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O rap que se construiu nas periferias
de Goiânia e nas de Paris vira cinema
O rapper Donato no Relato e o produtor Chriss Paiva contam no 'Papo Xadrez' dos processos
criativos que começaram nas periferias e segue agora para as telas de cinema. Essência 14

Bares devem injetar
R$ 7 bilhões na economia
e gerar 17 mil empregos
Goiás conta com 20 mil bares e restaurantes,
sendo 17 mil empresas do setor na região metropolitana de Goiânia. O segmento é responsável
por empregar mais de 50 mil trabalhadores. Mes-

PTB adia
posse de Rodart
como presidente
Entre os membros do PTB em
Goiás circulava a informação
de que a vereadora Gabriela Rodart (PTB) assumiria o comando
da sigla na Capital ainda nesta
segunda-feira. A posse, no entanto, terminou adiada. No alto
escalão do partido, a expectativa
é de que tudo esteja resolvido
até o fim da semana. Política 2

mo com as dificuldades enfrentas durante os dois
anos de pandemia, o setor se recupera e a previsão
de faturamento é alto. Modelo de delivery ainda
é opção lucrativa para bares e clientes. Cidades 9

‘AGosto lilás’

Sancionada Lei de combate à violência domêstica

Agosto é o mês voltado ao aniversário da Lei Maria da Penha, sancionada no dia 7 em 2006. Proposta sancionada
prevê a promoção de atividades e ações durante o mês para combate à violência doméstica e familiar. Política 2

adassa BasTos JardiM

o uso das soft skills para
impulsionar a carreira
Opinião 3

Trabalhadores terão
até oito viagens por dia
no transporte coletivo

Cidades 11

Saúde de Marconi
Perillo preocupa
tucanos e aliados
O ex-governador Marconi Perillo
(PSDB) é um dos principais nomes para contrapor o projeto
político de Ronaldo Caiado (UB)
nas eleições que se aproximam.
No entanto, fontes ligadas ao
alto escalão do tucanato demonstram certa preocupação em relação a saúde do peesedebista.
Política 6

Agro gerou mais
empregos que
outros setores

Goiânia registra mais de 33 mil casos de Dengue

Puxado pela Capital, o número de casos de Dengue em Goiás explodiu este ano. Apenas na primeira semana de
2022, as notificações de dengue aumentaram 572% em comparação com a primeira semana de 2021. Cidades 10

Treinador
avalia atuação
da Aparecidense

Os dados do Novo Caged revelam
crescimento de 25,5% nos três
primeiros meses deste ano, se
comparados ao mesmo período
de 2021. O agro foi o segundo
segmento econômico que mais
gerou novos postos de trabalho
no Estado neste ano, atrás apenas do setor de serviços
Negócios 17

Essência

Eduardo Souza mostrou felicidade em ponto conquistado
fora de casa e falou sobre
ajustar principais erros da
equipe; agora a Aparecidense
terá a semana livre para treinar antes de enfrentar o Vitória pela Série C.
Esportes 8

Termina amanhã o
prazo para regularizar
o título de eleitor

Santarém, no Pará, é o principal foco da Feira
Internacional de Turismo da Amazônia Essência 13

Cidades 10
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Vander Morales

a reforma Trabalhista
precisa ser valorizada
Opinião 3

Tempo em Goiânia
s 32º C

t 18º C

Sol com algumas nuvens.
Não chove.
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POLÍTICA

Xadrez

Yago Sales |

(062) 99314-0518

Aceno (1)

Caiado não vai trocar “amizade”
com Cruz por causa de Mabel
Vereadora é candidata à Câmara Federal nas eleições deste ano

PTB adia posse de

Gabriela Rodart
como presidente
municipal

Entre os membros do PTB em Goiás circulava, durante a
última segunda-feira, 2, a informação de que a vereadora Gabriela Rodart (PTB) assumiria o comando da sigla na Capital
ainda na tarde de ontem. A posse, no entanto, terminou
adiada. No alto escalão do partido, a expectativa é de que
tudo esteja resolvido até a próxima sexta (6/5). Outros, porém,
dizem que ainda não há uma nova data definida.
O cancelamento, segundo uma das fontes consultadas
pelo O HOJE, se deu pelo fato de Rodart ter uma sessão
especial agendada para a mesma data na Câmara. O convite
para que a vereadora assumisse o posto foi divulgado nas
redes sociais do presidente do partido em Goiás, Eduardo
Macedo, há três dias.
No último final de semana, a parlamentar participou do
movimento em favor da "liberdade de expressão” e apoio ao
presidente Jair Bolsonaro (PL). Ela esteve acompanhada de lideranças do partido como o vice-presidente Região CentroOeste da juventude do PTB, Marco Antônio Flor, e de uma das
principais apostas da sigla para ocupar uma vaga na Assembleia
Legislativa de Goiás, Lilian Morais. Lilian, além de précandidata, é presidente municipal do partido em Valparaíso.
A chegada de Rodart à presidência municipal é resultado
de um processo de reconstrução política do partido. A intenção é formar uma ampla frente de apoio à reeleição
do presidente Bolsonaro em Goiás — caminho pelo qual a
vereadora transita com facilidade —, bem como engrossar
as fileiras do partido nos legislativos estadual e federal. A
vereadora foi procurada, mas não foi localizada. (Felipe
Cardoso, especial para O Hoje)

xadrez@ohoje.com.br

Ao posar ao lado de Rogério Cruz segurando
cartões do Passe Livre do Trabalhador, mais um
desses programas que o goiano vai sentir falta depois das eleições, Ronaldo Caiado (UB) mandou
um recado ao núcleo duro ao redor do deputado e
pré-candidato ao Senado, João Campos. Ele atraiu
ao Republicanos um crítico de Caiado, o presidente
da Federação das Indústrias de
Goiás (Fieg) e ex-deputado
federal Sandro Mabel. Nos
bastidores, há um consenso
para minimizar o desconforto causado por Mabel.
Mas, servido à vontade
por apoio de siglas, Caiado quer mesmo é se
aproximar do eleitorado
goianiense, o maior colégio
de Goiás. Cruz não é uma
liderança, mas
é o prefeito da
cidade, com
poder da máquina pública e,
claro, parte consolidada do eleitorado
da Igreja Universal, que
atrai muito a atenção do
governador em busca
da reeleição.

Atenção

Recém-empossado, o deputado Max Menezes
(PSD) é visto com desconfiança por um grupo de
apoiadores de Mendanhistas, que esperavam que
o ex-auxiliar de Gustavo fosse uma voz imponente
pela candidatura do ex-chefe no plenário da Alego.

Raro

Max, filho do ex-prefeito de Aparecida, é o
único representante de Aparecida na Alego. Ele
vai, inclusive, promover sessão especial nesta terça-feira (3) em comemoração do centenário do
município de Aparecida.

O deputado Talles Barreto
(UB) esteve com o presidente
do TJGO, Carlos Alberto
França, para manutenção da
Comarca de Rialma, importante colégio eleitoral do
parlamentar.

Aceno (2)

Embora sem trazer à luz a
intenção de compor chapa ao
lado de Caiado, mas ao Senado, o presidente da Alego, Lissauer Vieira (PSD) esteve em
Quirinópolis ao lado do governador no 2º Encontro Regional do União Brasil e partidos aliados.

Pela democracia

No Dia Mundial da Liberdade
de Imprensa, lembrado neste
dia 3, ainda é uma incógnita
quando os assassinos de Valério Luiz serão julgados no júri.

Liberdade para quem?

Na segunda-feira de manhã,
enquanto jornalistas eram homenageados em sessão promovida pela vereadora Aava Santiago (PSDB) com o Diploma
de Honra ao Mérito para valorizar profissionais da imprensa
pela Democracia, o júri do caso
Valério era outra vez adiado.
Os advogados abandonaram o
julgamento.

CURTA
t

2 Em um aceno ao setor cul-

tural, um nome importante,
Marcelo Carneiro, assumiu a
Secretaria de Cultura de Goiás.

Lei que institui mês contra
violência doméstica é sancionada
Hellen Reis

Ações de
conscientização
serão realizadas
anualmente em
todo estado no
mês de agosto

Lei Maria da Penha

Thauany Melo
Foi sancionada a Lei Estadual nº 21.274, que institui a
campanha “Agosto Lilás” em
Goiás. Com o intuito de promover o combate à violência
doméstica e familiar, o texto
estabelece a realização, durante o mês, de ações de mobilização, palestras, debates, encontros, panfletagens, eventos
e seminários para divulgar a
Lei Maria da Penha.
Na justificativa do projeto,
o autor, deputado Julio Pina
(PRTB), falou sobre a necessidade do estado de promover
o conhecimento sobre a lei de
combate à violência contra a
mulher. "É preciso investir em
um trabalho de conscientização daqueles que devem apoiála [a mulher] na sua tentativa
de sair do ciclo da violência.
Por isso, torna-se imprescindível que todos os órgãos públicos e privados do Estado estabeleçam estratégias de mobilização, de articulação e principalmente promovam a transversalidade de gênero e o enfrentamento à violência contra

destruição dos objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos.
Por fim, a violência moral
é colocada como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria.

a mulher até quando for a expressão mais dramática da desigualdade de gênero na sociedade”, pontua o texto.

Tipos de violência

Agosto é o mês voltado ao
aniversário da Lei Maria da
Penha, sancionada no dia 7
em 2006. Além da violência física, também são abordadas a
violência psicológica, violência
sexual, violência patrimonial
e a violência moral.
Conforme a lei, a violência
psicológica pode ser entendida
como qualquer conduta que
cause dano emocional e diminuição da autoestima.

Agosto Lilás
terá ações de
mobilização,
palestras, debates e
encontros para
divulgar a Lei
Maria da Penha

Já violência sexual é definida como qualquer conduta
que constranja a mulher a
presenciar, a manter ou a
participar de relação sexual
não desejada. Além disso, é
incluso a anulação ou limitação do exercício dos direitos
sexuais e reprodutivos, a indução ao comércio ou a utilização da sexualidade da mulher, o impedimento de usar
qualquer método contraceptivo, bem como o matrimônio,
gravidez, aborto e prostituição forçados.
Na violência patrimonial
cabe qualquer conduta que
configure retenção, subtração,

Advogada e mestre em Direitos Humanos, Ana Paula de
Castro Neves explicou que a
lei surgiu por meio do esforço
de criar algo que abordasse,
especificamente, crimes contra
as mulheres e leva em consideração os principais fatores
que aparecem nas estatísticas.
“A articulação feminista
apoiava a criação de uma Lei
especifica para o combate da
violência contra mulheres. Do
esforço amplo e articulado de
agentes do poder público, de
movimentos de mulheres e de
ONGs feministas, é que foi elaborado o Projeto de Lei
4.559/2004 que, após sucessivas
alterações durante seu trâmite
parlamentar, em 7 de agosto
de 2006 se converteu na Lei
Federal n.º 11.340, logo batizada de Lei Maria da Penha”,
explica a especialista. “A Lei
Maria da Penha privilegiou,
especialmente, as condutas que
mais engrossam as estatísticas
da violência contra a mulher
com base no gênero, que ocorrem nas relações domésticas,
familiares e nas relações afetivas, atuais ou passadas”, completou. (Especial para O Hoje)
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O uso das soft skills para
impulsionar a carreira
Adassa Bastos Jardim
O mercado de trabalho mudou. Há alguns
anos as empresas buscavam por profissionais
com excelentes competências técnicas, ou seja,
com diferentes graduações e conhecimentos práticos, que garantissem exclusivamente uma boa
execução de tarefas e metas. Hoje, estudar em
boas faculdades e ter experiências profissionais
continua sendo importante, mas o mercado tem
valorizado bastante as chamadas soft skills.
O termo, muito comum para as equipes de
Recursos Humanos, se refere às habilidades
comportamentais dos colaboradores. A forma
como o profissional lida com o outro e as suas
próprias emoções reflete diretamente no quanto
as soft skills estão desenvolvidas. Empatia e inteligência emocional são exemplos de habilidades
comportamentais que os recrutadores procuram.
Segundo um estudo da plataforma LinkedIn,
92% das empresas já estão priorizando profissionais que apresentam habilidades de inteligência emocional desenvolvidas.
Por isso, é fundamental que os trabalhadores
demonstrem capacidades para além dos conhecimentos técnicos como forma de conseguirem
melhores oportunidades e agregarem mais valor
para as empresas. No entanto, desenvolver tais
comportamentos pode ser um grande desafio,
ainda mais para aqueles acostumados com um
mercado mais tradicional.
O primeiro passo é entender quais são os requisitos que a empresa onde o profissional deseja
trabalhar mais procura. Descobrir como as habilidades individuais podem ajudar no coletivo
da organização é uma forma de se destacar e

contribuir para o crescimento da organização.
De forma geral, existem algumas soft skills
que grande parte das empresas valorizam e devem
estar no radar dos colaboradores. A inteligência
adaptativa (capacidade de corresponder positivamente a novos cenários e desafios), empatia e
accountability (pré-disposição em se responsabilizar pelo sucesso ou fracasso) são características
que ganharam muita força com a pandemia e
serão ainda mais necessárias nos próximos anos.
É importante entender que o fato de o mercado hoje priorizar as habilidades comportamentais não significa que os conhecimentos
técnicos devam ser deixados de lado. Manter
sempre atualizado com as tendências dos negócios e se especializando juntamente com o
desenvolvimento das habilidades emocionais é
maneira para se tornar um profissional completo
e alavancar a carreira.
O meio corporativo é exigente e está em
constante mudança. Dessa forma, analisar o
mercado e entender o que ele precisa é fundamental para que o profissional consiga se manter
no emprego ou para almejar melhores oportunidades. Investir no
desenvolvimento das
soft skills é uma aposta
segura e de longo prazo na carreira profissional, já que a tendência é que as empresas se tornem cada
vez mais humanizadas
Adassa Bastos Jardim é gerente regional da Câmara
e apegadas a profissioAmericana de Comércio de
nais com bom controle
Goiânia (Amcham-GO)
das suas emoções.
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CARTA DO LEITOR

Educação e desigualdade
É preciso crescer economicamente para melhorar a qualidade da educação, ou educar melhor
para que haja maior crescimento? Para os especialistas, não há dúvida de que a educação é primordial. Mas, diante das iniquidades socioeconômicas, cabe ao poder público fazer com que as
duas políticas caminhem juntas. Educar para crescer e promover desenvolvimento sem discriminações, estabelecendo uma simbiose perfeita entre
economia e educação. A pandemia do novo coronavírus realçou os traços das desigualdades do
país. A discrepância é tangível no ambiente escolar,
e mais profunda no quesito raça/cor. O racismo
estrutural, a discriminação por classe social e o
baixo investimento nas escolas e na formação de
professores somam para o aprofundamento das
disparidades. Mudar esse cenário é desafio que se
impõe aos governantes para que o Brasil supere
as mazelas socioeconômicas.
Carlos Brandão
Ipameri

CONTA PONTO

{

Estamos
ofertando algo
inédito, sem
precedentes no
país. Acredito
que outros
estados
vão copiar
O governador Ronaldo Caiado participou, na manhã desta segundafeira (02/05), do lançamento do
Passe Livre do Trabalhador, benefício criado em conjunto pelo Governo de Goiás e Prefeitura de
Goiânia. A nova modalidade permite até oito embarques diários
com o mesmo bilhete a qualquer
hora do dia e aos finais de semana,
enquanto o atual vale-transporte é
limitado a duas viagens diárias.

INTERAJA CONOSCO

A Reforma Trabalhista precisa
ser valorizada, não revogada
Vander Morales
A segurança jurídica, a modernização e flexibilização dos direitos desde a promulgação
da Reforma Trabalhista de 2017 estão sob a
mira de uma narrativa perigosa. A Federação
Brasil da Esperança, que reúne PT, PV e PCdoB,
capitaneada pelo ex-presidente Lula, chegou a
defender a revogação da reforma e do teto de
gastos em uma carta divulgada ao público. Entretanto, ao ver que a ideia não foi bem recebida,
principalmente pelos empresários brasileiros,
recuou em seu discurso e diz que é a favor de
uma revisão das leis trabalhistas.
E esse é o momento de valorizar, defender e
destacar que a Reforma Trabalhista conseguiu
reduzir a rigidez do mercado de trabalho. Entre
os vários pontos, a reforma permitiu mais flexibilidade na jornada de trabalho, a validade de
acordo coletivos entre empresas e sindicatos, legalizou o home office, mudanças na rescisão contratual e a liberação do acordo consensual.
Um outro ponto muito importante foi a regulamentação da terceirização. É essencial esclarecer
que a terceirização é o processo pelo qual uma
empresa transfere a execução, de quaisquer de
suas atividades, a outra empresa que possua capacidade compatível para o seu cumprimento.
Essa forma de contratação é amplamente adotada
por empresas que precisam de uma prestação de
serviço especializada e que, em regra, estão fora
de seu ramo de atuação econômica.
A Lei n° 13.429/2017, conhecida como "Lei
da Terceirização", trouxe várias mudanças para
o cenário trabalhista do Brasil. Dentre as principais mudanças, a lei permite a contratação
de outras empresas, possibilitando a prestação

presidente

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

Gean Alaesse
Cordeiro

Bancas:

de serviços na atividade-fim do negócio, mas
sem estabelecer um vínculo empregatício direto
com a contratante/cliente.
A nova lei estendeu e garantiu as condições
de segurança, saúde, higiene e salubridade e
tornou o trabalhador terceirizado "duplamente"
seguro. Assim, a nova legislação contribuiu
para que o empresário tenha mais tranquilidade
no que diz respeito à contratação de novos colaboradores terceirizados, de modo a evitar
problemas trabalhistas.
São inúmeras e inegáveis as vantagens que a
Reforma Trabalhista trouxe para patrões e empregados. A pandemia nos trouxe novos desafios.
Principalmente, pelo avanço da revolução tecnológica nas relações de trabalho. E essa narrativa
de revisão da reforma para evitar a precarização
do trabalho é falsa. Pois, as mudanças legislativas
foram extremamente relevantes para a manutenção de postos de trabalho e também para o enfrentamento da pandemia.
E, portanto, é preciso frisar que a Reforma
Trabalhista foi o início de uma mudança cultural
no ambiente de trabalho no Brasil. Empresas e
trabalhadores estão do mesmo lado. E não devem
ser utilizadas politicamente como classes inimigas.
Estão todos de braços
dados para lutar pela
retomada econômica do
país. Não podemos retroceder, pois poderemos colocar em risco
uma nova geração de
trabalhadores que preVander Morales é presidente
da Federação Nacional dos
cisam ingressar e conSindicatos de Empresas de
quistar seu espaço no
Recursos Humanos
mercado de trabalho.
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@jornalohoje
“o dinheiro compra ....quase tudo ,nunca a
dignidade de quem é digno ,infelizmente
nem todas as mulheres aprenderam
isto,mas as que denunciam são as vozes
delas”, comentou o internauta sobre a indenização que saul Klein terá que pagar
após denúncias de escândalo sexual, o
valor chega a r$ 100 milhões.
Ricardo Simões

M

@ohoje
os trabalhadores, que recebem vale-alimentação ou vale-refeição, devem ficar
atentos às novas regras do benefício, que
já estão valendo desde a semana passada
após aprovação do Governo Federal. a medida provisória nº 1.108, publicada na última segunda-feira (28), estabelece itens
que não poderão ser pagos com o cartão.
João Leite

N

@jornalohoje
Termina em 4 de maio, quarta-feira, o
prazo para quem quiser tirar, regularizar
ou transferir o título de eleitor. a maior
parte dos serviços é feita pela internet.
no site do Tribunal superior eleitoral
(Tse), o cidadão pode emitir o título para
votar pela primeira vez, dar entrada em
um pedido para regularizar sua situação
(pagando eventuais multas via PiX) ou
transferir o domicílio. Pessoas transgênero e travestis podem adicionar o nome
social ao documento. Com o título em
ordem e um documento de identificação
em mãos, todo cidadão poderá votar nas
eleições de outubro.

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

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

Indicador registrou 45,5 pontos no 1º trimestre

Índice de
Desempenho
de micros
e pequenas
indústrias cresce
O primeiro trimestre de 2022 foi positivo para micros e pequenas indústrias, revela pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgada
ontem (2). O Panorama da Pequena Indústria indica
melhora no Índice de Desempenho, que registrou a
melhor média (45,5 pontos) no primeiro trimestre do
ano desde 2012. No primeiro trimestre de 2021, o
índice ficou em 43,9 pontos.
Em janeiro, o Indicador de Desempenho das pequenas
indústrias registrou 43,3 pontos, resultado abaixo da
média histórica (43,5 pontos), porém, nos meses seguintes,
o desempenho melhorou. Na passagem para fevereiro, o
índice cresceu 1,8 ponto e, em março, mais 2,9 pontos.
O Panorama da Pequena Indústria reúne quatro indicadores: desempenho, situação financeira, perspectiva
e índice de confiança. Todos os índices variam de 0 a
100 pontos. Quanto maior ele for, melhor é a performance do setor.
Já o Índice de Situação Financeira das pequenas indústrias recuou para 41 pontos no primeiro trimestre
de 2022. Na comparação com o quarto trimestre de
2021, o indicador mostra queda de 1 ponto, ou seja, revela uma piora da situação financeira no primeiro trimestre de 2022. Apesar da queda, o índice permanece
acima de sua média histórica (37,8 pontos).
Segundo a CNI, o principal problema para as micro
e pequenas empresas (MPEs) está na falta ou alto custo
de matéria-prima. “A preocupação com a falta e o alto
custo das matérias-primas aumentou na passagem do
quarto trimestre de 2021 para o primeiro trimestre de
2022, diferentemente do que aconteceu com as empresas
de maior porte. O desempenho da pequena indústria
no trimestre foi positivo, mas esse problema segue travando o que poderia ser um melhor resultado. A piora
da situação financeira é outro reflexo desse problema
de insumos”, disse o gerente de Análise Econômica da
CNI, Marcelo Azevedo.
A falta ou alto custo de matéria-prima permaneceu
no primeiro lugar do ranking de principais problemas
enfrentados pelas MPEs da indústria extrativa, de transformação e da construção. A elevada carga tributária
se manteve na segunda posição também para os três
segmentos industriais.

Confiança

O Índice de Confiança do Empresário Industrial
(ICEI) para as pequenas indústrias alcançou 56,4 pontos
em abril de 2022, aumento de 5,1 pontos na comparação
com o mesmo mês em 2021.
O Índice de Perspectivas da pequena indústria também apontou perspectivas favoráveis dos empresários
da pequena indústria. O indicador registrou aumento
de 0,6 ponto em abril de 2022, alcançando 51,3 pontos.
A média do trimestre foi 3 pontos maior que a do
mesmo período em 2021.
O Panorama da Pequena Indústria é divulgado trimestralmente com base na análise dos dados da pequena
indústria levantados na Sondagem Industrial, na Sondagem Indústria da Construção e no ICEI. Todos os
meses, os pesquisadores ouvem mais de 900 empresários
de empresas de pequeno porte.

EXPRESSA
As contas públicas fecharam fevereiro com superávit
primário de R$ 3,471 bilhões, informou ontem (2) o
Banco Central, no melhor resultado para o mês desde
2012, quando o setor público consolidado ficou no azul
com R$ 9,514 bilhões. O resultado de fevereiro mantém
as contas no positivo depois de um janeiro com o superávit primário de R$ 101,833 bilhões, o maior número
mensal de toda a série histórica do BC. Em fevereiro de
2021, foi registrado déficit de R$ 11,770 bilhões. Para se
chegar o resultado primário, calcula-se a diferença
entre despesas e receitas do setor público, antes do pagamento de juros da dívida pública. O setor público
consolidado inclui governos central, estaduais e municipais, bem como empresas públicas (com exceção de
Petrobras e Eletrobras). As estatísticas fiscais divulgadas
pelo BC encontram-se defasadas em razão da greve de
servidores, que atrasou a divulgação de alguns dados. A
paralisação deve ser retomada hoje, o que pode comprometer divulgações futuras.

Inflação de abril pode mais uma
vez “surpreender” os mercados
O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S), do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV)
encerrou as quatro semanas de abril em
1,08% depois de ter atingido 1,35% em março
e bater em 1,84% nos 30 dias terminados
no dia 15 do mês passado. A tendência veio
na sequência da mudança da bandeira tarifária para a energia elétrica, antecipada
pelo governo para 16 de abril exatamente
para “melhorar” os dados da inflação já em
abril. Inicialmente, a “bandeira verde” deveria entrar em vigor no final de abril, substituindo a bandeira de escassez hídrica, que
deixava o custo da energia muito mais cara
para as residências.
A inflação oficial, aferida pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
por meio do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA), segue outra metodologia e calendário, além de cobrir uma
amostragem de produtos e de estabelecimentos que não coincide exatamente com
os preços acompanhados pelo Ibre. De toda
forma, a inflação parece ainda caminhar
acima das previsões do mercado, que ajustou
sua previsão para o IPCA de abril de 0,90%
para 0,94% conforme a mais recente edição
do relatório Focus do Banco Central (BC),destinado a aferir as “expectativas” do mercado
em relação aos preços e à atividade econômica em geral e datado de 29 de abril.
Mesmo diante de pressões menores em
áreas relevantes, a pesquisa do Ibre sugere
que a inflação tende a se manter algum
ponto acima das apostas do mercado financeiro – o que não corresponde exatamente a

um comportamento rotineiro do setor, que
sempre buscou lançar suas fichas em taxas
inflacionárias muito mais “aquecidas” do
que a realidade dos preços poderia mostrar.
A manobra sempre teve como alvo o Comitê
de Política Monetária (Copom), responsável
por fixar a taxa básica de juros, que influencia
o custo do crédito em toda a economia.

Energia e alimentos

A taxa de variação do custo da energia,
no acompanhamento do Ibre, havia alcançado 2,30% nas quatro semanas encerradas
no dia 15 de abril e passou a cair a partir
da terceira semana do mesmo mês, registrando redução de 2,08% na quadrissemana
terminada em 22 de abril. Na medição seguinte, concluída em 30 de abril, a tarifa de
energia passou a indicar queda de 6,78%.
Os preços da gasolina passaram a subir
menos, saindo de alta de 5,45% para 3,19%
entre 22 e 30 de abril (sempre considerando
períodos de quatro semanas terminados
naquelas duas datas).Entre os grandes grupos de despesas, houve desaceleração para
os preços dos alimentos, que chegaram a
subir 2,10% nos 30 dias finalizados na primeira semana do mês passado e encerraram
o mês com elevação de 1,58% (ainda uma
taxa muito expressiva e que sinaliza novo
arrocho para o orçamento das famílias de
renda mais baixa. O grupo habitação, que
vinha de alta de 1,81% até o final da primeira
quinzena de abril, anotou redução de 0,69%
nos 30 dias daquele mês, refletindo a redução
na tarifa de energia (que representa alívio
relativo para a renda das famílias).

BALANÇO
t

2 Com os preços da gasolina saindo de uma elevação
de 5,45% até 22 de abril para
3,19% ao final do mês, o grupo transportes desaqueceu,
com o IPC-S passando a indicar aumento de 2,13% para
aquela categoria de despesas
frente a 2,86% nas quatro
semanas terminadas em 22
de abril (lembrando que os
custos nesta mesma área já
haviam apresentado salto de
3,60% até 15 de abril).
2 Despesas diversas saíram de alta de 0,84% para
0,70%, enquanto as despesas de comunicação mantiveram a tendência de taxas
muito próximas de zero ou
negativas.
2 As pressões se intensificaram, no entanto, para os
grupos de vestuário, saúde
e cuidados pessoais e educação, leitura e recreação. Pela
ordem, considerando as quadrissemanas finalizadas em
22 e 30 de abril, a taxa de
variação identificada pelo
Ibre para aquelas despesas
passou de 1,11% para 1,26%
(sob pressão da alta de 1,42%
nos preços das roupas femininas); de 0,80% para 1,14%
(com salto de 4,12% para me-

dicamentos em geral); e de
1,86% para 2,51% (diante do
aumento de 14,38% registrado em apenas 30 dias pelas
passagens aéreas, que já haviam subido 10,50% nas quatro semanas finalizadas em
22 de abril).
2 A expansão mais recente
do crédito para empresas e
pessoas físicas tem se dado
sob custos crescentes, o que
tenderão, mais à frente, a
agravar o cenário de endividamento e comprometimento de renda das famílias especialmente (já que as empresas vêm de uma temporada de lucros expressivos e
elevada geração de caixa).
Enquanto os juros cobrados
pelos bancos das empresas
no empréstimo de recursos
livres (quer dizer, sem taxas
previamente fixadas por decisões de governo e/ou políticas públicas) subiu de 11,6%
para 21,5% ao ano entre dezembro e 2020 e fevereiro
deste ano (9,9 pontos de porcentagem a mais), os juros
para pessoas físicas saltaram
de 36,8% para 48,1% (11,3
pontos adicionais).
2 As taxas, que já eram
absurdamente elevadas

para uma inflação anual de
4,52% em 2020, continuam
absurdamente elevadas
mesmo quando considerada
uma inflação de 10,54% acumulada nos 12 meses terminados em fevereiro deste
ano. Na verdade, a taxa real
de juros subiu mais do que
proporcionalmente, tornando o crédito ainda mais caro
– o que certamente afetará
de forma negativa o ritmo
da atividade econômica nos
meses seguintes.
2 O nível de endividamento das famílias já havia subido de 40,3% em junho de
2020, nível mais baixo na
série mais recente de dados
do BC, para 52,6% em dezembro de 2021 e tende a
crescer mais nos primeiros
meses deste ano, considerando-se que a renda não
tem acompanhado o mesmo
ritmo de crescimento das
dívidas. A fatia da renda
comprometida com o pagamento de juros e prestações
de financiamentos tomados
pelas famílias elevou-se de
20,9% em julho de 2020 para
27,9% em dezembro do ano
passado, dado mais recente
divulgado pelo BC.

Número de endividados no
país bate recorde em 12 anos
As parcelas de famílias endividadas (com dívidas em
atraso ou não) e inadimplentes (com dívidas e contas em
atraso) atingiram os maiores
valores em 12 anos, em abril
deste ano, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).
O percentual de endividados chegou a 77,7% em abril,
o maior nível desde o início
da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência (Peic), da
CNC, em janeiro de 2010. Em

abril de 2021, as famílias com
dívida eram 67,5%. Em março
deste ano, eram 77,5%.
Já o percentual de inadimplentes chegou a 28,6%, o segundo maior nível da pesquisa,
ficando abaixo apenas da taxa
de janeiro de 2010 (29,1%). Em
março deste ano, a parcela era
de 27,8%, enquanto em abril
de 2021 chegava a 24,2% (4,4
pontos percentuais abaixo do
registrado em abril deste ano).
As famílias que não terão
condições de pagar suas dívidas chegaram a 10,9% em abril

deste ano, acima dos 10,8% do
mês anterior e dos 10,4% de
abril do ano passado. Essa também é a taxa mais alta desde
julho de 2021, quando foram
registrados os mesmos 10,9%.
O cartão de crédito é o principal motivo das dívidas. Entre
as famílias endividadas, 88,8%
têm dívidas com o cartão.
O tempo de comprometimento com as dívidas ficou
em 7,1 meses, abaixo dos 7,2
meses de março, mas acima
dos 6,8 meses de abril de
2021. (ABr)
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Abraço salvou a Vila

Figuras importantes da política goiana não descartam
possibilidade de “desacelerada” após sequencia de internações

Saúde de
Marconi poderia
fazê-lo recuar?
O ex-governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), e
propenso candidato ao Executivo goiano, é um dos principais nomes para contrapor o projeto político de Ronaldo
Caiado (UB) nas eleições que se aproximam. No entanto,
fontes ligadas ao alto escalão do tucanato demonstram
certa preocupação em relação à saúde do peesedebista.
Isso porquê em um curto espaço de tempo, Marconi
precisou ser internado duas vezes. Na última delas, o
tucano deu entrada no Hospital Sírio-Libanês, em São
Paulo, para tratar uma arritmia cardíaca. Ele foi internado
em uma Unidade de Terapia Semi-Intensiva. No último
domingo, Marconi recebeu alta. O último boletim médico
destacou que o tucano seguirá em tratamento com medicamentos e recomendou repouso pelos próximos 15 dias.
Enquanto alguns cogitam a possibilidade de uma “desacelerada”, aliados de primeira hora do governador, no
entanto, vão na contramão. Segundo alguns nomes, apesar
dos cuidados com a saúde, um recuo seria “impensável”.
O argumento é de que Marconi representa o “único” capaz
de enfrentar o projeto de reeleição caiadista à altura.
As justificativas vêm na esteira de uma espécie de
esfarelamento da candidatura do ex-prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha (Patriota). O gestor teve
seus movimentos “condenados” por diversos nomes
da política goiana. Nos bastidores o comentário é
que Mendanha “demorou muito para escolher um
partido”. E mais: “como se não bastasse, ainda escolheu
mal e não conseguiu formar grandes alianças”, avaliou,
em off, um político influente. (Felipe Cardoso, especial para O Hoje)

Uma cena memorável em 1986 na
trajetória do ex-presidente da República
José Sarney revela-se hoje muito mais
que um gesto carinhoso de uma criança
- e a retribuição afável do veterano.
Uma menininha furou o bloqueio da
segurança na rampa do Palácio do Planalto, correu e abraçou o presidente.
Tinha uma carta em mãos. Era um
apelo desesperado dos moradores da
Vila Planalto, dos pioneiros construtores
da capital logo ali atrás, prestes a ser
derrubada pelo então governo de José
Aparecido no DF. Sarney interveio e ligou para o governador, pedindo apoio
numa solução.

Tradicional

Fato é que hoje a Vila ainda está ali,
e aquele abraço e a carta da menininha
salvaram o que hoje é um dos mais tradicionais bairros da capital.

Prefácio

Esta e outras revelações estão no
livro que a pesquisadora Leiliane Rebouças (aquela menininha) lança amanhã: "Vizinhos do Poder”. O prefácio é
de Sarney, claro, de quem tornou-se
amiga nesses 36 anos.

Idas & vindas

Depois de idas e vindas, o ex-governador Eduardo Leite (PSDB) se inclina
para disputar uma cadeira na Câmara
dos Deputados e pavimentar sua candidatura presidencial em 2026.

Sombra para Mourão

Ao anunciar a vereadora porto-alegrense Comandante Nádia como précandidata ao Senado, o PP acabou criando uma sombra para o vice-presidente
Hamilton Mourão (Republicanos), outro
postulante ao cargo. Os dois vão disputar
exatamente o mesmo perfil de eleitor:
de direita, conservador, armamentista,
militar, religioso e anti-esquerda.

Pulverização

Enquanto isso, a ex-deputada Manuela
d´Ávila (PCdoB), candidata ao Senado, só
observa os movimentos da corrida ao Senado. A comunista pode ser a maior beneficiada pela pulverização de candidaturas de centro-direita, surfando sozinha
como o principal nome da esquerda.

Tiro no pé

A insinuação do ex-presidente Lula de
que policial não é “gente” irritou não só a
categoria, historicamente alinhada com o
presidente Jair Bolsonaro. Incomodados e
preocupados com a repercussão, grão-petistas do núcleo duro da pré-campanha
voltaram a pregar moderação, o que fez
Lula recuar e pedir desculpas.

Austeridade

A austeridade nas atividades presenciais
do novo governador de São Paulo, Rodrigo
Garcia (PSDB), passou a ser uma das marcas
de sua gestão. Depois da posse, no início
de abril, o governador tem percorrido o
interior do Estado sem pompa ou qualquer
cerimônia. Tem dispensado helicóptero e
se locomove pelas cidades de ônibus.

Bolado

O ex-senador Lindbergh Farias saiu bolado porque não deixaram ele falar no
evento de lançamento da candidatura de
André Ceciliano ao Senado, no Rio de Janeiro. A decisão do PT foi só a deputada
Benedita da Silva falar. Lindbergh saiu
espumando e foi logo fazendo fofoca pra
Gleisi Hoffmann, ex-namorada e atual presidente nacional do PT, de que havia bolsonarista no evento.

Suprapartidário

Nao havia. Participaram do encontro
parlamentares e dirigentes do PCdoB,
PDT, MST e outros que integram o movimento suprapartidário de esquerda no
Estado. O cotado para ser primeiro suplente de André Ceciliano é Sérgio Zveiter,
que se filiou ao PV.

Justiça arquiva 'Cash Delivery' e defesa
compara com Operação Lava Jato
Henrique Luiz/Governo de Goiás (2013)

Com a decisão de
Gilmar Mendes,
a ação sairá da
alçada da Justiça
Eleitoral e será
remetida à 135ª
Zona Eleitoral
de Goiânia
Augusto Diniz
Em 2021, a acusação contra
o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) em desdobramento
da Operação Cash Delivery foi
arquivada no Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TREGO). Na sequência, a ação contra o ex-governador e o então
presidente da Agência Goiana
de Transportes e Obras Públicas (Agetop), Jayme Rincón, foi
aceito na Justiça Federal. Deflagrada em 2018, durante as
eleições estaduais, a Cash Delivery levou os dois tucanos a
dormirem na cadeia logo depois do primeiro turno.
Os advogados Romero Ferraz Filho e Cristiano Zanin
Martins, que atuam na defesa
de Jayme Rincón, vêm a Goiânia na terça-feira (3/5), às 11
horas, conceder entrevista sobre os desdobramentos das
ações relativas à Operação
Cash Delivery.
Os representantes do expresidente da Agetop vão falar
a respeito do que consideram

Defesa de Jayme Rincón concede entrevista sobre os rumos do que considera ser a "Lava Jato do Cerrado"
a “Lava Jato do Cerrado”, a decisão recente do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o
caso e como a o trabalho de
investigação foi suspenso. Zanin e Ferraz Filho conversarão
com a imprensa no auditório
do Edifício Metropolitan, que
fica na Avenida Deputado Jamel Cecílio, número 2690, no
Jardim Goiás.

Entenda o caso

Na quinta-feira (28/4), o ministro Gilmar Mendes, do Superior Tribunal Federal (STF),

acatou parcialmente um recurso da defesa de Rincón e declarou que a Justiça Federal não
tem competência para analisar
as acusações contra o ex-presidente da Agetop. Mendes mandou o processo ser remetido
novamente à Justiça Eleitoral.
A apuração da suspeita de
repasses ilegais da empreiteira
Odebrecht a políticos ligados
à gestão Marconi nas campanhas de 2010 e 2014 levou o
governador Ronaldo Caiado
(União Brasil), eleito no primeiro turno em 2018, a mudar

o nome da agência assim que
assumiu o Executivo estadual.
A nova sigla Goinfra [Agência
Goiana de Infraestrutura e
Transportes] foi adotada em
janeiro de 2019 porque Caiado
dizia entender que Agetop teria
se tornado um sinônimo de
corrupção no governo.

Volta para a
Justiça Eleitoral

Com a decisão de Gilmar
Mendes, a ação sairá da alçada da Justiça Eleitoral e será
remetida à 135ª Zona Eleitoral

de Goiânia. Em agosto de
2021, a mesma Corte determinou que os autos do processo fossem arquivados. A
tendência, pelo o que tudo
indica, é de que a 135ª Zona
Eleitoral da capital adote entendimento parecido.
O advogado Cristiano Zanin
Martins atua na defesa do expresidente Luiz Inácio Lula da
Silva (PT) nos processos oriundos da Operação Lava Jato ao
lado da também advogada Valeska Teixeira Martins. (Especial para O Hoje)
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Oﬁcialmente apresenTados

Vila Nova FC

Vila Nova
apresenta Ralf e
Diego Tavares,
que já até
jogaram
pelo clube
Breno Modesto
Passadas cinco rodadas do
Campeonato Brasileiro da Série B, o Vila Nova segue sem
vencer. Até aqui, 15 pontos
disputados e apenas quatro
conquistados, resultando num
aproveitamento de 26,7%. e
deixando o Tigre na zona de
rebaixamento da competição
nacional.
Para tentar se livrar de vez
das últimas posições e subir
na tabela, em busca do tão
sonhado acesso à elite do futebol brasileiro, o Colorado
conta com peças de renome
em seu elenco, como o volante
Ralf, que foi multicampeão
com o Corinthians. Apesar de
já ter feito sua estreia pelo
clube, o jogador foi apresentado de forma oficial.
O experiente jogador chega
otimista ao Vila Nova. De acordo com Ralf, sua carreira, por
onde passou, sempre foi vitoriosa e ele espera que seja
assim também no Colorado.
Além disso, o volante falou
de seus objetivos pelo clube
goiano. O principal deles é a
promoção à elite.
“Tenho que ser otimista
sempre. Por onde eu passei,
minha carreira sempre foi vitoriosa. E aqui no Vila Nova

O volante Ralf,
que já até jogou
pelo Vila Nova,
foi apresentado
de forma oﬁcial
pelo clube

FUTEBOL INTERNACIONAL

não pode ser diferente. Não
só eu, mas outros que estão
aqui também possuem uma
carreira vitoriosa e estão acostumados com grandes conquistas, grandes títulos. E isso não
pode ser diferente aqui. Meu
objetivo é o acesso e, sucessivamente, conseguir ser campeão. Mas é um passo de cada
vez”, disse Ralf.
Quem também falou com
a imprensa foi o atacante Diego
Tavares, que retorna ao Tigre
após disputar o campeonato
estadual pela Inter de Limeira,
de São Paulo. Para o jogador,
o momento não é favorável,
mas é preciso ter calma, paciência e continuar trabalhan-

do para que os resultados positivos apareçam.
“O momento não é favorável, mas sabemos da nossa
qualidade e da força que o
Vila Nova tem. Temos de continuar trabalhando, ter calma
e paciência. A cobrança sempre
vai existir, por conta da camisa
que nós vestimos. Então, temos
que trabalhar um pouco a mais
do que estamos trabalhando,
para chegar nesse jogo contra
o Náutico e conseguir nossa
primeira vitória na Série B”,
analisou Diego Tavares.
Além disso, Diego deu sua
opinião a respeito da atual colocação do Vila Nova na tabela.
Na visão dele, era para o Colo-

ATLÉTICO-GO

Bruno Corsino/Atlético-GO

Após quase um ano fora
dos gramados, Gustavo
Henrique retorna e ajuda
Penaﬁel em vitória
O atacante Gustavo Henrique voltou a atuar nos
gramados europeus após
quase um ano fora devido
a uma lesão e ajudou o Penafiel a vencer o Estrela
Amadora por 2 a 0, na Liga
Portugal e viu sua equipe
subir na tabela. O jogador
passou por uma cirurgia
que o tirou do restante da
última temporada.
No dia 26 de julho de
2021, uma lesão tirou o
atacante ainda no começo
da temporada do Penafiel,
clube que atua desde o último ano. Na primeira partida, diante do Moreirense
, pela Taça da Liga, Gustavo Henrique sofreu uma
lesão no ligamento cruzado anterior, seguido de
um rompimento parcial
no menisco e fez com que
o jogador tivesse que passar por uma cirurgia que
provavelmente o deixaria
de fora de toda a época
em Portugal, a pior sofrida
pelo jogador em todo seu
tempo de carreira.
O atacante acabou passando por uma cirurgia e
depois de tanta luta e superação, aos poucos foi melhorando seu condicionamento físico visando seu
retorno aos gramados com
a camisa do Penafiel.
Após nove meses de
batalha e sacrifício, a recompensa veio. O atacante
voltou aos gramados neste
último sábado (30), para
o confronto diante do Es-

trela Amadora, pela Segunda Liga de Portugal.
O jogador entrou nos últimos dez minutos do confronto e nos acréscimos,
recebeu um belo passe do
capitão David Caiado e
com toda sua habilidade,
cortou a marcação antes
de mandar a bola para o
fundo das redes.

Quem é Gustavo
Henrique?

Natural de Edéia (GO),
o atacante passou pelas categorias de base do Atlético
Goianiense e Jardim América antes de se profissionalizar no Trindade. O jogador então se destacou
pelo Tacão e foi negociado
com o Grêmio Anápolis. Ele
chegou a ser emprestado
para Portugal, atuando no
time Sub-23 do Sporting
Braga, mas acabou retornando ao Brasil.
Jogou ainda no Anápolis e Grêmio Anápolis, sendo destaque em ambas as
equipes goianas. Chegou
ao Penafiel em 2020 e na
última temporada, foram
trinta e três jogos pelo clube, marcando quatro gols
e contribuindo com uma
assistência.
Atualmente o Penafiel
ocupa a sétima colocação
da Segunda Liga e enfrenta
no próximo sábado (7), O
Porto B, pela 33ª rodada
da competição nacional.
(Victor Pimenta, especial
para O Hoje)

rado estar brigando, desde o
início do campeonato, pelo G4,
algo que ainda não aconteceu.
No entanto, ele reforça o pedido de seguir trabalhando.
“Na minha opinião, pelo
time e pelo elenco que nós temos, tínhamos que estar brigando pelo G4. É uma Série B
mais forte do que a do ano
passado. Mas precisamos ter
calma. No nosso ponto de vista,
era para estarmos, no mínimo,
no meio da tabela. Estávamos
bem nesses dois últimos jogos,
mas acabamos levando o empate. É continuar se dedicando
ao máximo para sairmos dessa
situação”, finalizou Tavares.
(Especial para O Hoje)

O zagueiro deve ser um dos titulares do Dragão contra os argentinos

Wanderson projeta jogo muito
difícil contra o Defensa y Justicia
Na próxima quarta-feira
(4), o Atlético Goianiense
volta a campo pela Copa SulAmericana. Depois de dois
jogos como visitante, o Dragão volta a jogar no Estádio
Antônio Accioly, onde enfrenta o Defensa y Justicia,
da Argentina. Caso conquiste a vitória, o clube rubronegro pode ficar muito bem
na briga pela vaga à próxima fase do torneio.
Para vencer os argentinos,
o Rubro-Negro terá de deixar
para trás um fantasma que
tem o assombrado nos últimos jogos. Por não ter “matado” suas partidas, o time
comandado pelo técnico Umberto Louzer acabou deixando pontos pelo caminho, seja
no Brasileirão ou na própria
Sul-Americana.
E, para o zagueiro Wander-

son, é preciso estar mais atento
aos detalhes, pois são eles que
estão fazendo a diferença nesses jogos. Além disso, o defensor pede que os erros dos últimos compromissos sejam revistos, para que os treinamentos sejam em cima de uma melhora nos quesitos.
“Temos que estar mais atentos aos detalhes (dos jogos).
Hoje em dia, o futebol está
muito parelho. A vitória ou a
derrota acontecem por alguns
detalhes. É ter mais atenção e,
se tivermos a oportunidade,
fazer mais gols, para chegar
mais tranquilo ao final das
partidas. Mas, agora, é concentrar e continuar trabalhando. Fizemos um bom jogo contra o Cuiabá. Mas é rever o
que estamos fazendo de errado
e trabalhar, buscando a evolução”, disse Wanderson.

Wanderson também projetou o confronto contra os argentinos. Para ele, será um
jogo muito difícil, principalmente porque, do outro lado,
estará uma equipe que ele considera ser uma das melhores
do torneio internacional, onde
será preciso que o Atlético imponha seu ritmo para conquistar o triunfo.
“Vai ser um jogo muito difícil, contra uma equipe qualificada. Pra mim, o Defensa
y Justicia é uma das melhores
da competição, seja na forma
de jogar, de se impor e na
intensidade. Mas vamos colocar nosso ritmo de jogo
também para conseguir a vitória e, depois, pensar no outro jogo para carimbar a classificação”, finalizou Wanderson. (Breno Modesto, especial para O Hoje)
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Luis Gustavo / Aparecidense

Treinador já analisou próximo confronto, diante do Vitória na próxima segunda-feira

Quebrando a sequência

Victor Pimenta
A Aparecidense conquistou
um ponto importante e fora
de casa. O time ficou somente
no empate diante do Campinense em 1 a 1, no último sábado e voltou a somar pontos
após duas derrotas consecutivas na Série C.
Os donos da casa saíram a
frente do placar, mas coube a
Alex Henrique marcar após
belo passe de Renato. A Aparecidense criou outras chances
boas de virar o jogo, mas o
treinador falou sobre esse empate longe de seus domínios.
“Primeiro importante o
ponto. Claro que viemos aqui
para ganhar o jogo, mas o ponto é importante, primeiro para
quebrar a sequência. Você vir
de duas derrotas, você tem
que pontuar, ainda mais nesse
início de campeonato onde nós
pegamos boas equipes onde

Eduardo Souza avalia empate diante do Campinense e
reforça melhoras na Aparecidense: “Precisamos de ajustes”

nós pegamos fora de casa equipes que estão no pelotão de
cima (Mirassol, Manaus e o
próprio Campinense). Acho
que o resultado foi justo, eles
tiveram um início de jogo para
se ambientar dentro do que
foi mudado na plataforma de
jogo, mas depois dos dez minutos nós equilibramos o jogo
e tivemos duas chances muito
claras de bola parada e trabalhamos em cima do que poderíamos aproveitar. O jogo ficou
igual, mas o mais importante
que conseguimos neutralizar
principalmente as principais
ações do adversário de um
jogo muito intenso”, disse
Eduardo Souza.
Mesmo fora de casa, Eduardo Souza foi para cima do ad-

versário e por pouco não deixou Campina Grande com os
três pontos. O time chegou a
anular as ações do Campinense, impedindo que o gol saísse,
porém, eles acabaram abrindo
o placar e na sequência, Alex
Henrique deixando tudo igual.
O profissional falou sobre as
estratégias adotadas no confronto em questão.
“É um modelo de jogo interessante, que você tira bem os
lados do campo, principalmente
quando é um adversário que
joga por ali e os dois gols do
Campinense contra o Brasil de
Pelotas foi por ali, muitas chances contra o ABC. Estávamos
controlando muito bem o jogo
e o adversário não estava conseguindo finalizar. Então essa

era a estratégia de diminuir o
ímpeto do Campinense no primeiro tempo e no segundo tempo você ter as situações para
matar o jogo. Infelizmente como
em Manaus tivemos a mesma
estratégia e tomamos o gol de
bola parada, hoje tomamos um
gol de bola longa. Precisamos
de ajustes e é importante você
ter uma semana para que podemos trabalhar a nossa sequência, principalmente fora
de casa”, ressaltou o treinador.
A equipe volta a campo agora somente na próxima segunda-feira (9), quando recebem
o Vitória, às 20 horas, no estádio Aníbal Batista de Toledo.
O time terá mais de uma semana para trabalhar antes de
enfrenta a equipe rubro-negra

que somou seus primeiros três
pontos no último sábado, na
vitória sobre o Manaus.
“Será um jogo dificílimo.
O Vitória é um time de camisa
com maiores investimentos e
apesar de não estarem tão
bem nesse começo, mudaram
o treinador e é trabalhar essa
semana e se analisar a nossa
performance foi muito boa
fora de casa. Se pegar três times no nível que nós pegamos
e conseguir quatro pontos é
uma pontuação aceitável e o
que está pesando hoje é a derrota para o Mirassol, mas também uma equipe de muita
qualidade. Então é estudar
bastante o vitória e a partir
do começo da semana é traçar
a melhor estratégia, trabalhar
bem e o mais importante é a
competitividade que ela voltou”, concluiu o profissional
da Aparecidense. (Especial
para O Hoje)
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Bares devem movimentar
R$7 bi na economia goiana
São 20 mil bares e restaurantes em Goiás, sendo 17 mil empresas do setor na região metropolitana
Fotos: Pedro Pinheiro

Sabrina Vilela
Os botecos são os lugares certos
para aquelas conversas despretensiosas entre amigos ou até para
quem quer curtir aquele jogo de futebol fora de casa. Segundo informações da Associação Brasileira de
Bares e Restaurantes (Abrasel Goiás),
a estimativa é que o setor de bares
e restaurantes movimente no Estado
mais de R$ 7 bilhões em 2022 com a
retomada das atividades. Após mais
de dois anos do começo da pandemia
da Covid-19, bares e restaurantes
ainda enfrentam dificuldades para
operar. De acordo com dados levantados pela Abrasel, 38% dos estabelecimentos tiveram prejuízo em
fevereiro, uma melhora significativa
em relação a janeiro, com 43%. Outros 26% tiveram lucro (também
uma melhora em relação a janeiro,
22%) e 34% ficaram em equilíbrio.
Aquela comida simples, mas bem
saborosa que pela beleza já é possível
comer com os olhos. E como principal
característica: não precisar comer
com talher, apenas com as mãos. As
comidas de boteco fazem sucesso em
Goiás pelo sabor e praticidade e embora tenha passado por altos e baixos
na pandemia agora a expectativa é
que o setor de bares e restaurantes
movimente no Estado mais de R$ 7
bilhões em 2022.
Criado em 1986 como um negócio
de família, o Bar do Chicão passou
de pai para filho colecionando boas
memórias gastronômicas. O atual
proprietário do boteco, Ronaldo Gladiston Viana tinha apenas 1 mês
de vida quando seu pai, Francisco
de Assis Viana, começou a trabalhar
com o boteco.
“Foi meu avô que construiu o bar
e deu para o meu pai começar o negócio.Eu desde pequeno comecei a
trabalhar no meio, de início sem querer mas depois tomei gosto. Minha
mãe sempre me ajudou e depois que
eu me casei, a minha esposa começou
a ajudar também”, relembra.
O bar atende atualmente a faixa
de 3 mil clientes por mês e já foi premiado duas vezes no concurso Comida
di Buteco e isso favoreceu o aumento
no número de clientes. “Foi muito
importante para o crescimento do
bar, abriu um monte de possibilidades.
Já crescemos muito e estamos fazendo
uma reforma no momento para conseguir atender da melhor forma possível nosso cliente”. O bar emprega
atualmente 12 funcionários além de
Ronaldo, a mãe e a esposa que também colocam a “mão na massa”.
Durante a pandemia, a família
Viana pensou que não iria conseguir
lidar com o negócio durante esse
período. “Foi muito difícil mas co-

Criado em 1986 como um
negócio de família, o Bar
do Chicão passou de pai
para ﬁlho colecionando
boas memórias
gastronômicas

meçamos a fazer marmita, chamamos nossos funcionários, pegamos
um empréstimo e acertamos com
todos. Ficou só nós aqui de casa
trabalhando de início, mas com o
tempo foi tudo se ajeitando. Conseguimos contratar todos novamente
e também pessoas novas”, conta
orgulhoso das conquistas.
Sirlei Cipriano Camargo é proprietário do Camargos Chopp, ele trabalha
com botecos há cerca de 22 anos. Sirley afirma que foram mais de duas
décadas se dedicando a fazer o que
ama. “É uma história de muita dedicação e amor com o boteco, é muito
prazeroso pra mim.
Ter recebido o prêmio foi muito
importante, melhorou muito nosso
crescimento”, conta o dono que também já foi premiado duas vezes.
No boteco do Sirley, 14 pessoas
estão empregadas e o estabeleci-

mento recebe cerca de seis mil clientes mensalmente. “Durante o período
da pandemia foi muito complicado,
tivemos de adaptar e investir em
Delivery, porém não demitimos nenhum funcionário”.
O Boteco do Filhote também é
premiado pelo concurso Comida di
Buteco na edição de 2019. Ele existe
desde de março de 2015 e tem como
proprietários Darli Mesquita de Sá
e Mário Rodrigues Gonçalves. Eles
começaram de baixo em uma pequena sala no Jardim América e depois mudaram para o Parque Trindade, local que permanece até hoje.
O segredo para conseguir manter
os negócios apesar da dificuldade é
ter amor pelo que faz.
“O boteco nasceu da nossa paixão por comida boa, especialmente
por peixes. Antes íamos longe pra
comer um bom peixe, daí pensamos,

por que não abrir um bar especializado em peixes? Graças a Deus
está dando certo, apesar das dificuldades que passamos nesse período de pandemia, conseguimos
superar e permanecer abertos ao
público”, relembra Darli Mesquita.
Segundo ela, a premiação foi apenas o resultado de muita dedicação
que ajudou a “mostrar a qualidade
dos nossos pratos e como trabalhamos
com alegria”. Eles têm um quadro
fixo de cinco funcionários e outros
quatro extras para trabalhar nos feriados e finais de semana. Darli garante que tem clientes fiéis.
“Temos uma boa média de clientes
fiéis, que acabam se tornando amigos
e frequentemente vão comer e muitos
clientes que vão de longe devido a
repercussão do concurso. Atendemos
em média 3 mil pessoas por mês”,
fala com orgulho.
Darli conta que não foi fácil manter
o ritmo na pandemia e que a solução
para lidar com o problema permanece
até hoje para facilitar as entregas.
“Durante o período da pandemia, ficamos somente no delivery, uma modalidade que não trabalhávamos antes,
e deu tão certo que hoje é parte essencial do faturamento do bar'', conclui.

Expectativa de crescimento
Segundo informações da
Associação Brasileira de Bares
e Restaurantes (Abrasel Goiás),
a estimativa é que o setor de
bares e restaurantes movimente no Estado em mais de R$ 7
bilhões em 2022. Investimentos
têm sido feitos pelos proprietários de estabelecimentos em
estrutura, criação de novos
postos de trabalho e ampliação
de horário de funcionamento,
informa a associação.
Os dados da Abrasel Goiás
revelam que somente em Goiânia, o segmento é responsável
por empregar mais de 50 mil
trabalhadores. São 20 mil bares
e restaurantes em Goiás, sendo
17 mil empresas do setor na
região metropolitana do Estado. O presidente da Abrasel,
Danilo Ramos, conta que mesmo com o fechamento de algumas empresas por causa de

efeitos pós pandemia a expectativa é boa. “Só na cidade de
Goiânia mais de mil empresas
do ramo tiveram que fechar
as portas. Mas, mesmo estando
em dificuldade, elas estão retomando as atividades”.
O presidente destaca que
com o aumento da matéria
prima básica para a fabricação
de comida de boteco é necessário cautela nesse momento.
“A inflação está praticamente
generalizada para o setor de
alimentos e gás de cozinha. O
aumento está fazendo com
que as empresas não tenham
rentabilidade para pagar seus
passivos”. Ele destaca que dívidas acumuladas por causa
dos fechamentos da pandemia
são difíceis de saldar por causa
do retorno financeiro que não
é o mesmo, agora com itens
básicos mais caros.

Dados apontam ainda que
45% das empresas que estão
no Simples Nacional - regime
tributário que apresenta facilidades do ponto de vista financeiro e prático para micro
e pequenos empreendimentos- estejam com parcelas atrasadas. Destas, 69% pretendem
aderir ao Programa de Reescalonamento do Pagamento
de Débitos no Âmbito do Simples Nacional (Relp)
O prazo para resolver pendências é até o dia 29 de abril.
A pesquisa mostra que 19%
dizem não ter como aderir ao
Relp até esse prazo.
Uma das alternativas que
ajudaram as empresas a não
fecharem completamente as
portas na pandemia foi ter
aderido ao serviço de entregas,
delivery. Quase quatro em
cada cinco estabelecimentos

consultados fazem entregas
de refeições. Cerca de 35% fazem entregas ou decidiram fazer após o início da pandemia.
Já 81% operam o delivery por
meio de uma plataforma de
entregas, como os aplicativos,
combinada ou não a canais
próprios, como site, telefone
e WhatsApp. Entre estes, há
um domínio absoluto do iFood:
94% disseram ter entregas feitas por esta plataforma.

Concurso

Em Goiás, a edição de 2022
do Comida di Buteco reúne
48 estabelecimentos de Goiânia e Aparecida de Goiânia,
que concorrem ao título de
melhor boteco de Goiás. O
concurso acontece até o próximo domingo (8). Neste ano,
o tema para elaboração dos
pratos é livre e todos os petis-

cos, no Brasil inteiro, terão
preço fixo de R$ 27,00.
O Comida di Buteco elege
o ‘Melhor Buteco’ de cada
circuito e não o melhor petisco. Para escolher o vencedor o público e um corpo de
jurados vão aos locais participantes, votam e elegem o
campeão. São levados em
consideração:petisco, atendimento, higiene e temperatura da bebida.
Em 2022, na primeira etapa
do concurso (abril a maio), em
cada uma das cidades participantes, os botecos pré-selecionados apresentam os petiscos
criados especialmente para a
competição. O petisco leva 70%
do peso da nota e as demais
categorias 10% cada uma. O
voto do público vale 50% do
peso total e dos jurados 50%.
(Especial para O Hoje)
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Ignorar ordem de parada emitida
por polícia não é crime de resistência
A Capital segue como a cidade com a maior incidência da doença

Goiânia registra
mais de 33 mil
casos de dengue
Ítallo Antkiewicz
O número de casos de doenças transmitidas
pelo mosquito Aedes Aegypti explodiu em Goiás
neste ano. Apenas na primeira semana de 2022,
as notificações de dengue aumentaram 572%
em comparação com a primeira semana de 2021. Desde o
início do ano, foram 56.470 casos confirmados e 21 óbitos,
no mesmo período de 2021 se registrou 20.282 casos e 15
óbitos. Goiânia apresenta o maior registro de casos de
dengue, com 33.064 casos, o que representa uma incidência
de 1.736 casos a cada 100 mil habitantes, segundo os
dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO).
O crescimento foi tão expressivo que colocou Goiás em
segundo lugar entre os estados com mais mortes pela doença,
atrás apenas da Bahia. Além da dengue, também cresceu o
número de notificações para chikugunya de 1.171 casos notificados no ano passado para 2.704 casos neste ano, uma
variação de 131% e de zika que saiu de 29 notificações no
ano passado para 104 notificações neste ano, embora o
número de casos de zika confirmados tenha caído de 15
para 11 até o momento.
Todas essas doenças são arboviroses, tratam-se de patologias causadas por vírus que são transmitidos pela
picada de artrópodes (arbovirose é uma contração do
termo em inglês arthropod-borne virus). São assim designados não somente pela sua veiculação através de artrópodes,
mas principalmente pelo fato de parte de seu ciclo replicativo
ocorrer nos insetos.
O coordenador estadual de Dengue, Zika e Chikungunya
da Secretaria de Saúde de Goiás, Murilo do Carmo, afirma
que vários fatores contribuíram para estes resultados ruins
no estado, como a circulação concomitante de dois sorotipos
do vírus da dengue, os tipos 1 e 2.
“Tivemos um intenso período chuvoso no Estado de
Goiás, que fez com que aumentasse a oferta de água nos
criadouros e favorece a multiplicação de Aedes aegypti.
Somado a isso, tivemos baixa adesão da sociedade em
campanhas de combate aos criadouros do mosquito”,
ressalta o coordenador.

Período chuvoso

O infectologista Sérgio Zanetta, esclarece que a entrada
e circulação dos sorotipos 1 e 2 em uma população que
ainda não se infectou é um dos fatores responsáveis pelo
aumento dos casos de dengue. “Existem quatro tipos de
dengue. Todos podem evoluir de maneira mais leve ou
mais grave”, explica.
O especialista destaca que, neste ano, a estação chuvosa
foi mais prolongada, o que permitiu a formação de mais
criadouros do aedes aegypti. “Ainda vamos ter muitos
casos de dengue, pois está muito quente e úmido, o que
ajuda na proliferação do mosquito. A pandemia da Covid19, com o fato de as pessoas não terem se deslocado muito,
somado com um período de estiagem contribuiu para a redução dos casos de dengue nos últimos dois anos”, afirma
o infectologista.
De acordo com Zanetta, a preocupação principal gira em
torno de dois aspectos: o sorotipo 2 e as pessoas que já
pegaram dengue pelo menos uma vez. “O sorotipo 2, que
temos visto circular bastante aqui, possui uma fisiopatologia
que torna ele responsável por casos mais graves. Além disso,
existe uma preocupação com as pessoas que já se infectaram
uma vez, pois elas não estão protegidas dos demais sorotipos
e existe uma chance maior de elas terem gravidade caso
adoeçam novamente”, ressalta.

21 mil toneladas de entulhos recolhidos

A primeira maratona de limpeza está sendo realizada
desde o dia 12 de abril e já recolheu muito lixo pelos bairros
de Goiânia. Em apenas 15 dias a Companhia de Urbanização
do Município de Goiânia (Comurg) já atendeu mais de 450
bairros, mas o intuito é ir além disso, é atender cerca de 700
setores fazendo a limpeza de lotes baldios, calçadas e ruas da
Capital. Outra meta é manter a cidade limpa e combater possíveis focos da Dengue.
Colchões, sofás, pedaços de madeira e restos de construção
como tijolos, telhas e concreto são alguns dos objetos que a
ação tem recolhido pelas ruas da cidade. Já foram removidas
cerca de 21 mil toneladas de entulho, mais de 5 milhões de
mato alto roçado, e cerca de 600 mil metros de meio fio
foram pintados. Os servidores trabalham sem parar para
alcançar a meta de limpar a cidade e evitar possíveis criadouros da dengue após o período chuvoso.
Por meio de nota a Comurg ressaltou sobre a importância
da ação, e que agora cabe às pessoas se conscientizarem e
evitarem jogar lixo nesses locais. “Estamos realizando
uma força-tarefa contra a dengue, e a redução desses materiais auxilia no combate à proliferação dos mosquitos
transmissores. Esperamos que não seja necessária uma
segunda maratona”, afirmou. (Especial para O Hoje)

A Terceira Seção do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) definiu que é crime de desobediência ignorar a ordem de parada de
veículo emitida por policial no exercício de
atividade ostensiva de segurança pública.
Por maioria, foi fixada a seguinte tese: "A
desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de
policiamento ostensivo, para prevenção e
repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no artigo 330 do
Código Penal Brasileiro". Com o julgamento
do tema, podem voltar a tramitar os recursos
especiais e agravos em recurso especial que
tratam da mesma controvérsia e estavam
suspensos à espera da definição do precedente
qualificado. A tese fixada pelo STJ deverá

ser aplicada pelas demais instâncias da Justiça, como prevê o Código de Processo Civil.
O relator do recurso representativo da controvérsia, ministro Antonio Saldanha Palheiro,
explicou que, para a jurisprudência do tribunal, o direito à não autoincriminação não
é absoluto, motivo pelo qual não pode ser
invocado para justificar condutas consideradas penalmente relevantes pelo ordenamento jurídico. "O entendimento segundo o
qual o indivíduo, quando no seu exercício
de defesa, não teria a obrigação de se submeter à ordem legal oriunda de funcionário
público pode acarretar o estímulo à impunidade e dificultar, ou até mesmo impedir, o
exercício da atividade policial e, consequentemente, da segurança pública", afirmou.

Participação
obrigatória
A Quinta Turma
do TST deu provimento a um agravo de instrumento contra decisão que declarou a
nulidade de atos processuais praticados
em ação civil coletiva
sem participação do
Ministério Público do
Trabalho (MPT). O relator, ministro Breno

Medeiros, explicou
que, à primeira vista,
haveria um obstáculo processual que inviabilizaria o exame
do recurso, considerando que a decisão
do TRT tinha natureza interlocutória e
o TST não tem jurisprudência sumulada
sobre a matéria.

Estupro de
criança indígena
O presidente da Comissão Permanente
de Políticas de Prevenção às Vítimas de Violências, Testemunhas
e de Vulneráveis do
Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), conselheiro Marcio Luiz
Coelho de Freitas, instaurou, de ofício, pro-

cedimento de acompanhamento do caso
ocorrido esta semana
na comunidade na região de Waikás, na
Terra Indígena Yanomami, em Roraima,
em que uma menina
de 12 anos morreu
após ser estuprada
por garimpeiros.

Vereador promove
evento para alteração
de prenome e gênero
na identidade
Em parceria com a Defensoria Pública do Estado de Goiás, o vereador
Mauro Rubem promove, nesta quinta-feira (5), das 8 às 12 horas, no Auditório Carlos Eurico, o Mutirão de Retificação de Prenome e Gênero. Interessados deverão levar cópias do registro geral de identidade (RG), da
identificação civil nacional (ICN), do
passaporte brasileiro, do cadastro de
pessoa física (CPF), do título de eleitor
e do comprovante de endereço.

PL prevê regulamentação de
homologação de cessão de crédito
O Projeto de Lei 898/22 regulamenta a
atuação dos tribunais de Justiça nas operações envolvendo cessão de créditos (venda) de precatórios. O texto tramita na Câmara dos Deputados. Pela proposta, o tribunal responsável pela expedição do precatório registrará a negociação entre o cedente e o comprador em banco de dados
próprio, com ampla divulgação pela internet, garantindo a rastreabilidade das operações. A homologação da cessão do crédito

deverá ser feita no prazo de 30 dias após o
requerimento do credor original. As taxas
administrativas cobradas pelos tribunais
para o registro dos negócios deverão ser
módicas, devendo apenas cobrir os custos
estimados da operação. O projeto prevê
ainda que a venda de precatórios poderá
ser feita por instrumento particular, não
necessitando de escritura pública, conforme
entendimento já expressado pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ).

RÁPIDAS

t

2 Informativo 733, STJ – Se a vítima é capaz de individualizar o autor do fato, é
desnecessário instaurar o procedimento do art. 226 do CPP.

ELEIÇÕES 2022

Prazo para emitir ou regularizar
título de eleitor termina amanhã (4)
Quem deseja tirar ou regularizar o título de eleitor para
votar nas eleições de 2022 tem
somente até esta quarta-feira
(4) para emitir ou regularizar
o título de eleitor. Esse é o prazo legal para que a Justiça Eleitoral conclua o cadastro, e em
outubro, os brasileiros vão às
urnas escolher o presidente,
os governadores, senadores e
deputados federais e estaduais.
O mesmo prazo vale para
quem quiser transferir o domicílio eleitoral, mudando o
município onde vota, bem
como para incluir o nome social no título (no caso de pessoas transexuais e travestis).
A data vale também para ido-

sos e pessoas com mobilidade
reduzida solicitarem a transferência do local de votação
para uma sessão acessível.
Para votar nas eleições de
2022, é preciso ter 16 anos
completos até a data do primeiro turno (2 de outubro).
Além disso, todos os procedimentos relativos ao título
de eleitor, incluindo a emissão do documento pela primeira vez, podem ser realizados inteiramente online,
sem a necessidade de sair de
casa, por meio do Atendimento Online ao eleitor.
Por meio da internet é possível, por exemplo, pagar multas eleitorais atrasadas e soli-

citar a revisão de dados no caso
de títulos cancelados, e que de
acordo com a Justiça Eleitoral,
mais de 6 milhões de títulos
foram cancelados de 2018 a
2021. Isso pode acontecer, por
exemplo, quando o eleitor não
comparece à votação nem justifica a ausência por três eleições consecutivas, apesar de se
enquadrar nos critérios de obrigatoriedade do voto.
O prazo limite para emitir
ou modificar informações relativas ao título de eleitor é
decorrente da Lei das Eleições,
que prevê o fechamento do
cadastro eleitoral 150 dias antes do pleito. Neste ano, a data
do fechamento é 5 de maio.
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Trabalhadores terão oito viagens
por dia no transporte coletivo
Pedro Pinheiro

As empresas que
aderirem ao
programa vão
adquirir cada
assinatura pelo
valor único de
R$ 180 por mês
por funcionário
Daniell Alves
Os trabalhadores terão até
oito viagens por dia durante
todo o mês no transporte coletivo com o Passe Livre do
Trabalhador, lançado ontem
(2) pela Prefeitura de Goiânia.
De acordo com o Paço, o serviço faz parte de um pacote
de novidades preparado para
melhorar o transporte público
da região metropolitana de
Goiânia. As empresas que
aderirem ao Passe Livre do
Trabalhador vão adquirir
cada assinatura pelo valor
único de R$ 180 por mês por
funcionário.
Conforme explica a Companhia Metropolitana do
Transporte Coletivo (CMTC),
esse valor representa desconto de 20% para empresas
que atualmente compram,
para cada trabalhador, duas
viagens por dia para uso
em seis dias da semana. A
CMTC explica que o atual
modelo, de duas viagens,
continuará a existir para o
empregador que não quiser
fazer a transição.
O processo de adesão ao
Passe Livre do Trabalhador
funciona da seguinte forma:
depois de acessar o site
www.sitpass.com.br, o empregador atualiza o cadastro
da empresa e de seus trabalhadores e se declara ciente
das cláusulas do Termo de
Adesão à nova modalidade.
A renovação mensal é automática, a partir do pagamento
efetuado pela empresa.
Segundo a Prefeitura, a
adesão ao Passe Livre do

A adesão ao
Passe Livre do
Trabalhador
vai acontecer
a partir do dia
13 de maio

Trabalhador vai acontecer a
partir do dia 13 de maio de
2022. Após a atualização cadastral, a retirada dos novos
cartões vai acontecer na Loja
Sitpass (Rua 4, Parthenon
Center, no Centro). A primeira via é gratuita.

Histórico

Para o geógrafo especialista
em mobilidade, Miguel Ângelo, do Mova-Se Fórum de Mobilidade, a iniciativa é um

marco histórico do transporte
público não só para a Região
Metropolitana de Goiânia, mas
para toda América Latina.
“Este é o primeiro passo concreto para a transformação
do modelo atual de transporte
público para o modelo de Mobilidade como Serviço (MaaS
- sigla em inglês para Mobility
as a Service)”, explica.
O MaaS também funciona
no modelo de assinatura de
transporte. “Mas ao invés de
dar direito somente para viagens por ônibus o MaaS é estendido para os demais modos
de deslocamento: táxi, bicicleta, locação de carros, estacionamento, transporte por aplicativo”, aponta o especialista.
Ele ressalta que o papel
principal dos gestores é dar
atratividade ao serviço público de transporte. “Assim,
os usuários passam a escolher
o transporte público não por
falta de opção, mas por ser a
melhor opção para se deslocar na Região Metropolitana
de Goiânia”, diz.

Bilhete único

O Passe Livre do Trabalhador é o segundo benefício lançado em 2022 para melhorar
o transporte público da região
metropolitana de Goiânia. No
começo de abril, Rogério Cruz
e Caiado lançaram o Bilhete
Único, serviço que possibilita
ao passageiro pagar uma única
viagem, de R$ 4,30, e fazer até
quatro integrações dentro de
um período de 2h30. O embarque é permitido nos quase
7 mil pontos de ônibus, o que
desobriga a ida a terminais. O
Bilhete Único reduz o tempo
de viagem em até 50 minutos.

Iniciativa

O lançamento aconteceu no
Paço Municipal. Além do prefeito Rogério Cruz e do governador Ronaldo Caiado. “O Passe Livre do Trabalhador é uma
iniciativa inédita no Brasil. Ela
dá, ao usuário do transporte
coletivo, liberdade para fazer
mais viagens de ônibus e no
momento em que ele escolher.
Inclusive nos finais de semana

e feriado”, diz o prefeito de
Goiânia. “Ele poderá, inclusive,
usar o cartão para lazer, por
exemplo, ir ao supermercado
ou à farmácia”, completa.
O Passe será pessoal e intransferível. Durante a utilização do cartão, serão registradas fotos do usuário, as
quais serão comparadas com
o cadastro. Caso o usuário
não seja o titular do cartão, o
benefício será bloqueado pela
biometria facial por uso indevido por terceiros.
Caiado lembra que, além
deste programa, governo e
prefeitura continuam a investir para que o transporte
coletivo seja acessível e tenha
qualidade, embora a inflação
tenha aumentado o custo de
operação das empresas que
prestam o serviço. “Não repassaremos um centavo a
mais [da tarifa] aos trabalhadores e a todos os passageiros.
É algo inédito em Goiás, mesmo em face de um processo
inflacionário”, complementa.
(Especial para O Hoje)

A PARTIR DE NOVEMBRO

Goiás terá a vacinação contra febre aftosa suspensa
O Estado terá a vacinação
contra febre aftosa suspensa
a partir de novembro, conforme anunciou o Ministério
da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa). Além
de Goiás, a suspensão irá
ocorrer em seis estados e no
Distrito Federal. No total,
aproximadamente 113 milhões de bovinos e bubalinos
deixarão de ser vacinados, o
que corresponde a quase 50%
do rebanho total do país.
A decisão foi anunciada
pelo ministro Marcos Montes
e o secretário de Defesa Agropecuária do Mapa, José Guilherme Leal, durante a abertura da 87ª edição da ExpoZebu, em Uberaba (MG). “É um
conquista de todos nós, do Ministério, dos estados e dos produtores rurais. A certeza de
que essa união vai fazer cada
vez mais a nossa sanidade ser
respeitada no mundo, como
já é", disse o ministro.
A suspensão faz parte do
projeto de ampliação de zonas
livres de febre aftosa sem vacinação no país, previstas no
PE-PNEFA. Para realizar a
transição de status sanitário,

No total, aproximadamente 113 milhões de bovinos e bubalinos deixarão de ser vacinados
os estados e o Distrito Federal
atenderam aos critérios definidos no Plano Estratégico,
que está alinhado com as diretrizes do Código Terrestre
da Organização Mundial da
Saúde Animal (OIE).
"Esses estados vão terminar a vacinação em novembro, quando irão parar de vacinar, se preparando para
mudar o status para livres

de febre aftosa sem vacinação", explicou o secretário
José Guilherme Leal.

Doença

A febre aftosa é uma doença
infecciosa aguda que causa febre, seguida pelo aparecimento
de vesículas (aftas) – principalmente na boca e nos pés
de animais de casco fendido,
informa o Mapa. A doença é

causada por um vírus do qual
existem 7 tipos, que produzem
sinais clínicos similares. Os diferentes tipos só podem ser
identificados em laboratório.
O PE-PNEFA está fundamentado na avaliação contínua de indicadores que são
monitorados regularmente
de forma conjunta pelas equipes gestoras do plano estratégico, que reúnem os setores

público e privado, em âmbito
estadual e nacional. A meta
é que o Brasil se torne totalmente livre de febre aftosa
sem vacinação até 2026.
De acordo com o Mapa,
nesse momento, não haverá
restrição na movimentação
de animais e de produtos entre
os estados do Bloco IV, que terão a vacinação suspensa em
2022, e os demais estados que
ainda vacinam no país. Isso
porque o pleito brasileiro
para o reconhecimento internacional das unidades da
Federação como zonas livres
da doença sem vacinação não
será encaminhado para a OIE
no próximo ano.
“Isso será possível porque
o pleito não será apresentado
à Organização Mundial da
Saúde Animal no próximo
ano, dando tempo para que
os demais estados executem
as ações necessárias para a
suspensão da vacinação e, assim, possamos apresentar o
pleito de forma conjunta à
OIE”, explica o diretor do Departamento de Saúde Animal,
Geraldo Moraes. (Daniell Alves, especial para O Hoje)
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MUNDO

EMBAIXADOR ALERTA

Soldados ucranianos na linha de frente no Donbass

EUA acreditam
que Rússia tentará
anexar Donetsk e
Luhansk em maio
Os Estados Unidos têm
relatórios de inteligência
“altamente confiáveis” de
que a Rússia tentará anexar as regiões de Donetsk
e Luhansk, ocupadas por
separatistas, em “meados
de maio”, e que há planos
para criar outra chamada
“república popular” em
Kherson para também
ser anexada.
As declarações foram
feitas pelo embaixador
dos EUA na Organização
para Segurança e Cooperação na Europa nesta segunda-feira (2).
“Os relatórios afirmam
que a Rússia tem planos de
arquitetar referendos sobre
a adesão à Rússia em mea-

dos de maio e que Moscou
está considerando um plano
semelhante para Kherson”,
disse o embaixador Michael
Carpenter em uma entrevista coletiva no Departamento de Estado.
Carpenter acrescentou
que a Rússia está sequestrando autoridades locais
em cidades que eles mantêm no leste e sul da Ucrânia para substituir por
“grupos que são leais a
Moscou” e também estão
desaparecendo com “diretores de escolas, jornalistas, ativistas locais, funcionários municipais”.
A Rússia não se manifestou sobre as acusações
feitas pelo embaixador.
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Donald Trump teria
pedido para atirar
nas pernas de
manifestantes
Ex-presidente teria feito o questionamento durante onda
de protestos desencadeada pela morte de George Floyd
O ex-presidente dos Estados
Unidos Donald Trump teria
questionado a possibilidade
de alvejar nas pernas manifestantes antirracismo nos protestos de 2020, afirma um novo
livro do ex-secretário de Defesa americano Mark Esper.
Em trechos da obra obtidos pelo portal de notícias
americano Axios e publicados
nesta segunda-feira (02/05),
Esper relata um encontro com
Trump no Salão Oval da Casa
Branca, no qual o presidente,
“com o rosto vermelho e reclamando em voz alta sobre
os protestos em andamento
em Washington” teria questionado: “Vocês não podem
simplesmente disparar neles?
Atirem nas pernas deles ou
algo assim?”.
A reunião é abordada no
livro de memórias de Esper,
intitulado A Sacred Oath"
(Um juramento sagrado, na
tradução livre), que será publicado em 10 de maio nos
Estados Unidos.
“A boa notícia: não foi
uma decisão difícil” (não seguir a ideia lançada pelo Pre-

sidente republicano), diz Esper no livro.
“A má: eu tive que fazer
Trump recuar sem que se
criasse a confusão que eu estava tentando evitar”, afirma
o ex-secretário de Defesa.

Livro revisado pelo
Pentágono

O portal Axios disse que o
livro de Esper foi examinado
pelo Pentágono e revisado por
generais e membros do gabinete. Ele cita Esper descrevendo uma atmosfera “surreal” no círculo íntimo de
Trump, com a ideia de tropas
abrindo fogo contra americanos “pesando muito no ar”.
Esper foi chefe do Pentágono entre julho de 2019 e
novembro de 2020. Ele foi demitido após as eleições presidenciais de 2020, apenas 10
semanas antes de Trump deixar o poder. Esper enfureceu
o ex-presidente ao declarar
publicamente que era contra
a convocação do exército para
reprimir os protestos contra
a injustiça racial.
Em 1º de junho de 2020,

os arredores da Casa Branca
foram palco de manifestações
conturbadas após o assassinato do afro-americano George Floyd por um policial branco, em Minneapolis. Floyd, de
46 anos, morreu em 25 de
maio, após ter o joelho de um
policial branco pressionado
contra seu pescoço durante
quase nove minutos. A morte
causou uma onda de protestos
em todo país e no mundo.
Os relatos de Esper corroboram os do jornalista Michael Bender, que em agosto
de 2021 já havia relatado em
um livro que Trump havia
exclamado repetidamente:
“Dispare neles”, à margem
dessas mesmas manifestações.
Bender citou fontes dizendo que o chefe do EstadoMaior Conjunto general Mark
Milley argumentou com
Trump contra o uso das forças armadas, pois o presidente exigia uma resposta
mais forte para os protestos.
Na época, a polícia usou gás
lacrimogêneo para dispersar
os manifestantes nos arredores da Casa Branca.

)* 1&.3 )*

Protestos pedindo justiça por Floyd se espalharam por todo os EUA, inclusive em Washington

EUROPA

Reguladores antitruste da UE
apertam cerco contra Apple
Os reguladores antitruste
da União Europeia (UE) acusaram nesta segunda-feira
(02/05) a gigante da tecnologia Apple de abusar de sua
posição dominante no mercado, ao limitar o acesso a
tecnologias que permitem o
pagamento em carteira móvel, ou seja, sem contato direto entre o cliente e os equipamentos nos estabelecimentos comerciais.
Além de receber uma pesada multa, a Apple poderá
ser obrigada a abrir seu sistema de pagamento à concorrência, após os reguladores
europeus acusarem a fabricante do iPhone de restringir
o acesso dos rivais às suas
tecnologias de carteira móvel.
A Comissão Europeia acre-

dita que a gigante da tecnologia restringe a competição
ao proibir o acesso das desenvolvedoras de aplicativos
ao hardware e aos softwares
dos aparelhos da Apple.
As carteiras móveis se baseiam em tecnologias chamadas NFC – sigla em inglês para
“comunicação em campo próximo” – que transmitem dados
através de chips em aparelhos
móveis, como os smartphones,
que se comunicam de maneira remota com um terminal
de pagamentos em um estabelecimento comercial.
Segundo a Comissão Europeia, o Apple Pay é, de longe, o maior serviço baseado
em NFCs em utilização no
mercado, e seria a única opção que pode ser acessada pe-

los usuários dentro do sistema
iOS. A UE acusa a Apple de
na disponibilizar os inputs
necessários aos demais desenvolvedores de aplicativos.
“A Apple construiu um
ecossistema fechado em torno
de seus aparelhos e seu sistema operacional, o iOS, e
controla os portões de entrada para seu ecossistema, estabelecendo as regras do jogo
para qualquer um que queira
alcançar os consumidores utilizando os aparelhos da Apple”, afirmou a comissária
europeia para a Competição,
Margrethe Vestager.
“Ao excluir os demais desse
jogo, a Apple protege de maneira injusta as carteiras móveis da Apple Pay de seus concorrentes", acrescentou.
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Pérola dos Tapajós
Santarém é o principal centro urbano financeiro, comercial, cultural e turístico do oeste do estado
do Pará e esta semana torna-se foco da Feira Internacional de Turismo da Amazônia (FITA)
Lanna Oliveira
Belém (PA) recebe entre os dias 5 e
8 de maio a 10ª edição da Feira Internacional de Turismo da Amazônia
(FITA). O evento é uma iniciativa estadual que deve reunir mais de 50 expositores de destinos do Pará e da Amazônia brasileira. O tema deste ano é
‘Turismo Inteligente: Conexões e Experiências Sustentáveis’, sendo Santarém o município escolhido como 'destino anfitrião' deste ano, ou seja, apesar
de ocorrer em Belém, o evento vai enfatizar a região e as potencialidades
da cidade de Santarém (PA).
O norte do Brasil abriga verdadeiros
paraísos de natureza praticamente intacta. É o caso de Santarém,
no Pará. Uma cidade que mantém suas tradições com a mesma
força que preserva suas belas
paisagens. Prepare-se para praias
de água doce incríveis, com um
pôr-do-sol de tirar o fôlego e um
dos principais espetáculos naturais:
o encontro do Rio Amazonas com o
Tapajós, em que as águas não se
misturam. Conhecida como Pérola
dos Tapajós, na cidade você também
pode desfrutar e se surpreender com
a biodiversidade da Amazônia.
A história de Santarém remonta a
um grande processo de imigrações que deixou diversas
heranças culturais que, unidas, formam a identidade
do município e do povo santareno. A cidade foi fundada no dia 22 de junho de
1661 pelo padre português
João Felipe Bettendorf durante missões jesuítas na
região. Nesta data ainda
não havia o formato de cidade nem o nome que conhecemos hoje, mas o dia
em que o padre instalou a
missão na aldeia dos Tapajós foi o que deu início a
formação do município.
Santarém é hoje a terceira
maior cidade do estado do Pará. Apesar
do desenvolvimento, não perdeu os costumes e as tradições graças à localização
privilegiada. A cidade é um local simples,
tem boa infraestrutura turística, mas
não espere encontrar restaurantes e hotéis de luxo. Por lá, o melhor é aproveitar
a cultura local, a hospitalidade das pessoas e, principalmente, a natureza. Entre
os pontos que valem a visita estão as
praias de Alter do Chão, o encontro das
águas dos rios Tapajós e Amazonas, a
Floresta Nacional de Tapajós, Praia de
Ponta de Pedras, entre outros.

Alter do Chão

Alter do Chão, no Pará, ganhou fama mundial
depois de ter sido eleita pelo jornal The Guardian
como um dos mais belos destinos entre as
praias no Brasil, à frente de paraísos como
Fernando de Noronha. Inusitado? Sim! Mas a
verdade é que o destino tem mesmo praias
dignas dos mais esplendorosos cenários do
País e, vale ressaltar, tudo cercado pelo intenso
verde amazônico e regado a muita água doce
dos rios Tapajós e Arapiuns. Um marco da viagem são as praias paradisíacas que valem ser
visitadas por meio de passeios de barco. Conhecer as comunidades ribeirinhas e experimentar as iguarias culinárias também fazem
parte no mergulho cultural.

Encontro dos rios Tapajós e Amazonas

Bem de frente para a cidade de Santarém,
acontece o encontro de dois dos mais belos
rios do Brasil. Os grandiosos Rio Tapajós e
Rio Amazonas correm por caminhos distintos
em terras paraenses até que se juntam em
uma bela disputa, onde é possível ver a
nítida diferença das águas de cada um
deles. As águas barrentas do Amazonas se
juntam à tonalidade de azul profundo do
Tapajós em um lindo cenário. Para quem
gosta de experiências mais completas, o
ideal é fazer um passeio de barco que
chega até o ponto exato do encontro
das águas. Lá você poderá mergulhar nos
dois rios e sentir a nítida diferença entre eles.

Floresta Nacional de Tapajós

A Floresta Nacional do Tapajós é uma das
unidades ecológicas mais bem preservadas do
Brasil. A entrada da floresta não fica em Santarém, mas o acesso pode ser requisitado na
cidade, com uma viagem de aproximadamente
1h30. Chegando lá, é possível fazer trilhas e
conhecer o artesanato local. Quem visita a
região e nunca teve a oportunidade de ver
uma floresta de ambiente amazônico não pode
perder a chance de caminhar entre as árvores
grandiosas dessa reserva com mais de 527 mil
hectares. O passeio vai muito além da observação da natureza, você sairá de lá carregado
com o conhecimento dos povos da floresta.

Centro Cultural João Fona

Vários cantos de Santarém guardam fatos
curiosos, engraçados, que, muitas vezes, passam
despercebidos. Essas histórias podem ser vivenciadas no Centro Cultural João Fona, Patrimônio Cultural. Em cada sala, peças históricas
e de grande simbolismo para Santarém. Nelas
estão expostas peças arqueológicas, como peixes
fossilizados, peças inteiras e fragmentos de cerâmica de várias fases da cultura tapajônica,
peças do artesanato indígena, imagens esculpidas em madeira, jornais, livros, móveis utilizados no Fórum, na antiga Câmara e Prefeitura,
além da coleção de moedas antigas e utensílios
usados no castigo dos escravos, entre outros.
(Especial para O Hoje)
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Pedro Pinheiro

LIVRARIA
t

Romance espiritualista
'Quando o amor tem que esperar...' é uma história
canalizada do plano espiritual para transformar vidas
Na transmissão de ontem, os artistas
explicam como surgiu a parceria

Donato no Relato
e Chriss Paiva: as
brasilidades que se
encarnam no rap
A música que se construiu das
periferias no décimo primeiro
episódio do ‘Papo Xadrez’
Guilherme de Andrade
O rapper Donato no Relato e o produtor Chriss
Paiva são os convidados
do décimo primeiro episódio do ‘Papo Xadrez’.
Na transmissão da última
segunda-feira (02), os artistas que trabalham juntos na cena alternativa da
capital goiana, contam do
desenvolvimento de suas
trajetórias pessoais na
música até alcançarem o
espaço que ocupam hoje.
“Sou filho de mãe solteira,
criado na periferia de
Goiânia", Donato começa
o’ Papo Xadrez’ contando
da importância que a representatividade do rap
trouxe para ele ainda enquanto criança.
Contando de seus primeiros contatos com o rap,
o artista diz que “a rua que
ensinou a gente a viver”.
Com os pais separados e a
mãe trabalhando desde
cedo, Donato e seus irmãos
foram matriculados no convento ‘Mãe dolorosa’, na periferia de Goiânia: aconteceu ali seu primeiro contato
com a música. “Eu sempre
tive uma vontade muito
grande de poder colaborar
de alguma forma com as
pessoas que vem de onde
eu vim”, sintetiza as influências do rap em sua vida.
O produtor Chriss Paiva, conta como suas experiências musicais como
instrumentista se encontraram com a música de
Donato. “A gente sempre
procurou trazer a brasilidade junto com a história que ele quer trazer”,
Chriss aponta que não é
apenas a crítica social
normalmente impressa no
rap que está presente nos
trabalhos do rapper. No

rap que veio das comunidades, até o rap que veio
da França, o trabalho de
Donato encarna as múltiplas facetas de sua jornada pessoal e profissional
e propõe novidades para
o gênero musical.

nos últimos episódios

Com o rapper Donato
e o produtor Chriss Paiva
o ‘Papo Xadrez’ alcança
sua décima primeira
transmissão. Até aqui personalidades de várias
áreas distintas já dividiram bancada com os apresentadores Felipe Cardoso
e Yago Sales. Já participaram no podcast o advogado ruralista, Djalma Rezende, a estilista Juliana
Santos e o DJ Fabrício Rodrigues. Nesses encontros,
os convidados falam de
suas trajetórias em tom
descontraído e sempre
respeitoso.
Na última transmissão,
estiveram nos estúdios do
jornal ‘O Hoje’ os compositores e cantores Matheus
DiPadua e Edu Moura. Responsáveis por hits como
‘Graveto’ de Marília Mendonça, ‘GPS’ de Maiara e
Maraísa e ‘Gaiola’ de Henrique e Juliano, os artistas
não só cantaram grandes
sucessos de suas carreiras
como também trouxeram
a público títulos até então
inéditos como ‘Rua 10’ e
‘Dublê’. O episódio completo e os cortes exclusivos seguem disponíveis nas redes
do podcast.
Um novo episódio vai
ao ar ao vivo todas segundas-feiras, às 19 horas. Você
pode acessar todas as transmissões que já aconteceram
do podcast no canal Youtube Papo Xadrez. (Especial
para O Hoje)

Todos os nossos julgamentos e escolhas têm consequências, não apenas em
nossa própria vida e nem
mesmo somente nesta vida.
Levar essa reflexão a um
grande número de pessoas
é o propósito do livro Quando o amor tem que esperar...,
história escrita por Jocenara
da Costa Schardong a partir
de uma revelação do ser de
luz chamado Edu Almas.
A obra conta a trajetória
de uma família e relata a
origem de tormentos passados entre gerações. A
obra retrata a força de um
amor verdadeiro, interrompido pela importância dada
a opiniões alheias, e as consequências disso na vida
dos amantes e de seus descendentes.
Fruto de um casamento
sem amor, Marcos Paulo
traz a infelicidade e a desgraça à vida de Cinara, que,
por sua vez, transmite seus
medos, preconceitos e inseguranças aos filhos. Ao longo
do livro, há ainda passagens
de valiosos ensinamentos
que ajudarão o leitor em
sua evolução terrena.
"Cada um de vocês veio
para ser feliz, próspero, pleno e realizado. O poder está
em suas mãos e a espiritualidade está pronta para o
seu auxílio, basta você tomar
a decisão. (Quando o amor
tem que esperar, p. 186)
Outras questões de grande relevância e atualidade
perpassam esta obra, como
a violência sexual e a ho-

mossexualidade. Um romance espiritualista fundamental para quem busca
transformação e entendimento sobre o real sentido
da vida na passagem pelo
plano terreno.

Sobre a autora

Jocenara da Costa Schardong é licenciada em Matemática, pós-graduada em
Gestão/Orientação Educacio-

nal, em Educação Especial e
em Psicopedagogia. Possui
cursos em Terapia Espiritualista e foi concursada no magistério público estadual do
Rio Grande do Sul por vários
anos, antes de se exonerar
para dedicar-se à família, à
educação especial e à escrita.
Logrou ainda dois títulos de
‘Professora Destaque’, em
2014 e 2015, pela Phodium
Pesquisas e Publicidade.

Jocenara da
Costa
Schardong é
espiritualista
independente,
Jocenara
canaliza
mensagens
espirituais para
edificação

RESUMO de noVelas
t
o Clone
Xande fala de Mel a dora.
edna checa se albieri foi até o
conselho e descobre que não.
o conselho só encontra uma
saída: ou said casa com Jade,
ou joga-a no vento. ali concede
um mês para que ele pense.
leônidas e Yvete voltam da
lua-de-mel. Mel conta a regininha que está grávida de
novo e que vai mudar. ela procura Xande, mas fica paralisada ao vê-lo com dora. Mel
vai embora e se droga com
nando e regininha. Mel telefona para a mãe e avisa que
está grávida. o tempo passa
e a barriga de Mel cresce.

Quanto Mais Vida, Melhor
Guilherme aceita brincar
com neném e Tigrão. Jandira
e Betina ajudam no plano de
osvaldo contra edson. Paula
defende Flávia de Celina. daniel mostra o documento para
pedir a interdição de Guilherme e Celina reage eufórica.
neném sofre por causa de
rose. Paula conta para ingrid
que elas farão a campanha da
Terrare com Flávia. rose pensa
em neném. roni briga com
Cora por causa de Tina. Flávia
descobre que Paula esteve na
padaria de Juca e fica intrigada.
Paula fica furiosa com a nova
campanha de Carmem.

Amanhã é para sempre
adriano diz para Fernanda
que estão acontecendo coisas
estranhas. Fernanda, desconcertada pergunta o quê e ele
fala de seu romance com Franco santoro. aníbal telefona
para “Franco” para falar sobre
Camilo. eduardo finge preocupação e diz que, para steve,
lovely é como uma filha e
que ficará furioso quando souber o que aconteceu entre
eles. ele adverte aníbal e diz
que isso pode atrapalhar os
negócios. Gonçalo diz a “Franco” que o dr. oregon telefonou e exigiu três milhões de
dólares em troca de liliana.

Mar de Amor
estrela tenta fugir, mas
leon percebe e manda um
cão atacá-la, estrela assustada
acaba entrando novamente no
quarto. simona joga água gelada em estrela, pois ela está
com uma febre muito alta,
leon diz a simona que se estrela morrer, será melhor. Carmita implora á Helena que deixe salvador em liberdade, assim como antes Heleninha implorava para Carmita por ver
seu bebê. duas semanas é o
prazo que inês dá para Catalina juntar um milhão de dólares
que a pediu, Victor Manuel se
nega a dar essa quantia.

Pantanal
Guta se surpreende com
Tenório. Tadeu tira satisfações
com Jove. José leôncio questiona Jove sobre seu interesse
por Juma. Zaquieu se anima
por começar a trabalhar com
Madeleine nas redes sociais.
Tibério tenta se aproximar de
Muda. Jove e Juma tomam se
aproximam. José leôncio reclama de seu filho com Madeleine, e Filó tenta tranquilizar
o companheiro. Zaquieu ouve
uma discussão de irma com
Madeleine sobre ele e fica entristecido. Tibério se surpreende com a tranquilidade de
Juma em relação a Jove.
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AGENDA CUlTUral
t
Atração infantil
até 15 de maio a Praça
de eventos do Goiânia shopping, piso 1, vai se tornar
um lugar assustadoramente
divertido, com a chegada de
mais um evento infantil inédito na cidade. É a atração
os Monstros Vivem aqui,
que espera pelas crianças
com um circuito de atividades lúdicas. o valor para
brincar 30 minutos é r$ 30.
Quando: até 15 de maio.
onde: avenida T-10, n°
1.300, setor Bueno - Goiânia.
Horário: de segunda a sábado, o funcionamento é
das 10 às 22 horas. aos domingos, das 12 às 20 horas.
transformação urbana
em parceria com a Flamboyant Urbanismo, o Grupo
Flamboyant promove na terça-feira (3), das 8h30 às 11h,
palestra com entrada franca,
comandada pelo diretor e
urbanista do MVrdV, enno
Zuidema. a proposta é abor-

Atração para as crianças ‘Os Monstros
Vivem Aqui’ segue até 15 de maio
- Goiânia. Horário: 11h.
show instrumental
o instrumental sesc Brasil, programa pioneiro de
música instrumental há mais
de 40 anos, promove cinco
apresentações, em maio. os
shows são abertos ao público em geral, às 19h, e
transmitidos ao vivo pelo

Palestra de Vendas
Hoje (3), o sebrae Goiânia realiza a Palestra 'Vendas, saber Vender é da natureza Humana', às 14h. o
evento conta com investigação apreciativa: capacidade de criar boas perguntas investigativas; Tomada
de perspectiva: capacidade
de criar cenários favoráveis
a indução; inteligência emocional: habilidade de se conectar e engajar com a audiência Positividade: expandir repertório para co-criar
novas soluções, entre outros tópicos. Quando: terça-feira (3). onde: avenida
T-3, n° 1.000, setor Bueno
- Goiânia. Horário: 14h.

Congadas de Catalão receberão
R$ 280 mil do Governo neste ano
O Governo de Goiás, por
meio da Secretaria de Estado
de Cultura (Secult), vai repassar R$ 280 mil para a realização da Festa em Louvor
a Nossa Senhora do Rosário
de Catalão, cujo ponto máximo são as Congadas. O anúncio foi feito na última semana,
durante a ExpoCavalhadas,
realizada na Praça Cívica, em
Goiânia. O governador Ronaldo Caiado também assinou
requerimento para transformar a celebração em patrimônio cultural imaterial do
estado. “Esperamos fazer das
Congadas de Catalão uma das
festas mais lindas que esse
estado já viu”, afirmou o governador Ronaldo Caiado.
O Secretário de Cultura,

Governador Ronaldo Caiado recebe participantes
das Congadas de Catalão na Praça Cívica, em Goiânia
César Moura, classificou o investimento do governo como
essencial para a promoção
da cultura goiana. “Goiás tem
inúmeras festas tradicionais

que ainda são pouco conhecidas pelos goianos e a Secult
quer mudar essa realidade
apoiando essas manifestações
culturais”, explicou. A festa

é realizada da última sextafeira de setembro, ao 2º domingo de outubro.
Segundo o diretor de comunicação da Irmandade do
Rosário, João Victor Alves, a
solicitação de registro da Festa em Louvor a Nossa Senhora do Rosário como patrimônio imaterial visa preservar
e valorizar as tradições do
município, assim como difundi-las pelo Brasil. “Todos
os instrumentos do Congo de
Catalão são produzidos manualmente, como as caixas,
os cambitos. Além disso, são
mais de dois séculos de existência, relembrando a sobrevivência da memória africana por meio das danças, das
músicas e da festa”.

CELEBRIDADES
Yasmin Brunet beija
ator em Camarote da
sapucaí após Medina
beijar modelo
a fila também andou para
Yasmin Brunet neste Carnaval. depois de Gabriel Medina
ser flagrado aos beijos com
Gabriela Versiani em uma Camarote da sapucaí, a ex do
surfista, segundo o perfil do
instagram ‘Gossip do dia’,
também beijou muito no
mesmo local, para onde foi
com um look bafônico e sem
calcinha. Yasmin teria ficado
com nicolas Prattes na folia.
nenhuma foto do novo casal,
pelo menos até agora, surgiu
na web. nas redes sociais de
ambos, aparecem apenas cliques deles separados e com
amigos durante a folia. (Carmen Moreira, Purepeople)
Arthur Aguiar explica gatilho de rejeição e dispara
sobre ex-BBBs
arthur aguiar desabafou
sobre alguns outros participantes que estiveram com
ele no ‘Big Brother Brasil 22’,
de onde saiu campeão, faturando o prêmio máximo
de r$ 1,5 milhão. em entrevista ao ‘Fantástico’ neste domingo (1º), o artista lamentou a rejeição de vários exBBBs, que também não o
seguem nas redes sociais.
"Falta respeito mesmo com
a pessoa, sabe? Cara, o jogo
acabou, não fui eu que escolhi ganhar. É importante
a gente saber perder e reconhecer a vitória do outro",

desabafou. segundo Maira
Cardi, que estava ao lado do
marido durante boa parte
da entrevista, arthur sofre
com esse tipo de comportamento das outras pessoas.
"o arthur tem uma história
muito forte com rejeição desde a infância, e toda vez que
se sente atacado, ele entra
nesse casulo, que foi o que
aconteceu com ele lá dentro
do jogo", entregou. (Carmen
Moreira, Purepeople)

Rafa Kalimann fala sobre romance
com João Vicente de Castro
Rafa Kalimann falou
abertamente sobre seu
relacionamento com João
Vicente de Castro. Em entrevista a Léo Dias durante ida ao Camarote
N1, na Sapucaí, para
acompanhar o Desfile
das Campeãs do Carnaval
do Rio de Janeiro, a apresentadora preferiu não
rotular a relação, mas
não economizou nos elogios ao artista. "João é
uma pessoa que eu confio muito, que eu amo
muito, que é um grande
de um gostoso, gato, lindo. A gente confia muito
um no outro, ele é incrí-
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HORÓSCOPO
t
YouTube do instrumental
sesc Brasil. Para abrir a série,
o convidado é o Maestro Tiquinho em um show comemorativo pelos seus 40 anos
de carreira. Quando: terçafeira (3). onde: (www.youtube.com/instrumentalsescbrasil). Horário: 19h.

dar soluções que estão fazendo a diferença em escala
global, promovendo a difusão de conhecimento, mas
principalmente, estimulando
conexões valiosas a profissionais, especialistas e comunidade acadêmica. Quando: terça-feira (3). onde:
avenida dep. Jamel Cecílio,
n° 3.300, setor Jardim Goiás

n

vel real, admirável. Ele
vai se achar muito com
tudo isso que eu tô falando. Ele já se acha um
galã! João é um problema, porque não dá! Não
tem o que falar de João",
entregou Rafa. A apresentadora explicou que
João Vicente tinha ficado
em casa. Quando perguntada pelo colunista se ela
já tinha beijado na boca,
foi específica: "No N1 [camarote] não". "Mas nessa
noite sim, né", divertiuse Léo Dias, apontando
João Vicente como o parceiro do beijo. (Carmen
Moreira, Purepeople)

Carnaval de Jade Picon e
Paulo André: como ex-BBBs
curtiram a folia carioca e
o que esperar do romance
Jade Picon e Paulo andré
marcaram presença na sapucaí na noite de sábado (30)
para prestigiar o desfile das
Campeãs do Carnaval do rio
de Janeiro, poucos dias após
a final do ‘BBB 22’, reality que
consagrou arthur aguiar o
grande campeão da edição.
a influencer e o atleta estiveram juntos por um breve
período da noite. em um vídeo divulgado no instagram,
é possível ver os dois curtindo
o show de Gloria Groove no
nosso Camarote, onde conversaram animadamente em
cima do palco, nos bastidores
da apresentação. o breve encontro não foi o primeiro,
desde que se viram no ‘BBB
dia 101’. na sexta-feira (29),
a empresária e o velocista
também foram vistos juntos
durante o Baile da Vogue, no
Copacabana Palace. (Patrícia
dias, Purepeople)

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
Você pode ficar mais reflexivo
do que o normal. escute suas
emoções e, se tiver calma, pode
se conectar com sua intuição,
sendo que ela lhe trará respostas. o isolamento pode te fazer
bem, já o caos e o excesso de
cobranças externas podem te
deixar cansado e nervoso.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
Você pode ser uma pessoa
de grande inspiração para outras
hoje. saiba viver esse magnetismo sem vaidade ou excessos. É
importante fazer planos mais baseados na sua realidade. Tome
cuidado com fantasias. Cuide
bem dos seus ganhos e gastos.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
o dia pede iniciativas novas,
então cuidado com o automatismo e uma rotina sem alegrias,
em que você vive sempre reclamando. Cuide para que seu dia
tenha algo de novo. os gastos
também podem ser um ponto de
atenção: seja mais econômico.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
Você pode se sentir perdido
hoje, sem rumo ou até sem ânimo. se conseguir manter a fé e
o ânimo, pode ter grandes ideias
e ser uma pessoa motivadora
para os outros. seu poder de liderança pode ser inspirador, então saiba manter vivos seus valores humanitários.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
o dia pode pedir uma renovação, uma busca por novos caminhos. É importante encontrar
sua originalidade e não se deixar
abater por desafios. algo pode
chegar ao fim, mas não se lamente tanto. saiba ver as coisas
por novas perspectivas.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
existem boas notícias chegando. Cuidado com ciúme. algo
com o qual estava contando pode
não dar certo ou atrasar. saiba
se manter em equilíbrio e colocar
sua energia em outras atividades.
se não conseguir se concentrar,
será um dia improdutivo.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
o dia pede equilíbrio e paz.
Tome cuidado com ações arrogantes ou impulsivas. Pode ser
um bom conselheiro para as pessoas próximas. sua saúde pode
precisar de atenção. É momento
de buscar perceber melhor seus
hábitos e pensamentos.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
Você pode não conseguir
manter o foco ou a concentração
necessária para progredir, então
o dia pode ser caótico ou cansativo. saiba respirar e fazer as coisas com mais calma e leveza. saiba lidar com demoras e atrasos.
Tome cuidado com a raiva.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
sem equilíbrio, você pode ver
as coisas por apenas um lado,
então tome cuidado com a tendência a brigar com as pessoas
hoje. Mantenha sua paz. os relacionamentos amorosos podem
trazer inseguranças. Tome cuidado com ansiedades.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
Você pode estar com o pensamento radical, então tome cuidado com inflexibilidade ou excesso de controle. Ver tudo como
um campo de batalha também
fará com que este dia fique mais
pesado. Quanto mais se mantiver autocentrado e calmo, mais
poderá avançar.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
o dia pode trazer acontecimentos inesperados ou alguma
reviravolta. Um dinheiro inesperado pode chegar, bem como um
gasto extra. Cuidado com brigas
ou desentendimentos que poderiam ser evitados. invista em ser
mais protetor e mais corajoso.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
o dia pode te desafiar a ter
discernimento entre o que fazer
e o que deve deixar pra lá. Tome
cuidado com atividades sem descanso, porque você pode acabar
estafado ou literalmente sugado,
sem energia. dê tempo ao tempo para as respostas.
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Transmissão complexa
e muito delicada

Otorrinolaringologista
esclarece sobre a
hipoacusia, definida
como ‘diminuição da
capacidade de se
detectar os sons’
Elysia Cardoso

Precisa pedir para que repitam
mais de uma vez o que lhe foi dito,
por não ter compreendido a conversa?
Assiste televisão em volume alto, causando reclamação de quem está ao
redor? Já deixou de ouvir o som do
telefone ou da campainha ou não
sabe identificar a direção do som? O
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística, estima 10 milhões de
brasileiros com alguma deficiência
auditiva, aproximadamente 5% da
população com dificuldades em ouvir
ou já em grau avançado de surdez.
Caso tenha se identificado com essas situações ou conheça alguém que
passe por isso, o Dr. Lucas Bevilacqua
Alves da Costa, Otorrinolaringologista
no São Cristóvão Saúde, Doutor pela
FMUSP e membro do Fellowship em
Otologia, esclarece sobre a hipoacusia,
definida como “diminuição da capacidade de se detectar os sons” e seus
possíveis tratamentos.
“Nos adultos, a principal queixa
se dá por meio de relatos de dificuldade para compreender o que familiares ou amigos estão dizendo. Já
nas crianças, se manifesta principalmente com falta de atenção e atraso
no desenvolvimento de fala e linguagem”, comenta o especialista.
Segundo a OMS - Organização
Mundial da Saúde, esse é um problema que, até 2050, vai afetar 900

Especialista comenta sobre como identificar sintomas da hipoacusia e quando buscar tratamento especializado
milhões de pessoas no mundo e
pode surgir, gradualmente, ao longo
da vida. Grande parte das causas
está relacionada a fatores que podem ser evitados com o controle
de condições já existentes e por
métodos de prevenção.
“É importante evitar a exposição
a fatores de risco, tais como ruído de
alta intensidade, e da manipulação
e/ou uso de produtos ototóxicos. Para
pessoas que trabalham expostas à
ruídos, é importante o uso de equipamento de proteção individual apropriado para atenuação da intensidade
sonora. Também é importante orientar adolescentes e crianças sobre o
uso dos fones de ouvido”, notifica Dr.
Lucas Bevilacqua A. da Costa.

“No caso das crianças, quando o
responsável notar atraso no desenvolvimento de fala e linguagem ou
qualquer suspeita que o mesmo venha
a ter”, complementa o médico. Assim,
o diagnóstico é realizado por meio
de exames que analisam as diferentes
habilidades auditivas, sendo o mais
comum a audiometria.
Dependendo dos resultados dos
exames e das causas da surdez, o
médico indicará o tratamento mais
adequado. Alguns casos são resolvidos com a administração de antibióticos e anti-inflamatórios, sempre
sob prescrição médica. Outros, como
trauma acústico, requerem repouso.
“Denominamos a surdez completa
de um dos ouvidos (unilateral), de

anacusia. Quando esta é nos dois ouvidos (bilateral) a denominação é
que o indivíduo está cofótico”, esclarece. “No caso dos aparelhos auditivos, o mais conhecido deles é o
chamado Aparelho de Amplificação
Sonora Individual (AASI). Porém, sua
indicação depende do grau da perda
auditiva (leve, moderado, severo ou
profundo) e do tipo da perda auditiva
(neurossensorial, condutiva ou mista)”, finaliza Dr. Lucas Costa.
Desse modo, ao notar sinais que
podem estar relacionados à perda
auditiva, procure um médico otorrinolaringologista para melhor investigação. Afinal, a prevenção é sempre
a melhor maneira de cuidar de sua
saúde. (Especial para O Hoje)

CINEMA
t
Braga, anderson lima. Gênero: aventura, família. Cinemark Flamboyant:
13h50, 15h10, 15h20, 15h30, 18h. Cinemark Passeio das Águas: 13h25,
13h40, 15h20, 15h55. Kinoplex Goiânia:
16h15, 18h30. Cineflix aparecida:
14h50, 17h. Cineflix Butiti: 14h50, 17h.

EstREiAs
Jujutsu Kaisen 0 (Gekijouban Jujutsu
Kaisen 0, 2022, Japão). duração:
1h45min. direção: sunghoo Park.
elenco: Megumi ogata, Kana Hanazawa, Mikako Komatsu. Gênero: animação, ação, drama, fantasia. Cinemark Flamboyant: 14h30, 15h30,
16h30, 17h, 19h, 19h30, 20h30. Cinemark Passeio das Águas: 14h30,
15h20, 17h, 17h50, 19h30, 20h40.
Kinoplex Goiânia: 16h40, 19h, 21h15.
Cineflix aparecida: 15h, 19h30, 21h45.
Cineflix Butiti: 16h50, 19h.
Doutor Estranho no Multiverso da
Loucura (doctor strange in the Multiverse of Madness, 2022, eUa). duração: 2h06min. direção: sam raimi.
elenco: Benedict Cumberbatch, elizabeth olsen, rachel Mcadams. Gênero: Fantasia, ação, aventura. Cinemark Flamboyant: 19h, 19h20, 19h40,
20h, 20h20, 20h40, 21h, 21h50,
22h10, 22h30, 22h50, 23h10, 23h30.
Cinemark Passeio das Águas: 19h,
19h40, 20h, 20h20, 20h40, 21h,
21h50, 22h30, 22h50, 23h10, 23h30.
Meu Amigãozão: O Filme (Meu amigãozão: o Filme, 2022, Brasil). duração:
1h17min. direção: andrés lieban. Gênero: Família, animação e aventura.
Cinemark Flamboyant: 13h.
Downton Abbey II: Uma Nova Era
(downton abbey: a new era, 2022,
eUa). duração: 2h06min. direção:
simon Curtis. elenco: Hugh Bonneville, Michelle dockery, elizabeth
McGovern. Gênero: drama, histórico.
Cinemark Flamboyant: 15h20, 18h10,
18h20, 21h10.
EM CARtAZ
Medida Provisória (Medida Provisória, 2022, Brasil). duração: 1h34min.
direção: lázaro ramos. elenco: Taís

Sonic 2 - O Filme (sonic The Hedgehog
2, 2022, eUa). duração: 2h02min. direção: Jeff Fowler. elenco: James Marsden, Jim Carrey, Tika sumpter. Gênero:
animação, família, aventura. Cinemark
Flamboyant: 12h30, 12h45, 13h30,
13h40, 14h, 15h55, 16h25, 16h50,
17h40, 17h50, 19h40, 20h35, 20h45.
Cinemark Passeio das Águas: 12h35,
14h20, 16h10, 16h15, 17h15, 17h50,
19h. Kinoplex Goiânia: 14h30, 16h20,
17h, 19h40. Cineflix aparecida: 15h,
17h30, 20h. Cineflix Butiti: 15h, 16h20,
17h30, 18h50, 20h.

araújo, alfred enoch, seu Jorge. Gênero: drama. Cinemark Flamboyant:
14h, 14h40, 15h. Cinemark Passeio
das Águas: 21h50. Kinoplex Goiânia:
21h10. Cineflix Butiti: 21h20.
Cidade Perdida (The lost City, 2022,
eUa). duração: 1h52min. direção:
aaron nee, adam nee. elenco: sandra Bullock, Channing Tatum, daniel
radcliffe. Gênero: Comédia, romance,
ação. Cinemark Flamboyant: 14h45,
16h15, 17h20, 18h50, 21h30. Cinemark Passeio das Águas: 15h20,
16h10, 18h, 18h50, 21h30. Kinoplex
Goiânia: 18h50, 20h50. Cineflix aparecida: 15h30, 16h50, 19h15, 21h40.
Cineflix Butiti: 19h10, 21h30.
Detetives do Prédio Azul 3 - Uma
Aventura no Fim do Mundo (detetives do Prédio azul 3 - Uma aventura
no Fim do Mundo, 2022, Brasil). duração: 1h45min. direção: Mauro lima.
elenco: Pedro Henriques Motta, letícia

Em 'DPA3 – Uma
Aventura no Fim do
Mundo', Pippo, Bento e
Sol se vêem em apuros

Morbius (Morbius, 2022, eUa). duração: 1h45min. direção: daniel espinosa. elenco: Jared leto, Matt smith
(Xi), adria arjona. Gênero: ação, fantasia, aventura. Cinemark Flamboyant: 22h. Cinemark Passeio das
Águas: 17h40, 22h. Cineflix aparecida:
17h15. Cineflix Butiti: 21h10.
Animais Fantásticos: Os Segredos
de Dumbledore (Fantastic Beasts:
The secrets of dumbledore, 2022,
eUa). duração: 2h23min. direção: david Yates. elenco: eddie redmayne,
Jude law, Mads Mikkelsen. Gênero:
Fantasia, aventura. Cinemark Flamboyant: 13h30, 14h40, 15h, 15h15,
16h40, 17h, 17h30, 18h10, 18h30,
20h40, 21h20, 21h30, 21h40. Cinemark
Passeio das Águas: 13h30, 14h30,
14h35, 15h, 15h30, 15h50, 16h35,
17h40, 18h05, 18h25, 18h35, 20h30,
21h10, 21h30, 21h40. Kinoplex Goiânia: 15h, 17h10, 18h, 20h10, 21h. Cineflix aparecida: 15h20, 15h50, 18h40,
19h10, 21h30, 22h. Cineflix Butiti:
15h20, 16h50, 18h10, 19h40, 21h.
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Negócios
O agro foi o
segundo segmento
econômico que
mais gerou novos
postos de trabalho
no Estado neste
ano, atrás apenas
do setor de serviços

Agro goiano está entre os setores
que mais criaram empregos
Os dados do Novo
Caged revelam
crescimento de
25,5% nos três primeiros meses deste ano, se comparados ao mesmo
período de 2021
Ícaro Gonçalves
O setor agropecuário é o
segundo que mais criou postos
formais de trabalho em Goiás
neste ano de 2022, atrás apenas do segmento de serviços.
É o que apontam os dados do
Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
(Novo Caged), integrantes do
Ministério do Trabalho e Previdência. Segundo o levantamento, divulgado na última
quinta-feira (28), entre janeiro
e março deste ano houve
21.401 admissões e 14.190 desligamentos na agropecuária
goiana, com um saldo positivo
de 7.211 empregos formais, o
que equivale a 25,5% a mais
em relação ao mesmo período
do ano passado.
Somente no mês de março,
foram 1.300 novas vagas criadas no Estado, com destaque
para as atividades de produção de lavouras temporárias,
horticultura e floricultura.
Considerando os três meses,
os segmentos que mais contribuíram para a contratação
de mão de obra formal no
agro foram o de produção de
lavouras temporárias, com
4.105 vagas, e atividades de

apoio à agricultura e à pecuária, com 2.622 empregos.
De acordo com o titular da
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tiago Mendonça, o
agro está em plena atividade,
o que tem movimentado contratações ao longo deste ano.
“É desde a colheita de grãos,
no começo de 2022, passando
pelo plantio da safrinha de
milho e de outras culturas,
como sorgo e girassol, até o
início do plantio da safra novamente. É um setor dinâmico,
que ao longo do ano contribui
para a geração de emprego

no Estado. Isso tem levado o
agro, ainda, a investir na contratação de mão de obra dentro e fora da porteira, o que é
bom para acelerar a economia
dos municípios e injetar recursos no comércio”, enfatizou.

Primeiro lugar

Com 38.084 novos empregos, Goiás está em primeiro lugar entre os estados da região
Centro-Oeste que mais criaram
postos de trabalho no acumulado do ano - janeiro a março.
Somente em março, foram
8.355 novas vagas. Já ao longo
do último ano, ou seja, de abril

de 2021 a março de 2022, foram
109.864 postos de trabalho formais criados em Goiás, também
dando ao Estado a primeira
colocação no Centro-Oeste. Para
a divulgação dos dados, são
avaliados segmentos como comércio, agropecuária, serviços,
indústria e construção.

Desemprego registra
estabilidade

Em todo o Brasil, a taxa de
desocupação foi estimada em
11,1% no trimestre encerrado
em março, ficando estável frente ao trimestre anterior. Também houve estabilidade no número de desempregados, que
totalizou 11,9 milhões de pessoas. Já a população ocupada,
estimada em 95,3 milhões, caiu
0,5% na mesma comparação,
o que significa 472 mil pessoas
a menos no mercado de trabalho. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios Contínua (Pnad
Contínua), divulgada na última
sexta-feira (29) pelo IBGE.
De acordo com a coordenadora de Trabalho e Rendimento do IBGE, Adriana Beringuy, a estabilidade da taxa
de desocupação é explicada
pelo fato de não haver crescimento na busca por trabalho
no trimestre. O cenário é dife-

rente daquele apresentado nos
outros trimestres encerrados
em março, quando, pelo efeito
da sazonalidade, havia aumento da procura por trabalho.
“Se olharmos a desocupação em retrospecto, pela série
histórica da pesquisa, podemos notar que, no primeiro
trimestre, essa população costuma aumentar devido aos
desligamentos que há no início ano. O trimestre encerrado em março se diferiu desses
padrões”, afirma. A taxa de
desocupação é a menor para
um trimestre encerrado em
março desde 2016, quando
também foi de 11,1%.

Novo Caged

Instituído pela Lei nº
4.923/65, o Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados
(Caged) é um registro obrigatório e permanente de admissões e dispensas de colaboradores contratados sob o regime
da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT). Além de servir
de termômetro do andamento
de parte da economia real do
país, é amplamente utilizado
em estudos, pesquisas, projetos
e programas nas esferas privada e governamental, como
o Seguro-Desemprego. (Especial para O Hoje)

