM SP
TRF-2 diz ser abusiva 
greve de motoristas e

ATLÂNTICO NORTE
Agressor de procuradora vira 
réu por tentativa de feminicídio

Otan convida Finlândia 
e Suécia para aliança

A aliança militar ocidental Organização do 
Tratado do Atlântico Norte (Otan) convidou 
Suécia e Finlândia ontem (29) a se juntarem ao 
grupo em uma das maiores mudanças na segu-
rança europeia em décadas, depois que a inva-
são russa da Ucrânia levou Helsinki e Estocol-
mo a abandonarem a tradição de neutralidade.

Os 30 aliados da Otan tomaram a decisão 
na Cúpula em Madri e também concordaram 
em tratar formalmente a Rússia como a “amea-
ça mais significativa e direta à segurança dos 
aliados”, segundo um comunicado da cúpula. 
“Hoje, decidimos convidar a Finlândia e a Sué-
cia a se tornarem membros da Otan”, disseram 

os líderes da Otan em sua de-
claração, depois que a Turquia 
suspendeu o veto à adesão 
de Finlândia e Suécia. A rati-
ficação nos Parlamentos dos 
países aliados provavelmente 
levará até um ano. Enquanto 
isso, os aliados devem aumen-
tar sua presença de tropas na 
região nórdica, realizando 
mais exercícios militares e pa-
trulhas navais no Mar Báltico 
para tranquilizar Suécia e Fin-
lândia. (Agência Brasil)

nem ao trabalho.
A entidade patronal desta-

cou como principais pontos 
decididos no julgamento a 
abusividade da greve; multa 
ao Sindmotoristas pelas pa-
ralisações em junho; retorno 
imediato ao trabalho, sob 
pena de multa diária dobra-
da; autorização do desconto 
das horas paradas do dia de 
hoje; reajuste de 12,47% nos 
salários e vale-refeição; re-
novação das cláusulas pré-
-existentes; e pagamento do 
adicional de 100% das horas 
extras, para além das primei-
ras duas horas. (Agência Bra-
sil)



www.opiniaoce.com.br QUINTA | 30/06/2022 11

Otan convida Finlândia 
e Suécia para aliança

Os minions 
VOLTARAM!

Confira os principais lançamentos de filmes em diversas salas de cinema 
da Capital e nas plataformas de streamings para curtir neste fim de semana

GIOVANA BRITO
ESPECIAL PARA OPINIÃO CE
giovana.brito@opiniaoce.com.br

Com o fim de junho, chegam também os novos 
lançamentos nos cinemas. Confira os filmes que 
estreiam hoje (30) e os que estão em cartaz nos 
cinemas de Fortaleza. Nesta lista, as animações 
tomam conta das telonas, mas são muitas opções 
para escolher. Os lançamentos das  plataformas 
de streaming tem aventura, ação e outros gêne-
ros. Confira abaixo a programação completa: 

NA TELONA
“MINIONS 2 - A ORIGEM DE GRU”
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. Quando os Vicious 6 expulsam seu 
líder - o lendário lutador Wild Knuckles -, Gru 
participa de uma entrevista para se tornar 
seu mais novo membro. A entrevista não vai 
bem, e só piora depois que Gru os supera e de 
repente, o garoto se vê como inimigo mortal 
do grupo do mal. Gru se voltará para uma 
fonte improvável de orientação, o próprio Wild 
Knuckles, e descobrirá que até os supervilões 
precisam de uma ajudinha de seus amigos. O 
longa está nas salas de cinema do UCI Cinemas, 
Kinoplex North Shopping Fortaleza, Cinépolis 
North Shopping Jóquei, Cinépolis, UCI Kinoplex 
Iguatemi Fortaleza, Cinépolis RioMar Fortaleza, 
Centerplex Via Sul e Centerplex Grand Shopping 
Messejana. Horários: (3D) 13h; 15h; 17h; 19h; 
(2D) 13h20min; 15h20min; 17h20min; 19h20min 

(UCI Cinemas). 14h; 16h; 18h; 
20h (North Shopping). (3D) 
13h; 15h15min; 17h30min; 
19h45min (2D) 12h30min; 
14h45min; 17h; 19h15min; 
21h30min (North Shopping 
Jóquei). (3D) 13h; 15h15min; 
17h30min; 19h45min; 22h; (2D) 
14h45min; 17h; 19h15min; 
21h30min (Cinépolis). (IMAX 
3D) 14h; 16h; 18h; (3D) 13h; 
15h; 17h; 19h; (2D) 13h20min; 
15h20min; 17h20min; 19h20min 
(Iguatemi). (3D) 17h; 19h15min; 
21h30min (2D) 12h30min; 13h; 
14h; 15h15min; 16h15min; 
17h30min; 18h30min; 19h45min; 
20h45min; 22h (RioMar). 
13h; 15h10min; 17h15min; 
19h30min (Via Sul). (3D) 15h; 
17h15min; (2D) 13h; 19h30min.

“LUTA PELA LIBERDADE”  
Situado no estado de 
Manchukuo, um lugar 
controlado pelo governo 
na década de 1930, a 
trama segue quatro agentes 
especiais do Partido Comunista 
que retornam à China depois 
de receber treinamento na 
União Soviética. Juntos, eles 
embarcam em uma missão 
secreta com o codinome 
“Utrennya”. Depois de serem 
vendidos por um traidor, a 
equipe se vê cercada por 
ameaças de todos os lados 
desde o momento em que 
saltam de paraquedas na 
missão. Os agentes vão 
quebrar o impasse e completar 
sua missão? Nos terrenos 

nevados de Manchukuo, a equipe será testada 
até o limite. O longa estreia hoje (30) nos 
cinemas, as salas ainda não foram divulgadas. 

“LIGHTYEAR”
Uma aventura de ação de ficção científica e 
a história de origem definitiva de Buzz Lightyear, 
o herói que inspirou o brinquedo em Toy Story 
(1995). Lightyear segue o lendário Patrulheiro 
Espacial depois que em um teste de voo 
da nave espacial faz com que ele vá para 
um planeta hostil e fique abandonado a 4,2 
milhões de anos-luz da Terra ao lado de seu 
comandante e sua tripulação. Enquanto Buzz 
tenta encontrar um caminho de volta para 
casa através do espaço e do tempo, ele 
descobre que já se passaram muitos anos desde 
seu teste de voo e que os descendentes de 
seus amigos, um grupo de recrutas ambiciosos, 
e seu charmoso gato companheiro robô, 
Sox. Para complicar as coisas e ameaçar 
a missão está a chegada de Zurg, uma 
presença alienígena imponente com um 
exército de robôs implacáveis e uma agenda 
misteriosa. O longa está nas salas de cinema 
do UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, Cinemas 
Benfica, Cinépolis, UCI Cinemas Parangaba, 
Cinépolis North Shopping Jóquei, Cinépolis 
RioMar Fortaleza Cinemas Benfica, Centerplex 
Via Sul,  Centerplex Grand Messejana e UCI 
Cinemas Kinoplex North Shopping. Horários: 
19h15min (Benfica). 18h50min (North Shopping). 
18h30min; 19h; 21h30min; (Cinépolis). 15h30min; 
20h; (North Shopping Jóquei).18h10min; 
19h05min (Iguatemi). 18h35min; 20h15min 
(UCI Cinemas). 19h10min (RioMar). 18h30min; 
21h; (North Shopping Jóquei). 18h45min 
(Via Sul), 18h45min (Grand Messejana).

SEM SAIR DO SOFÁ
“DOIS AMIGOS E UMA 
AMEAÇA ALIENÍGENA”
O filme acompanha os amigos de infância 

Estreias 
de cinema 
serão hoje

DIVULGAÇÃO

Sebastian e Mikkel, que 
se reencontram para a 
despedida de solteiro de 
Sebastian. Enquanto Mikkel 
nunca amadureceu e 
continua usando seu tempo 
para hobbies adolescentes, 
como laser tag, Sebastian 
se tornou um viciado em 
trabalho e de tão obcecado 
pela própria carreira, ele 
está usando a despedida de 
solteiro para conversar com 
um cliente em potencial. Mas 
quando a festa é interrompida 
por uma invasão alienígena, 
cabe aos dois amigos se 
reunirem como a dupla 
de lasertag - o esporte de 
tiro onde os participantes 
usam armas de luz - que 
eles já foram e enfrentar a 
ameaça. O filme estreou 
terça-feira (28) na Netflix.

“CORAÇÕES SUJOS”
O tratado de rendição 
assinado pelo imperador 
japonês Hirohito pelo general 
americano Douglas MacArthur 
marcou o fim da Segunda 
Guerra Mundial. Entretanto, 
no Brasil o anúncio não 
marcou o fim do período 
de violência. Os imigrantes 
japoneses que viviam no 
interior do estado de São 
Paulo, formando a maior 
colônia do país fora do 
Japão, se dividiram em dois 
grupos. Os que acreditavam 
na notícia eram chamados 
de traidores da pátria, 
apelidados de “corações 

sujos”, e perseguidos por 
aqueles que endeusavam 
o imperador e ainda 
acreditavam na vitória do 
Japão. É neste contexto que 
vive Takahashi (Tsuyoshi Ihara), 
dono de uma pequena 
loja de fotografia e casado 
com Miyuki (Takako Tokiwa), 
uma professora primária. 
Incitado pelo coronel 
Watanabe (Eiji Okuda), 
ele se torna o vingador 
daqueles que pregam 
a supremacia japonesa 
e passa a atacar todos 
aqueles que não acreditam 
que o país foi derrotado na 
guerra. O filme foi lançado 
hoje (30) na Netflix.

“STRANGER THINGS - 4ª 
TEMPORADA - PARTE 2”
Depois de seis meses do 
conflito de Starcourt, a cidade 
foi tomada por um rastro 
de terror e destruição na 4ª 
temporada de Stranger Things. 
Os efeitos da batalha são 
sentidos pelo grupo de amigos, 
que se separam pela primeira 
vez, enquanto passam por um 
período turbulento típico da 
adolescência na escola. Em 
um momento em que todos 
estão mais vulneráveis, uma 
nova ameaça sobrenatural 
surge. No entanto, o novo 
mistério pode conter a 
resposta para acabar 
com os terrores do Mundo 
Invertido. A continuação 
da série será lançada 
amanhã (1°) na Netflix.
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Ceará vira e
volta da Bolívia
COM VITÓRIA

Vovô venceu a partida, de virada, aos 48 minutos do segundo tempo.
Gols do Alvinegro foram de Erick e Zé Roberto, já nos acréscimos da etapa final

DAVID MOTA 
ESPECIAL PARA OPINIÃO CE
david.mota@opiniaoce.com.br

Jogando fora de casa, a mais de 3.500 me-
tros de altitude, com 11 desfalques, o Ceará 
entrou em campo para enfrentar o The Stron-
gest, na noite de ontem (29), em um cenário 
bastante desfavorável, pela Copa Sul-ameri-
cana. Porém, o Vovô ultrapassou tudo isso e 
venceu a partida, de virada, com gols de Erick 
e Zé Roberto, já nos acréscimos da etapa final. 
O Fortaleza, por sua vez, concentrado na Li-
bertadores da América, joga hoje (30), contra 
o Estudiantes, no Castelão, às 21h30, pelo jogo 
de ida das Oitavas de Final da competição. 

JOGO DE ONTEM
Como já era de se esperar, por todo o contexto 

envolvido, o The Strongest começou pressionan-
do a equipe do Ceará. Já no início do jogo, Ursino 
arriscou de fora da área e obrigou Vinícius Ma-
chado a espalmar para escanteio. Na cobrança, 
a bola passou pelos zagueiros do Ceará e ficou 
viva na área, sobrando para Ursino finalizar sem 
chances para o goleiro alvinegro. 1 a 0 para os 
donos da casa. Após sair atrás do placar, o Vovô 
precisou reagir, e chegou com Erick, o atacante 
cruzou a bola na área e viu Victor Luís se esti-
car todo para finalizar, mas o lateral pegou mal 

Erick foi o autor do gol de empate do Vovô, que abriu caminho para a virada alvinegra

FELIPE SANTOS/CEARÁ SC

A mais de 3.500 metros 
de altitude, com 11 
desfalques, o Ceará 
entrou em campo 
para enfrentar o The 
Strongest

BUSCA PELAS QUARTAS
Rony marca dois e Palmeiras derrota 
Cerro Porteño na Libertadores

O Palmeiras partiu na frente do 
Cerro Porteño (Paraguai) na busca por 
uma vaga para as quartas de final da 
Copa Libertadores, isto porque venceu 
por 2 a 0 a partida de ida das oitavas da 
competição ontem (29), no estádio La 

Olla, em Assunção. Com este triunfo 
o Verdão fica em situação confortável 
para a partida de volta, programada 
para ser disputada na próxima quar-
ta-feira (6) no Allianz Parque. Após 
um primeiro tempo truncado no qual 

o placar não mudou, o Palmeiras che-
gou ao primeiro gol aos 15 minutos da 
etapa final. Após receber de Piquerez, 
Gustavo Scarpa cruzou para o atacan-
te Rony marcar de cabeça. Oito minu-
tos depois o camisa 10 voltou a deixar 

sua marca, desta vez após receber de 
Dudu. Com este gol Rony se isolou 
como o maior artilheiro do Palmeiras 
na história da Libertadores, após mar-
car 16 vezes. Mas o time comandado 
pelo técnico português Abel Ferreira 

queria mais, e conseguiu aos 41 minu-
tos, com o zagueiro Murilo. Após jogar 
pela competição continental, o Verdão 
entra em campo pelo Brasileiro, no 
próximo sábado (2) para enfrentar o 
Athletico-PR. (Agência Brasil)

na bola, que foi fraca para fora, 
apenas tiro de meta para o time 
boliviano. O The Strongest 
continuou em cima, buscando 
ampliar o placar, e ameaçou a 
meta alvinegra mais uma vez. 
O meia Vaca partiu com velo-
cidade pela ponta direita e cru-
zou rasteiro para a área, achan-
do Saucedo, que finalizou com 
força, mas por cima do gol. 

O Ceará respondeu mais 
uma vez, agora com Vina, em 
cobrança de falta. O meia co-
brou com força e fez com que 
o goleiro Viscarra espalmasse 
para escanteio. Na cobrança, a 
zaga boliviana fez o corte. Um 
minuto depois, o Vovô che-
gou a empatar o jogo. Messias, 
em posição irregular, desviou 
de cabeça achando Lima, na 
área, que finalizou para o fun-
do das redes. Porém, o gol foi 
anulado. Seguiu 1 a 0 para o 
The Strongest.

No fim do 1º tempo, os man-
dantes ensaiaram uma pressão 
para chegar ao segundo gol. 
Primeiro, Saucedo finalizou 

bem de fora da área, obrigando 
Vinícius Machado a fazer uma 
excelente defesa. Na sequência, 
Vaca fez grande jogada e fina-
lizou cruzado, para mais uma 
grande defesa de Vinícius. 

1ª NO COMANDO
Buscando a sua primeira 

vitória no comando da equipe 
alvinegra, o treinador Mar-
quinhos Santos voltou para 
a etapa final já com duas mu-
danças. Nino Paraíba entrou 
no lugar de Michel Macedo, 
enquanto Vina deu lugar a 
Iury Castilho. O The Strongest 
permaneceu com a equipe que 
iniciou o jogo. 

As mudanças surtiram 
efeito logo de cara, e o pri-
meiro ataque do 2º tempo foi 
do Ceará, com Nino Paraíba 
chegando ao ataque e após 
bate-rebate, a bola sobrou 
para Iury Castilho, o atacan-
te, que havia acabado de en-
trar em campo, finalizou para 
boa defesa de Viscarra. 

A partida começou a ficar 

truncada, com muitas faltas e 
cartões amarelos para as duas 
equipes, e poucas chances de 
gol. Tanto que os dois treina-
dores resolveram mexer, o 
time boliviano trocou Cascini 
por Arrascaita, enquanto pelo 
lado alvinegro, o atacante Zé 
Roberto entrou no lugar do vo-
lante Fernando Sobral. 

Aos 30 minutos da segunda 
etapa, Geovane enfiou a bola 
em profundidade, Ursino ten-
tou afastar e desviou a bola, de 
cabeça, com isso a bola perdeu 
velocidade e deu tempo de 
Erick antes do goleiro, ficando 
cara a cara com Viscarra, e fi-
nalizando sem chances para o 
goleiro adversário, empatando 
o jogo para o Vovô. 1 a 1. 

Buscando vencer em casa, o 
The Strongest fez mais duas al-
terações, colocando os atacan-
tes Prost e Reinoso, no lugar 
do volante Ursino e do lateral 
Villamíl. A partida ficou mais 
aberta, com os bolivianos indo 
para cima e o Ceará aprovei-
tando os contra-ataques. 

Foi assim que o Vovô chegou com peri-
go duas vezes em sequência, quase virando 
a partida. Primeiro, com Iury Castilho, que 
finalizou para a defesa de Viscarra, depois 
com Messias, que cabeceou cobrindo o go-
leiro, e viu Triveiro tirar a bola em cima da 
linha, afastando para longe. 

Aos 48 minutos do 2º tempo, o Ceará conse-
guiu a virada. Nino Paraíba aproveitou erro de 
Arrascaita e tocou para Zé Roberto, que finali-
zou no ângulo, sem chances para Viscarra. Foi 
a virada do Vovô, 2 a 1 e excelente vantagem 
construída para o jogo da volta, marcado para a 
próxima quarta-feira (6), na Arena Castelão.


