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Diabéticos
sofrem com
inércia da
Prefeitura
Vice-presidente da Associação Metropolitana de Atenção ao Diabético, André Fabrício Cardoso relatou ao O Hoje falta de interesse do
prefeito e do secretário de Saúde do
município. A morosidade, segundo

MarceLo aith

eleições e os
bélicos conflitos
entre os Poderes

ele, deixa tudo ainda mais demorado. “Sem um pedido as coisas
não andam”, relaou o representante ao comentar a falta de bombas e outros insumos indispensáveis para os pacientes. Política 2

Opinião 3

GreGório José

Lusófonos, uni-vos
contra a fome
Opinião 3
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Lula oficializa
candidatura
à presidência
Em evento sediado em São
Paulo, petista se lançou na corrida pela presidência da Republica. O líder esquerdistas lidera
as pesquisas de intenção de voto
e tem como principal adversário, Jair Bolsonaro. Política 6

Goianos acumulam aproximadamente R$ 3 mil em dívidas
Com a inflação na casa dos dois dígitos, juros e desemprego em alta, milhares
de famílias brasilieiras convivem, em média, há dois anos com o endividamento. Cada vez mais comum, especialmente depois da chegada da Covid-19, a falta de dinheiro para pagar os boletos que se acumulam pode le-

var a população a problemas, além de financeiros, emocionais. Em comparação com o mesmo período do ano passado, o edividamento dos goianos cresceu 1,13%. O levantamento é do SPC e mostra, ainda, uma predominância do endividamento entre pessoas de 30 a 39 anos. Cidades 9

Rosiron Rodrigues / Goiás

Goiás bate rival em
clássico pela Série A

No domingo do dias das mães, o time esmeraldino consegui sua primeira vitória na competição e diante do Atlético Goianiense, por 1 a 0 no estádio Antônio Accioly. Gol foi marcado por Elvis, e o Goiás deixou a zona de rebaixamento. Esportes 7

Dr. Cristina se filia

Leia nas CoLunas

▼

ao PDT em busca
de uma cadeira
no Congresso
Ex-vereadora e ex-secretária de
Direitos Humanos e Políticas
Afirmativas pela Capital, política
entrará na disputa na tentativa
de reforçar bancada feminina
na Câmara dos Deputados ao
lado da colega de partido, Flávia
Morais, que brigará pela reeleição. Evento de filiação será realizado na noite desta segunda,
no Setor Oeste. Política 2

Marcas demonstram
incômodo com
patrocínio na Copa

Negócios 17

Xadrez: PSD e a missão de viabilizar Lissauer na chapa de Ronaldo Caiado.
Política 2

Jurídica: TRF1 decide que responsabilização da União exige
dolo ou culpa.
Cidades 10

Esplanada: No Rio de Janeiro,
Policia tenta rastrear conexão
do tráﬁco com a Coréia.

Essência

Política 6

‘Chica Boom’ ganha nova versão
Henrique Ventura lança versão em espanhol para clipe que ultrapassou a
marca de 1 milhão de visualizações em 10 dias. Faixa é um reggaeton
dançante com toques de mistério, sensualidade e romance. Essência 14
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Aparecida tem cepa
da dengue mais
disseminada no mundo
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Sol com algumas nuvens.
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PSD e a missão de viabilizar
Lissauer na chapa de Caiado
Ex-vereadora vai se filiar em ato simbólico nesta segunda

Com Dr. Cristina,

PDT quer ampliar
bancada feminina
no Congresso

A ex-vereadora e ex-secretária de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas da Prefeitura de Goiânia, Dr. Cristina Lopes, vai se filiar ao PDT na noite desta segunda-feira (9/4). A
política participará de um ato simbólico de filiação coletiva
prevista para ocorrer às 19h no Setor Oeste.
Ao comentar a escolha, Lopes argumenta que o partido conta com um histórico de luta e responsabilidade democrática.
“Como sempre digo, devo a minha vida a esse Estado. Aqui renasci e junto com o PDT encontrei a força para continuar a minha missão de trabalhar pelas pessoas”, considerou.
A ex-vereadora por Goiânia também destacou que a escolha
foi pautada por um intenso diálogo interno. “Temos um grupo
sólido, com história e princípios. Vivemos um momento duro da
política brasileira, um momento de muito acirramento e exacerbação, por isso é importante buscar o equilíbrio. É um momento difícil, especialmente para as mulheres”, relatou.
Em outro trecho, ela relatou que o partido buscará ampliar a bancada feminina no Congresso através de seu nome.
O objetivo é eleger duas deputadas: Cristina e Flávia Morais.
“Enfrentamos um momento muito difícil para as mulheres
com a crescente de diversos tipos de violência. É um momento em que precisamos de vozes fortes no Congresso Nacional. Essa é a minha disposição”.
Cristina é um nome forte da política goiana. Se destacou em sua passagem pelo Legislativo municipal tendo disputado, mais tarde, uma cadeira na Assembleia Legislativa onde obteve mais de 20 mil votos. Ela também
disputou a prefeitura de Goiânia no último pleito. (Felipe Cardoso, especial para O Hoje)

É cada vez mais certo o nome do deputado
estadual e presidente da Alego, Lissauer Vieira
(PSD), como nome ao Senado do governador Ronaldo Caiado. Ligado ao setor rural, Lissauer tem
sido jogado ao público para viabilidade eleitoral. É o grande esforço do presidente do PSD, Vilmar Rocha, que voltou a agendas mais robustas depois de passado o "luto" da desistência de
Henrique Meirelles, estrela do
partido em
Goiás, pela
disputa à
única vaga
ao Senado.
Respeitado
pelo caiadismo no governo e reconhecido pelo
próprio governador, caso
perca a
eleição e
Caiado se
reeleja, é
possível que
assuma uma
das cadeiras de
auxiliares num
eventual segundo
mandato.

xadrez@ohoje.com.br

Contexto

A cronologia do barraco começou na sexta-feira (6) quando Humberto esteve em Luziânia e criticou
Sorgatto por causa de uma rua
sem asfalto.

Não fica por isso

Em resposta, Sorgatto classificou
o deputado como “um político midiático que escolhe na vida pública
o caminho mais fácil: se esconder
atrás de uma câmera de celular.” E
disparou que Teófilo não ajuda a cidade com emendas.

Suave na nave

Neste final de semana, Teófilo divulgou nas redes sociais acusou o
prefeito de ser a favor da maconha
baseado em vídeos imagens de Sorgatto curtindo a vida, rodeado de
amigos, bebendo e fumando.

Deixa ela

Flávio Canedo deixou a presidência do Partido Liberal, do presidente Jair Bolsonaro. Próximo
ao Mendanha, o marido da deputada federal Magda Moffato, que
assume o cargo.

Logo ali
Ainda

A pré-campanha à Presidência da senadora Simone Tebet (MDB) vai desacelerar após o marido dela,
Eduardo Rocha, testar positivo para Covid. Ele é secretário de Governo no Mato Grosso do Sul.

Treta

A sigla tem Vitor Hugo como précandidato ao governo, mas não impede que Magda tenha tido êxito
num natural preparo para que ela tenha candidato à prefeitura da segunda maior cidade de Goiás.

CURTA

O deputado estadual Humberto Teófilo (Patriotas) não perdoou falas prefeito de Luziânia
Diego Sorgatto (UB).

t

2 Ronaldo Caiado participou da

4ª edição da Cavalgada Amigos da
Marruá, em Anicuns.

Paço tarda na aquisição de
novos insumos para diabéticos
Vice-presidente da Associação Metropolitana
de Atenção ao Diabético (Amad), André

Após renúncia
de empresa
fornecedora
de itens, foi
necessário
iniciar um
processo
emergencial

Fabrício Cardoso pediu celeridade no processo
Thauany Melo
Vivendo de doações de insumos, os diabéticos reclamam
da falta de assistência em Goiânia. Ao O Hoje, o vice-presidente da Associação Metropolitana de Atenção ao Diabético
(Amad), André Fabrício Cardoso, afirmou que, em conversa com a Secretaria Municipal
de Saúde (SMS), foi informado
que os pacientes teriam que arcar com os custos no caso de esgotamento dos itens.
A SMS informou que no
dia 12 de abril, a Medtronic,
empresa que tinha contrato
com o município para oferecer bombas e insumos aos
pacientes, comunicou que
não tinha mais interesse em
manter o atendimento e,
diante disso, foi necessário
iniciar o processo emergencial de compra dos itens.
A bomba é um aparelho
que injeta insulina de forma
contínua no corpo do paciente
e ajuda a monitorar e controlar
os níveis de glicose. No entanto, o equipamento depende de
insumos específicos para funcionar. Segundo André Fabrício
Cardoso, estão comprometidos
os cateteres, reservatórios e ti-

ras reagentes. A SMS informou que a expectativa é de que
a compra emergencial seja concluída nesta semana.
Segundo o vice-presidente
da Amad, a Medtronic manteve o atendimento até o dia 27
de abril. No dia 4 de maio, a
empresa chegou a disponibilizar quase R$ 80 mil em insumos para atender os pacientes.
De acordo com a SMS, "ficou
pactuado que todos os insumos
que a empresa ainda tinha em
Goiânia seriam repassados à
Associação Goiana de Diabéticos para que fizesse a distribuição aos pacientes”.
Para atender a demanda,
Cardoso explicou que foi necessário recorrer a outra empresa de produtos farmacêuticos para obtenção de tiras reagentes para distribuição.
O vice-presidente da Amad
ainda contestou a demora no
processo e pediu celeridade.
“Apesar de todo contrato ter
um processo a percorrer, a falta de interesse do prefeito e secretário da Saúde deixa tudo
mais demorado ainda, pois
sem o pedido para o processo
tenha celeridade as coisas não
andam”, afirmou.
André Fabrício Cardoso

Resposta

também alegou que nenhum
documento sobre o processo
de compra foi apresentado e
que, em conversas preliminares, a SMS não prestou assistência ou elucidou perguntas sobre o futuro dos pacientes, chegando a dizer que eles
ficariam sem o fornecimento

gratuito de insumos até junho ou julho. “Não houve um
pingo de preocupação. A prefeitura sempre se negou a fazer qualquer tipo de atendimento, ajudar ou oferecer assistẽncia para os pacientes.
Temos paciente demais e são
pessoas necessitadas”, disse.

Em nota, a SMS informou
que hoje 192 pacientes com a
bomba de infusão de insulina
são assistidos. Conforme o
texto, Goiânia é a única cidade do Brasil que oferta com
esse tipo de atendimento e
não é contemplada em nenhuma política pública, tendo
o serviço financiado exclusivamente pelo município.
De acordo com o órgão, no
país há somente duas empresas que fornecem as bombas e
insumos, o que dificulta a concorrência. A expectativa é de
que a compra emergencial
seja concluída nesta semana.
Assim que os insumos chegarem, serão distribuídos no
Centro de Referência em Diagnóstico e Terapêutica (CRDT).
(Especial para O Hoje)
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Eleições e os bélicos
conﬂitos entre os Poderes
Marcelo Aith
O Presidente da República, Jair Bolsonaro, e,
agora, as Forças Armadas estão aumentando a
ofensiva contra a transparência e a segurança do
processo eleitoral no Brasil. Trata-se de um momento delicado, no qual o país passa por uma crise econômica, puxada pelos altos índices inflacionários que estão se refletindo no bolso do
povo, e de uma crise institucional dos Poderes.
Além de ser um ano eleitoral, onde o brasileiro
vai às urnas para escolher, democraticamente, o
representante maior da Nação.
Bolsonaro e sua trupe insistem em uma narrativa que existem riscos, fragilidade e pouca segurança nas urnas eletrônica utilizadas nas últimas processos eleitorais no país. Agora, as Forças
Armadas enviaram 88 questionamentos ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nos últimos oito meses, o que reproduz, de certa forma as bravatas e
os discursos do atual presidente de que as urnas
não são seguras e colocando sob suspeita a atuação da Corte Superior Eleitoral e seus ministros.
A lista de questões apresentadas pelos militares, segundo matéria veiculada no jornal O Estado de S.Paulo, pode ser dividida em cinco grupos: teste de integridade das urnas eletrônicas;
nível de confiança nos sistemas de votação e apuração dos votos; solicitação de documentos, listagens, relatórios e outras informações sobre as
políticas do tribunal; indagações gerais sobre o
funcionamento das urnas; e propostas de aperfeiçoamento da transparência da Corte.
A narrativa e as desconfianças foram levantadas
apesar de não se ter nenhuma prova concreta e de
os órgãos de investigação nunca terem detectado
fraudes no sistema eletrônico de votação. Vale lembrar que a Polícia Federal vasculhou inquéritos abertos desde que as urnas eletrônicas passaram a ser
usadas, na década de 1990, e não encontrou sinais
de vulnerabilidade do equipamento. Os registros de
irregularidades ocorreram, na realidade, quando a
votação ainda era em cédula de papel.
E com a adoção das urnas eletrônicas, o TSE
submeteu o equipamento a teste por hackers e
não houve constatação de riscos.
Importante frisar também que no ano passado a Câmara dos Deputados foi responsável por
aniquilar a intenção do governo de reedição da
contagem de votos manual. O governo veio com
um discurso recheado de inverdades, pontuando que as urnas eletrônicas não eram auditáveis,
assim passíveis de fraude.
O Presidente da República e seus apoiadores
usaram de todos os estratagemas para convencer
os deputados federais de que houve irregularidades nas eleições de 2016 e 2020. No entanto, os congressistas, apoiados na ausência de qualquer indício
de fraude e nos elementos trazidos pelo Tribunal
Superior Eleitoral, pela Policia Federal e pelo Tribunal de Contas da União, rejeitaram a PEC do “voto

impresso”, mantendo-se hígido o atual sistema eleitoral e a urna eletrônica, que, diversamente do afirmado por Bolsonaro e seus apoiadores, é auditável
em todas as etapas (da confecção até o encerramento da apuração), sendo certo que as auditorias
são acompanhadas pelo Ministério Público Eleitoral, pelo Polícia Federal e por representantes dos
partidos políticos.
O que estamos assistindo é mais um embate entre o Executivo e os demais Poderes, referendado
pelos militares. Bolsonaro chegou a defender publicamente a instalação de “um computador das
Forças Armadas, para contar os votos no Brasil”. Em
julho de 2021, Braga Netto, possível vice-presidente
na chapa da reeleição do atual presidente, ainda
como superior hierárquico do Exército, da Marinha
e da Aeronáutica, enviou recado para a cúpula do
Congresso de que não haveria eleição sem o voto
impresso. Ou seja, uma cruzada para que acontece uma espécie de apuração paralela dos votos no
Brasil. Um verdadeiro absurdo.
O Judiciário vem respondendo através da explanação de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e do TSE. Recentemente, o ministro Luís
Roberto Barroso, disse que as Forças Armadas têm
sido "orientadas" a atacar o sistema eleitoral. A instituição rebateu a afirmação do ministro, que classificou como "irresponsável" e "ofensa grave". Já
o presidente do TSE, Edson Fachin, afirmou que
atacar a corte "equivale a atacar a própria democracia", em umareunião da comissão do TSE
formada por diversas instituições, entre elas as
Forças Armadas, em que a corte apresentou medidas que vêm sendo adotadas para aumentar a
transparência do processo eleitoral.
Já a cúpula do Congresso Nacional também defendeu o processo eleitoral e a legitimidade das
eleições. Os presidentes da Câmara, Arthur Lira
(PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG)
conversaram com o atual presidente do TSE, Edson Fachin, para reforçar o apoio do Legislativo
contra as investidas de Bolsonaro e dos militares
contra as urnas eletrônicas.
A união do Judiciário e de parte do Legislativo demonstra que o Brasil tem uma democracia
forte, em que pese o Presidente da República e os
militares façam movimentos na direção de uma
possível tentativa golpista contra o sistema eleitoral e a lisura das urnas. A força das instituições
e dos Poderes devem
caminhar para fiscalizar e fortalecer as conquistas no processo
eleitoral. Infelizmente
caminhamos para uma
eleição beligerante e
com severos riscos
para a democracia a
Marcelo Aith é advogado,
depender do resultado
latin legum magister em
das urnas. Que Deus
direito penal econômico
pelo IDP
nos abençoe.

Lusófonos,
uni-vos contra a fome
Gregório José
Um comentário do secretário-geral da ONU,
António Guterrez, apontando que a fome no
mundo está cada vez maior vem levando muitos
pesquisadores, cientistas e até economistas a reverem suas previsões para um mundo unificado
e sem conflitos. Principalmente quando se vivencia um embate entre Ucrânia e Rússia.
O conflito pode colocar um peso a mais na crise de produção alimentar sem produtos químicos,
na de energia elétrica (englobando todos os sistemas limpos ou não) e as finanças da maioria das
nações, em principal as lusófonas.
Sem contar o desemprego e as mudanças de
metodologias de trabalho, onde as indústrias
buscam automação e os trabalhadores, com salários cada vez mais achatadas vão sendo inseridos em categorias menos relevantes da economia e vendo seus investimentos em alimentação
serem reduzidos cada vez mais.
Com a mudança de hábitos alimentares acontece a desnutrição, principalmente infantil, e surge um novo cidadão, de compleição menor, franzinos e com a saúde fragilizada. Isto entre homens
e mulheres, indistintamente.
Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique são as nações lusófonas na lista com maiores números de afetados pela insegurança alimentar aguda nos últimos dois anos.
Acredita-se que mais de 1 milhão de angolanos
entraram no rol das pessoas que sentem fome,

presidente
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Gean Alaesse
Cordeiro

Bancas:

unindo-se aos outros 35 milhões que vivenciam
a crise há cinco anos, diminuindo refeições diárias ou vivendo com apenas uma.
O fator verificado em Moçambique tem mais
a ver com eventos climáticos extremos como tempestades tropicais, enchentes e chuvas torrenciais
que levou a uma quebra de safra gigantesca e,
com isto, arrastando milhares de pessoas para
uma linha nutricional severa.
De outro lado, Cabo Verde registrou, mais uma
vez, produção agrícola abaixo do necessário
para atender sua demanda interna.
Com isso, estima-se que quase 181 milhões
de cabo-verdianos enfrentem situações de
penúria alimentar.
Por fim, analisando estudo vindo de Guiné-Bissau, verifica-se que cerca de 30% das crianças encontram-se abaixo do tamanho e peso ideal.
Esse crescimento infantil poderá criar guineenses com compleição mediana para baixo.
Mas, o estudo não está concluído e, neste rol de
nações com crises de produção alimentar, devem
entrar países em conflitos internos por conta da política, principalmente
advindos da América do
Sul e Central.
Pensemos no próximo como a nós mesmos.
Não podemos, e não devemos, ficar de braços
cruzados enquanto um
Gregório José é Jornalista/Radialista/Filósofo
irmão morre de fome.
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Mosquito da dengue
Em época de pandemia pouco se fala sobre o
Aedes aegypti. O mosquito, que é responsável por
causar doenças arboviroses, é o principal transmissor da dengue. É importante os órgãos públicos intensificarem as campanhas de combate, principalmente por não termos o suporte dos agentes
de combate a endemias que auxiliam e verificam
os cuidados domésticos. Em épocas de chuvas isoladas devemos ficar mais atentos para que não sejamos omissos em relação ao mosquito da dengue,
já que podemos fazer a diferença, com os cuidados necessários protegem não somente nossa família, mas também nossos vizinhos. É um trabalho em conjunto. A consciência de mantermos uma
cidade limpa e os cuidados em casa resulta em vidas preservadas.
Yasmine Gondim
Aparecida de Goiânia

CONTA PONTO

{

Esta ação é realizada
por meio do Programa
Nota Fiscal Goiana, que
contabiliza os times
com maior emissão de
documentos ﬁscais
entre seus torcedores e
apoiadores. Para
incentivar seu time do
coração, o cidadão pode
indicar seu clube entre
os que estão na
primeira divisão do
Campeonato Goiano,
a partir da lista
disponibilizada no
site da Economia
O Governo de Goiás, por meio da Secretaria da Economia e da Secretaria de Esporte e Lazer (Seel),
repassou nesta quinta-feira (28/04),
no Estádio Serra Dourada, o valor
de R$ 3 milhões em prêmios aos
times de futebol da 1ª divisão do
Campeonato Goiano.

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
após duas semana do fim da emergência
em saúde Pública de importância Nacional
(esPiN), causada pela pandemia da covid19 no Brasil, o deputado Delegado humberto teófilo (Patriota) quer proibir a
exigência de apresentação de comprovante de vacinação para o acesso aos locais
públicos e privados em Goiás.

M

@ohoje
a partir da próxima segunda-feira (09/05),
os cidadãos, empresas e instituições goianas já poderão realizar as doações de cobertores agasalhos para a população em
situação de rua através da campanha
aquecendo Vidas 2022. a organização das
Voluntárias de Goiás (oVG) instalou nove
pontos diferentes em Goiânia.

N

@jornalohoje
a vice-primeira-ministra da Ucrânia, iryna
Vereshchuk, informou que as evacuações
de Mariupol nesta sexta-feira se concentrariam nas pessoas que ainda estão presas
dentro da fábrica da azovstal. "a operação
está começando. estamos rezando pelo seu
sucesso", disse à agência de notícias aFP,
por telefone. Quase 500 civis foram evacuados da cidade desde o início de uma operação de resgate liderada pela oNU, incluindo
alguns dos que estavam presos na siderúrgica, segundo autoridades locais.

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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Caoa anuncia fechamento da
fábrica e demissão de 480 pessoas
A adaptação da
unidade de Jacareí
terá como
parâmetro os
processos
produtivos já
adotados na
fábrica da Caoa
Montadora,
localizada em
Anápolis (GO)
A montadora Caoa Chery
comunicou ao Sindicato dos
Metalúrgicos de São José dos
Campos e Região que vai fechar a fábrica de Jacareí e demitir cerca de 480 trabalhadores. Segundo o sindicato, a
decisão pegou os metalúrgicos
de surpresa.
Em reunião com o sindicato, na quinta-feira, a direção
da Caoa Chery informou que
um modelo sairá de linha, e
dois modelos passarão a ser
importados da China. Com
isso, a empresa pretende encerrar toda a produção de Jacareí (SP). A fábrica informou
que a unidade passará por
uma modernização para a produção de carros elétricos, que
começaria apenas em 2025.
Em nota, a montadora informou que está atenta às demandas globais em relação à
mobilidade sustentável e assume o compromisso com o
Brasil e seus consumidores de
eletrificar todos os modelos
de seu portfólio até o final de
2023. Com isso, inicia um grande processo de remodelação da
sua unidade fabril em Jacareí,
interior de São Paulo.
“Esta é a primeira vez que a
fábrica, inaugurada em 2015,
passará por uma atualização
desse porte. Localizada em um
ponto estratégico de São Paulo,
com fácil acesso às principais
rodovias do país, a unidade
fabril passará por mudanças
para adequação dos processos
produtivos que permitirão a introdução de novos produtos
concebidos a partir de plataformas de última geração, equipados com propulsores híbri-

A adaptação da
unidade de Jacareí
terá como parâmetro
os processos
produtivos já
adotados na fábrica
da Caoa Montadora,
localizada em
Anápolis (GO),
informou a
montadora
dos ou 100% elétricos”.
A adaptação da unidade de
Jacareí terá como parâmetro os
processos produtivos já adotados na fábrica da Caoa Montadora, localizada em Anápolis
(GO), informou a montadora.
“Para que as mudanças ocorram de forma efetiva, a Caoa
Chery informa a parada temporária da unidade fabril de
Jacareí (SP). A suspensão das
atividades tem como objetivo
ajustar os processos produtivos da planta para novos modelos com tecnologias híbridas
e elétricas, visando a modernização e atualização das linhas de produção.”
Já em relação aos colaboradores da planta de Jacareí,
a empresa informou que está
em negociação com os repre-

sentantes do Sindicato dos
Metalúrgicos de São José dos
Campos e região para a definição de um pacote de indenização suplementar, “além
do regular pagamento das
verbas rescisórias legais, seguindo o seu compromisso
de respeito aos trabalhadores”, informou a nota.
Segundo o sindicato, com a
decisão, todos os 370 metalúrgicos da produção de Jacareí seriam demitidos. A empresa informou também que
pretende dispensar mais da
metade dos funcionários do
administrativo, setor que hoje
conta com 230 trabalhadores
na planta. O restante do efetivo seria remanejado para outras unidades da montadora.
A fábrica da Chery foi inaugurada em Jacareí no dia 28
de agosto de 2014. Em 2017,
metade da operação da montadora chinesa no Brasil foi
comprada pelo Grupo Caoa.

Assembleia dos
trabalhadores

Em assembleia na manhã
desta sexta-feira (6), os metalúrgicos da Caoa Chery em Jacareí aprovaram o início de
uma campanha contra o fechamento da fábrica e pela
manutenção dos postos de
trabalho. Como parte da campanha, os trabalhadores apro-

varam a proposta de abertura de layoff a partir de junho
para todos os funcionários
da montadora.
A proposta foi apresentada
pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e
Região. Foi aprovada ainda
uma campanha política, cobrando do poder público medidas que barrem o fechamento da fábrica e preservem os postos de trabalho na
planta de Jacareí.
Na mesma assembleia, foi
rejeitada por unanimidade a
proposta apresentada pela empresa para demissão dos trabalhadores e pagamento de
três salários nominais como
indenização. O resultado será
levado pelo sindicato à montadora, em uma nova reunião
marcada para terça-feira (10).
Na negociação ocorrida na
manhã de ontem (5) com a direção da Caoa Chery, o sindicato propôs o layoff (suspensão de contrato) de cinco meses a partir de 1º de junho,
com mais três meses de estabilidade para todos os trabalhadores, garantindo os empregos até janeiro.
“O programa seria uma alternativa para evitar a demissão em massa anunciada pela
empresa, com o fechamento da
fábrica em Jacareí”, segundo a
nota enviada pelo sindicato.

Passeata

Logo após a assembleia
desta sexta-feira, cerca de 400
trabalhadores saíram em passeata até a prefeitura de Jacareí. Junto com o sindicato,
eles reivindicam ao prefeito
Izaias Santana (PSDB) e à Câmara Municipal a proposição
e aprovação de um projeto de
lei que proíba o fechamento
da fábrica. Uma reunião com
o prefeito foi agendada para
hoje (6), às 15h.
Como parte da campanha
pela preservação dos empregos e manutenção da fábrica
na cidade, os trabalhadores
iniciam hoje um acampamento em frente à montadora.
“Não vamos permitir que
a Caoa Chery, que foi amplamente privilegiada com
benefícios fiscais, simplesmente demita os trabalhadores e feche a fábrica na cidade. Vamos fazer uma grande campanha contra esse total desrespeito aos trabalhadores e à população de Jacareí, que certamente sofrerá forte impacto com essa
medida. Assim como fizemos na Avibras, onde conseguimos reverter as 420 demissões, vamos lutar com
toda força em defesa dos
empregos na Caoa Chery”,
afirmou o presidente do Sindicato, Weller Gonçalves.

PRIMEIRO TRIMESTRE

Petrobras tem lucro líquido de R$ 44,5 bilhões
A Petrobras atingiu lucro líquido no primeiro trimestre
deste ano de R$ 44,5 bilhões. O
número faz parte do Relatório
de Desempenho Financeiro
do 1º Trimestre de 2022, divulgado nesta quinta-feira (5).
No trimestre anterior, o lucro líquido havia sido de R$
31,5 bilhões, o que representou um crescimento de 41,4%.
A estatal destacou que o lucro líquido foi reflexo, principalmente, da melhor eficiência operacional, maior
produção e exportação de petróleo, menores custos com
importação de Gás Natural
Liquefeito (GNL), ganhos cambiais devido à valorização do
real frente ao dólar e os preços do petróleo no período.
“A Petrobras apresentou resultados positivos no primeiro
trimestre de 2022 graças à sua
estratégia de maior eficiência,
redução de custos e foco em negócios mais rentáveis, como a
produção de petróleo e gás na-

No trimestre anterior, o lucro líquido havia sido de R$ 31,5 bi, o que representou um crescimento de 41,4%
tural no pré-sal. Cerca de 80%
dos ganhos do período foram
provenientes das atividades
de Exploração e Produção
(E&P) e 20% decorrem de ganhos provenientes dos demais

segmentos, como refino”, informou a estatal.
A geração de caixa operacional no primeiro trimestre
de 2022 medida pelo EBITDA
[Lucros Antes de Juros, Im-

postos, Depreciação e Amortização, na sigla em inglês]
ajustado recorrente foi de R$
78,2 bilhões e o fluxo de caixa
livre foi de R$ 40,5 bilhões. Estes indicadores estão em linha

com a média do resultado
dos pares da indústria de petróleo e gás natural.
“Este resultado financeiro
deve-se ao fato de termos agora uma Petrobras saneada,
que reduziu os encargos com
pagamento de dívida, investe
com responsabilidade e opera
com eficiência. Por isso, é possível gerar esse retorno importante para o acionista, em
especial a sociedade brasileira, representada pela União”,
destacou o presidente da Petrobras, José Mauro Coelho.
Segundo Coelho, tudo isso
gera desenvolvimento econômico na cadeia produtiva,
gerando emprego, renda e arrecadação de tributos para o
país: “Neste trimestre, pagamos para União, estados e
municípios em tributos uma
vez e meia o valor do nosso
lucro líquido. A Petrobras está
distribuindo os frutos de sua
geração de valor para a população brasileira”.
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Ainda que inelegível, Daniel
Silveira mantém mandato
É uma situação
diferente da de
Arthur do Val, que
renunciou ao
mandato de
deputado estadual
antes de ser
cassado pela
Assembleia
Legislativa
Raphael Bezerra
Por que Daniel Silveira
(PTB-RJ) continua em mandato, mesmo inelegível pelos
próximos oito anos após ser
condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF)? O político foi condenado a cumprir
pena em regime fechado por
oito anos e nove meses, mas o
“perdão” concedido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL)
por decreto de graça constitucional, apesar de evitar que o
parlamentar seja preso, não
deve interferir no registro da
sua candidatura, caso ele tente ir às urnas novamente.
O vice-presidente da Comissão de Direito Político e
Eleitoral da Ordem dos Advogados, Seção Goiás (OAB
Goiás), Leon Safatle, explica
que a condenação é fruto de
uma ação penal oriunda de inquérito que investigou atos
antidemocráticos. O parlamentar foi julgado pela prática reiterada de agressões verbais e ameaças a Ministros do
Supremo Tribunal Federal
(STF), além de incitar a animosidade entre as Forças Armadas e a Suprema Corte.
Apesar de ter recebido o indulto presidencial, o parlamentar pode vir a ser efetivamente cassado e perder o
mandato se o decreto que concedeu a graça for considerado
inconstitucional.
Até que se resolva esta celeuma jurídica, o político deve

Condenação é fruto
de uma ação penal
oriunda de inquérito
que investigou atos
antidemocráticos

continuar em mandato. É um
caso diferente, por exemplo,
da renúncia do mandato do
ex-deputado estadual da Assembleia Legislativa de São
Paulo (Alesp) Arthur do Val
(UB-SP). O político enfrentava
um processo de cassação de
mandato por quebra de decoro, após chamar as ucranianas
de “fáceis por serem pobres”.
Mesmo fugindo da cassação,
ele ficará inelegível por oito
anos, sendo que este prazo
começa a transcorrer após o
fim da legislatura para a qual
Arthur foi eleito.
Isso acontece, segundo
Leon, porque a Lei da Ficha
Limpa prevê a inelegibilidade para aqueles que renunciaram ao mandato para fugir do processo de cassação,
que seria julgado no Legislativo paulista.
O caso de Daniel Silveira é
diferente. É um julgamento,
uma condenação de natureza
criminal no STF e a graça pre-

sidencial interrompe os efeitos
imediatos, como o cumprimento da pena, mas não impede consequências futuras da
condenação, como a inelegibilidade decorrente de condenação penal. “É um efeito secundário à condenação criminal, que o perdão presidencial não consegue atingir, e o
torna inelegível por oito anos”,
explica o advogado.
São situações diferentes,
explica Safatle. Arthur do Val
renunciou ao mandato, mas
não escapa da punição. Arthur renunciou após a aprovação na Comissão de Ética da
Casa e responderia pela quebra de decoro parlamentar
na Assembleia. “Ao renunciar, ele incide na Lei da Ficha
Limpa e fica inelegível por
oito anos a partir do término
da atual legislatura”, acrescenta o jurista.

Cota de gênero

Leon Safatle ainda explica a

diferença desses casos em relação a parlamentares que perdem os mandatos por violação
da cota de gênero, como aconteceu em Goiânia com algumas
chapas. O advogado explica que,
nestes casos, os vereadores podem ter os seus diplomas cassados, mas não têm os seus direitos políticos perdidos, como
são os casos de Arthur e Daniel.
“É um requisito para a candidatura que foi descumprido
pelo partido, e não pelo candidato, mas torna nulos todos os
votos recebidos pelo partido
político. Não gera inelegibilidade, até porque não é uma
compra de votos, corrupção
eleitoral ou abuso de poder
praticado pelo então candidato. O mandato do parlamentar
eleito é cassado por uma irregularidade cometida pela agremiação, mas não se impõe penas ao vereador, os direitos
políticos e a elegibilidade ficam
preservados”, comenta. (Especial para O Hoje)

Conceito
Freemium

Distribuição dirigida com
alto conteúdo editorial
O mesmo adotado pelos grandes jornais neste conceito em todo o mundo

Depto comercial: (062) 3095-8700
e-mail: comercial1@ohoje.com.br

6

n

ohoje.com
GOIÂNIA, SEGUNDA-FEIRA, 9 DE MAIO DE 2022

POLÍTICA

Esplanada
Leandro Mazzini e Walmor Parente |
reportagem@colunaesplanada.com.br

Conexão Coreia-Rio

Evento contou com participação remota
do ex-adversário e agora aliado, Geraldo Alckmin

Lula oficializa
candidatura e

defende superação
de "divergências"
Se havia alguma dúvida quanto à candidatura do expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de
2022, agora não existe mais. O PT oficializou neste sábado a pré-candidatura de Lula ao Palácio do Planalto com
o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSB),
como pré-candidato a vice-presidente. O evento foi realizado em São Paulo neste sábado (7/5).
“Somos de partidos diferentes, fomos adversários. Estou
feliz por tê-lo na condição de aliado”, disse Lula durante seu
discurso sobre Alckmin ser o escolhido para vice em sua chapa de pré-candidato. Além do PSB, líderes do PCdoB, Solidariedade, PSOL, PV e Rede Sustentabilidade estiveram no
lançamento da pré-candidatura do petista hoje na capital
paulista. No evento, o anúncio oficial ganhou o nome de “Vamos Juntos Pelo Brasil”.
Diante de um público com políticos, populares, influenciadores, militantes dos partidos, movimentos sociais e centrais sindicais, Lula defendeu a união dos que lutam contra o “totalitarismo”. “O grave momento que o País atravessa, um dos mais
graves da nossa história, nos obriga a superar eventuais divergências para construirmos juntos uma via alternativa”.
Palavras com as quais o ex-tucano Alckmin pareceu concordar. Ao falar à plateia por meio de um telão por estar
com covid-19, o novo pessebista declarou que nenhuma
divergência do passado será motivo para que ele deixe de
apoiar e defender a volta de Lula à presidência. (Augusto Diniz, especial para O Hoje)

No Rio de Janeiro, o inferno é mais embaixo, conta bordão policial de quem convive com os ‘B.O.s’ da cidade. Uma descoberta recente endossa a expressão e virou para a Ásia os olhos das autoridades
– em especial os da Polícia Federal. De meses para cá, soldados do BOPE têm descoberto, em operações nas favelas, um
número cada vez maior de cápsulas de fuzis com fabricação na Coreia do Norte, a
terra do famigerado e insensato Kim
Jong-un. Com toda a expertise das investigações realizadas contra tráfico de
armas, a polícia ainda não conseguiu rastrear a conexão Coreia-Rio.

Milicianos

O cenário misterioso ocorre num
Estado que ainda sofre com parte da
PM associada a milicianos – cerca de
400 policiais são expulsos por ano da
corporação.

Legado

Uma preocupação que chegou ao
general Braga Netto, potencial vice na
chapa de Bolsonaro. Como interventor federal há poucos anos, um dos legados que deixou foram 10 mil fuzis
ainda não usados, sob cuidados do comando da PM.

Desespero

O desespero bateu na “equipe de vendas” do
Palácio, que tem junho como prazo para as privatizações. Bancos e uma multinacional latina
estão de olho. Em jogo, os milhares de pontos
próprios e franqueados, a boa logística para entrega de e-commerce e o cadastro de milhões
de brasileiros – o mailing é ouro, um acesso a
potenciais consumidores.

Poeira

Quem passa em trecho de Formosa (GO) vê
dois “esqueletos” de viadutos. É a obra do DNIT
sob a gestão de Tarcísio de Freitas, o ministro
que aventou concorrer ao Senado no Estado.
Ele foi para São Paulo e deixou poeira. A estatal
garante que concluiu sete viadutos e finaliza
o oitavo.

Coincidência

Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco
jura a amigos que é só coincidência a pequena
Passos, seu reduto no sudoeste de Minas, ser a
escolhida pela Heineken para a fábrica com investimento de R$ 2 bi. Longe de portos seco e
marítimo, e da oferta de insumos, desbancou
cidades próximas do eixo Rio-SP. Deve ser a boa
água do subsolo, claro.

Apostas

Consta que Bolsonaro visitou Vladimir Putin a pedido de magnata brasileiro do setor, para que o russo lhe garanta a entrega de 24 meses de gás comprado antes da guerra.

As empresas de apostas esportivas interessadas em trazer operações para o Brasil temem que
as modificações implantadas no Ministério da Economia dificultem obtenção de licenças. As grandes operadoras são multinacionais, que não deixam um centavo de arrecadação, tampouco geram empregos no País. A regulamentação que será
via decreto presidencial prevê custo da licença em
R$ 22,2 milhões por cinco anos.

Trava

Cercadinhos

Gás

O presidente Bolsonaro não tira da cabeça que é política a trava burocrática no
TCU sobre a privatização da Eletrobras.
Evidente que a Corte administrativa lotada de ex-congressistas – alguns não palatáveis a Bolsonaro – não fugiria a essa
suspeita. Mas a preocupação agora também é com os Correios.

José Sarney foi pioneiro em aparecer nos
cercadinhos. Nesse mês das mães, fez revelação à amiga. No Planalto, descia a rampa para
ver a mãe, dona Kiola, que o esperava entre
populares sem se identificar. Trocavam olhares confidenciais à distância. Ela nunca entrou
no gabinete chutando portas, como parentes
de outros inquilinos.

Voto em trânsito é opção
para quem não transferiu título
Modalidade só é disponibilizada
em municípios com mais de 100 mil
habitantes, além das capitais. Inscrições
devem ser feitas por meio da internet
Para quem perdeu o prazo
para transferir o título de eleitor de cidade e ainda assim não
quer abrir mão de votar, a Justiça Eleitoral ainda oferece
como opção o voto em trânsito,
que é um direito previsto no
Código Eleitoral. --Ainda assim, é preciso ter cuidado, pois
também há um prazo para solicitar o voto em trânsito, que
vai de 12 de julho a 18 de agosto. Antes de tudo, é preciso saber se há alguma pendência
em relação ao seu título de
eleitor. A situação atual do documento pode ser conferida
no portal da Justiça Eleitoral.
Apenas quem estiver com a
situação toda em ordem poderá votar em trânsito, uma
vez que o cadastro do eleitorado já foi fechado, e assim não
é mais possível resolver nenhuma pendência relativa ao
título, como multas ou faltas
não justificadas, por exemplo.
Caso esteja tudo certo, será
necessário também já indicar
em qual cidade o eleitor estará no dia da votação.
Conforme mostrado pela
Agência Brasil, o Tribunal Regional Eleitora (TRE) de cada
UF deverá divulgar, com antecedência, todas as seções
eleitorais em que haverá voto

em trânsito. Vale lembrar que
a modalidade só é disponibilizada em municípios com
mais de 100 mil habitantes,
além das capitais.
Feita a inscrição, quem estiver na mesma unidade da
federação (UF) de seu domicílio eleitoral poderá votar
para os cargos de presidente,
governador, senador e deputados federal e estadual. Já
quem estiver, no dia da votação, fora da UF do seu domicílio eleitoral poderá votar
somente para presidente.
As inscrições para votar
em trânsito devem ser feitas
por meio da internet, na opção
Título Net, que abrirá a opção
durante o período de inscrição. É preciso, no entanto, estar seguro de se estará no dia
da votação. O eleitor informar que votará em trânsito
em determinada cidade e não
comparecer deve justificar a
ausência normalmente, mesmo que esteja em seu domicílio eleitoral original.
As Eleições 2022 estão marcadas para 2 de outubro, primeiro domingo do mês, conforme determina a Constituição. Eventual segundo turno
para os cargos de presidente e
governador está marcado

Eleições deste ano estão marcadas para o dia 2 de outubro, primeiro domingo do mês
para 30 de outubro.
Quanto ao voto no exterior,
a Justiça Eleitoral alerta que
não é permitido votar em
trânsito em urnas instaladas
fora do país. Contudo, quem
possuir seu domicílio eleitoral
em alguma das zonas eleitorais no exterior (ZZ), mas estiver no Brasil no dia da votação, pode pedir o voto em
trânsito dentro do país.

Em Goiás, eleitorado
avança 4,5% e se
aproxima dos 5 milhões

Conforme mostrado pela reportagem do jornal O Hoje na
última semana, com o prazo de
cadastro eleitoral para as Eleições 2022 encerrado, Goiás con-

tabilizou 4,8 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de
2022. O número representa um
acréscimo de 4,25% em relação
às eleições municipais de 2020.
Em coletiva de imprensa, o
presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TREGO), Itaney Campos, atribuiu o
progresso nos números ao
avanço do cadastro do eleitorado com idade menor que 18
anos, que somou 60 mil cadastros – aumento de 54% em relação ao último pleito.
“Deu um excelente resultado. Nós temos um número de
inscrição eleitoral de jovens
extraordinário nesse período”,
ressaltou o presidente do TREGO. “Eles atenderam a convo-

cação, houve até um movimento espontâneo no sentido
de levar a juventude a se inscrever. Isso foi muito interessante”, completou.
Conforme o TRE-GO, ainda
faltam 146,2 mil requerimentos
para serem analisados, por
isso o balanço final ainda deve
sofrer alterações das zonas
eleitorais. O prazo de resposta
é de até um mês. No perfil do
eleitorado, as mulheres somam
a maioria, 52,5%, enquanto o
percentual masculino totaliza
47,5%. Do total, cerca de 2 milhões de eleitores possuem ensino médio completo ou incompleto e outros 893 mil possuem ensino superior completo ou incompleto. (ABr)
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Rosiron Rodrigues / Goiás

Com gol ainda no
começo do jogo,
Goiás vence
Atlético Goianiense
em clássico morno
Victor Pimenta

O Goiás venceu sua primeira no Campeonato Brasileiro e no clássico diante do
Atlético Goianiense pela 5ª
rodada da Série A. O time esmeraldino venceu com um
gol no começo do jogo, com Elvis, na tarde desde domingo
(8), no estádio Antônio Accioly. A vitória tira a equipe da
zona de rebaixamento.

Primeiro tempo

Não demorou muito para
o Goiás sair na frente. Na
primeira chegada, após uma
cobrança de lateral, a defesa
rubro-negra falhou e Elvis livre mandou de chapa no canto de Ronaldo para abrir o
placar. Apesar do time esmeraldino estar vencendo, o domínio das ações de jogo foi
toda rubro-negra. Pelos lados do campo o time chegou
com perigo e quase fez, porém em uma falha comunicativa de Caetano e Tadeu e
quase Léo Pereira fez o gol.
Aos vinte e cinco minutos,
o Goiás sofreu uma perda no
seu meio de campo. Henrique
Lordelo havia tomado um
amarelo e minutos depois voltou a fazer uma falta dura e recebeu o segundo. O Atlético então com um a mais foi para
cima, mudando Baralhas por
Luiz Fernando e por duas incríveis vezes não deixou tudo
igual em uma bola que passou
na frente da defesa esmeraldina e ninguém do Atlético
aproveitou. O Goiás teve a

O único gol da
partida foi
marcado por Elvis,
que deu os três
primeiros pontos
para o Goiás na
competição

Série A
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
20°

TimES

P

J

V

Corinthians
Santos
Internacional
América-MG
Bragantino
São Paulo
Atlético-MG
Botafogo
Coritiba
Avaí
Cuiabá
Athletico-PR
Palmeiras
Flamengo
Fluminense
Goiás
Ceará
Atlético-GO
Juventude
Fortaleza

12
10
10
9
8
8
8
8
7
7
7
6
6
5
5
5
3
3
2
1

5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
5
5
5
5
4
5
5
4

4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0

E
0
1
1
0
2
2
2
2
1
1
1
0
3
2
2
2
0
3
2
1

FORTALEZA 1x1 SãO PAULO
CASTELãO (CE)
FLAmEngO 0x1 BOTAFOgO
mAné gARRinChA
PALmEiRAS 1x1 FLUminEnSE
ALLiAnZ PARQUE
AThLETiCO-gO 0x1 gOiáS
AnTôniO ACCiOLy

D

Gp GC SG AP%

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
2
2
2
3
2
3
3

8
10
4
7
8
9
8
7
9
4
4
2
7
4
4
6
4
3
4
2

4
4
3
6
4
6
6
6
6
5
6
6
5
4
5
9
7
8
9
5

4
6
1
1
4
3
2
1
3
-1
-2
-4
2
0
-1
-3
-3
-5
-5
-3

80
66.7
66.7
60
53.3
53.3
53.3
53.3
58.3
58.3
46.7
40
40
33.3
33.3
33.3
25
20
13.3
8.3

SéRiE B
CRUZEiRO 1x0 gRÊmiO
inDEPEnDÊnCiA
gUARAni 0x0 POnTE PRETA
BRinCO DE OURO

JOgOS DE hOJE
iTALiAnO
FiOREnTinA x ROmA
ARTEmiO FRAnChi - 15h45

RDB 0x1 CORinThiAnS

BRASiLEiRãO

nABi ABi ChEDiD

AVAí x CORiTiBA
RESSACADA - 20h

SAnTOS 4x1 CUiABá
ViLA BELmiRO
JUVEnTUDE 1x1 inTERnACiOnAL
ALFREDO JACOni

LA LigA
ATLéTiCO DE mADRi 1x0 REAL mADRi
wAnDA mETROPOLiTAnO

Segundo tempo

Os dois treinadores fizeram alterações no intervalo
do jogo. Enquanto Humberto
foi para cima, Jair tirou Elvis
e colocou mais um volante. O
time atleticano então fez o
que o professor pediu e seguiu incomodando o Goiás. O
time esmeraldino por sua vez,
buscava nas bolas paradas e
Sidimar de cabeça quase marcou em sua estreia. Duas grandes chances desperdiçadas
pelo time rubro-negro, na primeira uma cabeçada de Churin e na segunda uma finalização de Airton próximo ao

gol de Tadeu.
Jair então fechou a casa,
esperando segurar o resultado,
enquanto o Atlético Goianiense foi para cima até o último se-

gundo de jogo, porém, o gol
não veio e o Goiás pode comemorar sua primeira vitória na
Série A, em cima do rival. (Especial para O Hoje)

FICHA
técNica
t
Atlético-GO 0x1 Goiás
Data: 8 de maio de 2022. Horário: 16h. Local: estádio antônio accioly, em Goiânia (Go). Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães
(Fifa/rJ). Assistentes: Michael correia (rJ) e thiago rosa de oliveira
(rJ). VAR: Pablo ramon Goncalves Pinheiro (rN). Cartão vermelho:
henrique Lordelo 25’1t (Goiás)Gol: elvis 1’2t (Goiás)
Atlético-GO: ronaldo; hayner
(édson), Wanderson, ramon
Menezes e arthur henrique
(churin); Baralhas (Luiz Fernando), Marlon Freitas e Jorginho;
shaylon, Wellington rato (airton)
e Léo Pereira (Jefferson).
Técnico: Umberto Louzer

Goiás: tadeu; apodi (Maguinho), sidimar, caetano, reynaldo e Danilo Barcelos; henrique Lordelo, Diego (Fellipe Bastos) e élvis (Matheus sales);
Dadá Belmonte (auremir) e Pedro raúl (Nicolas).
Técnico: Jair Ventura

SÉRIE C

TABELA DE JOGOS
RESULTADOS
BRASiLEiRçãO

chance de ampliar com Dadá
Belmonte, mas parou em Ronaldo. Apodi ainda teve mais
uma excelente chance, mas
escorregou na finalização.

SéRiE B
CRB x SAmPAiO CORRÊA-mA
REi PELé - 20h

SERiE C
APARECiDEnCE-gO x ViTÓRiA
AniBAL BATiSTA DE TOLEDO - 20h

No Anníbal Batista de Toledo,
Aparecidense recebe o Vitória
AA Aparecidense

Encerrando a quinta rodada
da primeira fase da Série C do
Campeonato Brasileiro, a Aparecidense, do técnico Eduardo
Souza, encara o Vitória, nesta segunda-feira (9), às 20h, no Estádio Anníbal Batista de Toledo.
Sem vencer há três jogos, o Camaleão, que ocupa, atualmente, a 16ª posição na tabela de
classificação, tenta se distanciar do Z4 da competição e brigar por uma das oito vagas
para o mata-mata.
Para o comandante da Cidinha, sua equipe enfrentará a
equipe com mais tradição da
competição. Por conta disso, ele
acredita que será um jogo difícil para a Aparecidense. No
entanto, ele crê que, muito por
conta da boa atuação no empate contra o Campinense, o
time goiano tem condições de
conquistar os três pontos.
“Sabemos da importância
do jogo. Sabemos também da camisa do Vitória. Para mim, dentre as equipes da Série C, é a
equipe com maior tradição. Eles
vêm de uma vitória, de uma troca de comando. Então, sabemos
da dificuldade que vai ser esse
jogo. Mas também sabemos da
qualidade da nossa equipe. Estamos vindo de um bom jogo
contra o Campinense, onde fizemos coisas boas e tivemos até
a chance de sair com o resultado positivo. E tivemos esses dias
para trabalhar e recuperar alguns atletas, que tiveram um
desgaste muito grande. E tam-

Eduardo Souza espera por um jogo difícil contra o Vitória
bém trabalhamos situações visando essa partida. Por ser um
jogo em casa, temos de nos impor. Acredito que vamos chegar
muito bem preparados para
conseguir essa vitória”, comentou Eduardo Souza.

Histórico

A partida desta segundafeira (9), no Anníbal Batista de
Toledo, será a primeira da
história entre Aparecidense e
Vitória. (Breno Modesto, especial para O Hoje)

FICHA
técNica
t
Aparecidense x Vitória
Data: 9 de maio de 2022. Horário: 20h. Local: estádio anníbal Batista de toledo, em aparecida de Goiânia (Go). Árbitro: Lucas Paulo torezin (Pr). Assistentes: heitor alex eurich (Pr) e Wagner Junior Bonfim Ledo (Pr)
Aparecidense: Pedro henrique; Luan sales, Lucas Gazal,
ricardo Lima e rodrigues; Daniel De Pauli, renato, rodriguinho e robert; alex henrique e Joãozinho.
Técnico: eduardo souza

Vitória: Lucas arcanjo; Daniel
Bolt (iury), Marco antônio (João
Pedro), alan santos e sanchez;
Léo Gomes, Dionísio e eduardo;
Jefferson renan, Guilherme
Queiroz e alisson santos.
Técnico: Fabiano soares
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Breno Modesto

Higo acredita que o torcedor colorado pode fazer a diferença na partida diante do Tricolor Carioca, na quarta (11)

possibilidadEs abertas
Breno Modesto
Na noite da última sexta-feira (6), o Vila Nova conquistou
sua primeira vitória na edição
de 2022 da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando
diante de seu torcedor, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o time comandado pelo
técnico Higo Magalhães fez
valer o mando de campo e
derrotou o Náutico por 2 a 0.
Após o término da partida, o comandante colorado,
em entrevista coletiva, mostrou alívio pelo encerramento da sequência negativa pela
qual o clube passava. Antes
do triunfo diante do Timbu, o
Tigre estava há nove jogos
sem vencer. De acordo com
Higo, faltavam alguns deta-

Após primeira vitória na Segundona, Higo quer
Tigre duelando de igual para igual com o
Fluminense, na Copa do Brasil
lhes, que são os que fazem a
diferença em uma partida
da Segundona.
“Não é fácil ficar nove jogos
sem vitória. Por mais que tenhamos perdido pouco, nós
empatamos muito. Isso não é
fácil. E é normal recebermos
críticas quando as coisas não
acontecem a nosso favor. Isso
é do futebol. É normal. Temos
de ter lucidez para conviver
com isso. E essa foi uma semana diferente, porque nós sabíamos que, em alguns jogos,
tivemos uma boa performan-

ce, mas não conseguimos vencer. Faltava aquela diferença
que a Série B te cobra. A Série
exige que você esteja intenso
durante o tempo todo, esteja
concentrado durante o tempo
todo, ser intenso durante o
tempo todo, ser competitivo o
tempo todo e ser simples”, disse Higo Magalhães.
Passada a euforia pelo primeiro resultado positivo na
segunda divisão nacional, o
Colorado volta suas atenções
para a Copa do Brasil, onde
recebe o Fluminense, na quar-

ta-feira (11), às 21h30, no Estádio Serra Dourada, que reabrirá suas portas depois de
mais de anos anos fechado.
Segundo Higo, os jogadores
farão todo esforço possível
para duelar de igual para
igual com a equipe carioca,
contando, principalmente,
com a energia vinda das arquibancadas.
“O nosso torcedor sempre
fez a diferença. Eu acredito
que o estádio estará muito
cheio, principalmente por conta dessa vitória (contra o Náu-

tico). O torcedor tem se mobilizado para ir e está confiante
que é possível brigar de igual
para igual (com o Fluminense).
Da nossa parte, vamos fazer de
tudo para contagiá-los dentro
do jogo, para ficarmos ainda
mais fortes com a energia que
vier da arquibancada. Do outro
lado, tem uma excelente escola. Um clube consolidado. Nem
preciso ficar aqui ressaltando
isso. Mas as possibilidades estão
abertas. E nós vamos lutar muito para representar muito bem
o nosso clube, para tentar duelar com igualdade e conseguir
essa vaga. Vamos com humildade e simplicidade, mas com
a confiança lá em cima de que
nós podemos ficar com a vaga”,
comentou o treinador. (Especial para O Hoje)
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Em comparação com o mesmo mês do ano passado, o número de goianos endividados cresceu 1,13%. Com isso, famílias lidam com problemas financeiros e emocionais

Goianos acumulam
dívida média de R$ 3 mil

Brasil figura na lista de países com inflação, juros e desemprego na casa dos dois dígitos
Daniell Alves
Com a inflação, juros e desemprego na casa dos dois dígitos, milhares de famílias
brasileiras convivem, em média, há 2 anos com o endividamento. Cada vez mais comum, a falta de dinheiro para
pagar os boletos que se acumulam, pode levar ainda a
problemas, além de financeiros, emocionais. A ‘tríplice coroa’ da tragédia econômica
enfrentada País adentro coloca o Brasil na lista de países
com esses indicadores acima
dos dois dígitos.
Em comparação com o
mesmo mês do ano passado, o
número de goianos endividados cresceu 1,13%, num índice abaixo da média da região
Centro-Oeste, que foi de
2,46%, e da média nacional
que foi de 5,59%.
Os levantamentos do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC)
mostram um equilíbrio no que
se refere ao gênero, sendo
50,54% homens e 49,46% mulheres. O número de endividados por faixa etária aponta
que as pessoas entre 30 a 39
anos são as mais endividadas,
sendo 26,23% do total, seguidos
por quem tem entre 40 a 49
anos (22,35%), 50 a 64 anos
(19,59%). Do total, apenas
7,68% dos inadimplentes são
jovens entre 18 e 24 anos.
Em abril de 2022, cada consumidor negativado da cidade
devia, em média, R$ 3.939,34
na soma de todas as dívidas.
Os dados ainda mostram que
35,30% dos consumidores da
cidade tinham dívidas no valor de até R$ 500, percentual
que chega a 50,39% quando se
fala de dívidas de até R$ 1.000.

Em abril, o número de contas em atraso de moradores da capital cresceu 4,37% em relação ao ano passado
O tempo médio de atraso dos
devedores negativados de
Goiânia é igual a 27,6 meses,
sendo que 33,41% dos devedores possuem tempo de inadimplência de 1 a 3 anos.
“Os dados mostram que a sociedade continua sofrendo os
impactos econômicos causados
pela pandemia. Por outro lado,
nota-se uma maior tendência de
procura por formas de quitar as
contas atrasadas. Em campanhas de renegociação de dívidas, por exemplo, a demanda
tem sido cada vez maior”, avalia o presidente da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) Goiânia, Geovar Pereira.
Em abril deste ano, o número de contas em atraso de
moradores da capital de Goiás
cresceu 4,37%, em relação ao
mesmo período de 2021. Já na
passagem de março para abril
de 2022, o número de dívidas

cresceu 1,23%. Os bancos lideram o ranking dos setores
onde há mais inadimplência em Goiânia, correspondendo a 55,85%. Na sequência estão os serviços de comunicação (13,83%); comércio (12,51%); outros (9,05%);
e água e luz (8,76%).
“O consumidor deve estar
atento às dívidas feitas no
cartão de crédito. Pagar a fatura integralmente, reduzir o
limite e ponderar a necessidade da compra são algumas
formas de não cair na inadimplência junto aos bancos”,
finaliza Geovar Pereira.

Linha de crédito
para endividados

Pessoas físicas e microempreendedores individuais
(MEIs) em Goiás poderão ter
acesso a linha de crédito do Governo Federal, por meio do

Programa de Simplificação do
Microcrédito Digital, o SIM Digital, criado por uma medida
provisória. Em Goiânia, são
cerca de 275 mil famílias endividadas. De acordo com o
governo, para pessoas físicas
com atividades ligadas à prestação de serviços, será liberado
um crédito de até R$ 1.000 que
vão ser pagos em até 24 parcelas, com taxa de juros a partir de 1,95% ao mês.
Para os microempreendedores individuais (MEIs), o crédito é de até R$ 3 mil e pode ser
quitado em até 24 parcelas a
uma taxa de 1,99% ao mês. De
acordo com o Ministério da
Economia, 18 milhões de MEIs
terão acesso a essa democratização do crédito por meio do
SIM Digital.
O empréstimo será liberado mesmo para as pessoas
que estão com restrição de

crédito, os chamados negativados. A linha será ofertada
pela Caixa Econômica Federal
e o benefício pode chegar a 30
milhões de pessoas. É a primeira vez que o banco público faz a liberação para pessoas
negativadas. Os empréstimos
vão levar em conta a realidade social desses empreendedores e oferecer condições
favoráveis, de acordo com a
capacidade de pagamento.
De acordo com a última
pesquisa divulgada pela Federação do Comércio de Goiás
(Fecomércio-GO), a Capital possuía cerca de 275 mil famílias
endividadas. A pesquisa aponta que o cartão de crédito é o
principal motivo do endividamento para 78% das famílias
endividadas, por ser um crédito mais acessível e rápido,
mas também bem mais caro.
As famílias com menor renda continuam tendo mais dificuldade para pagar suas contas.Entre as famílias com contas em atraso, a maioria tem
renda de até 10 salários mínimos. Segundo o estudo, a
maioria tinha contas em atraso há mais de 90 dias e estava
com o orçamento comprometido com dívidas por mais de
um ano. Além disso, 62% das
famílias tinham entre 11% e
50% da renda comprometida
com dívidas.
Por outro lado, o número de
endividados caiu em 10% de
2020 para 2021. Conforme dados da Fecomércio, o percentual de consumidores teve redução de 63,9% para 53,9%. O
consultor de economia e investimentos da Fecomércio,
Bruno Ribeiro, explicou que
os dados apontam um crescimento da economia local.

Legislação federal busca auxiliar renegociações
O consumidor endividado que não consegue mais
pagar os débitos e tem dificuldades em manter os gastos básicos para sobreviver
encontrou uma saída para
se reerguer com aval da Justiça e sem sofrer assédio dos
cobradores. Em vigor desde
julho, a Lei 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, aumenta a
proteção de consumidores

com muitas dívidas e cria
mecanismos para conter assédios por parte das instituições financeiras.
A lei, que alterou o Código
de Defesa do Consumidor,
criou um instrumento de renegociação em bloco das dívidas nos tribunais estaduais de
Justiça. Num procedimento semelhante às recuperações judiciais realizadas por empresas, a pessoa física pode fazer

uma conciliação com todos os
credores de uma única vez,
criando um plano de pagamentos que caiba no bolso.
Além dos tribunais, a lei
autoriza que a conciliação em
bloco seja feita em órgãos
como o Procon, Ministério Público e a Defensoria Pública,
que compõem o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Todos os credores são
chamados para a audiência, a

fim de conhecer a situação do
consumidor inadimplente e
receber uma proposta de pagamento que leve em conta os
limites orçamentários.

Procedimentos

O primeiro passo que o consumidor superendividado deve
seguir, segundo a nova lei, consiste em procurar a Justiça deste estado, que encaminhará o
caso ao núcleo de conciliação e

mediação de conflitos relacionados a dívidas. Sozinha ou
acompanhada de um representante legal, a pessoa deve informar à Justiça as dívidas totais e o orçamento doméstico,
detalhando valores e para
quem deve. Em seguida, os
credores são convocados para
a audiência de conciliação, na
qual o endividado vai propor o
plano de pagamento. (Especial para O Hoje)

10

n

ohoje.com
GOIÂNIA, SEGUNDA-FEIRA, 9 DE MAIO DE 2022

CIDADES
Reprodução

Jurídica
Manoel L. Bezerra Rocha

| juridica@ohoje.com.br

TRF1 decide que para responsabilização
da União exige dolo ou culpa
Linhagem é presente na Ásia, no Pacífico, no Oriente Médio e na África

Cepa da dengue
mais disseminada
no mundo
é encontrada
em Aparecida
Ítallo Antkiewicz

A 6ª Turma do Tribunal Regional Federal
da 1ª Região (TRF1) negou provimento à apelação da sentença em ação que o autor objetivava indenização por danos materiais e
morais decorrentes do furto de uma motocicleta no estacionamento do batalhão onde
o requerente prestava serviço militar obrigatório. Ao julgar o caso, o relator, desembargador federal Daniel Paes Ribeiro, destacou que, tratando-se de furto de veículo, ato
praticado por terceiros, a responsabilidade
da União pela alegada falta de prestação de
serviço de vigilância é subjetiva. Por isso depende da demonstração de dolo ou culpa, na
modalidade de imprudência e negligência,
não se aplicando, ao caso, o disposto no art.
37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, como
pretendia o autor da ação. O desembargador
federal destacou ainda que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu que “o poder
público deve assumir a guarda e responsa-

Desjudicialização

Aparecida de Goiânia tem o primeiro caso identificado
no Brasil do genótipo cosmopolita do sorotipo 2 do vírus da
dengue, que é considerado o mais disseminado no mundo.
A linhagem é presente na Ásia, no Pacífico, no Oriente Médio e na África. A informação foi divulgada pela Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz).
A identificação foi realizada em fevereiro em uma amostra referente a um caso ocorrido no final de novembro na
cidade da Região Metropolitana de Goiânia. O estudo é da
Fiocruz, em parceria com o Laboratório Central de Saúde Pública de Goiás (Lacen-GO).
Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, a detecção foi comunicada imediatamente às secretarias municipal e estadual
de Saúde e ao Ministério da Saúde (MS).

O Senado promove
sessão de debates temáticos para discutir o projeto de lei que dispõe sobre a desjudicialização
da execução civil (PL
6.204/2019). O requerimento da sessão temática
(RQS 276/2022) foi apresentado pelo senador
Marcos Rogério (PL-RO),
relator do projeto. Ele

Cepa mais disseminada do mundo

Boa iniciativa

O genótipo cosmopolita do sorotipo 2 do vírus da dengue está presente na Ásia, no Pacífico, no Oriente Médio e na África, mas nunca havia sido encontrado no território brasileiro.
De acordo com a Fiocruz, a identificação em Aparecida
representa o segundo registro oficial desse genótipo nas Américas. O primeiro foi após um surto em Madre de Dios, no
Peru, em 2019.
A Fundação explica que o vírus da dengue possui quatro
sorotipos, são eles: 1, 2, 3 e 4. Segundo eles, cada um pode
ser subdividido em diferentes genótipos, por causa das variações genéticas. De acordo com o estudo, o genótipo cosmopolita é um dos seis genótipos do sorotipo 2.
Atualmente, a linhagem asiático-americana, que também
pode ser denominada como genótipo 3 do sorotipo 2, é a que
circula no Brasil. No entanto, como o genótipo cosmopolita
tem a capacidade de se espalhar facilmente, a chegada dessa cepa território brasileiro gera uma preocupação aos pesquisadores, segundo a Fiocruz.

Pesquisadores descartam relação com surto em Goiás

Segundo o Ministério da Sáude (MS), a cada 100 mil moradores de Goiás, 1,3 mil têm ou tiveram dengue em 2022.
O órgão indica que essa incidência é cinco vezes maior do
que a média em todo o Brasil, que é de 254 diagnósticos para
cada grupo do mesmo número de pessoas. Apesar disso, os
pesquisadores da Fiocruz descartam a aparição da nova cepa
com o surto vivido no estado.
De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz, a possibilidade
de associação entre a linhagem cosmopolita e o aumento de casos no estado goiano é descartada, até o momento, com base no
sequenciamento genético de amostras feito em Goiás.
O estudo apontou, ao todo, cerca de 60 genomas nas duas
primeiras semanas de fevereiro. As amostras encontradas
eram do sorotipo 1 e do sorotipo 2 e apenas uma delas era
do genótipo cosmopolita. As demais, conforme a Fiocruz,
eram do genótipo asiático-americano.

Origem

O achado representa o segundo registro oficial desse genótipo nas Américas, após um surto no Peru, em 2019. As análises feitas no Brasil mostram que a linhagem encontrada é
semelhante a dois microrganismos isolados durante o surto registrado na província de Madre de Dios, no Peru. Porém,
ainda não é possível dizer que o genótipo cosmopolita foi introduzido no Brasil a partir do país vizinho. A suspeita é que
tenha chegado a partir da Ásia, por meio de viagens intercontinentais.
Segundo a Fiocruz, as secretarias municipal e estadual de
Saúde e o Ministério da Saúde foram comunicados. Os pesquisadores publicaram um artigo na plataforma de pré-print
medRxiv.
Os pesquisadores ressaltam que entre as principais ações
para conter a disseminação da dengue está a eliminação de
depósitos de água parada, que podem se tornar criadouros
do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença.
Além das ações de combate à dengue, os pesquisadores
enfatizam a importância de intensificar a vigilância genômica do agravo para mapear a possível circulação da linhagem cosmopolita e compreender melhor as rotas de introdução do vírus no país.
A identificação do genótipo cosmopolita do vírus da dengue foi realizada a partir de um projeto de vigilância genômica de arbovírus em tempo real, liderado pelo Laboratório
de Flavivírus do IOC/Fiocruz. (Especial para O Hoje)

bilidade do veículo quando este ingressa em
área de estacionamento pertencente a estabelecimento público, apenas, quando dotado
de vigilância especializada para esse fim”.
Nesse sentido, o magistrado ressaltou que,
para a configuração da responsabilidade civil, é necessária a presença dos seguintes
pressupostos: ação ou omissão (dolo ou culpa); ocorrência de dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. “No caso dos
autos, o estacionamento, pertencente ao 5º
Batalhão de Engenharia e Construções do
Exército Brasileiro, não sendo dotado de vigilância especializada para esse fim, observado, também, que a existência de cartão de
acesso ao referido local não implica em assunção de obrigação do referido ente público de cuidar dos automóveis nele estacionados, visto que a vigilância do local é destinada
a resguardar o patrimônio público e não o de
terceiros”, salientou.

Tramita na Casa de
Leis o projeto nº 1995/22,
de autoria do líder do
Governo, deputado Bruno Peixoto (UB), que propõe instituir o Banco de
Ração Pet e Utensílios
para Animais Pets em
Goiás. De acordo com o
texto, o banco vai rece-

afirma que o país precisa
repensar o seu modelo
de execuções civis para
dar mais eficiência e agilidade aos processos. Segundo Marcos Rogério,
um magistrado brasileiro é responsável por 4
mil processos, em média, o que atrasa a resolução de problemas pelo
Poder Judiciário.

ber as doações de ração
e de objetos para o uso
dos animais de estimação e fará a distribuição para abrigos, instituições protetoras, protetores independentes e
pessoas ou famílias em
estado de vulnerabilidade alimentar.

Juízes da Justiça
Militar debatem
segurança
cibernética
Um grupo de juízes federais
da Justiça Militar da União (JMU)
empenhou-se a debater sobre o
Projeto de Lei (PL 4939/20) que
trata sobre as diretrizes do Direito da tecnologia da informação e as normas de obtenção e
admissibilidade de provas digitais na investigação e no processo, além de outras providências. A proposta está em trâmite na Câmara dos Deputados.

CDH da Câmara debaterá abuso
e exploração de crianças e adolescentes
A Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados promove audiência pública na quinta-feira (12) em alusão
ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A
data, 18 de maio, foi instituída pela Lei 9.970/00
para lembrar o assassinato da menina Araceli Crespo, sequestrada, violentada e morta no
ano de 1973 aos 8 anos de idade. Segundo as
deputadas, mais do que marcar a data, o objetivo da audiência pública é "debater sobre os

avanços e retrocessos no panorama das políticas públicas no Brasil e os impactos no enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, incluindo o trabalho infantil
como uma das piores formas de exploração sexual." As deputadas autoras do requerimento
lembram levantamento feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em parceria com
Unicef segundo o qual cerca de 100 crianças e
adolescentes são vítimas de violência sexual no
Brasil diariamente.

RÁPIDAS

t

2 Sexta Turma do STJ – Suspensão do serviço comunitário na epidemia não conta como
pena cumprida.

Moradores de Goiânia podem marcar
consultas na rede pública por WhatsApp
Goiânia ampliou o serviço de
marcação de consultas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), e
moradores da Capital podem fazer agendamento via WhatsApp, para atendimento com
clínico geral, ginecologista/obstetra e pediatra, especialidades
que integram a chamada atenção primária à saúde. Se houver
necessidade de encaminhamento a outras especialidades,
o paciente será encaminhado
após consulta na rede primária.
O serviço já está em funcionamento, e o cidadão só
precisa salvar o número (62)
3524-6305 na agenda do celular e iniciar o atendimento,
que é 100% on-line.
“A oferta deste serviço tem
como objetivo ampliar o aces-

so da população a consultas especializadas. WhatsApp é uma
ferramenta utilizada pela grande maioria das pessoas. Ao disponibilizarmos consultas nesse formato, facilitamos o acesso à saúde pelo goianiense”,
afirma o prefeito Rogério Cruz.
O secretário municipal de
Saúde, Durval Pedroso, explica que pelo aplicativo, além de
agendar consultas, também é
possível obter informações
sobre Covid-19, como sintomas, pontos de vacinação e de
testagem disponíveis diariamente pelos sete distritos sanitários de Goiânia.
“Vale lembrar que o Teleconsulta, pelo número 0800-6461560, continua em funcionamento, e oferece os mesmos ser-

viços do WhatsApp”, ressalta.
O horário de atendimento
via WhatsApp é das 07h às
19h, todos os dias da semana,
inclusive aos sábados, domingos e feriados, e o agendamento pode ser feito para todos os
Centros de Saúde (CS), Unidades de Saúde da Família (USFs)
e Centros Integrado de Atenção
Médico Sanitária (Ciams) de
Goiânia, que contam diariamente com profissionais nas
áreas de clínica geral, ginecologia/obstetrícia e pediatria.
O atendimento é autoexplicativo, e assim que o cidadão
inicia a conversa, recebe uma
mensagem com os detalhes do
serviço e como proceder para
agendar a consulta. (Ítallo Antkiewicz, especial para O Hoje)
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Frente fria chega a
Goiás nesta terça-feira
Na Capital, a
mínima deve ser de
16ºC, com chances
de chuvas isoladas
Daniell Alves
Os goianos já podem preparar o casaco. Nesta terçafeira (10), uma frente fria chega ao Estado, com queda de
temperatura mais acentuada
principalmente na região Sudoeste do Estado, com mínima
de 12°C, segundo previsão do
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Na Capital, a
mínima deve ser de 16ºC. As informações são da chefe regional do Inmet, Elizabete Alves,
em entrevista ao O Hoje.
“Isso significa que a atmosfera vai continuar instável e variando entre aumento de nuvens e chuvas isoladas e declínio de temperatura principalmente na região sudoeste (Jataí, Rio Verde e Mineiros)”,
aponta ela. O Estado tem registrado temperaturas mais
baixas pela manhã e à tarde o
sol aparece, deixando a temperatura mais alta.
O fenômeno é chamado de
amplitude térmica, explica a
chefe do Inmet. “À noite, principalmente quando não tem
nuvem no céu, perde radiação,
perde energia para a atmosfera. A superfície fica mais fria na
medida que vai amanhecendo.
A gente tem aquela perda de
radiação esfria bastante pela
manhã. Com o nascer do sol,
vai aquecendo novamente e
atinge temperaturas mais elevadas”, diz.
Segundo ela, quando tem
atuação de frente fria os ventos
são mais frios e a corrente de
ar, acaba ocasionando resfriamento da superfície, declinando a temperatura pela manhã.
“Quando a frente fria é mais intensa fica a nebulosidade, mas

A queda de temperatura mais acentuada será na região Sudoeste do Estado, com mínima de 12°C
não irá aquecer da mesma forma. Temos essas condições nesse período de outono e inverno,
quando predomina a amplitude térmica”, afirma.

Chuvas isoladas

A frente fria desta semana
tem condições de chuva em
Goiânia e na região CentroSul do Estado, podendo ocorrer
de forma isolada. “Há uma
tendência de uma nebulosidade mais fechada. Em maio,
ocorrem pancadas de chuva,
mas são poucas. Normalmente
o mês tem essa condição de
chuva na Região Sudoeste. A
tendência de temperatura é
em torno de 12°C e em Goiânia
17°C”, informa Elizabete.

Distribuição desigual

Contudo, chove bastante em
determinadas regiões e em outras não. O gerente do Centro de
Informações Meteorológicas e

Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), André Amorim, explica que
ocorreram chuvas mais volumosas em fevereiro, mas em
compensação março foi 60% a
menos do previsto. “É um descompasso. Se formos analisar os
números, os pancadões de chuva não foram bem distribuídos”,
avalia André.
A distribuição irregular das
chuvas no Estado é atribuída
ao fenômeno La Niña, ressalta
o gerente do Cimehgo. Ele explica que o fenômeno interfere na produção de frente fria.
“Estamos com poucas frentes
avançando no País e nós dependemos dessas frentes frias
para que chova. Com menos
chuvas, a temperatura tende a
aumentar e a umidade do ar a
se reduzir”, informa.
Outros fatores também
contribuem na falta de chuvas de forma regular em
Goiás. É um acúmulo de acon-

tecimentos dos últimos anos.
“Tivemos uma irregularidade
nos últimos cinco anos, com
baixos índices pluviométricos”, aponta André.
Por outro lado, o grande
volume de chuva em fevereiro trouxe uma melhor recuperação dos reservatórios de
água. “Se observamos as chuvas começaram a se encerrar
em março redução significativa. Em abril choveu abaixo
da climatologia”, afirma. Desse modo, o uso racional da
água é de extrema importância para evitar a escassez no
período de estiagem.

Abastecimento

O gerente do Cimehgo aponta que as chuvas também contribuíram para encher os reservatórios. Entretanto, a recomendação é para que a economiza seja palavra de ordem.
Goiânia conta com o abasteci-

mento de água tratada universalizado, garantindo aos cidadãos goianienses o acesso ao
serviço. Essa realidade supera
a média brasileira para o quesito: 83,3%, segundo o mais recente diagnóstico do Sistema
Nacional de Informações sobre
Saneamento (Snis).
Existem três sistemas produtores, que utilizam dois mananciais: Meia Ponte (captação superficial) e Mauro Borges/João Leite (água represada).
O Sistema Meia Ponte é constituído pela Captação Meia Ponte e pela Estação de Tratamento de Água (ETA) Meia Ponte,
cuja capacidade de tratamento
é de 2.000 l/s. Já o Sistema Mauro Borges/João Leite engloba a
Barragem João Leite, a ETA
Mauro Borges e a ETA Jaime Câmara – que têm capacidade de
tratamento de 4.000 l/s e 2.000
l/s, respectivamente. (Especial
para O Hoje)

Publicidade
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Ucrânia diz que mulheres e
crianças saíram de siderúrgica
Ataque russo ao
local continua em
andamento
Todas as mulheres, crianças
e idosos foram retirados da siderúrgica de Azovstal em Mariupol, afirmou a vice-primeira-ministra da Ucrânia no último sábado (7), apesar de os
militares terem dito que um
ataque russo ao local estava em
andamento.
“Esta parte da operação
humanitária em Mariupol
acabou”, escreveu a vice-primeira-ministra, Iryna Vereshchuk, no aplicativo de mensagens Telegram.
O Ministério da Defesa da
Rússia também anunciou a
conclusão da operação para
retirar civis da siderúrgica. Em
uma publicação online, o ministério disse que 51 pessoas foram resgatadas desde que a
operação de três dias começou
na quinta-feira. Os 51 eram 18
homens, 22 mulheres e 11
crianças, acrescentou.
A siderúrgica da era soviética, o último bastião às
forças ucranianas em Mariupol, tornou-se um símbolo da
resistência à operação mais
ampla da Rússia de tomar
faixas do leste e do sul da
Ucrânia durante a guerra que
já dura 10 semanas.
Sob intenso bombardeio,
soldados e civis estavam presos
há semanas em abrigos profundos e túneis subterrâneos
que cruzam o local, com pouca
comida, água e remédios.
As forças russas, apoiadas
por tanques e artilharia, tentaram novamente invadir
Azovstal neste sábado, afir-

Vários grupos de civis deixaram o complexo na última semana, durante pausas nos combates
mou o comando militar, parte
de um ataque feroz para desalojar os defensores ucranianos na cidade estratégica com
um porto no Mar Azov.
Mariupol ficou em ruínas
por semanas de bombardeio
russo e a siderúrgica foi praticamente destruída. Vários grupos de civis deixaram o complexo na última semana, durante pausas nos combates.
Mais cedo neste sábado, a
agência de notícias russa Interfax citou separatistas apoiados por Moscou na região de
Donetsk, na Ucrânia, dizendo
que mais 50 pessoas haviam
sido retiradas do local sitiado.
A retirada de civis da siderúrgica de Azovstal --mediada

pela ONU e pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha-- começou no último fim de semana,
mas foi paralisada durante a semana por novos combates.
O prefeito da cidade estimou esta semana que 200 civis
ficaram presos na siderúrgica.
O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse em
um discurso por vídeo no fim
da noite de sexta-feira que a
Ucrânia trabalhava diplomaticamente para resgatar soldados barricados dentro da siderúrgica. Não ficou claro quantos deles ainda estão lá.
Os soldados prometeram
não se render. Autoridades
ucranianas temem que forças
russas querem eliminá-los até

segunda-feira, a tempo das comemorações de Moscou da vitória da União Soviética contra
a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial.
O presidente russo, Vladimir Putin, declarou vitória
em Mariupol em 21 de abril,
ordenou o fechamento da siderúrgica e pediu que as forças ucranianas baixassem as
armas. Mas a Rússia posteriormente retomou o seu ataque ao local.
Questionado sobre os planos
da Rússia para marcar o aniversário de segunda-feira em
partes da Ucrânia que controla,
o porta-voz do Kremlin, Dmitry
Peskov, disse na sexta-feira que
“chegará a hora de marcar o Dia

da Vitória em Mariupol”.
Moscou chama o que está
fazendo desde 24 de fevereiro
de uma “operação militar especial” para desarmar a Ucrânia e livrá-la do que considera
ser um nacionalismo anti-russos fomentado pelo Ocidente.
Ucrânia e o Ocidente dizem
que a Rússia lançou uma guerra sem provocações.
Mariupol, que fica entre a
península da Crimeia -tomada por Moscou em 2014- e partes do leste da Ucrânia
controladas por separatistas
apoiados pela Rússia desde
aquele ano, é chave para ligar
os dois territórios controlados
pela Rússia e para bloquear exportações da Ucrânia. (ABr)

No aniversário da 2ª Guerra, Zelenskiy

diz que o mal voltou à Ucrânia
O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse neste
domingo (8) que o mal havia
retornado à Ucrânia, mas que
Kiev prevalecerá, em um discurso emocionado no momento que a Europa marca a rendição da Alemanha nazista na
Segunda Guerra Mundial.
A invasão da Ucrânia pela
Rússia em 24 de fevereiro, que
já matou milhares e deslocou
milhões de pessoas, terminou
77 anos de paz, disse ele no Dia
da Memória e Reconciliação da
Ucrânia. A Ucrânia lutou ao
lado da Rússia como parte da
União Soviética na Segunda
Guerra Mundial.
Seu discurso em vídeo, gra-

vado em frente a edifícios de
apartamentos carbonizados
por ataques de mísseis russos,
aconteceu um dia antes do líder do Kremlin, Vladimir Putin,
comemora a vitória soviética
com um vasto desfile militar.
"A escuridão voltou à Ucrânia
décadas após a Segunda Guerra
Mundial. O mal voltou", disse Zelenskiy. "De uma forma diferente, sob slogans diferentes,
mas com o mesmo propósito"
"Nenhum mal pode escapar da responsabilidade, ele
não pode se esconder em um
bunker", disse.
O líder nazista Adolf Hitler
passou os últimos dias de sua
vida em um bunker em Berlim,

Presidente diz que ucranianos prevalecerão

onde cometeu suicídio nos últimos dias da guerra.
Zelenskiy não nomeou Putin em todo seu discurso, mas
usou uma linguagem firme
para expressar seu horror perante a devastação.
Moscou chama suas ações
de uma "operação especial"
para desarmar a Ucrânia e livrá-la do que a Rússia chama
de "nazistas" e do nacionalismo anti-russo fomentado
pelo Ocidente.
A Ucrânia e o Ocidente dizem que a Rússia lançou uma
guerra de agressão sem provocação e descartam a retórica sobre os nazistas como propaganda. (ABr)

Muitas mulheres que vivem em áreas urbanas não cobriam o rosto

Taliban ordena
que mulheres afegãs
voltem a cobrir o rosto
O governo do Taliban
no Afeganistão ordenou,
neste sábado, que as mulheres cubram os seus rostos em público, em um
retorno a uma política
marcante de seu governo
anterior linha-dura e um
aumento de restrições que
causou indignação no país
e no exterior.
Um decreto do líder supremo do grupo, Haibatullah Akhundzada, disse que
se uma mulher não cobrir o
rosto quando estiver fora de
casa, seu pai ou parente
masculino mais próximo
receberia uma visita e poderia ser preso ou demitido
de cargos públicos.
“Pedimos que o mundo
coopere com o Emirado Islâmico e o povo do Afeganistão. Não nos incomode.
Não traga mais pressão
porque a história é teste-

munha. Afegãos não serão
afetados pela pressão”,
disse Mohammad Khalid
Hanafi, ministro da Propagação de Virtude e Prevenção de Vício, em uma
entrevista coletiva.
A cobertura facial
ideal é a burca azul, que
era obrigatória para as
mulheres em público durante o governo anterior
do Taliban, entre 1996 e
2001, afirmou o grupo.
A maioria das mulheres
no Afeganistão usa lenço na
cabeça por motivos religiosos, mas muitas em áreas urbanas, como Cabul, não cobrem os seus rostos.
O Taliban recebeu críticas intensas de governos ocidentais, mas também de estudiosos religiosos e nações islâmicas, por limitar os direitos das mulheres. (ABr)
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Fotos: Guilherme de Andrade

Marina Sena em sua primeira
apresentação em Goiânia

A cena cultural goiana ganha
mais uma joia: o festival Obalalá
Em sua estreia, o evento se
coloca no mesmo nível dos
grandes festivais de música
alternativa da cidade
Guilherme de Andrade e
Isabella Lima
Aconteceu na última sextafeira (6) a primeira edição do
Festival Obalalá, em Goiânia. O
Palácio da Música, no centro cultural Oscar Niemeyer, abrigou o
evento que contou com cinco
atrações ao longo da noite. O
principal nome do festival foi o
da cantora Marina Sena, diva da
música em ascensão, que performou seu novo álbum ‘ De primeira’, lançamento que já ultrapassou a marca de 7,5 milhões de visualizações nas plataformas de streaming.
A pista do festival foi aberta com a discotecagem de Odara Kadiegi (DF), que trouxe o
ancestral e o futurístico em
seu som. Na sequência veio a
DJ Gabi Matos (GO) que explorou as influências do Norte do país com ritmos como o
Tecnobrega, a Cumbia e o Reggae. Antecedendo a atração
principal da noite, tivemos o
set repleto de brasilidades da
DJ Tata Ogan (RJ), que convidou ao palco a cantora Bruna
Mendez para um feat ao vivo
com as duas artistas.
Com atmosfera de romance
tropical, a apresentação de Marina Sena lotou e agitou o Palácio da Música. A multidão
acompanhou a cantora a plenos pulmões ao som de hits
como ‘Por supuesto’, ‘Ombrim’
e ‘Me toca’. Durante coletiva de
imprensa, a artista revelou
para o jornal ‘O Hoje’ que se

sentiu muito acolhida em Goiânia pois a capital a lembrou de
sua cidade natal, e prometeu
certamente voltar. Finalizando
seu comentário, Marina promete ainda: “Podem ficar atentos porque têm lançamento
novo ainda esse ano”.

A produção do evento

A noite foi finalizada com
um setlist de um dos produtores do evento, o DJ Bruno Caveira que trouxe à pista ritmos
como o Dub, o Afrobeat e o
Trip Hop. Falando de suas expectativas para o futuro do
festival, Caveira conta: "O que
faz a pista ferver é juntar pessoas com várias vivências. O
Obalalá vai ser o festival do respeito e da ferveção”. O festival
se mostrou também engajado
com causas sociais e políticas
de muita relevância.
Com nome em homenagem ao ícone brasileiro João
Gilberto, a Obalalá surgiu
como um projeto sonoro de
pesquisas em vinil, iniciado
por Caveira em 2017 ao lado
do DJ goiano Sabará. “Inicialmente era somente uma
discotecagem. Com o tempo se
tornou um festival que mistura bandas e DJ 's em um formato para contemplar o show
com pegada de balada”, conta
Bruno ao ressaltar que o festival traz para a capital goiana artistas que estão fora do
mainstream, permitindo novas descobertas do público.
(Especial para O Hoje)
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Para além da crença
Gaúcho Marcelo Zago propõe incursão na espiritualidade a
partir de Roger, personagem refém da sociedade moderna

Após o sucesso de Chica Boom em português,
Henrique Ventura lança a versão em espanhol

Ritmo
internacional
Henrique Ventura lança versão
em espanhol de 'Chica Boom' clipe
em português ultrapassou 1 milhão
de visualizações em 10 dias
Sobre Henrique Ventura

Elysia Cardoso
Henrique Ventura lança a versão em espanhol
de ‘Chica Boom’. No último
dia 22, o cantor apresentou
ao público a versão em português que, em 10 dias, ultrapassou 1 milhão de visualizações. A faixa é um
reggaeton dançante, com
toques de mistério, sensualidade e romance, mistura
elementos da música caribenha e latina, com a pegada rítmica sertaneja e uma
batida eletrônica.
“Além de trazer a latinidade para o Brasil, quero levar mais do nosso país pro
mundo! A fusão entre as
culturas e as pessoas soma
para todos os lados", afirmou Henrique. A canção
ganhou uma nova versão
em clipe gravado no Clube
Concórdia, um dos patrimônios históricos de Curitiba, construído em 1886.
"Tanto a música quanto o
clipe nasceram por uma
união de pessoas de diversas áreas. Uma junção de artes, talentos, histórias e
energias em prol da canção.
A intenção é sempre levar
alegria para o público!", revelou o artista.
Um desses talentos assina a produção musical da
faixa: Ivan Miyazato, que
acumula prêmios como o
Latin Grammy e já produziu
artistas como Gusttavo
Lima, Zé Neto e Cristiano,
Luan Santana, Michel Teló,
Maiara e Maraisa, entre outros. A composição também
ganhou nomes de peso e
foi feita por Henrique Ventura em parceria com Victor
Gregório, Thiago Machado e
Marco Aurélio, autores de
grandes hits, como “Camaro
Amarelo”.

Henrique Ventura é natural de Curitiba, Paraná, e
sua história na música começa ainda antes de nascer.
Na barriga de sua mãe, o
cantor já demonstrava que
a música seria uma
de suas grandes paixões.
Aos 5 anos, começou a fazer
aulas de piano, aos 7 de
violão e aos 11 escreveu
sua primeira canção. Com
influências que vão desde a
música clássica, passando
pelo pop, eletrônica, funk e
sertanejo, Henrique se encontrou no Reggaeton. "Quero trazer ainda mais latinidade para o Brasil, e levar
essa mistura pra fora do
país", revela o artista.

“Além de trazer
a latinidade para
o Brasil, quero
levar mais do
nosso país pro
mundo!” revela
o artista
Músico, compositor, cantor e produtor musical,
anunciou em 2019 seu primeiro álbum. O trabalho
chamou a atenção do mercado, e rendeu o convite
para uma turnê em Portugal, abrindo os shows de
Vitor Kley. Durante a pandemia, lançou "Ansiedade",
canção que trouxe uma reflexão sobre a sensação que
muitas pessoas experimentaram naquele momento.
No final de 2021, apresentou
a dançante ‘Vai’. (Especial
para O Hoje)

Roger, personagem principal de 'O
jovem & a praia', é
capaz de representar qualquer adolescente ao fim do
período escolar,
sem saber o que deseja do futuro. O advogado, professor
e palestrante Marcelo Zago inspirouse em mais de uma
personalidade mediúnica para dar
vida ao protagonista e desenvolver
uma narrativa sobre descobertas.
Publicado pela
Editora Age e prefaciado por Gilson
Luis Roberto, médico presidente da
Associação MédicaEspírita do Brasil, o
livro é dividido em
24 capítulos. Ambientada inicialmente em Porto
Alegre, cidade natal do escritor, a
história ganha ares
do litoral com a
primeira descoberta do personagem: é na praia
que ele se sente
bem e quer começar a vida adulta.
Sem o apoio emocional e
ajuda financeira da família, já que os pais não aceitaram o abandono do futuro promissor que tinha, Roger iniciou a jornada sozinho. O personagem, antes
refém das imposições da sociedade moderna, rompe os
laços e segue convicto a procura do seu caminho. Assim
como o jovem faz, o escritor
convida o leitor a mergulhar na espiritualidade que

existe dentro de cada um
em busca de novos valores.
Todos os direitos autorais
da obra são destinados a entidades beneficentes. Segundo o escritor, todos os ensinamentos da espiritualidade foram recebidos pela humanidade de graça. “O livro
é direcionado ao conhecimento de pessoas leigas, o
que me leva a ter a obra
como um ato de caridade”,
complementa Marcelo.

Sobre o autor

Marcelo Zago é advogado
empresarial há quase três
décadas. É CEO da Zago Advocacia Empresarial e coordena equipes em diversas
áreas do Direito. É palestrante e voluntário desde o
final da década de 1980 em
diversas instituições, como
Sociedade Bezerra de Menezes – em que é Conselheiro –, Hospital Espírita de
Porto Alegre, entre outras.

Marcelo Zago é palestrante e voluntário desde o final da década de 1980 em diversas instituições

RESUMO De NoVeLas
t
o Clone
Zein gosta de saber que
Jade está livre. Yvete chega na
boate e alicinha mente que
Zein está pensando em fazer
uma surpresa para ela. clarice
é avisada que Nando também
está preso na “boca”. edna avisa anita que a sua vingança
nem começou. Jade dança para
Leo. Lucas se atraca com ele,
Jade sai correndo e os dois acabam emocionados trocando
confidências sobre a insegurança que sentem.

Quanto Mais Vida, Melhor
Paula impede odete de falar com Flávia. Paula finge passar mal na frente de Flávia. Neném vai com rose encontrar
tigrão. Flávia estranha o comportamento de Paula. Madame Lu engana carmem. tigrão e tina se beijam. Neném
conta para a família sobre tigrão. Paula procura o celular
de Flávia. rose conversa com
tigrão. Flávia conforta Guilherme. Deusa não deixa Paula pegar o celular de Flávia.

amanhã é para sempre
steve pergunta a eduardo
até onde pretende levar seu
compromisso com érika. ele
responde que vai se casar com
ela pois deu sua palavra. Priscila
diz que fará o que adriano quiser caso ele afaste Vladimir de
sua vida. adriano aceita ajudála e, em troca, pede que Priscila o ajude a vigiar Fernanda,
conseguindo provas de que ela
e Franco são amantes. camilo
comenta com o irmão sobre a
conversa que teve com steve.

Mar de amor
oswaldo conclui que coral
tem um tumor cerebral inoperável, e isso que vem causando as dores de cabeça e
demais sintomas. ao descobrir
que tem menos de um ano de
vida, coral jura que até morrer, fará até o impossível destruir todos os seus inimigos.
coral só revela a Leon que
está a ponto de morrer, e que
no ano que lhe resta de vida
deverá perder a fala, a visão e
ficar paralisada.

Pantanal
trindade chega à fazenda de
José Leôncio. Juma pede para ir
embora, e Jove se irrita. trindade explica para tadeu e tibério como salvou o Velho do
rio. José Leôncio desconfia da
história de Muda. Guta acompanha alcides até a tapera de
Juma. Juma ameaça Madeleine,
e Zaquieu tenta acalmar a
moça. Muda fala sobre o Velho
do rio para Filó. Guta e alcides
veem uma sucuri numa canoa
à deriva no rio.
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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.
encontro de atuação
centro Universitário estácio de Goiás promove encontro sobre atuação do cargo de delegado na sociedade. ação ocorre nesta segunda-feira (9), a partir das
19h, e recebe a delegada
Luiza Veneranda Pereira Batista. Dentre as carreiras
pretendida pelos concurseiros está a de delegado. Pensando nisso, o centro Universitário convida a delegada Luiza Veneranda Pereira
Batista para falar sobre a
atuação deste cargo na sociedade. Quando: segundafeira (9). onde: avenida
Goiás, Nº 2.151, setor central - Goiânia. horário: 19h.

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.

Atração para
as crianças ‘Os
Monstros Vivem
Aqui’ segue até
15 de maio

Música e entretenimento
a partir desta segundafeira (9), a rádio Nacional
leva ao ar o novo programa

3

de música e entretenimento 'é tudo Brasil'. apresentada por Marcelo Ferreira,
alê Bastos e ana Pimenta,
a atração inédita da emissora pública tem transmissão de segunda a sexta, às
16h.o programa apresenta,
ainda, um quadro com casos polêmicos de artistas,
debates sobre temas relacionados à música brasileira, enquetes diárias direcionadas aos ouvintes,
lançamentos e efemérides
musicais. Quando: segunda-feira (9). onde: rádio
Nacional. horário: 16h.
Clima musical
o clima musical invade
o programa sem censura

desta segunda-feira (9)
com a presença da cantora
Dhi ribeiro. ela conversa
com a apresentadora Marina Machado sobre o início de sua carreira em salvador. conta ainda sobre o
Projeto conexão BrasíliaÁfrica, a turnê por angola
e Moçambique, e, ainda, as
performances em cidades
italianas como roma, Milão
e Gênova. o programa
sem censura vai ao ar às
segundas-feiras, às 21h,
logo após a novela a escrava isaura, com transmissão para todo o País
em tV aberta. Quando:segunda-feira (9). onde:
(tvbrasil.ebc.com.br/). horário: 21h.

novelas, hoje (9), com 'Os Imigrantes'

Trama de sucesso inicia exibição na
emissora pública nesta segunda-feira (9)
aberto e fechado, pelas afiliadas da Rede Nacional de
Comunicação Pública (RNCP),
pela TV Brasil Web e pelo
aplicativo TV Brasil Play. A novela tem horário alternativo

na madrugada às 01h15.
A novidade reforça o empenho institucional em oferecer programação de qualidade para o cidadão brasileiro, segundo Glen Valente,

Diretor Presidente da EBC.
"A transmissão da novela
'Os Imigrantes' atende ao interesse da empresa em promover atrações nacionais
que contribuam no desenvolvimento da consciência
crítica das pessoas. O alcance de novos públicos é um
dos objetivos da exibição de
obras que atravessam gerações como as novelas escolhidas pelo canal para sua
grade.", afirma.
A nova janela para atrações do gênero acompanha a
saga dos imigrantes que vieram para o Brasil no final do
século XIX. Sempre no mesmo
horário, às 18h, os capítulos
do premiado folhetim terminam para o início do telejornal Repórter Brasil, às 19h, e
do programa esportivo Stadium, às 19h40.

CELEBRIDADES
Wanessa Camargo volta as
redes sociais após término do casamento
separada do empresário
Marcus Buaiz, Wanessa camargo usou as redes sociais
para comemorar o Dia das
Mães neste domingo (8). em
seu perfil no instagram, a cantora publicou um vídeo mostrando vários momentos ao
lado dos filhos. "Mãe, sagrado
título legado às mulheres que
escolhem todos os dias serem.
serem os braços que ninam,
acolhem, abraçam e afagam.
serem o sorriso que espanta o
medo. Que dissolve a raiva e a
confusão. serem a palavra certa, ou o silêncio necessário no
momento perfeito", iniciou.
(Patrícia Dias, Purepeople)
Participante do 'Power Couple Brasil' revela sonho e agita web: 'Morreu um cantor'
Pai de Mc Gui, rogério
revelou ter sonhado com um
acidente que provocou a morte de um cantor. Na web, in-
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HORÓSCOPO
t

TV Brasil estreia nova faixa de
Clássico da teledramaturgia no país, ‘Os Imigrantes’ marca o lançamento do
segundo horário de folhetins na programação da TV
Brasil que passa a exibir tramas emocionantes na telinha também às 18h a partir
desta segunda-feira (9). No
ar de segunda a sábado, a
novela antecede o conteúdo
jornalístico transmitido ao
vivo, às 19h, enquanto a histórica produção ‘A Escrava
Isaura’ é a atração da faixa
nobre, às 20h, com destaque de público no canal.
Gestora da TV Brasil, a
Empresa Brasil de Comunicação (EBC) adquiriu os direitos de exibição da obra depois da repercussão positiva
de folhetins anteriores. O contrato de licenciamento permite exibir a novela em sinal

n

Jade Picon renova contrato com a Globo
e fará estreia como atriz em novela
Jade Picon renovou o contrato com a
Globo por um período de dois anos e foi escalada para atuar em 'Travessia', novela de
Glória Perez. A jovem de 20 anos, que ganharia um quadro de moda no 'Encontro',
estreará como atriz no horário nobre da
emissora. As informações são do colunista André Romano, do 'Observatório da TV'.
"Do mesmo jeito que eu me joguei em novas experiências dentro do BBB, esse é um
movimento que eu quero fazer fora dele,
também. Estou aberta a muitas oportuni-

ternautas se impressionaram
com o pesadelo, que aconteceu logo após a morte de
aleksandro, dupla de conrado. apesar de aleksandro ter
morrido em um acidente de
ônibus, internautas ficaram
chocados com a coincidência.
"Nossa, gente, que forte",
surpreendeu-se uma internauta. (Purepeople)

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. tome 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.

;

dades que virão", disse Jade. (Patrícia
Dias, Purepeople)

Bil araújo anuncia fim de
namoro 1 dia após erika
schneider conhecer família do ex-BBB
Bil araújo e erika schneider não são mais um casal. o
ex-'BBB 21', que também já
participou de 'a Fazenda 13'
e do 'No Limite', anunciou o
fim do relacionamento que já
durava alguns meses, mas se

tornou oficial há apenas 1
mês, durante um cruzeiro,
quando Bil surpreendeu ao
pedir erika em namoro de
forma romântica."De hoje
em diante eu e erika seguiremos outros caminhos, agora como amigos. Peço que
respeitem muito esse momento", escreveu. (carmen
Moreira, Purepeople)

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
o dia pode trazer acontecimentos inesperados ou alguma
reviravolta. Um dinheiro inesperado pode chegar, bem como um
gasto extra. tome 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.

16
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Personalidade própria
Theo Bial lança o
álbum ‘Vertigem’
com a
participação de
Pedro Bial,
cantando pela
primeira vez,
além de outras
parcerias
Elysia Cardoso
Theo Bial é um cantor da
nova geração. Mas Theo canta
Bossa Nova, canta Samba, canta Jazz. Com um olho no retrovisor e outro no vasto horizonte à sua frente, o artista une passado e presente na sua obra e utiliza suas referências para trazer
um som com personalidade própria. Em ‘Vertigem’, seu álbum
de estreia, que chega às plataformas no dia 6 de maio, Theo
mostra como o mergulho na
história da MPB e a aproximação
com a boemia carioca vêm moldando a sua identidade.
Já em seu primeiro disco, o
artista conta com a parceria de
grandes nomes da música brasileira como Mart'nália (em
'Remelexo', faixa lançada em
dezembro) e Moacyr Luz (na
inédita ‘Beijo e Sal’), além de
seu amigo de infância Gabriel
Miranda, que contribui nas
músicas 'Um poema pra te dar',
'Remelexo' e 'Vertigem', que
dá nome ao projeto.
Theo conta um pouco sobre
o processo de composição da
música, que para ele simboliza o álbum como um todo:
“Vertigem surgiu do violão,

Artista une passado e presente na sua obra e utiliza suas referências para trazer originalidade
numa manhã, dedilhando alguns acordes. A melodia foi
vindo e deixei de lado o violão
por um momento. Alcancei o
caderno, uma caneta e comecei a escrever as notas para
não me esquecer. Melodia
pronta, já me agradava, mas
ainda não tinha nem a harmonia, nem a letra", conta.
O artista relembra que escreveu a música durante a madrugada, chegando em casa
cansado. "Mostrei para o meu
parceiro de composição, Gabriel Miranda, ele gostou. A
partir disso eu comecei a escrever o restante, trocando

mensagens com o Gabriel. Por
último, entrou o violão. Eu que
sempre comecei a compor pelo
violão, agora terminei por ele.
Essa música simboliza o álbum,
o período de construção do trabalho, o carinho por todas as
etapas, o amor que me faz vertiginar, assim como a música".
O projeto marca também
a estreia de Pedro Bial como
cantor. O apresentador e jornalista gravou ao lado do filho a música ‘Azul’, sendo a
segunda parceria feita pelos
dois (a primeira foi em ‘Mais
uma Vez’, do EP ‘Pra Sonhar’,
de 2021). No álbum Theo

uniu forças com o produtor
musical Celso Fonseca, que
assina o trabalho.
Além do violão de Theo
Bial, guitarra e teclados de Celso Fosenca, a banda é integrada por músicos com décadas de
experiência: Alexandre Cavallo, no baixo; Flávio Santos, na
bateria; Junior Moraes, na percussão; Jorjão Barreto, no piano eletrônico e a participação
especial de Jaques Morelenbaum no violoncelo. A produção fonográfica é de Luisi Valadão. O selo que lança o álbum
é a Lupa +, que acaba de chegar
no mercado fonográfico.

Durante a pandemia, Theo
buscou se reinventar e mergulhou de cabeça nas lives,
chamando convidados para
dividir a cena. Pedro Bial foi
um deles, com direito a lágrimas de orgulho pelo filho. Neste cenário de incertezas, veio uma nova safra de
canções, que ganharam forma e texturas refinadas em
estúdio e agora se transformam em seu primeiro álbum.‘Vertigem’ marca uma
nova fase para o artista carioca de voz serena, que vivencia buscas e descobertas.
(Especial para O Hoje)

CINEMA
t
parecia uma inofensiva relíquia
em formato de colar, era, na
verdade, uma das metades do
valioso ‘Medalhão de Uzur’, responsável por controlar e manipular toda a magia existente no
mundo. cinemark Flamboyant:
12h50, 18h50.

eM CaRTaZ
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. Yuuta
okkotsu está assombrada. Desde que sua amiga de infância
rika morreu em um acidente
de trânsito, seu fantasma ficou
preso com ele. Mas seu espírito não aparece como a doce
menina que Yuuta conheceu.
em vez disso, ela se manifesta
como uma entidade monstruosa e poderosa que o protege ferozmente. cinemark
Flamboyant: 12h40, 15h30,
20h45. cinemark Passeio das
Águas: 13h10, 18h20. Kinoplex
Goiânia: 18h40. cineflix aparecida: 14h, 16h35. cineflix Butiti: 14h30.
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.
após derrotar Dormammu e
enfrentar thanos nos eventos de
Vingadores: Ultimato, o Mago
supremo, stephen strange, e
seu parceiro Wong, continuam
suas pesquisas sobre a Joia do
tempo. Mas um velho amigo
que virou inimigo coloca um
ponto final nos seus planos e faz
com que strange desencadeie
um mal indescritível, o obrigando a enfrentar uma nova e poderosa ameaça. cinemark Flamboyant: 12h30, 13h10, 13h40,
14h20, 14h50, 15h20, 16h,
16h30, 17h10, 17h40, 18h10,
18h50, 19h20, 20h, 20h30, 21h,
21h20, 21h40, 22h10, 22h50,
23h20. cinemark Passeio das

Águas: 12h10, 12h40, 13h10,
13h40, 15h, 15h30, 16h, 16h30,
17h10, 17h50, 18h20, 18h50,
19h20, 20h, 20h40, 21h10,
21h40, 22h10, 22h50, 23h30. Kinoplex Goiânia: 13h, 13h15,
14h45, 15h15, 15h45, 16h,
16h30, 17h30, 18h, 18h30,
18h45, 19h10, 20h15, 20h45,
21h, 21h15, 21h30, 21h50,
22h50, 23h20, 23h35, 23h50. cineflix aparecida: 14h, 15h30,
16h10, 18h40, 19h, 19h05,
19h20, 21h20, 21h45, 21h50,
22h. cineflix Butiti: 14h10, 14h40,
15h20, 16h, 16h50, 17h20, 18h,
18h40, 19h, 19h30, 20h, 20h40,
21h20, 21h40.
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. Depois de
hospedar a família real e ir
ao baile real, a nobre família
crawley se mete em um mistério. Um dia, a condessa

Filme 'Downton
Abbey II: Uma Nova
Era' segue em cartaz
nos cinemas goianos

Viúva chama seu filho e sua
neta mais velha para contar
um segredo que não revelou
por anos: ela herdou uma villa no sul da França. ao ser
questionada, ela diz que foi
um estranho que perguntou
e ela não hesitou em ter
mais uma propriedade. cinemark Flamboyant: 13h.
Cidade Perdida (the Lost city,
2022, eUa). Duração: 1h52min.
Direção: aaron Nee, adam Nee.
elenco: sandra Bullock, chan-

ning tatum, Daniel radcliffe.
Gênero: comédia, romance,
ação. Durante a turnê de promoção de seu novo livro, Loretta
é raptada por um bilionário excêntrico, para que ela o guie ao
tesouro da cidade perdida descrita em seu livro recente. a fim
de provar que é possível ser um
herói na vida real, não somente nas páginas de seus livros,
alan parte para resgatá-la. cinemark Flamboyant: 18h. cinemark Passeio das Águas:
15h45, 21h. cineflix aparecida:
16h55. cineflix Butiti: 21h50.
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 Braga, anderson
Lima. Gênero: aventura, família.
Pippo, Bento e sol se veem em
apuros quando severino encontra um objeto em meio aos
escombros de um avião. o que

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. após conseguir se estabelecer em Green hills, sonic
está pronto para mais liberdade e quer provar que tem o necessário para ser um herói de
verdade. seu teste virá quando
tom e Maddie concordam em
deixá-lo em casa enquanto
saem de férias para ir ao casamento da irmã de rachel, no
havaí. cinemark Flamboyant:
12h05, 15h55. cinemark Passeio das Águas: 12h50, 15h40.
Kinoplex Goiânia: 14h. cineflix
aparecida: 14h05, 16h35. cineflix Butiti: 16h40, 19h15.
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. Newt
scamander, um magizoologista carrega em sua maleta uma
coleção de fantásticos animais
do mundo da magia descoberta em suas viagens. Dessa
vez, ele é convocado por albus
Dumbledore na luta contra o
vilão Grindelwald. cinemark
Flamboyant: 12h45, 15h45,
18h40, 22h. cinemark Passeio
das Águas: 14h, 18h25, 21h30.
Kinoplex Goiânia: 15h40. cineflix aparecida: 18h50, 21h40.
cineflix Butiti: 16h10.
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Negócios
Há pouco mais de seis
meses do início da Copa
do Mundo, dúvidas sobre
condições de trabalho e
respeito a direitos
humanos
afastam marcas do evento

Marcas mostram incômodo com
patrocínio na Copa do Catar
Fotos: Divulgação/Fifa

O maior evento de futebol do mundo começa daqui a seis meses. Mas empresas
temem atrelar seus nomes ao país onde
ocorrerá a competição
Augusto Diniz
O Catar, país mais rico do
mundo, tentou ao longo dos últimos anos, mas não conseguiu esconder seus problemas
do resto do planeta. Com os holofotes do globo voltados para
essa península localizada no
Oriente Médio pela realização
da Copa do Mundo a partir do
dia 21 de novembro, o país é
alvo de protestos e, até mesmo,
preocupação de empresas em
atrelarem suas marcas à competição em 2022.
O próprio presidente da
Federação Internacional de
Futebol (Fifa), GianniInfantino, até quando tenta ser conciliador, assume que o Catar
tem problemas que precisam
passar por um processo de
evolução. Mas, na visão de Infantino, a Copa do Mundo no
Catar ajudou a dar mais rapidez às mudanças sociais que o
país necessita.
O responsável pela realização do evento, Nasser Al Khater, rebate as críticas com dúvidas sobre se essas pessoas conhecem o país. “Alguém da seleção da Inglaterra já esteve no
Catar? O sr. Southgate já esteve no Catar? Ou ele está se posicionando publicamente sobre
algo baseado apenas no que
leu?”, questionou Al Khater o
técnico da seleção inglesa, GarethSouthgate, que tem adotado um tom contrário à naçãosede da Copa do Mundo.
No final de março, o Congresso da Fifa, realizado na ca-

pital do Catar, a cidade de Doha,
veio acompanhado de preocupações externadas pela presidente da Federação de Futebol
da Noruega, Lise Kleveness. A dirigente do país europeu que
não se classificou para a competição deixou evidente suas
dúvidas sobre a segurança e
respeito
aos
torcedores
LGBTQIA+ que forem ao Catar,
reclamou de o país não permitir partidas de futebol feminino
e disse que operários estrangeiros que trabalharam nas
obras da Copa teriam sido submetidos a condições desumanas.

Preocupação de empresas

O problema é que a preocupação não é apenas das pessoas. Marcas já se posicionaram contra ligar suas imagens
à Copa do Mundo no Catar. Enquanto o The Guardian, jornal
britânico, noticiava que aproximadamente 6,5 mil trabalhadores, entre indianos e paquistaneses na sua maioria,
morreram para que as arenas
da Copa do Mundo fossem
construídas, o ex-jogador inglês e apresentador de TV
Gary Lineker, artilheiro da
competição em 1986, se negou
a apresentar o sorteio dos grupos da Copa do Catar em Doha
no mês passado.
Lineker é um dos críticos
constantes da realização da
Copa do Mundo no país peninsular do Oriente Médio. Assim com o ex-jogador teme
que sua imagem de apresentador de TV seja arranhada ao

se ligar a um evento que será
realizado em uma nação considerada controversa, a empresa ING Group, que patrocina as seleções da Bélgica e Inglaterra, não vai manter o contrato com as duas delegações
durante a competição.
Ao jornal The New York Times, o ING Group disse que,
“dada a discussão e as preocupações em torno da situação dos direitos humanos da
infraestrutura do tornei, achamos inadequado” participar
como patrocinadores. Ao invés de investir na aparição da
marca no Catar, a empresa irá
investir no campeonato europeu de futebol feminino,
que neste ano será disputado
na Inglaterra.

Patrocinadores
da Bélgica

Outra patrocinadora da se-

leção da Bélgica, a GLS, que
atua no setor de remessas,
afirmou ao New York Times
que manterá o contrato com
os “RedDevils”, como é conhecida a equipe masculina
belga, mas não pretende aceitar ingressos promocionais
para distribuir aos clientes.
Nem mesmo aceitou colocar a
marca envolvida em campanhas publicitárias no paíssede da Copa do Mundo de
2022. A preocupação da empresa, assim como de representantes do futebol, está no
respeito aos direitos humanos. E todo mundo sabe que,
hoje em dia, a imagem representa queda ou crescimento
no número de compradores.
Enquanto a federação dos
Estados Unidos, a U.S. Soccer, passou a discutir qual
será o discurso adotado por
atletas e a delegação duran-

te a Copa caso sejam questionados sobre direitos humanos no Catar, a seleção
alemã decidiu estampar no
uniforme as palavras “direitos humanos” antes de entrar em campo em um dos
jogos das Eliminatórias da
Copa do Mundo do Catar.
Dois patrocinadores da Dinamarca não querem nem ver
seus nomes estampados na camisa da equipe durante a Copa
do Mundo. A DanskeSpil, loteria nacional dinamarquesa, e o
banco ArbejdernesLandsbank,
decidiram deixar o espaço
pago nos uniformes de treino
para ser usado com mensagens de defesa dos direitos
humanos enquanto a delegação da Dinamarca estiver no
Catar. Alegando outras questões, o ArbejdernesLandsbank
encerrou o contrato com a seleção dinamarquesa.

Contratos atraem outras empresas, que ignoraram críticas
Por outro lado, os contratos
oferecidos pelo comitê organizador da Copa do Mundo no
Catar são bem volumosos, o
que fez com que muitas marcas aceitassem os valores, independente do possível desgaste em aparecer como parceiras ou patrocinadoras do
evento. A rede de supermercados francesa Carrefour, que
tem loja no Catar, informou
que “o Carrefour e suas subsidiárias não estão envolvidos
em nenhum tipo de boicote” à
competição, em resposta ao
New York Times.

David Beckham, ex-astro da
seleção da Inglaterra, aceitou
ser contratado para promover
o Catar e apoiar as ações do comitê organizador da Copa do
Mundo. Há duvidas no mundo
corporativo sobre os termos do
contrato entre Beckham e o
país do Oriente Médio. Há 18
meses, o ex-jogador, que é empresário, visita com frequência
a nação-sede da competição,
mas nunca falou publicamente
sobre os motivos que o levaram
a se tornar uma espécie de garoto-propaganda do Catar.
A fabricante de material

esportivo Adidas, que tem o inglês como contratado da marca, afirmou que o ex-jogador “é
um membro valioso da família
Adidas e nossa parceria continuará como tal” sobre um possível arranhão na marca ser for
indiretamente ligada a questões contraditórias que envolvem o Catar. Com todos os problemas, a Copa do Mundo começará no dia 21 de abril. O
Brasil estreará no Grupo G às
16 horas, no horário de Brasília, contra a Sérvia no Estádio
Lusail, na cidade de Lusail, no
Catar. (Especial para O Hoje)

