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Inﬂação afasta
consumidor
do tradicional
cafezinho e
lanche da tarde

Arquivo / O Hoje

Com a volta das atividades presenciais na maioria das empresas, o impacto de comer na rua, até mesmo de pagar por
uma xícara de café, tem assustado os trabalhadores dois anos
depois do início da pandemia de covid-19. O reajuste acumulado nos últimos 12 meses no cafezinho chegou a quase
57%, mesmo com o aumento da produção de grãos no Brasil. Depois de três anos desempregada, a vendedora Clenilda Tomé ficou impressionada com o preço da xícara de café
na rua. “Em alguns lugares, é o mesmo que de um pacote”,
se assustou ao sentir no bolso o preço. Cidades 9

PTB nacional
pode destituir
direção goiana

Aumento no diesel acelera alta da inflação

A Petrobras autorizou um reajuste de 8,87% no valor do combustível a
partir de hoje, o que fará o litro chegar a R$ 4,91, na média. Cidades 10

Comenta-se nos bastidores que o
Partido Trabalhista Brasileiro
deve passar por mudanças. Uma
das possibilidades é a troca no comando da sigla, que tem hoje
Eduardo Macedo à frente da direção estadual petebista. O motivo seria ter mais alinhamento
com a direção nacional. Política 2

DesAfinADA

Musicos da Orquestra Filarmônica sofrem com salários baixos
Em carta publicada pelos integrantes da OFG, tom é de
anúncio de uma morte silenciosa ocorrida em decorrência
da queda salarial dos músicos da Filarmônica de Goiás.

Fellipe Bastos
desabafa
após clássico

Ao mesmo tempo em que acaba de lançar um disco elogiado no mundo, orquestra tem perdido talentos para outros lugares que pagam mais aos musicos. Cidades 10

Pedro Pinheiro

Angelo Ambrizzi

Como a inteligência artificial
está transformando
a gestão tributária?
Opinião 3

Sete mortes em
fim de semana de
muitos acidentes

Volante foi vítima de racismo
após o clássico de domingo diante do Atlético Goianiense e emocionado falou: “Só quem sofre é
quem sente”; Jair Ventura falou
sobre a vitória do Goiás.

Entre as vítimas está uma adolescente de 15 anos que morreu
durante um racha em Goiânia.
Cidades 11

LeiA nAs CoLunAs

Esportes 7

▼

Xadrez: A briga que revela ne-

UmBerto loUzer
lamenta derrota
para o Goiás
O treinador do Atlético Goianiense afirmou que o revés no
clássico diante do Esmeraldino
deixou um gosto amargo aos
atleticanos, que almejavam a
primeira vitória no Brasileiro.
Esportes 8

potismo cruzado entre Roberto Naves e Amilton Filho

Política 2

econômica: Desmonte achata

Vida e morte:
Adhemar no
'Papo Xadrez'

Dólar: (paralelo) R$ 5,21 | Dólar: (comercial) R$ 5,212 |
Euro: (Comercial) R$ 5,964 | Boi gordo: (Média) R$ 221,15
Poupança: 0,3715% | Ouro: R$ 309,14 | Bovespa: -0,11%

Do significado da fé à música. Adhemar
Rocha revela que, ao enfrentar a pandemia, chegou a pensar em tirar a própria
vida. Mesmo assim, se tornou referência
no preparo vocal de estrelas. Essência 14

fatia do BNDES no PIB para somente 0,7% em 2021

Economia 4

esplanada: Michelle Bolsonaro
pode ser investigada por propaganda eleitoral antecipada
Política 6
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Tempo em Goiânia
s 31º C

t 14º C

Sol com algumas nuvens.
Não chove.
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POLÍTICA

Xadrez

Yago Sales |

(062) 99314-0518

A briga que revela nepotismo cruzado
entre Roberto Naves e Amilton Filho
Presidente do partido em Goiás, Eduardo Macedo, nega

PTB goiano pode
ter direção
destituída?
Circula, nos bastidores, a informação de que grandes
mudanças para o PTB goiano estão à caminho. O principal comentário é de que a atual diretoria, encabeçada por
Eduardo Macedo, pode terminar destituída ainda essa semana. Os nomes seriam substituídos, segundo uma fonte do alto escalão, por pessoas com mais "alinhamento"
com a direção nacional.
Outros nomes foram consultados sobre a possível mexida e confirmaram os rumores. Um outro player influente
na política goiana explica que o interesse da cúpula nacional do PTB é caminhar com Gustavo Mendanha, apesar do partido sinalizar, segundo as mesmas fontes, remar
em direção a Caiado.
Em entrevista ao O hOJE, o presidente da sigla em
Goiás negou qualquer alteração nesse sentido. “"isso não
existe. hoje eu estava numa reunião com o Diretor nacional e conversamos sobre o tema. nós estamos tratando da proximidade com as chapas de vários estados, inclusive o do estado de Goiás. A Diretoria nacional decidiu que cabe à diretoria estadual a definição dessas alianças”, destacou Macedo.
Apesar de destacar que o PTB pretende conhecer os projetos de cada um dos pré-candidatos ao governo, chamou
atenção para a existência de uma “tratativa de alto nível”
com o atual governador. “ Ele tem empreendido uma série
de ações administrativas que hoje colocam o estado em uma
condição melhor do que a que ele encontrou. O que falta é
entendermos como O PTB Goiás pode contribuir com seu governo”, finalizou o dirigente antes de descredibilizar, de
novo, os rumores que circulam pelos bastidoress. (Felipe
Cardoso, especial para O Hoje)

Ex-cabo eleitoral nas duas campanhas vitoriosas
de Roberto naves (PP) à Prefeitura de Anápolis, o deputado estadual Amilton Filho (MDB) se tornou o
que se pode chamar de pedra no sapato na corrida
eleitoral da primeira-dama Vivian naves. Ela é précandidata a deputada estadual pelo PP. Com o empenho de naves pela eleição da mulher, os ex-aliados tornaram o rompimento visível nos diários oficiais da prefeitura e da Alego, com mais de 40 exonerações. Enquanto os indicados de Amilton foram
exonerados da prefeitura, os de Roberto foram demitidos do gabinete do deputado. na prefeitura, alguns comissionados indicados pela vereadora Andréia Rezende (Solidariedade) estão preocupados.
é que Andréia é irmã de Amilton. Diferentemente
do irmão, ela continua na base do prefeito.

xadrez@ohoje.com.br

Nem aí pro pai

Pré-candidato ao governo, o
ex-prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha, recebeu apoio
de Rodrigo Magalhães, que é filho do assessor especial do governador Ronaldo Caiado, Paulo Magalhães.

Racha no PL

A vereadora Aline Ribeiro (Pl),
de Uruana, deixou membros do
partido indignados depois que ela
apareceu em um vídeo declarando
apoio a Gustavo Mendanha.

Eu juro

Durante apresentação no Aparecida é Show, no domingo, o cantor leonardo evocou dois nomes: a
empresária conhecidíssima pelo
público masculino, Maria Machadão, e o ex-prefeito de Aparecida,
Gustavo Mendanha.

Pleito

Machadão, conforme adiantado
pelo repórter Felipe Cardoso, do O
hoje, é pré-candidata a deputada
estadual. Mendanha é pré-candidato ao governo de Goiás.

Baseado

Escolhido?

Arranjo

CURTA

Atentos aos números de uma pesquisa analisada internamente, naves intensificou críticas ao Partido dos
Trabalhadores. Ele sabe que, mesmo investindo pesado
no social - com cestas básicas e cursos profissionalizantes -, o ex-prefeito Antônio Gomide tem enorme potencial de arrancar votos da primeira-dama Vivian naves.

Presidente da seccional da OAB
em Catalão, o advogado Thadeu
Aguiar pode ser o nome do prefeito Adib Elias para concorrer a uma
vaga na Alego.

Daniel Vilela, pré-candidato a vice na chapa de Ronaldo Caiado, convidou a pré-candidata à Presidência da
República pelo MDB, senadora Simone Tebet (MS), para
visita a Goiânia na próxima quinta-feira (12).

t

2 O Comitê da Bacia hidrográ-

fica do Rio Paranaíba promove
webinar “O Real Valor da Água”
no dia 10 de maio de 2022.

Marconi disputará qualquer
cargo que quiser, dizem tucanos
Wilson Dias/ABr

Ex-governador diz
que será oposição,
mas que baterá
martelo somente
no fim de junho

Especulação

Francisco Costa
Membros da cúpula tucana
de Goiás preferem não arriscar
a opção do ex-governador Marconi Perillo (PSDB) para o pleito deste ano. nomes ouvidos
pelo jornal O hoje dizem que
ele poderá optar pelo cargo
que quiser, sobretudo os majoritários: Senado ou governo.
"Existe hoje um conforto
por parte do partido, no qual
todos os indicadores são muito favoráveis a uma disputa a
qualquer cargo que ele queira",
destaca a presidente do PSDB
metropolitano, vereadora Aava
Santiago. Segundo a também
pré-candidata à Câmara Federal, Marconi tem musculatura
e uma disputa para senador ou
deputado federal seria quase
certeza de sucesso.
Sobre o governo, ela também avalia de forma positiva,
uma vez que ele tem aparecido
em pesquisas como segundo ou
terceiro colocado. "O governador Ronaldo Caiado (União
Brasil) usou a energia retórica,
desde o começo do governo,
para atacar seu antecessor, o

gundo ela, a cúpula está a espera da definição de Marconi,
que deverá ocorrer antes das
convenções, que ocorrem de 20
de julho a 5 de agosto. lêda
acredita que até o fim deste
mês de maio ou junho o ex-governador bata o martelo.

Na visão de tucanos
próximos ao exgovernador Marconi
Perillo, ele deve
disputar cargo
majoritário

que geralmente acontece só
no começo da gestão. Mesmo
com tudo isso vemos o ex-governador, que administrou
Goiás por quatro mandatos,
com a rejeição parecida com a
de Caiado."
Para ela, a leitura é muito
boa. "Então, apesar de não estar definido qual cargo ele
disputará, é o nome mais
proeminente para tentar o

governo", avalia.
Ainda segundo Aava, hoje
a tendência do PSDB é ter candidato próprio ao governo,
não necessariamente Marconi.
Questionada qual outro nome
seria, ela se esquiva e brinca.
"Poderia ser eu", diz aos risos.
"Mas o partido está em posição
de lançar Marconi a qualquer
coisa", reforça.

No aguardo

A deputada estadual lêda
Borges (PSDB) é mais contida.
Também pré-candidata a deputada federal, a ex-secretária de Desenvolvimento Social de Marconi só afirma
que o partido terá um nome
para majoritária, seja Senado
ou governo.
"Temos nome, partido e não
temos pressa", enfatiza. Se-

Como mencionado, oficialmente o ex-governador
ainda não declarou pré-candidatura a nenhum cargo.
nos bastidores, contudo, ele
é ventilado como possível
nome ao Senado ou mesmo
ao governo do Estado.
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar
Mendes, arquivou, na última
semana, a denúncia contra Jayme Rincón e Marconi Perillo,
investigados na Operação Cash
Delivery. A decisão, destacase, foi vista por lideranças do
PSDB como motivador para
qualquer candidatura que o
ex-governador almeje.
Ao O hoje, a assessoria do
ex-governador informou que
ele está retomando os contatos
e alianças políticas e, conforme
já informou, estará em um
projeto de oposição ao atual governo. Ainda segundo a comunicação, a decisão sobre as
Eleições 2022 será tomada até
o final do mês de junho.

Pesquisa eleitoral

Pesquisa eleitoral sobre as
intenções de voto do instituto

Voga, divulgada no último dia
3 de maio, mostrou o ex-governador Marconi Perillo em
terceiro lugar. De acordo com
o levantamento, ele aparece
como opção de 12,5% do eleitorado goiano.
Em primeiro lugar, está o
atual governador do Estado,
Ronaldo Caiado, com 24,7%.
na segunda colocação, o exprefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (Patriota), com 17,1%.
Além destes nomes, também aparecem: major Vitor
hugo (Pl), 3,3%; Wolmir Amado (PT), 1,2%; e José Eliton
(PSB), 0,8%. não responderam,
12,7%; votariam nulo, 11,6%;
em branco, 1,8%; e 13,8% disseram que não votariam em
nenhum dos nomes colocados.

Rejeição

O instituto Voga também
apurou a rejeição dos pré-candidatos ao governo de Goiás.
Marconi apresentou o maior
índice: 22,5%. Ele é seguido
pelo atual gestor, Ronaldo Caiado, 14,1%; Vitor hugo, 4,5%;
José Eliton, 3,8%; e Gustavo
Mendanha, 2,4%.
Destaca-se, a pesquisa entrevistou 807 pessoas entre os
dias 25 e 28 de abril. Ela tem nível de confiança é de 95%, com
margem de erro de 3,5 pontos
percentuais. O registro no Tribunal Regional Eleitoral (TREGO) é o GO-05473/2022. (Especial para O Hoje)
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Como a inteligência artiﬁcial
transforma a gestão tributária?
Angelo Ambrizzi
implementar uma gestão tributária assertiva
é um dos maiores desafios de todo empreendedor.
isto porque a legislação tributária é vasta e complexa, além da carga tributária ser excessiva.
O Brasil é um dos países com maior arrecadação tributária mundial. Mesmo em meio à crise pandêmica, cerca de R$ 1.685 trilhão foi arrecadado em 2021 – quantia recorde notada
pela Receita Federal.
Felizmente, importantes avanços tecnológicos
estão ajudando na tomada de decisões em várias áreas empresariais,
contribuindo para um gerenciamento eficaz tanto dos tributos
quanto das finanças.
Cerca de 40% das companhias
nacionais já adotam a inteligência
Artificial em algum processo de seu
negócio, de acordo com um levantamento encomendado pela iBM e
realizado pela Morning Consult.
é inegável que a inteligência artificial empregada nos processos
industriais pode aumentar em muito a produtividade, contribuindo
com maior conhecimento da força
de trabalho, segundo um estudo
feito pela iDC – ideia que, certamente, é aplicada ao controle de fluxo de caixa.
Com a iA aplicada à gestão tributária, os responsáveis por tomar as decisões estratégicas do
negócio conseguem visualizar, em planilhas interativas, os dados gerenciais de passivos e ativos
tributários, além de obter diversos cenários de pagamento, gerados automaticamente com base no
histórico de alterações legislativas, sobretudo
na concessão de parcelamentos especiais.
O uso de tecnologia na gestão tributária organizacional permite a automação do processo
de auditoria detalhada de todo o passivo tributário, visando buscar débitos alcançados pela decadência, prescrição, mapeamento de duplicidade
de cobranças, vícios nos débitos tributários relacionados à ilegalidade ou inconstitucionalidade de cada caso, com base na análise de dados

amplos de acórdãos proferidos pelos tribunais judiciais e administrativos.
Uma vez processadas essas informações, é
possível a elaboração de um relatório gerencial,
contemplando vários cenários de equalização
de dívidas por meio de parcelamentos, transações, garantias, recuperação de créditos para
compensação etc.
A compilação e análise de dados, transformando-os em informações estratégicas, é uma poderosa arma da gestão tributária, viabilizando a
modulação financeira da companhia para que arque com seus passivos.
Vale lembrar que o Fisco, sobretudo no âmbito federal, vem utilizando cada vez mais instrumentos
tecnológicos e as mais avançadas
técnicas de Bi (Business intelligence) na cobrança da dívida ativa. A
Procuradoria Geral da Fazenda nacional, há algum tempo, se utiliza do
sistema “PGFn Analytics”, por meio
do qual são apresentadas informações relevantes, de forma gráfica,
para a tomada de decisão dos procuradores, desde indícios de redução da atividade econômica, dilapidação patrimonial, saída fraudulenta de sócios, fraude à execução
fiscal e sucessão empresarial.
O uso cada vez mais frequente de tecnologia
pelo Fisco impõe ao contribuinte a necessidade de se apoiar em ferramentas igualmente tecnológicas para gerir suas demandas tributárias
de maneira eficiente.
A inteligência humana e artificial precisam
ser cruzadas e caminhar conjuntamente a
fim de controlar, com
êxito, os passivos e ativos tributários das empresas. Apenas assim
será possível identificar as melhores soluções de pagamentos
Angelo Ambrizzi é advodas dívidas e recupegado especialista em
ração de créditos.
Direito Tributário

“Mesmo em
meio à crise
pandêmica,
cerca de
R$ 1.685
trilhão foi
arrecadado”

OpiniãO

O amor me trouxe para esse mundo. A partir do amor pela vida, pelo meu irmão e pelas
pessoas, eu entendi o quanto era difícil viver
debaixo de preconceitos. Essa releitura sobre
nossas atitudes fez com que eu mudasse a forma de olhar para todos à minha volta e, a partir disso, entender que é preciso incluir mais
gente. Mas como fazer isso? Será
que a minha empresa pode me ajudar nesse processo?
no meu primeiro contato com os
10 compromissos do Fórum lGBTi+,
senti que precisava fazer parte dessa luta. Pude notar o quanto as empresas podem fazer mais pelas pessoas, independente do seu porte. O
quanto fazíamos pouco e o poder da
mudança que possuímos. hoje posso dizer que assinar a carta de adesão aos compromissos do Fórum
mudou a minha vida, o meu jeito de
olhar os negócios, a maneira como
trabalhar com os clientes e mais ainda a forma como olhar as pessoas.
Participei em março da segunda
edição do Projeto 101010, iniciativa que consiste em uma série de 10 webinars, trazendo entrevistas com 10 presidentes, focada nos 10
Compromissos da Empresa com a Promoção
dos Direitos lGBTi+. Fiquei responsável por falar sobre o Compromisso 1, que trata da liderança, presidentes e executivos(as), comprometendo-se com o respeito e a promoção dos direitos humanos das pessoas lGBTi+.
Eu e minha empresa acreditamos que o primeiro passo é implementar uma pauta com esses temas periodicamente dentro da rotina de
trabalho para promover a consciência entre toda
a equipe e assim evoluírem para um plano de
ação efetivo, premissa constante de todos os compromissos do Fórum.
na minha experiência de vivência da causa, entendo que as empresas pararam para
olhar a dor e resolveram se mover na direção

dessas pessoas que precisam do seu espaço de
reconhecimento. isso é a mudança. Afinal, temos a cultura de devolver todo o carinho que
recebemos e um prazer enorme em fazer as
coisas acontecerem.
no geral, percebo que estamos no caminho
certo quando vejo o resultado evidenciando a
prática. Quando estamos desenhando um evento ou uma estratégica de comunicação, vemos o
reflexo de todo o trabalho em ações
cada vez mais inclusivas, temáticas
em torno da diversidade e projetos
baseados em respeito.
há muito anos, vivemos a história que as empresas falavam muito
em inclusão e diversidade, mas não
conseguiam garantir e evidenciar
suas ações na prática. E isso tem mudado. Atualmente, mais do que nunca, não basta apenas falar, temos
que fazer. nos comprometer com o
respeito e a promoção dos direitos
humanos das pessoas lGBTi+, com
atos mais sustentáveis, inclusivos e
diversos é o que nos move. não
existe a possibilidade de falarmos
sobre o futuro se não olharmos
para nossas práticas no presente. Dessa forma,
é necessário fomentar em tudo aquilo que nós representamos o desejo de incluir.
nós sabemos que os 10 compromissos são
apenas a base, colocá-los na prática e influenciar
cada vez mais pessoas a trilhar o mesmo caminho é o que nos leva para mudanças efetivas.
Quantos anos mais vamos precisar para que
todos possam existir
de fato na sociedade?
Por aqui vamos seguir
na luta por respeito,
direitos iguais e inclusão. Contem conosco
para ações diversificaMônica Schimenes é fundas e plurais. E você
dadora e CEO de empresa,
por aí, faça o mesmo.
eleita “Mulher EmpreenSeja diverso!
dedora Global do Ano”

“Pude notar
o quanto as
empresas
podem fazer
mais pelas
pessoas”

presidente

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

Gean Alaesse
Cordeiro

Bancas:

R$ 2,50
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CARTA DO LEITOR

Juntos contra o suicídio
hoje irei abordar um tema de extrema importância e que preocupa muito: o suicídio. São registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no
Brasil e mais de 16 milhões no mundo. Trata-se de
uma triste realidade, que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens. Cerca de
96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados
a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de
substâncias. Por isso, se você conhecer alguém que
já tentou ou pensa em cometer, ajude esta pessoa
e se possível leve ela até um profissional.
Rogério Silva
Goiânia

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

{

Como podemos fazer mais por
respeito, igualdade e inclusão?
Monica Schimenes

n

Renegociamos uma
dívida criminosa.
Ao precisar pagar
uma dívida grande,
renegociamos para não
pagar R$ 3 bilhões ao
ano. Hoje, temos uma
dívida escalonada,
com receita crescente”
Ronaldo Caiado (UB), governador de
Goiás, falou das medidas adotadas
para conter a série histórica de déficit orçamentário, experimentado
pelo Estado desde 2012

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
empresas goianas já podem se cadastrar
para participar do Dia livre de impostos,
que ocorre em 2 de junho em todo o País.
A data, que acontece anualmente, é uma
forma de protesto contra a alta carga tributária brasileira.

M

@ohoje
A Secretaria de estado da economia de
goiás está com processo seletivo aberto
para contratação de 32 profissionais temporários com salários entre r$ 2.500 a r$
11.700. As inscrições são feitas, exclusivamente, por meio do formulário eletrônico,
sem taxa. “Uma excelente oportunidade.
mesmo temporário, a pessoa pode ser contratada”, comentou internauta.
Josué Borges

N

@jornalohoje
A rússia realiza nesta segunda-feira o desfile anual do Dia da Vitória, na Praça Vermelha de moscou, comemorando o triunfo
das tropas soviéticas sobre a Alemanha nazista na Segunda guerra mundial. em seu
discurso, o presidente russo, Vladimir
Putin, condenou o que chamou de ameaças externas para enfraquecer seu país. o
presidente ucraniano, Volodymyr zelensky,
disse que não permitirá que a rússia “se
aproprie” da vitória na Segunda guerra,
acrescentando que “nós vencemos antes,
nós vamos vencer agora".

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.

Redação: (62) 3095-8737 editor@hojenoticia.com.br | o Hoje.com: (62) 3095-8700 / 42 WhatsApp (62) 99968-8702
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A sugestão é para que a reforma tributária avance no Senado

Ministro da

Economia defende
taxar super-ricos

e desonerar
empresas

Para destravar a reforma tributária no Senado, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse ontem (9) que
o governo pode apresentar uma versão “mais enxuta” do
projeto com a proposta de aumento do imposto de renda sobre os super-ricos e redução dos impostos cobrados
sobre as empresas.
“A hora é agora. Já aprovamos essa reforma na Câmara
[dos Deputados], ela está travada no Senado. Podemos fazer
uma versão mais enxuta, tributando os super-ricos e reduzindo o imposto sobre as empresas”, disse Guedes durante
a apresentação de uma nova ferramenta para monitorar os
investimentos no País.
O ministro defendeu ainda o fim de toda tributação
sobre a indústria “para permitir que o Brasil, que tem
todas as matérias-primas, seja uma potência mundial”.
Ele disse que o governo já segue nesse caminho, e mencionou a redução no imposto sobre Produtos industrializados (iPi), promovida via decretos publicados no
fim do mês passado.
A fala de Guedes ocorre depois de o ministro Alexandre
de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ter suspendido, na sexta-feira (6), parte da redução do iPi, atendendo
a pedido do partido Solidariedade.
A legenda alegou que a redução do iPi em todo o País para
produtos que também são produzidos na Zona Franca de Manaus prejudicaria a vantagem competitiva e o desenvolvimento da região.
Moraes suspendeu liminarmente (de maneira provisória) a redução do iPi para todos os produtos que também sejam produzidos na Zona Franca, onde vigora regime tributário diferenciado, protegido pela Constituição.
isso inclui itens como sapatos, TV’s, aparelhos de som, móveis, brinquedos e outros.
"A redução de alíquotas nos moldes previstos pelos decretos impugnados, sem a existência de medidas compensatórias à produção na Zona Franca de Manaus, reduz
drasticamente a vantagem comparativa do polo, ameaçando, assim, a própria persistência desse modelo econômico diferenciado constitucionalmente protegido”,
escreveu o ministro.

Monitor de investimentos

O Monitor de investimentos foi lançado nesta segundafeira (9) em parceria com o Banco interamericano de Desenvolvimento (BiD) e apoio financeiro do governo do Reino Unido por meio de um fundo dedicado ao desenvolvimento sustentável.
na plataforma ficam disponíveis dados e projeções sobre a
economia brasileira e os planos de desenvolvimento para os setores como os de infraestrutura, energia, conectividade e saneamento. A ideia é que a ferramenta traga o detalhamento e
a avaliação sobre a sustentabilidade de todos os projetos de parceria público-privada existentes no Brasil.
“A plataforma vai reunir para o investidor informações relevantes sobre cada projeto disponível, dados
da série histórica, aspecto social, aspecto ambiental, plano de expansão e todas as informações necessárias para
ajudar a ilustrar não só projeções de investimento
como para dar subsídio na tomada de decisão”, explicou Daniella Marques, secretária de Produtividade e
Competitividade do ministério.

Desmonte achata fatia do BNDES
no PIB para somente 0,7% em 2021
A participação da carteira de crédito do
Banco nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BnDES) na economia brasileira encolheu para níveis historicamente
recordes no ano passado, contribuindo para
tirar tração da atividade econômica em geral e, particularmente, dos investimentos, reduzindo as possibilidades de uma reação de
longo prazo mais sustentável e duradoura. O
total de empréstimos e financiamentos concedidos pelo banco de fomento aos diversos
setores da economia passou a representar
meros 0,7% do Produto interno Bruto (PiB),
o mais baixo desde 1995, ou seja, há pouco
mais de duas décadas e meia, quando a carteira do banco estatal havia respondido por
algo em torno de 1,0% do PiB, de acordo com
artigo do economista Gilberto BorçaJr., da
Área de Planejamento e Pesquisa Econômica (APP) do BnDES.
A participação do banco no mercado
brasileiro de crédito, da mesma forma,
caiu para apenas 9,23% também no ano
passado, também o mais baixo desde o começo da série, em 1995. Uma reversão desses números em direção às médias históricas, entende Borça, seria relevante para
a retomada da economia. “Em um momento em que a agenda prioritária de curto prazo deve se concentrar na retomada

do crescimento, o BnDES (...) poderia ser
mais ativo na concessão de financiamento à economia, elevando esse apoio para
cerca de 2,0% do PiB, valor compatível
com sua média histórica de atuação”, reforça o economista.

Financiamento de longo prazo

historicamente, prossegue ele, o banco
de fomento sempre foi um “ator relevante no mercado de crédito bancário doméstico”, direcionando recursos para financiar o desenvolvimento econômico de
forma mais ampla, suprindo recursos “notadamente” para grandes projetos industriais e de infraestrutura básica, o que
transformou o banco na principal fonte de
recursos de longo prazo para a economia
brasileira. “O BnDES faz parte de uma rede
de bancos oficiais que garante uma característica peculiar ao mercado de crédito no Brasil, que é sua flexibilidade e complementaridade com o sistema de bancos
privados. no entanto, recentemente, seu
papel tem se modificado, com a instituição
passando por um amplo redimensionamento de seu apoio via crédito”, comenta
Borça, que divide a atuação do banco entre 2000 e 2021 em seis períodos distintos,
como se detalha a seguir.

BALANÇO
t
2 numa primeira fase, en-

tre 2001 e 2003, Borça identifica dois movimentos paralelos, que contribuíram
para uma expansão importante da carteira de crédito
do BnDES, que teve sua participação no crédito total
transacionado na economia
elevada de 17,3% para
22,8%.

2 O economista destaca o

crescimento dos desembolsos destinados ao financiamento de exportações por
meio da linha BnDES-Exim,
que vinha crescendo desde
1997, ainda nos anos FhC.
Conforme Borça, as exportações receberam em média
qualquer coisa ao redor de
30,0% dos desembolsos totais do banco entre 2001 e
2003, atingindo neste último ano um pico de 35,5% (o
que se compara com 4,1%
em 1996). “houve, portanto,
ampla geração de ativos
em moeda estrangeira”,
constata ele.

2

Ao longo de 2002, em
meio à campanha eleitoral e às incertezas que a
cercavam, a economia brasileira enfrentou um “intenso processo de depreciação da taxa nominal de
câmbio”, que dizer, o dólar
disparou, acumulando salto de 52,2% entre o final de
2001 e o último mês do
ano seguinte. “A conjugação desses fatores fez com
que o saldo da carteira de

crédito do BnDES, quando
mensurado em moeda nacional, tivesse um salto significativo, elevando sua
participação no estoque total de crédito”, chegando a
22,8% em 2003, frente a
17,3% em 2000, ainda de
acordo com Borça.

2 O banco enfrentou per-

da relativa de participação
no mercado de crédito entre
2004 e agosto de 2008, saindo daqueles 22,8% registrados em 2003 para 15,6%. O
movimento respondeu, no
entanto, ao início do “ciclo
expansionista de crédito”
observado no País na primeira metade dos anos 2000
sob liderança do financiamento às famílias, com
avanços do crédito consignado e à compra de veículos, suportado principalmente pelos bancos privados, no lado da oferta.

2 na fase seguinte, já en-

tre 2006 e 2008, as operações de crédito privado às
empresas ganharam maior
relevância, de acordo com
Borça, “no contexto do ciclo
de investimentos vivenciado
pelo Brasil” naquele período. As operações do BnDES
mantiveram-se em crescimento, mas em velocidade
inferior à de mercado, sublinha ele.

2 Ao longo dos anos da crise financeira global, entre
setembro de 2008 e o final e

2010, os bancos públicos assumiram papel anticíclico,
injetando crédito na economia de forma a amenizar os
impactos recessivos da crise. A participação do banco
no crédito total permaneceu
ao redor de 20% entre 2011
e 2015, com a continuidade
dos empréstimos do Tesouro nacional ao BnDES.

2 Entre 2016 e 2017, o
banco passa a experimentar
“expressiva contratação”
em sua carteira de empréstimos e financiamentos,
com a participação no crédito total baixando de 21,0%
em 2015 para 17,3% em
2017. Os desembolsos do
banco caíram 27,5% em termos reais entre 2015 e 2017
e devolveu ao Tesouro perto de R$ 163,0 bilhões em
2016 e 2017.
2 na fase mais recente, de

2018 a 2021, a carteira de
crédito da instituição encolheu a uma taxa anual de
10,0%, acumulando perda
de 34,3% depois de descontada a inflação. O BnDES
ainda pagou antecipadamente ao Tesouro em torno
de R$ 289,5 bilhões (somando R$ 452,5 bilhões desde 2016). no mesmo período, a Taxa de Juros de longo Prazo (TJlP), mais baixa,
foi trocada pela Taxa de
longo Prazo (TlP), mais
cara, tornando mais pesado
o custo do financiamento
de longo prazo.

Exposição aproximará startups agrícolas de investidores privados
Empresas no formato startups que atuam no setor agrícola podem participar do Expocitros Tech Mapa Conecta,
promoção que pretende
aproximar iniciativas inovadoras com investidores privados para o desenvolvimento de soluções tecnológicas na cadeia produtiva da citricultura, que é a cultura de
frutas cítricas, especialmente laranja e limão.
O setor tenciona encontrar alternativas e tecnolo-

gias digitais e de comunicação voltadas à informação e
promoção do consumo de
frutas e sucos, o desenvolvimento de ferramentas de inteligência digital para gestão
de pomares e estratégias de
avaliação da qualidade e colheita da fruta que aumentem a eficiência da produção
no campo.
Também são incluídos
temas como o desenvolvimento de bioinsumos para
o suprimento de nutrien-

tes e melhoria na qualidade
da produção das frutas,
proteção das plantas contra
pragas e outros fatores climáticos e físicos, redução
de açúcar em suco e desenvolvimento de Upcycling
Products na indústria do
suco de laranja. Esse termo
designa um processo de reciclagem em que produtos
ou subprodutos da cadeia
industrial são reaproveitados em novos produtos de
melhor valor.

Segundo o Ministério da
Agricultura, a inscrição é
gratuita, e pode ser feita
até o dia 27 de maio próximo. As startups pré-selecionadas terão um espaço
gratuito, compartilhado no
lounge da 47ª Expocitros, e
as três finalistas serão contempladas com prêmio em
dinheiro.
O Expocitros Tech Mapa
terá formato virtual e faz
parte da programação do
47ª Expocitros e 43ª Semana

da Citricultura, de 6 a 9 de
junho, em Cordeirópolis
(SP). iniciativa do Ministério da Agricultura, o evento
é realizado em parceria
com o Centro de Citricultura Sylvio Moreira, o instituto Agronômico (iAC), a
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e a FB Group, além
de colaboração da Fundação de Apoio à Pesquisa
Agrícola (Fundag) e do
FoodTech hub latam. (ABr)
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Deputada propõe mudar legislação
eleitoral no texto da Constituição
Denise Xavier

Parlamentar
defende que cada
entidade
federativa tenha
seus próprios
partidos políticos
Thauany Melo
A deputada lêda Borges
(PSDB) apresentou um projeto
de lei para que seja apresentada uma Proposta de Emenda
à Constituição Federal com a
finalidade de transferir a competência de legislar sobre Direito Eleitoral às Assembleias
legislativas Estaduais. A proposta está em tramitação na
Assembleia legislativa de
Goiás (Alego).
Atualmente, a Constituição Federal prevê que “é livre
a criação, fusão, incorporação
e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania
nacional”. na proposta, a parlamentar defende que, quando se diz respeito a processos
municipais e estaduais, cada
entidade federativa deveria
ter os próprios partidos políticos atuando conforme a legislação do respectivo ente federativo. Ela salienta a vedação de qualquer interferência
hierárquica ou controle de
partidos entre um ente federativo e outro.
A tucana sustenta que hoje
há interferência excessiva da
União nos estados e municípios, o que afeta a autonomia.
“é extremamente prejudicial
que um mandato eletivo municipal obedeça a um grupo político estadual, da mesma forma que é extremamente prejudicial que um mandato eletivo nacional esteja vinculado
e subordinado a um grupo político de caráter municipal”,

Para a deputada
estadual Lêda
Borges (PSDB),
eleições estaduais e
municipais deveriam
contar com
legislação própria de
cada ente federativo

defende a deputada.
lêda Borges salienta que a
criação, em 1930, da obrigatoriedade de caráter nacional
dos partidos políticos foi um
enorme retrocesso para a história política brasileira.
“Até então, havia partidos
que não possuíam caráter nacional, e a pretexto de derrubar a chamada ‘política do
café-com-ieite’ (alternância de
São Paulo e Minas Gerais no
poder), começou-se a defender
a nacionalização dos partidos;
alegava-se, então, que apenas
dois Estados estavam mandando no País em detrimento
dos demais”, defendeu na justificativa do documento.
Para leda Borges, no lugar
de corrigir um problema, criaram outro muito maior. “Em
vez de passar-se a exigir partidos de caráter nacional ape-

nas para a disputa de eleições nacionais, cometeu-se o
equívoco de exigir a vinculação a um partido de caráter
nacional para disputar também as eleições estaduais e
municipais”, concluiu.

Validade

O advogado Matheus lins
Schimuneck pontuou que
uma PEC só pode ser apresentada pelo presidente da
República, por um terço dos
deputados federais ou dos senadores e por mais da metade das assembleias legislativas — nesse caso, cada uma
delas deve se manifestar pela
maioria relativa de seus componentes. nesse caso, se aprovada, será necessária união
das assembleias legislativas
em prol da mudança.
Para o advogado e cien-

tista político Francisco Tavares, a proposta não chega a
tratar de algo que possa produzir algum impacto real sobre a realidade brasileira.
“não é possível avaliar possíveis efeitos da ideia, uma
vez que está em absoluto descompasso tanto com a realidade federativa brasileira,
como com os limites estabelecidos pela Constituição da
República”, pontua.
“Ao alterar as competências de entes federativos em
seu âmago e desconfigurar o
processo político-eleitoral, a
proposta exorbita os limites
do poder constituinte derivado e mitiga a forma federativa do Estado”, pontua. “é,
assim, um assunto mais ficcional do que efetivamente
jurídico-político”, conclui.
(Especial para O Hoje)

Publicidade

legal

Somente os Diários Oficiais têm validade para comprovantes digitais.

Fora disso, pode ocorrer
improbidade administrativa
para mandatários públicos.
Depto comercial: (062) 3095-8700
e-mail: comercial1@ohoje.com.br
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Esplanada
Leandro Mazzini e Walmor Parente |
reportagem@colunaesplanada.com.br

Caixa de Pandora

Parte da demanda elétrica do prédio será suprida com luz solar

Alego instala
miniusina para

geração de energia
na parte mais alta do telhado do Palácio Maguito Vilela,
onde há incidência plena de luz solar, 362 placas fotovoltaicas vão captar os raios emitidos pelo astro-rei e transformálos em energia elétrica. As placas já começaram a ser instaladas no novo prédio do legislativo.
Engenheiro eletricista da Alego, luiz Amaral informa
que a instalação das placas já está sendo feita e a expectativa é de que, ainda neste mês, a miniusina estará pronta para gerar energia.
“Para o sistema entrar em funcionamento, dependemos de
uma autorização da Enel, a concessionária de energia elétrica.
A construtora responsável pela obra do novo prédio já deu entrada na solicitação e o processo está tramitando. Com a conclusão, vamos depender somente da licença da empresa."
O projeto da construtora prevê um prazo máximo de instalação, aprovação e início da geração do sistema de 60 dias.
O engenheiro explica, também, que o sistema implementado
na Assembleia é do tipo on grid, que é integrado à rede de
distribuição, e permite que o novo prédio continue recebendo energia para suprir o porcentual que não é atendido pela energia solar.
luiz Amaral informa que essa é a primeira parte do projeto de geração de energia solar no Palácio. Essa miniusina,
instalada em parte da cobertura da Casa, deve gerar, mensalmente, 21.949 quilowatts de energia elétrica, o que vai garantir parte da demanda do prédio. “Futuramente, vamos expandir e ter mais usinas que vão, gradativamente, fornecer
mais energia limpa e renovável, rendendo, também, economia". (Felipe Cardoso, especial para O Hoje)

Preso em 2010 no âmbito da operação Caixa de Pandora, o ex-governador do Distrito Federal José Roberto Arruda, que perdeu os direitos políticos, tem um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal (STF) no qual pede a
invalidação da inelegibilidade, prestes a entrar em pauta numa das Turmas. E está confiante. Se cair a punição, ele sairá candidato
ao governo do DF e a esposa, Flávia Arruda
- hoje candidata ao Senado na chapa do governador ibaneis Rocha - tentará a reeleição
como deputada federal.

Relator

O relator do habeas corpus (hC 203367) é
o ministro “terrivelmente evangélico” André
Mendonça, apoiado pela então ministra Flávia Arruda para a vaga no STF.

Falsidade

José Arruda acumula derrotas no Supremo.
na mais recente, a 1ª Turma do STF manteve
a condenação por falsidade ideológica.

Ferrovias

levantamento que será divulgado hoje
pela Cni revela que, desde a viabilização do
regime de autorizações ferroviárias, já foram
assinados 21 contratos para a construção de
cerca de sete mil quilômetros de ferrovias.

Valente

Em menos de 48 horas, a campanha de
apoio ao jornalista Rubens Valente arrecadou
mais de R$ 90 mil para o pagamento de indenização ao ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele foi condenado a pagar R$ 310 mil ao ministro por têlo citado no livro “Operação banqueiro”.

Valente 2

“A resposta foi tremenda e nos anima
muito. não tenho palavras para agradecer”,
afirma Valente. O jornalista, com apoio de entidades, também foi à Comissão interamericana de Direitos humanos, nos EUA, “buscar
uma Justiça que não encontrei no Brasil”.

Cadeia

O deputado Rui Falcão (PT-SP)
protocolou representação na Procuradoria-Geral da República com pedido de investigação da primeiradama Michelle Bolsonaro por improbidade administrativa e propaganda eleitoral antecipada. Ela participou de pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV sobre o
Dia das Mães.

Filme queimado

Jair Bolsonaro vetou na íntegra o
projeto (PlC 141/2015) que isentaria
os impostos de importação de equipamentos e materiais fotográficos e
cinematográficos de uso profissional.
A legislação foi batizada de lei Orlando Brito, em homenagem ao multipremiado fotojornalista que registrou como ninguém o cenário político de Brasília.

Abuso geral

As agências reguladoras deveriam
servir para mediar a relação de interesses entre consumidores e empresas prestadoras de serviço. no Brasil,
esses órgãos parecem atuar sempre
na direção oposta aos contribuintes.
O mais recente caso neste sentido foi
o reajuste abusivo na conta de luz
aprovado pela Aneel, que varia de
17% a 25%, dependendo do Estado.

Reação

O deputado Domingos neto (PSDCE) apresentou Projeto de Decreto legislativo que susta esses aumentos na
conta de luz. “houve reajuste abusivo de 20% em Alagoas; 21% na Bahia;
17% no Mato Grosso do Sul; de cerca
de 20% Rio Grande do norte; quase
25% de reajuste médio de energia no
Ceará; e já aviso logo aos mineiros que
haverá aumento no dia 22 de maio”,
alerta o parlamentar.

Lira quer cooperação internacional
no na defesa do semipresidencialismo
Billy Boss / Câmara

Para o presidente da Câmara, o sistema
atual tem se tornado inviável por
causa do grande número de partidos
O presidente da Câmara
dos Deputados, Arthur lira
(PP-Al), recebeu o presidente
da Assembleia da República
de Portugal, Augusto Santos
Silva, em encontro bilateral
entre o legislativo dos dois
países e pediu ajuda ao parlamentar português no debate
sobre a adoção do semipresidencialismo no Brasil.
no modelo português, o presidente da República é eleito
pelo voto popular e representa o Estado; já o primeiro-ministro é nomeado pelo presidente da República e, em regra,
é o líder do partido mais votado em cada eleição para o legislativo português (Assembleia da República).
lira quer que representantes portugueses e de outros
países que adotam sistema
político semelhante, como Alemanha e França, contribuam
com o debate no Brasil. na Câmara, um grupo de trabalho
debate a proposta, que terá vigência apenas em 2030, se for
aprovada.

Coalização

Para o presidente da Câmara, o semipresidencialismo
permite que o Congresso seja
cogestor da administração pública e assuma responsabilidades para governar.
“Vamos precisar fazer essa

discussão da mudança de sistema no Brasil. é um tema polêmico, porque todos os candidatos de agora enxergam uma
perda de poder. O Brasil é muito peculiar, a distância entre a
capital do Amazonas e do Rio
Grande do Sul corresponde à
distância de lisboa a Moscou”,
disse lira em pronunciamento
conjunto com o parlamentar
português.
Para lira, o modelo atual
presidencialista brasileiro exige a coalização entre o legislativo e o Executivo. Ele ressaltou que o sistema atual tem
se tornado inviável devido ao
grande número de partidos
no Parlamento.
“Temos 23 partidos orientando na Câmara. Para eu fazer uma simples votação de
destaque, eu levo 30 minutos
só para que os partidos
orientem. nessa adequação,
o Parlamento é levado a fazer um governo de coalizão", exemplificou.
lira disse ainda que o presidente precisa ter a oportunidade de cumprir o que prometeu durante a campanha. "E
para isso se faz a coalização. E
somos criticados quando fazemos e chama de toma-ládá-cá. Quando não faz, o governo é incompetente por não
te governabilidade”, afirmou.
no encontro, lira refor-

Presidente da
Câmara, Arthur
Lira durante
encontro com o
presidente da
Assembleia de
Portugal, Augusto
Santos Silva

çou a relação bilateral e harmônica entre os dois países e
ressaltou a necessidade de
formular leis que facilitem
as relações comerciais de expansão de empresas portu-

guesas no Brasil.
O presidente da Assembleia
da República de Portugal, Augusto Santos Silva, disse que
pode dar o testemunho do bom
funcionamento do sistema político português.
Santos Silva explicou que o
sistema tem sido aperfeiçoado
ao longo dos anos. Ele ressaltou
ainda a boa relação entre os dois
países mesmo após os 200 anos
da independência do Brasil.
“A independência foi o início de uma história de proximidade muito grande entre
Brasil e Portugal, temos grande orgulho de sermos amigos
do Brasil, uma das maiores
economias do mundo, e temos
as mesmas posições em relação ao mundo, no respeito ao

multilateralismo”, afirmou.

Repleta de significados

A Secretária de Relações
internacionais da Câmara dos
Deputados, deputada Soraya
Santos (Pl-RJ), afirmou que a
vinda do deputado português
é positiva e repleta de significados. Ela destacou o fato de
o presidente do parlamento
ter escolhido o Brasil como
primeiro país a ser visitado
após sua eleição.
“Ela é significativa porque estamos em pleno momento de celebração dos 200
anos de independência e estamos discutindo o semipresidencialismo”, afirmou a
parlamentar. (Agência Câmara de Notícias)

ohoje.com
GOIÂNIA, TERÇA-FEIRA, 10 DE MAIO DE 2022

ESPORTES n 7

Basta no racismo
Vítima após o
clássico, Fellipe
Bastos demonstra
sentimento de
tristeza: “Só quem
sofre realmente, é
quem sente”

Rosiron Rodrigues / Goiás EC

Victor pimenta
O clássico deste último domingo (8), entre Atlético Goianiense e Goiás pela Série A poderia ter terminado com polêmicas somente em relação
ao jogo, mas um episódio lamentável em questão foi
quem tirou o foco da vitória
esmeraldina.
Após o árbitro apitar o final do jogo, o volante Fellipe
Bastos ia em direção ao vestiário quando um sujeito vindo da tribuna do Atlético Goianiense ofendeu o jogador com
palavras racistas o chamando
de macaco por duas vezes. O
jogador então foi contido e
concedeu uma entrevista para
falar sobre esse lamentável
episódio pós-clássico.
“Um ato racista aconteceu.
Eu estava indo para o vestiário e um rapaz com um óculos
na cabeça me chamou de macaco e eu voltei e pedi para repetir e então ele voltou a me
chamar de macaco, me chamou duas vezes de macaco.
Em um mundo que a gente
vem vivendo hoje, um ato de
racismo ele machuca, ele dói
e deixa a gente entristecido,
porque as pessoas que estavam ali do lado, e atrás de
mim viram e o segurança que
estava ali poderia muito bem
ter identificado ele. é recorrente isso que aconteceu,
acontece em outros estádios,
aconteceu com outros jogadores e temos que dar um
basta nisso, porque só quem
sofre realmente, é quem sen-

O volante postou em suas redes sociais essa foto (acima) com o texto sobre o episódio ocorrido após o clássico de domingo
te”, disse Fellipe Bastos.
O que era para ser um dia
especial para o torcedor esmeraldino, por comemorar sua
primeira vitória na competição
e no dia das mães em especial
para os jogadores, acabou tendo esse fato lamentável de racismo envolvendo Fellipe, que
emocionado falou sobre pensar muito em sua família após
o ocorrido.
“Eu penso muito na minha
mãe que é negra, meus avós, na
minha filha, no meu filho. é
triste porque, a gente vive num
mundo que acabou isso e não
podemos ser discriminados
pela nossa cor. é difícil falar
qualquer coisa porque daqui a
pouco estarei em casa, com
meus filhos, com minha esposa, minha mãe também. Estou
muito triste porque eu me sinto como o Willian falou na en-

trevista dele e eu vi bem que a
gente só sente mesmo quando
realmente passa. Foi a primeira vez que aconteceu comigo e
a gente sente a dor do outro”,
concluiu o volante.

Sobre o jogo

A vitória esmeraldina voltou a aparecer após oito jogos
e veio no clássico diante do
Atlético Goianiense. Assim
como em 2020, pela Série A, o
Goiás bateu o rival e pode comemorar seus primeiros três
pontos na elite nacional.
“Uma vitória gigantesca e
principalmente pelas circunstâncias. Você perde um jogador
no primeiro tempo com vinte
minutos, jogando na casa do seu
adversário, que está bem mais
tempo com seu treinador, com
os comportamentos pré-estabelecidos, mas quando o trei-

nador fala da importância da
semana cheia, a gente consegue
ver resultado. A primeira semana que aqui cheguei, curiosamente a primeira vitória e
que seja a primeira de muitas,
aquela máxima de clássico
não se joga, se ganha. Tivemos
outras oportunidades claras,
com o Dadá cara a cara, um
três contra um com a chance
do Apodi, mas quero lembrar
uma frase que disse em minha
apresentação, que quando disse que o Goiás vai jogar cada
jogo uma final de Copa do
Mundo, lembre-se desse jogo”,
disse Jair Ventura.
Com uma semana cheia de
trabalho, Jair Ventura acredita
que o ambiente esmeraldino
deve melhorar após uma vitória importante como essa e falou sobre vencer seu primeiro
clássico na frente do comando

do Goiás Esporte Clube.
“Você ganha um clássico e
te dá confiança. A gente sabe
que o campeonato é muito
equilibrado e não conseguimos dar aquela arrancada,
apesar de estarmos muito
próximos da parte de cima
com mais uma vitória, mas é
pensar jogo a jogo. Com certeza tem um peso maior na
casa de seu adversário, um
clássico. Muito feliz pela nossa vitória, por ser um clássico
e na casa do nosso adversário”, pontuou o treinador.
O Goiás volta a campo agora somente no próximo domingo (15), quando recebe o
Santos, às 19 horas, no estádio
hailé Pinheiro, pela sexta rodada da Série A. O time esmeraldino tem cinco pontos na
competição e ocupa a 16ª colocação. (Especial para O Hoje)

VILA NOVA

SÉRIE C

Vitória contra o Náutico
dá mais ânimo ao Tigre
para a Copa do Brasil

Pela Terceirona, Aparecidense
empata em 0 a 0 com o Vitória

Passada a primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vila nova
muda seu foco para a Copa
do Brasil, onde tem um grande compromisso nesta semana. na quarta-feira (11), o
time comandado pelo técnico higo Magalhães recebe o
Fluminense, no Serra Dourada, pela partida de volta da
Terceira Fase da Copa do
Brasil. O confronto marcará
a reabertura da praça esportiva, que está fechada há
mais de dois anos.
Um dos jogadores que
devem aparecer entre os titulares para encarar a equipe carioca é o atacante Pablo Dyego, autor de um dos
gols do triunfo contra o náutico, na última sexta-feira
(6), pela Segundona. Para o
jogador, o resultado diante
do Timbu tirou um peso
grande das costas dos atletas
colorados, que chegam ainda mais confiantes para o
duelo no Serra Dourada.
“Tira um peso de cima da
gente, com certeza, porque
nós estávamos buscando
essa vitória há muito tempo.
Dá uma satisfação enorme
sair do campo vitorioso, pois
demos tudo ali. E era frustrante ficar esse tempo todo

sem vitória. Estávamos nos
esforçando bastante, mas as
coisas não estavam acontecendo da maneira que queríamos. Então, essa vitória
dá, sim, uma satisfação e
mais convicção ao nosso trabalho, além de um ânimo a
mais para o jogo de quarta.
Vamos fazer um ótimo jogo
contra o Fluminense”, disse
Pablo Dyego.
Já pensando no jogo de
quarta (11), Pablo Dyego afirma que sua expectativa é
grande, principalmente por
ser sua primeira vez no Serra
Dourada. De acordo com ele,
a casa deve estar lotada, com
vários torcedores empurrando o Tigre à classificação.
“A expectativa é grande.
Eu nunca joguei no Serra
Dourada. Tenho muita vontade de jogar lá. Acho que
essa oportunidade é muito
boa, ainda mais se a casa estiver lotada. Tenho certeza
que o torcedor vai comparecer e acreditar na nossa
classificação. Então, estou
muito feliz em poder jogar lá
pela primeira vez. Os outros jogadores estão muito
animados também com esse
cenário”, finalizou Pablo
Dyego. (Breno Modesto, especial para O Hoje)

AA Aparecidense

A Aparecidense segue sem
vencer em casa. O time ficou
no empate em 0 a 0 na noite
deste segunda-feira (9), diante do Vitória, no estádio Aníbal
Batista de Toledo. na próxima
rodada, pegam o Figueirense,
fora de casa.

Primeiro tempo

Um começo de jogo bastante intenso. As duas equipes atacando principalmente
pelo lado. O Vitória buscou as
ações de jogo com Alisson
Farias e Jefferson Renan. A
melhor chance deles foram
nas bolas paradas, em uma
jogada ensaiada, Pedrão saiu
bem para tirar e depois em
falta de Gabriel Santiago, evitada por Pedrão.
no lado da Cidinha, o time
buscou nos contra-ataques rápidos com a velocidade de nilson e Joãozinho, mas sem chegar em Alex henrique, que
não teve chances.

Segundo tempo

A Aparecidense teve sua
primeira grande chance com
o volante Renato, que livre,
desperdiçou o que seria o
primeiro do jogo. A Cidinha
então com as mudanças melhorou muito, principalmente com Cardoso, Daniel e Rodrigues, mas o goleiro Arcanjo evitou vários gols. O Vi-

Na noite desta segunda-feira (9), Aparecidense e Vitória não
tiraram o zero do placar e empatara, no Anníbal Batista de Toledo
toria também fez pressão no
final e Pedro henrique salvou várias vezes. Partida en-

cerrada e sem gols no Aníbal,
0 a 0. (Victor Pimenta, especial para O Hoje)

FICHA
TéCniCA
t
Aparecidense 0x0 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, Vanderley, ricardo lima e breno (rodrigues); bruno Henrique, rodriguinho (renato) e robert (Daniel di Pauli); nilson Junior (Cardoso), Alex Henrique (Felipe
menezes) e Joãozinho.
Técnico: eduardo Souza

Vitória: lucas Arcanjo; iury,
marco Antônio, mateus moraes e Sanchez; Joao Pedro,
léo gomes (Dionisio) e gabriel Santiago (miller); Jefferson renan (luidy), Trellez
(guilherme Queiroz) e Alisson Santos.
Técnico: Fabiano Soares
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Bruno Corsino/Atlético-GO

O treinador rubro-negro lamentou também o suposto caso de racismo envolvendo o volante Fellipe Bastos

Sabor amargo

Breno Modesto
no último domingo (8), o
Atlético Goianiense conheceu
sua primeira derrota como
mandante na edição de 2022
da Série A do Campeonato
Brasileiro. Depois dos empates
de 1 a 1 com o Flamengo e
com o Botafogo, o time comandado pelo técnico Umberto louzer foi superado
pelo arquirrival Goiás por 1 a
0, no Estádio Antônio Accioly.
Após o término da partida,
o comandante rubro-negro lamentou bastante o revés. De
acordo com louzer, antes da
bola rolar, a projeção do Dragão era fazer um bom jogo e
conquistar a vitória, que seria
a primeira da equipe no Bra-

Umberto Louzer lamenta derrota do Atlético
Goianiense, em casa, para o Goiás, pelo Brasileirão
sileirão. no entanto, com o resultado totalmente contrário ao
imaginado, o treinador diz que
o sabor que fica é amargo.
“lamentamos muito o resultado de derrota. não era
aquilo que tínhamos planejado.
A expectativa gerada em cima
dessa partida era de que pudéssemos fazer um grande jogo
e fazer o dever de casa. Mas, infelizmente, saímos de campo
com um sabor muito amargo
por conta dessa derrota, até por
conta das circunstâncias do
jogo. Agora, é levantar a cabeça, descansar os atletas e pro-

jetar nossas estratégias para o
jogo da Copa do Brasil, contra
o Cuiabá”, disse o treinador.
Questionado sobre o suposto caso de racismo envolvendo o volante Fellipe Bastos,
louzer afirma não ter visto a
cena, mas lamentou bastante
o ocorrido. Para o técnico, a
intolerância e a falta de respeito são dois dos pilares que
sustentam esse tipo de atitude.
na visão dele, alguma medida
deve ser tomada, para que
esse tipo de coisa não volte a
acontecer outra vez.
“Eu não vi. Mas lamento

muito. Acho um desrespeito
tremendo. infelizmente, se
ocorreu mesmo, tem sido algo
recorrente em todos os lugares.
A intolerância e a falta de respeito com os seres humanos
são gigantescas. isso aqui é
um jogo de futebol. Alguém
tem que ganhar, outro tem
que perder ou os dois empatam. E o ser humano está sendo tão intolerante, faltando
tanto com respeito com o próximo que acaba vindo com
essa amargura, com essa mágoa, com essa revolta e acaba
despejando isso no campo de

jogo, que é um entretenimento, algo para você vir com a família. Essa questão é lamentável. Precisamos tomar decisões o quanto antes, para que
isso acabe. Assim como invasões a centros de treinamentos,
abordagens em aeroportos. Temos que dar um basta, para
que isso acabe”, finalizou Umberto louzer.
O Rubro-negro volta a campo na próxima quarta-feira
(11), quando encara o Cuiabá,
fora de casa, pela partida de
volta da Terceira Fase da Copa
do Brasil. Por terem empatado
em 1 a 1 no jogo de ida, as
equipes terão de vencer o duelo para avançar às oitavas de
finais da competição nacional. (Especial para O Hoje)
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Inﬂação do cafezinho e lanche da
tarde surpreende na retomada
Produto teve 56,87% de reajuste nos últimos 12 meses e assusta na hora de voltar ao presencial
Sabrina Vilela
Parte essencial da manhã de muitos brasileiros, o café teve 56,87% de
reajuste nos últimos 12 meses, apesar
do aumento na produção do grão no
País, e tem surpreendido os trabalhadores que passaram quase dois
anos em regime de home office ou semipresencial. Além do café, outros
produtos sofreram aumento, como o
pão e os ítens que compõem a cesta
básica, o que deixou o almoço fora
mais caro. O aumento se deve ao valor mais alto nas matérias-primas.
Clenilda Tomé deu início ao trabalho novo como vendedora em
abril após ficar três anos desempregada. Ela toma café da manhã, almoça fora de casa e já sente no bolso os impactos do aumento. “O café
aumentou muito. Em alguns lugares,
o valor da xícara é o mesmo que de
um pacote”, brinca.
A vendedora gasta em média R$10
reais por dia com o lanche da manhã. “De manhã eu costumo tomar
café puro e um pãozinho. Já para
o almoço eu procuro o mais barato e geralmente eu encontro de
até R$15.” Para não ter que fazer uso do transporte público,

ela divide a gasolina com uma colega de trabalho. “Como é uma moto
econômica, a gente gasta em média
R$20 por semana. Eu dou metade
porque venho todos os dias.
A vendedora Glauciene também
mudou de emprego há cerca de um
mês. Ela costuma gastar apenas
com café da manhã e gasolina, já
que o almoço é fornecido pela empresa. “Com
café da manhã eu gasto
em torno de
R$7 diariamente. Com

transporte eu gasto R$80 mensais
porque minha moto é bastante
econômica.”

Comerciantes repassam
reajuste a consumidor final

Rafael lemes ajuda o pai, Renato
Araújo, em uma lanchonete da Avenida Anhanguera. O estabelecimento existe há 30 anos, funciona das 5h
às 18h e recebe atualmente em média 200 clientes por dia. Ele conta
que nos últimos dias teve que repassar reajuste de preços para os
clientes. “Teve acréscimo nas quitandas, suco de caixinha e café. Tivemos que fazer isso porque teve aumento no preço de custo.” O momento mais difícil vivido pela lanchonete foi quando teve o decreto de
fechamento de estabelecimentos.
“Ficamos um mês fechados. nessa
época, o movimento caiu 30%.”
Rafael relata que mesmo com o
retorno de trabalhos presenciais
e a liberação do uso de máscaras,
o número de clientela ainda não
é considerado “normal”. “Agora
que se pode dizer que está voltando ao normal. Esperamos que
possa voltar a ter mais clientes novamente”,

conta com expectativa.
Já luciano Borges é autônomo e
tem um ponto na Avenida Goiás
desde 2007 onde começou como
vendedor de quitandas. Agora ele comercializa tapiocas, pão e café. Ele
também teve que aumentar o valor
de alguns produtos recentemente. “O
café eu aumentei só um pouco para
não pesar para vendedores, que são
a maior parte da minha clientela.
Agora está a R$1 o copo pequeno. Eu
vendo cerca de sete litros de café por
dia. A tapioca e o pão tiveram um
reajuste de 50%.”
O comércio de luciano também
sofreu impactos durante a pandemia,
mas ele não desistiu. “A pandemia desestruturou o meu negócio, pensei até
em fechar porque diminuiu o número de clientes e as obras aqui na região impediam o fluxo”, relata. Durante a pandemia, o autônomo não fechou nenhuma vez, mas passou por
dificuldades. “não parei na pandemia, tinham dias em que eu vinha só
para não perder o ponto mesmo. Eu
gastava R$25 reais de gasolina e
quando eu vinha trabalhar
conseguia às vezes nem R$50”,
relembra.

Luciano Borges
teve que
aumentar o valor
de alguns
produtos
recentemente.

Especialista
explica os
impactos após
a pandemia
O economista Danilo Orsida
afirma que a inflação dos alimentos compromete o poder
de compra dos brasileiros. Segundo o especialista, os principais itens que impactaram a inflação nos últimos anos foram
os alimentos e o custo de transporte, no caso de combustíveis.
“O reajuste do salário mínimo
para 2022 foi de 10,06% de 2021,
mas os preços de muitos alimentos
superaram esse índice. A título de
exemplo temos, no último mês de
março, comparado com anos anteriores, segundo dados do Dieese,
café 72,3%, açúcar 46%, tomate
27,22%, óleo de soja 24,1%”, explica.
Sobre o home office, Orisda
afirma que tem uma redução de
custos de deslocamento e despesas com alimentação fora de
casa. Essa forma de trabalho
também, “numa perspectiva da
empresa, de igual modo é possível vislumbrar redução de custos, tal como na redução de espaços físicos, aluguéis, condomínios, diárias e custos com traslado em hospedagem na realização de reuniões externas etc”.
De acordo com dados do instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (ipea), aproximadamente 11% dos trabalhadores
ativos no Brasil exercem suas atividades profissionais de forma
remota. Orsida dá dicas de como
economizar ainda mais trabalhando de casa. “Evitando o uso
de eletrônicos em horários de
pico e estabelecendo uma rotina
organizada de trabalho.”

Home Office é uma
alternativa para
economizar mais
O home Office significa literalmente “trabalho a distância”. Esse
modelo de trabalho foi muito usado
nos dois anos de pandemia para
conseguir facilitar o distanciamento
social e economizar gastos da própria
empresa. A gestora de mídias sociais, Caroline Schafer, diferentemente da maioria, começou a trabalhar de home office em janeiro deste ano. Ela pediu demissão do antigo
emprego para trabalhar por conta
própria como social media. Agora ela
fica a maior parte do tempo em casa
por causa da nova função. E lembra
das desepesas que tinha quando trabalhava fora. “Eu tinha muitos gastos

com transporte, já que o combustível
estava com o valor muito alto, e com
alimentação também.”
Caroline economizou em média
R$300 por mês apenas com transporte após a saída da empresa porque
agora ela gasta mais com energia elétrica. “Eu gasto agora com as ferramentas para o meu trabalho, como
cursos e com a energia elétrica. A energia fica em torno de R$120. O plano de
internet de wi-fi fica R$140 e o meu de
celular R$50.” A jovem conta que já tinha os gastos com internet antes mesmo de sair do emprego e que, além disso, agora “economiza tempo e consegue ser mais produtiva”.
Fotos: Pedro Pinheiro

Caroline economizou R$300 por mês apenas com transporte após sair da empresa

Brasileiros
batem
recordes
de impostos
Desde que o ano de 2022 se
iniciou, os brasileiros já pagaram
mais de R$ 1 trilhão em impostos, segundo dados do “impostômetro”, ferramenta da Associação Comercial de São Paulo
(ACSP). A marca foi atingida na
última terça-feira (3). Esse valor
equivale ao montante do valor
pago pelos contribuintes brasileiros em impostos, taxas e contribuições aos governos federal,
estaduais e municipais.
no ano passado, a quantia
foi atingida somente 16 dias depois, em 19 de maio. Durante
todo o ano de 2021, os brasileiros
pagaram R$ 2.592.601.562.926,43
em impostos. Os dados mostram
que a tendência de os brasileiros
pagarem mais impostos em um
período mais curto de tempo já é
vista pelo menos nos últimos
cinco anos.
A maior quantia de 2022, considerando o mesmo período do
ano passado, é reflexo do “aumento de preços e a consequente alta da inflação, já que os impostos incidem sobre o valor final
das mercadorias”, explica o economista da ACSP Marcel Solimeo.
O Estado de São Paulo lidera a arrecadação tributária até
a presente data, com mais de R$
350 bilhões, o que representa
37% do total arrecadado no
País. na esfera federal, os impostos relacionados à Previdência são aqueles com a maior
quantia arrecada, com um total
de R$ 187 bilhões. (Especial
para O Hoje)
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Desconstituição de personalidade
jurídica alcança fundos de investimentos
Músicos da OFG tiveram uma redução de 30% nos salários

A última nota
da Filarmônica;
Orquestra
sofre com falta
de recurso
Ítallo Antkiewicz
Músicos da Orquestra Filarmônica de Goiás publicaram uma carta na qual afirmam que a situação salarial do grupo está levando a uma morte não perceptível
para as pessoas que assistem aos concertos. A orquestra acaba de lançar o primeiro disco de uma série dedicada às sinfonias de Claudio Santoro, recebendo elogios da crítica em publicações como le Monde, Classical Today e Gramophone.
Ainda assim, os componentes da orquestra têm sofrido com uma queda salarial responsável por diminuir o número de artistas, que têm buscado outros grupos Brasil afora. Em 2020, após um período em que deixou de funcionar
por dificuldades na contratação dos artistas, a orquestra
retomou atividades, mas os músicos tiveram redução de
30% nos salários.

Carta

Os músicos ressaltam que lutam contra um fluxo lento, mas constante, de integrantes deixando a orquestra.
Cada vez que outra orquestra abre concurso, nossos melhores músicos sempre se candidatam, pois elas oferecem
salários melhores e estrutura mais sólida. “Já perdemos vários colegas de alto valor musical e técnico por esta razão.
nos últimos anos, mais de vinte músicos deixaram a OFG,
motivados, principalmente, pela defasagem salarial. Eles
não queriam necessariamente deixar a OFG, mas não conseguem ter uma vida digna com os salários que estamos
recebendo”, pontua trecho da carta.

Resposta

Por meio de nota, a Secretaria de Desenvolvimento
e inovação (Sedi) informa que a Orquestra Filarmônica
de Goiás nunca foi tão valorizada como tem sido nesta
gestão. no início de 2019, a orquestra estava numa situação caótica, em que os músicos estavam com contratos feitos irregularmente pela gestão anterior. Por
meio de uma ação movida pela Justiça em razão dessas
irregularidades, os contratos foram rescindidos em
2020 por ordem judicial.
“A atual gestão se reuniu com os músicos em uma comissão, discutiu alternativas para resolver o problema da
maneira mais rápida possível e em seis dias úteis conseguimos recontratá-los com uma solução provisória. Cerca
de seis meses depois, por meio de uma fundação da Universidade Federal de Goiás, fez-se um novo contrato com
os músicos”, afirma trecho da nota.
Conforme a nota, desde o momento em que a gestão tomou conhecimento, há pouco dias, de que há uma necessidade de rever salários em comparação com a remuneração que está sendo paga para músicos de outras orquestras filarmônicas, o governo prontamente buscou mais
informações e já agendou uma reunião com os músicos
para dialogar.
“O Governo de Goiás se compromete em fazer aquilo
que for necessário para continuar tendo a Orquestra Filarmônica de Goiás como a mais importante do Brasil, mostrando a forma séria e com total prioridade que trata a arte
e a música, é sem dúvida colocando o grupo em destaque”,
pontua. (Especial para O Hoje)

EXPRESSA
Os cartórios brasileiros registraram, no início deste ano,
o maior número de recém-nascidos identificados somente
com o nome da mãe. De janeiro a abril, foram registrados 56,9 mil bebês por mães solo, o maior número em
comparação com o mesmo período de anos anteriores.
De acordo com o levantamento, em 2018, foram registrados 51,1 mil recém-nascidos somente com o nome materno. no ano seguinte, foram 56,3 mil. Em 2020, o número diminuiu e passou para 52,1 mil. Em 2021, 53,9 mil crianças não tiveram o pai reconhecido na certidão de nascimento.
O estudo também aponta diminuição do total de nascimentos de recém-nascidos neste ano, totalizando 858 mil.
Em 2018, foram 954,9 mil.
Os dados foram divulgados pela Associação nacional dos Registradores de Pessoas naturais (Arpen-Brasil) e obtidos a partir do Portal da Transparência do Registro Civil.

Para a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é possível que os
efeitos da desconsideração da personalidade jurídica atinjam os fundos de investimento. Segundo o colegiado, embora esses
fundos não tenham personalidade jurídica,
eles titularizam direitos e obrigações e, além
disso, podem ser constituídos ou utilizados
de forma fraudulenta pelos cotistas – pessoas
físicas ou jurídicas –, fatos que justificam a
aplicação do instituto. Com esse entendimento, o colegiado manteve acórdão do
Tribunal de Justiça de São Paulo que, no curso de uma execução, confirmou a rejeição
dos embargos de terceiro opostos por um
Fundo de investimento em Participações
(FiP) contra o bloqueio e a transferência de

ativos de sua propriedade, após a desconsideração da personalidade jurídica de uma
empresa holding. Em recurso especial dirigido ao STJ, o fundo de investimento alegou
que não foram preenchidos os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista que os FiPs são
constituídos sob a forma de condomínio fechado, sem personalidade jurídica, motivo
pelo qual não poderiam ser atingidos pela
medida. O ministro Villas Bôas Cueva, relator, explicou que a lei 4.728/1965, ao disciplinar o mercado de capitais, realmente caracterizou os fundos de investimento como
entes constituídos sob a forma de condomínio, definição posteriormente seguida pelo
Banco Central na Circular 2.616/1995.

Afagando a elite
O Plenário do Senado
analisa hoje (10) o Projeto de lei (Pl) 316/2021
que reduz a pena imputada aos crimes contra as
relações de consumo. A
proposta já chegou a entrar na pauta em fevereiro passado, mas recebeu

críticas e não chegou a ser
votada. O texto altera
a lei 8.137, de 1990, que
define os crimes contra a
ordem tributária econômica e as relações de consumo, reduzindo as penas
para detenção de seis meses a dois anos, ou multa.

Respeito ao animus copulandis
O Projeto de lei
965/22 tipifica no Código
Penal
(Decreto-lei
2.848/40) o ato de remover propositalmente o
preservativo durante o
ato sexual ou deixar de
colocá-lo sem o consentimento do parceiro ou da
parceira. A pena prevista
é de reclusão de 1 a 4
anos, se o ato não constitui crime mais grave. Em
análise na Câmara dos

Deputados, o autor do
projeto explica que a prática é denominada de
stealthing em inglês. “O
autor desse tipo de ação
induz a vítima a acreditar
que está em um ato sexual seguro. Entretanto,
de maneira escondida ou
camuflada, retira o preservativo e dá continuidade ao ato, em desconformidade com a vontade
da vítima”, afirma.

TST revoga decisão
que favorecia
bancária que
alegava
discriminação
A Subseção II Especializada
em Dissídios Individuais (SDI-2) do
TST cassou a ordem de reintegração de uma bancária do Banco
Bradesco que alegava ter sido
demitida após solicitar teletrabalho. Para a maioria do colegiado, não havia, na época da concessão da tutela de urgência, elementos que demonstrassem que
a dispensa fora discriminatória,
em razão de problemas de saúde.

Unidade Prisional de Goianápolis
inicia projeto de ressocialização
A Unidade Prisional de Goianápolis iniciou, nesta sexta-feira (6), o curso de “inteligência Emocional” (Método CiS). O curso busca desenvolver a capacidade de gerenciar emoções em diversas situações cotidianas, ensinar como expressar emoções,
eliminar o que limita o indivíduo a atingir
suas metas, dentre outras vertentes comportamentais. A diretora do Foro da comarca de Goianápolis, juíza Marcella Caetano da Costa, detalha que “o principal ob-

jetivo do projeto é que estes reeducandos,
após cumprirem suas penas, retornem ao
convívio social se sentindo capazes de obedecer aos ditames legais, ao mesmo tempo
em que se sintam parte de um todo, acolhidos e encorajados a tomarem atitudes
que possam levá-los a realizar sonhos e metas há muitos anos esquecidos”. “é importante dar o primeiro passo para que existam resultados e é isso que estamos buscando com esta iniciativa.”

RÁPIDAS

t

2 Informativo 731, STJ – A conversão do conteúdo das interceptações telefônicas em formato escolhido pela defesa não é ônus atribuído ao Estado.

Petrobras aumenta o
preço do diesel em 8,87%
A Petrobras anunciou, nesta segunda-feira (9), um reajuste de 8,87% no preço do
diesel. O novo valor começa a
ser cobrado a partir de hoje
(10). Com isso, o preço médio
do combustível passa de R$4,51
para R$4,91. Já o valor da gasolina e do gás liquefeito de petróleo (GlP) estão mantidos.
Considerando a mistura obrigatória de 90% de diesel A e
10% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da
Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 4,06, em
média, para R$ 4,42 a cada litro
vendido na bomba, uma variação de R$ 0,36 por litro (ou
alta de 8,87%).
A Petrobras, por meio de
nota, informou que esta decisão observou tanto o desali-

Pedro Pinheiro

A gasolina e o gás de cozinha continuam com os mesmos preços
nhamento nos preços quanto a
elevada volatilidade no mercado. "Desde aquela data (11 de
março), a Petrobras manteve os
seus preços de diesel e gasolina inalterados e reduziu os
preços de GlP, observando a dinâmica de mercado de cada
produto", afirma.

nesse momento, contudo, a
companhia apontou que o balanço global de diesel está impactado por uma redução da
oferta frente à demanda. Os estoques globais estão reduzidos
e abaixo das mínimas sazonais
dos últimos 5 anos. (Ítallo Antkiewicz, especial para O Hoje)
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Final de semana registrou
sete mortes no trânsito
Mãe e filha
morreram vítimas
de acidente na GO320, em Aloândia,
no Dia das Mães
Daniell Alves
no mês da campanha
Maio Amarelo, voltada à
conscientização no trânsito,
os acidentes têm sido mais
frequentes do que se esperava. Somente no último fim semana, sete pessoas morreram no trânsito e outras tiveram lesões graves, apontam registros da Delegacia
de investigação de Crimes de
Trânsito (Dict). Em dois dos
acidentes, os condutores estavam embriagados.
Uma adolescente de 15
anos morreu no sábado (7)
após um racha e capotamento no Jardim América. De
acordo com informações da
delegacia, os dois veículos
disputavam racha e colidiram na Avenida T-9. A garota
não resistiu após ser arremessada para fora do carro.
Outro acidente foi registrado no cruzamento da rua
S-4 com a avenida T-64, no Setor Bela Vista. O veículo passou em alta velocidade pelo
cruzamento e atingiu outro
carro que passava no local. O
motorista morreu e outra pessoa ficou ferida.
Já na parte da tarde, uma
criança de 2 anos morreu
em acidente depois do veículo se chocar contra o poste
de energia. O condutor, pai
da criança, estava com sinais de embriaguez.
De acordo com a delegada
da Dict, Adriana Fernandes
Carvalho, o final de semana foi
bastante atípico devido à quantidade de acidentes. Com a
grande demanda, os agentes tiveram dificuldades para atender todos os acidentes. “Prin-

Nas rodovias do Estado, também foram registrados acidentes e mais de 1,5 mil infrações de trânsito nos primeiro nove dias do Maio Amarelo
cipalmente porque havia uma
equipe da Dict e uma equipe
de perícia. Era requisição a
todo momento”, revela.
Dos oito acidentes registrados, dois envolviam embriaguez ao volante, diz a delegada. Já os casos de motociclistas que perderam a vida
após baterem contra pontos
fixos podem ter ou não a embriaguez constatada em laudo
do exame cadavérico.

No Dia das Mães

O feriado de Dia das Mães
registrou fatalidades. Durante a madrugada de domingo
(8), Wanderson lopes da Silva, 38 anos, morreu no Setor
leste Vila nova. O veículo em
que ele estava foi atingido
por outro carro na 5ª Avenida.
Mãe e filha também foram
vítimas de acidente na GO320, em Aloândia, no Sul de
Goiás. Trata-se de Clarinda

Maria de Jesus, de 79 anos e a
filha Katia Silene Rosa de Freitas, de 52 anos. As duas estavam em um Gol e colidiram de
frente com uma Ecosport. O
condutor do outro carro também morreu no local.

Rodovias

nas rodovias do Estado,
também foram registrados
acidentes e infrações de trânsito durante o fim de semana.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram 1.562
autuações de infrações de
trânsito e 10 pessoas detidas
por diversos tipos de crimes.
Foram 44 flagrantes de condutores ou passageiros que
não usavam cinto de segurança e outros 30 motoristas flagrados realizando ultrapassagens proibidas. Além disso, 60
condutores foram reprovados
no teste de alcoolemia.
Entre as recomendações da

PRF para reduzir o risco de acidentes no trânsito estão: respeitar os limites de velocidade,
manter distância de segurança
em relação aos demais veículos, ultrapassar apenas quando houver plenas condições
de segurança e não desviar a
atenção do trânsito. A PRF
também orienta os usuários de
rodovias, mesmo antes de viagens curtas, a fazer uma revisão preventiva do veículo, o
que inclui a checagem dos
pneus, do sistema de iluminação, dos equipamentos obrigatórios, do nível do óleo e do
radiador, entre outros itens.

Lei Seca

Conforme descrito no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o condutor
flagrado dirigindo sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine de-

pendência comete uma infração gravíssima. nos últimos anos, a lei Seca tem reduzido a tolerância à quantidade de álcool no organismo.
A multa gravíssima é de R$
293,47, mas este valor pode ser
multiplicado por 10, chegando
a R$ 2.934,70. Além da punição
no bolso, o motorista tem a
Carteira nacional de habilitação (Cnh) recolhida e responde
a um processo administrativo
que leva a suspensão do direito de dirigir por 12 meses - depois de todos os recursos possíveis. O veículo também é retido até que um outro condutor
habilitado se apresente. Em
qualquer caso de autuação, o
motorista pode verificar a validade do registro da infração. A
contestação das penalidades
aplicadas é direito de todo motorista, independentemente da
gravidade da infração cometida.
(Especial para O Hoje)

INFLUENZA E SARAMPO

Saúde alerta os pais para baixa cobertura vacinal
Com apenas 14,02% das
crianças de 6 meses a menores
de 5 anos de idade vacinadas
contra o sarampo e 11,7% contra influenza, a Secretaria de
Estado da Saúde de Goiás (SESGO) alerta pais ou responsáveis sobre a importância da
imunização. A pasta reforça
que a Campanha de Vacinação
está aberta há mais de um
mês e segue até o dia 6 de junho em postos de saúde de todos os municípios do Estado.
O secretário de Saúde, Sandro Rodrigues, reforça que a
vacina é um método de proteção e segurança. "A vacina salva vidas”, destaca. Segundo
ele, os imunizantes “já foram
estudados, avaliados e validados pela Agência nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa)” e
que previnem a ocorrência de
casos graves das doenças.
A meta da Campanha nacional de Vacinação é imunizar 425.748 crianças em todo
o País. Porém, até a última
atualização, somente 62.834
delas receberam as doses contra o sarampo e 52.546 para a
influenza. “Quando há elevados índices de vacinação, o vírus encontra dificuldade de

lescentes e jovens de 12 a 21
anos de idade sob medidas socioeducativas, dentre outros.

Sarampo

A campanha de vacinação contra sarampo e influenza para todos os grupos segue até o dia 3 de junho
circular e, aos poucos, vai desaparecendo”, incentiva a Diretora do hospital Estadual da
Criança e do Adolescente (hecad), a médica infectologista
Mônica Ribeiro Costa.
Dentro do grupo de comorbidades da influenza estão incluídos os imunossuprimidos, que precisam apresentar qualquer comprovante, como receita e relatório

médico para serem vacinados. Já no caso do sarampo,
além dos trabalhadores da
saúde, passam a ser vacinadas
também as crianças de seis
meses a menores de 5 anos. A
campanha para todos os grupos segue até o dia 3 de junho.
O objetivo da ação é mobilizar todos os grupos prioritários para imunização com as
duas vacinas. no caso da in-

fluenza, além dos idosos, trabalhadores da saúde, gestantes
e puérperas (que já estão sendo imunizados), podem se vacinar: crianças de seis meses a
menores de 5 anos (4 anos, 11
meses e 29 dias), professores,
indígenas, pessoas com comorbidades e deficiência permanente, Forças Armadas, caminhoneiros, trabalhadores
do transporte coletivo, ado-

A superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria
de Estado da Saúde (SES-GO),
Flúvia Amorim, destaca que o
sarampo é altamente transmissível, podendo causar sérias complicações e evoluir
para morte. A transmissão
pode ocorrer por dispersão
de gotículas com partículas
virais no ar, principalmente
em ambientes fechados, como
creches, escolas, clínicas e
meios de transporte, como
ônibus, navios e aviões.
A vacina contra a doença
está disponível para os trabalhadores da saúde e crianças
de seis meses a menores de 5
anos. Os trabalhadores da saúde precisam apresentar documento que comprove a atividade, como contracheque,
crachá, entre outros. As crianças devem apresentar, obrigatoriamente, o Cartão de Vacinação e um documento. (Daniell Alves, especial para O
Hoje, com contribuição de
Augusto Sobrinho)
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Capital chinesa impõe novas
restrições para conter covid-19
Cidade registrou
49 infecções nas
últimas 24 horas
Vários parques em Pequim
foram ontem (9) fechados, no
momento em que a capital chinesa estabelece mais restrições
para conter a propagação do
novo coronavírus, à medida
que o número de novos casos
diários continua a aumentar.
A cidade registrou 49 infecções nas últimas 24 horas, incluindo 16 casos assintomáticos, elevando o total da atual
onda para pouco mais de 700.
A China pratica política
de ‘zero casos’, que inclui o
isolamento de bairros ou cidades inteiras, sempre que
um surto é detetado.
Chaoyang e Shunyi - os dois
distritos de Pequim no centro
das últimas infecções - estão
paralisados. Os moradores foram instruídos a ficar em casa
e os habitantes de outras áreas
da cidade proibidos de entrar
nas zonas afetadas.
Todos os serviços de transporte público em Chaoyang que abriga quase 4 milhões
de pessoas e muitos complexos comerciais - foram interrompidos, e os funcionários
de escritório estão traba-

A China pratica política de ‘zero casos’, que inclui o isolamento de bairros ou cidades inteiras, sempre que um surto é detetado na região
lhando em casa.
O Parque Chaoyang, um
dos maiores de Pequim, foi fechado até novo aviso, juntamente com a Floresta Olímpica e os parques de Shunyi.
“O número de novos casos ainda está em níveis altos”, disse o porta-voz do
governo municipal de Pequim, Xu hejian.
“A batalha contra o vírus
está num impasse. Devemos
intensificar o controle em
áreas-chave”, afirmou.

Os moradores de Pequim
passaram por três rodadas de
testes em massa desde o início
do surto, juntamente com outras medidas de precaução,
para impedir a propagação
da doença.
no distrito de Dongcheng o centro cultural da cidade -,
as pessoas devem apresentar
um resultado de teste PCR negativo feito nos sete dias anteriores para ter acesso a locais públicos.
As reclamações sobre a

inconveniência causada pelas medidas antiepidêmicas
aumentaram.
Um consultor português radicado na capital chinesa, que
prefere não ser identificado,
disse à lusa ter recebido ordem para ficar em casa nos
próximos 17 dias, após dois
moradores no seu condomínio
terem testado positivo.
O condomínio, situado na
zona oeste de Pequim, é composto por 12 prédios e abriga
mais de 5 mil pessoas. Todos os

moradores vão ter que cumprir quarentena e serão sujeitos a seis rondas de testes.
Grades foram colocadas
em torno dos edifícios para
impedir a saída dos moradores, segundo fotografias partilhadas pelo consultor.
“Todos os prédios foram
cercados com barricadas, apesar de apenas em um edifício
existirem dois moradores que
testaram positivo”, descreveu.
“isso faz algum sentido?”, perguntou. (ABr)

POLÔNIA

ABALOS SÍSMICOS

Embaixador russo é
coberto de vermelho
por manifestantes

Abalo ocorreu no mar, entre Leste de Taiwan e Sudoeste do Japão

Terremoto de magnitude 6,6
foi registrado ontem em Taiwan
Um tremor de magnitude
6,6 na escala Richter ocorreu
ontem (9) no mar, entre o leste de Taiwan e o sudoeste do
Japão, de acordo com autoridades japonesas. O perigo de
tsunami foi descartado.
O abalo ocorreu a cerca de
20 quilômetros (km) de profundidade, próximo à ilha japonesa de Yonaguni, localizada
a cerca de 110 km a leste de Tai-

wan, informou a Agência Meteorológica do Japão. A agência
disse que o sismo poderia levar
a uma subida do nível da água
do mar, mas que não havia perigo de tsunami.
O Departamento Meteorológico Central de Taiwan informou que o abalo, de magnitude 6,1, aconteceu a 27 km
de profundidade, enquanto
o Serviço Geológico dos Esta-

dos Unidos afirmou que o sismo foi de magnitude 6,3.
As medições preliminares
podem diferir imediatamente
após um tremor e podem ser
revistas após análise mais
aprofundada.
Segundo a imprensa de Taiwan, o abalo fez tremer edifícios na capital Taipé, mas não
foram divulgados quaisquer
danos até o momento (ABr)

O embaixador russo na
Polônia, Sergei Andreev,
foi encharcado de tinta
vermelha enquanto tentava colocar uma coroa
de flores no cemitério de
soldados soviéticos em
Varsóvia, informou a agência de notícias estatal russa RiA novosti nesta segunda-feira (9).
A guerra na Ucrânia
lançou uma sombra sobre o Dia da Vitória deste ano, quando Moscou
homenageia os 27 milhões de cidadãos soviéticos que perderam a vida
na Segunda Guerra Mundial. A Polônia, um forte
defensor da Ucrânia em
sua resistência à invasão
da Rússia, se opôs a qualquer comemoração em
grande escala.
O embaixador Sergey
Andreev disse a repórteres
que ele e sua equipe não ficaram gravemente feridos
no incidente, informou a

agência de notícias TASS.
“Faremos um protesto formal”, disse ele. “Quando
eles recomendaram que
não realizássemos um
evento maior, nós os encontramos no meio do caminho, tentamos não piorar a situação.”
Referindo-se ao incidente, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria
Zakharova, alegou via Telegram que “os fãs do
neonazismo mais uma
vez mostraram seu rosto
– e é sangrento”.
“A demolição de monumentos aos heróis da
Segunda Guerra Mundial,
a profanação de sepulturas
e agora a interrupção da
cerimônia de colocação de
flores em um dia santo, celebrada por toda pessoa
decente, prova o óbvio – o
Ocidente estabeleceu um
curso para a reencarnação
do fascismo”, disse ela.

DIA DA VITÓRIA

Vladimir Putin culpa Ocidente por guerra na Ucrânia
no chamado Dia da Vitória, que marca o triunfo da
União Soviética sobre a Alemanha nazista ao fim da Segunda Guerra Mundial, o
presidente russo, Vladimir
Putin, descreveu a guerra
contra a Ucrânia como uma
resposta a políticas do Ocidente e evocou a memória
do heroísmo soviético.
Ao discursar na tradicional

parada militar anual nesta
segunda-feira (9), Putin traçou
paralelos entre a luta do Exército Vermelho contra tropas
nazistas e a ação das forças
russas na Ucrânia, que ele diz
ser uma batalha contra perigosos nacionalistas inspirados pelo nazismo. O líder russo já comparou várias vezes a
situação atual com o desafio
enfrentado pela União Sovié-

tica após a invasão pelas forças de Adolf hitler em 1941.
Contrariando previsões, o
presidente não fez nenhum
grande anúncio em seu discurso de 11 minutos e, após 75
dias de guerra, não deu nenhum indicativo de quanto
tempo ela ainda pode durar.
Ele usou a maior parte de sua
fala para justificar a invasão
da Ucrânia, que ele chama de

"operação militar especial",
descrevendo-a como necessária para impedir uma potencial agressão contra a Rússia.
O Ocidente estava em
alerta diante do Dia da Vitória na Rússia, em meio a rumores de que Moscou pretendia declarar oficialmente
guerra à Ucrânia.
Diante de milhares de soldados reunidos na Praça Ver-

melha, em Moscou, no 77º
aniversário da vitória sobre a
Alemanha nazista, Putin afirmou que as forças russas na
Ucrânia estão defendendo sua
pátria contra uma "ameaça
absolutamente inaceitável"
com o objetivo de enfraquecer a Rússia. Ele repetiu argumentos de que a Otan estava criando ameaças próximo à fronteira russa.
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Guto Oliveira

Essência

Existencialismo no
estilo performático
Vanessa longoni lança o EP 'Tudo Tinha Ruído', seu terceiro disco solo
Elysia Cardoso

as coisas tomaram a partir daí,
mortes sendo naturalizadas,
pessoas em suas bolhas, os feminicídios, homofobias, o desafeto...”, enumera Vanessa.
O disco abre com a faixa
‘Passada’, composta por Arthur de Faria e Alessandra
leão, que reflete o estado de
espírito da artista logo de saída. “Eu estava muito angustiada no aeroporto, voltando
para o Rio, para votar, quando o Arthur me mandou uma
música e eu escutei o seguinte verso: ‘E eu? / Passo como?
/ E eu? / Ando como? / Passo
bem às vezes, passo mal às vezes , e vomito versos’. E foi então que eu pensei: OK, hora de
vomitar versos, gritos entalados, voz", determinou.
Do universo de composições do amigo, Vanessa escolheu 12 músicas para o show.

nove delas aparecem no disco. Sobre o trabalho de Arthur, resume: “é contemporâneo, mas não deixa de ter
passado. é irreverente, mas
tem poesia. é como eu me
sinto como artista".
Para a cantora, cada música é seu próprio espetáculo
- ela pensa nas canções como
cenas. A segunda delas vem
na forma de bolero, com o trágico amor (como pede o gênero) de ‘Primeira Canción’,
celebrado entre acordes dramáticos de piano e percussão.
na melancólica ‘Tudo Tinha
Ruído’, Vanessa recorre a lembranças da capital carioca
para visualizar seu verso (ou
cena): “O coração da moça
que partiu sozinha no último
metrô”. O duplo sentido que
dá título ao álbum é embalado pela doçura da harpa de vi-

dro em contraste com as ocasionais asperezas da letra.
E, apesar de tudo, garante
Vanessa: “Eu, entre ruínas e
ruídos que estava e ainda estou, acredito na (re)construção". E essa esperança está espalhada ao longo do disco e
surge em momentos como
em ‘Breve Oração’, onde a
intérprete declama entre altos e baixos um poema de Daniel Galera, e ‘As Coisas da
Casa’, com a paixão da borboleta que quer escapar de
sua prisão.
Ao fim, o EP flerta com o
pop, com ‘Só Por hoje’: ‘Posso
me esticar na rede/ ir dormir
com sede/ e não te amar mas
só por hoje’. há ainda três vinhetas no disco, duas delas
com excertos da tragédia grega ‘Antígona’, de Sófocles. (Especial para O Hoje)

Cesar Dutra

Vanessa longoni, intérprete gaúcha que despontou
com os sucessos ‘A Mulher de
Oslo’ (2008) e ‘Canção para
Voar’ (2014), lança seu novo
trabalho, o EP independente
‘Tudo Tinha Ruído’, nas plataformas digitais. O terceiro
disco solo da artista pode ser
conferido a partir do dia 12
de maio de 2022 nas plataformas digitais através do
selo Pequeno imprevisto.
Em nove faixas inéditas, a
cantora e produtora cultural
de formação lírica e teatral
transita por caminhos musicais diversos: do bolero ao
pop. O álbum traz composições de Arthur de Faria que celebram o amor e o existencialismo no estilo performático
de Vanessa. A produção musi-

cal é de Otavio Carvalho.
O EP ‘Tudo Tinha Ruído’
nasceu do show de mesmo
nome apresentado pela primeira vez em 2019, antes do
início da pandemia. O período de criação do show durou
seis meses, entre pesquisa,
ensaios e concepção. "Só depois disso que fui para o estúdio. Prefiro o processo assim: experimentar, vivenciar
a música antes de entrar no
estúdio e senti-la dentro de
uma história e com pessoas
assistindo", descreve Vanessa.
Enquanto o álbum anterior
‘Canção para Voar’ tinha origem na necessidade da leveza,
da delicadeza da voz, ‘Tudo
Tinha Ruído’ vem do desassossego e da inquietação dos
tempos atuais. "Ele nasceu da
fragilidade política do País de
2018 para 2019 e do rumo que

Projeto
nasceu do
show de
mesmo nome
apresentado
pela primeira
vez em 2019,
antes do
início da
pandemia
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Pedro Pinheiro

LIVRARIA
t

Estereótipos de
mulheres de favela
‘Figuras de Causação’ traz três estereótipos
de mães moradoras das favelas: as novinhas,
as nervosas e as que abandonam os filhos

O cantor usa a música para falar sobre luto

A determinação
de uma vida:
Adhemar
Rocha no
‘Papo Xadrez’
O cantor e preparador vocal se
emociona e revela informações
inéditas sobre sua vida pessoal
Guilherme de Andrade
A décima segunda transmissão do ‘Papo Xadrez’
aconteceu ontem (9) com o
cantor e preparador vocal
Adhemar Rocha. homem de
fé e determinação, Adhemar
fala das privações e desafios
que aceitou ao longo de sua
vida a fim de se tornar o homem que ele sempre quis se
tornar. Emocionado, o cantor fala de suas origens, de
sua carreira, de sua família,
e revela que já chegou a tentar suicídio durante a pandemia. Destemido ele afirma
que "esse assunto deve ser
falado sim, é questão de saúde pública!".
Durante o bate-papo com
os apresentadores Felipe Cardoso e Yago Sales, o cantor
fala desde os contatos iniciais
com a música através da
igreja, passando pela adolescência quando seu pai lhe
deu seus primeiros instrumentos, até chegar no sucesso que vemos hoje, e que
teve início numa apresentação de Adhemar na missa de
7° dia do cantor Cristiano
Araújo. Atualmente, além da
carreira solo, o músico ostenta em seu histórico profissional trabalhos com nomes de peso como Maiara e
Maraísa, Zé neto e Cristiano
e luan Santana.
Ele resume “a música me
acompanha nos momentos
bons e nos momentos ruins
da vida”.

Nos últimos episódios

O ‘Papo Xadrez’ alcançou sua décima segunda edição com o cantor e preparador vocal Adhemar Rocha. Até esse ponto muita
conversa já aconteceu nos
estúdios do jornal ‘O hoje’:
desde a estreia do podcast
com o jornalista e empresário Matheus Ribeiro, até chegarmos na última edição
com o rapper Donato e o
produtor Chriss. O ‘Papo Xadrez’ já ultrapassa a marca
de 20 horas de conteúdo em
três meses de história.
no episódio da última
segunda-feira (02), estiveram de frente com os apresentadores Felipe e Yago,
o rapper goiano Donato
no Relato e o produtor cultural Chriss Paiva. no encontro, os dois contam sobre suas formas de fazer
música: Donato explica
que “sempre tive uma vontade muito grande de poder colaborar de alguma
forma com as pessoas que
vem de onde eu vim” e
Chriss complementa explicando que “a gente sempre procurou trazer a brasilidade junto com a história que ele quer trazer”.
Uma nova transmissão
acontece ao vivo todas segundas-feiras, às 19 horas.
Você pode acessar todos os
episódios que já aconteceram até aqui pelo canal Youtube Papo Xadrez. (Especial para O Hoje)

Às margens das
insuficientes vagas
de creches e escolas
fundamentais disponibilizadas pelo
poder público, há
um sem número de
mães que precisam
deixar seus filhos
com alguém para
poderem trabalhar.
Esse quadro gera,
em especial nas favelas, a produção
de
estereótipos
aplicados as mulheres pobres, segundo ‘Figuras da
Causação: As novinhas, as mães nervosas & mães que
abandonam os filhos’, entre mães
chamadas como
‘novinhas’, as ‘mães
nervosas’ e, por
fim, as ‘mães que abandonam os filhos’. lançado pela
Editora Telha, a obra de autoria da antropóloga Camila
Fernandes mergulha nesse
universo desconhecido e ignorado por muitos.
A obra abre um debate sobre temas como gravidez planejada, planejamento familiar, culpabilização da mulher, sexualidade desviante e
noções de cuidado e negligência. Esse ‘jogo de empurra’ que é travado entre sociedade e políticos tenta
achar um culpado (ou eleger
o menos culpado) onde as
mulheres acabam por serem
condenadas pela pobreza em
que vivem e, assim, isentam
os gestores das cidades por
suas péssimas administrações e fracasso na gestão de
recursos financeiros, em especial aos mais necessitados.
“Ouvia muitas fofocas e
acusações sobre mulheres
que ‘transam muito’, têm
‘muitos filhos’ e são ‘irres-

ponsáveis’. Essas fofocas se
dirigiam a mulheres identificadas como ‘novinhas’,
‘mães nervosas’ e ‘mães que
abandonam os filhos’. As mulheres eram retratadas como
desequilibradas e provocadoras. Decidi que deveria
conversar com as mulheres
alvo das fofocas e incluir a
perspectiva delas sobre tais
acusações”, Camila Fernandes, antropóloga e escritora.
Camila conseguiu, através do acompanhamento
dessas mulheres e de suas
histórias, e por meio de uma
descrição e análise viscerais,
transportar para as páginas
de ‘Figuras da Causação’
como as relações tensas em
mundos marcados pela precariedade, desigualdade e
expectativas de gênero se
combinam com visões racistas sobre os pobres e seus territórios. O livro procura mostrar o ponto de vista de mulheres retratadas como ‘desviantes’ das expectativas de

gênero consideradas positivas em
nossa sociedade, a
saber: sexualidade
planejada e um modelo de maternidade dócil, pacificado
e compulsório.
‘Figuras da Causação: As novinhas,
as mães nervosas &
mães que abandonam os filhos’ nasce
com a missão de jogar luz no conflito silencioso travado entre mulheres mães
com dificuldades graves de mobilidade social e gestores públicos que preferem publicizar obras por vezes desnecessárias
deixando de lado vidas que dependem
de amparo social público para terem o mínimo de
dignidade e humanidade.

A autora

Camila Fernandes é antropóloga e atualmente desenvolve atividades de pósdoutoramento no Programa
de Pós-Graduação em Antropologia Social no Museu
nacional, da Universidade
Federal do Rio de Janeiro
(PPGAS/Mn/UFRJ), onde
também realizou seu doutorado. O mestrado, por sua
vez, foi concluído no Programa de Pós-graduação em
Antropologia Social da Universidade Federal Fluminense (PPGAS/UFF). Pesquisadora associada ao núcleo
de Estudos em Corpos, Gênero e Sexualidades (nuSex) e ao laboratório de
Pesquisas em Etnicidade,
Cultura e Desenvolvimento
(lACED),
ambos
no
PPGAS/Mn/UFRJ, é docente
no laboratório de Estudos:
Feminismos na Diferença.

A obra de Camila
Fernandes abre um
debate sobre temas
como gravidez
planejada,
planejamento
familiar, negligência,
entre outros

RESUMO De noVelAS
t
o Clone
Xande, nervoso, aguarda
notícias. o médico avisa a todos que mel e o bebê não estão bem. leo se lembra da
noite anterior quando ele e
lucas chegaram à conclusão
de que não existe lugar no
mundo para os dois. zoraide
vê na borra de café um homem sendo engolido pela
areia do deserto e Jade perdendo metade de seu coração. nazira lê no jornal que
miro vai ser treinador no marrocos e cobra de latiffa.

Quanto Mais Vida, Melhor
rose e Tina se animam ao
ver que Tigrão e neném se entenderam. Paula pega o celular de Flávia. neném se entristece quando rose diz que
voltará para Paris. ingrid ajuda Paula no plano contra Carmem. Tigrão se entende com
guilherme. Carmem observa a
conversa entre Paula e marcelo. ingrid recebe várias ofensas pela internet, e Flávia tenta consolá-la. Tina termina
com gabriel. neném decide ir
com rose para Paris.

Amanhã é para sempre
Florzinha fica feliz ao saber que voltará a trabalhar
na empresa. Camilo diz que
não quer se casar, mas Aníbal lembra o irmão que os
negócios da família dependem dessa união e que, após
o resgate de liliana ele poderá pedir o divórcio. Steve
fica enciumado ao acreditar
que Vênus está realmente
apaixonada por Camilo. Fernanda se surpreende quando érika conta que se casará
com “Franco”.

Mar de Amor
A acusação pede ao juiz
que condene Victor manuel a
setenta anos de prisão, enquanto a defesa pede sua absolvição. estrela insiste em
gritar aos quatro ventos que é
injusto condenar uma pessoa
inocente e pede ao juiz que
absolva Victor por falta de
provas contundentes. Tilico
está muito preocupado com
seu “pai”. Cacilda segue tentando fazer com que guilhermo diga a verdade, que foi ele
quem matou Hernan.

Pantanal
José leôncio fica intrigado
com a sucuri navegando na
canoa. Tenório avisa a guta
que se tornou sócio de José
leôncio. José leôncio reage
ao menosprezo de Tenório
por Tadeu. maria bruaca desconfia das viagens de Tenório. mariana manda Jove voltar ao Pantanal para lutar
por seus direitos. Jove se declara a Juma. gustavo pede
para madeleine conversar
com nayara. zaquieu alerta
sobre Juma e Jove.
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AGENDA CUlTUrAl
t
fílmicas goianas
Com foco em difundir as
obras fílmicas goianas no
estado, a Vila Cultural Cora
Coralina, unidade da Secretaria de estado de Cultura
(Secult-go) recebe o 1º encontro Cineclubista: retomada de goiás nesta terçafeira (10), a partir das 18h,
na Sala de mídias João bênnio. A ação, que ocorre no
Dia do Cineclubista goiano,
conta com a presença dos cineclubes atuantes, que definem as novas estratégias a
seguir neste período de retorno às atividades presenciais. A entrada é gratuita. o
principal objetivo do grupo
é levar o cinema goiano,
realizando exibições em diferentes países como no Chile e no equador de forma
presencial ou online. Quando: Terça-feira (10). onde: r.
3, S/n, Setor Central – goiânia. Horário: 18h.
Projeto de dança
estão abertas as inscrições para o projeto ‘balé em
Foco’. ele tem como foco
práticas somáticas, aspectos historiográficos e pro-

Santhiago Selon tem o desenho e a pintura como objeto de
investigação estética por meio do abstracionismo geométrico
exposição urbana
A Vila Cultural Cora Coralina inaugura também, às
18h desta terça-feira (10), a
exposição ‘Provisório’, do artista goiano Santhiago Selon.
Constituída pela modalidade
artística Site Specific, que resulta na ocupação em que a
produção e instalação são
específicas para o local que
abriga a obra de arte, a mostra foi montada na sala Sebastião barbosa e fica em
cartaz até 10 de junho. natural de Catalão, Santhiago Selon vive e trabalha em goiânia e São Paulo. Seu cotidiano de criação tem o desenho
e a pintura como objeto de investigação estética por meio

Mergulho nos museus
nesta terça-feira (10), às
21h30, o canal Arte1 estreia
‘A Arte de Ver o invisível’. na
série, o historiador leandro
Karnal percorre oito museus
de São Paulo para mergulhar
nas obras de artistas internacionais e brasileiros, relíquias que fazem parte dos
acervos das instituições, e
mostrar tudo o que está por
trás de quadros, esculturas e
instalações. Além de analisar
os detalhes da obra, Karnal
fala sobre o artista e dá o
contexto histórico. Além disso, ele passa informações
sobre a fundação de cada
museu, mostra imagens de
arquivo das construções e
conversa com as equipes locais. A série produzida pela
Cine group conta com oito
episódios, e a direção é de
Jorge Saad Jafet. Quando:
Terça-feira (10). onde: Canal
Arte1. Horário: 21h30.

Bibliotecas de SP homenageiam Dia
Internacional contra a Homofobia
As bibliotecas de São Paulo (BSP) e do Parque Villa-lobos (BVl), ambas da Secretaria de Cultura e Economia
Criativa do Estado de São
Paulo, terão atividades em
homenagem ao Dia internacional contra a homofobia,
comemorado dia 17 de maio.
A Biblioteca de São Paulo
promove, no dia 13, das 16h
às 17h30, palestra com a drag
queen Rita von hunty, que
apresentará um breve histórico sobre os movimentos
lGBT (gays, lésbicas, bissexuais e transexuais) e drags.
na palestra online, Rita vai
explicar o significado da sigla
lGBTQiA+ (lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, transgêneros, queer, intersexuais, assexuais e mais).
Além disso, ela vai falar
sobre a diferenciação entre
sexualidade e identidade de
gênero e a importância da
representatividade, inclusão, acolhimento e respeito
às diversidades. A atividade
é indicada para pessoas a
partir de 16 anos e as ins-

A atividade tem vagas limitadas e as inscrições podem ser feitas no
site da Biblioteca do Parque Villa-Lobos, que é o http://bvl.org.br
crições podem ser feitas no
site da BSP (bsp.org.br).
na Biblioteca Parque Villa-lobos, a obra escolhida
para o Clube de leitura, com
encontro programado para o
dia 27 de maio, das 15h às
17h, também faz referência
à data. A atividade, realizada em parceria com a Companhia das leituras, debaterá o livro ‘Pai, pai’, de João
Silvério Trevisan.
“Mesclando passado e presente, análises pessoais e referências culturais, o autor re-

lata a relação conflituosa de
João com o pai, que não aceita a homossexualidade do filho. Antes de completar dez
anos, o menino entra para o
seminário, numa tentativa
de fugir do ambiente violento de casa. Depois de abandonar o seminário, ele busca
sua liberdade e deixa o Brasil
da ditadura para conhecer o
mundo. Mas a sombra do pai
o acompanha por todos os caminhos”, divulgou a Secretaria de Cultura.
A data de 17 de maio é o

Dia internacional Contra a
homofobia. nesse dia, em
1990, a Organização Mundial
da Saúde (OMS) retirou a
homossexualidade da classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde. A
data é uma oportunidade
para a organização de atividades que promovam e
apoiem a igualdade de direitos dos homossexuais e da
comunidade lGBTQiA+.
O Brasil tem números preocupantes sobre a violência
contra homossexuais. A cada
hora, uma pessoa lGBTQiA+ é
vítima de agressão física no
País, de acordo com dados do
Sistema Único de Saúde (SUS).
Em 2020, foram assassinadas
175 pessoas transexuais no
Brasil, de acordo com levantamento da Associação nacional de Travestis e Transexuais (Antra). O número representa aumento de 29% em
relação às 124 mortes registradas em 2019. A média é de
um assassinato de transexual
a cada 48 horas no Brasil.

CELEBRIDADES
Viviane Araujo retorna à
academia aos 5 meses de
gravidez
Viviane Araujo, de 48 anos,
está de volta à rotina de treinos
na academia. grávida de 5
meses e já ostentando uma
barriguinha protuberante, a
atriz, que brilhou como rainha
de bateria do Salgueiro por
mais um ano, teve aval médico para voltar a malhar, mas
precisou adaptar os exercícios
por conta do avançar da gravidez. "Vou voltar a fazer meus
exercícios, não como eu fazia
antes, óbvio, vou fazer tudo
bem leve", comenta. (matheus
Queiroz, Purepeople)
separado de Wanessa,
Marcus Buaiz 'ignora' cantora em homenagem e recebe críticas
marcus buaiz prestou
uma linda homenagem à
mãe, Tânia, nas redes sociais
neste domingo. no entanto,
internautas cobraram dele a
falta de uma menção à Wanessa Camargo, com quem

ele tem dois filhos, mas vive
um processo de divórcio.
"Fala para seu cunhado que
faltou a foto da Wanessa, a
mãe dos filhos dele", brigou
uma internauta. "Wanessa
também é mãe", alfinetou
outra seguidora. (matheus
Queiroz, Purepeople)
Rafa Kalimann desabafa
sobre críticas a corpo magro em foto: 'É só meu corpo, só meu'
rafa Kalimann voltou a
ser alvo de comentários pesados por causa de seu corpo magro, o que já havia
acontecido no mês passado.
recentemente a apresentadora usou o Twitter para desabafar sobre os ataques recebidos em uma foto postada no instagram. era só uma
foto de mais um momento
feliz. Pq eu estava feliz. é só
meu corpo, só meu", desabafou rafa. nela, a famosa
usa uma calça de cintura baixa com corpete sem alças.
(laís Fernandes, Purepeople)

15

HORÓSCOPO
t
do abstracionismo geométrico. A arquitetura e os espaços urbanos são os temas
centrais de seus trabalhos.
Quando: Terça-feira (10).
onde: r. 3, S/n, Setor Central
– goiânia. Horário: 18h.

cessos culturais e de criação
artística do balé. Trata-se de
uma oportunidade de encontro entre pesquisadores,
docentes e artistas interessados no tema enquanto
campo de discussão social e
da cena, ressaltando pesquisas contemporâneas e debates relacionados ao balé
em seus aspectos estéticos,
gramaticais, conceituais e
subversivos. Há 30 vagas
disponíveis e os interessados
devem se inscrever preenchendo formulário disponível
na bio do instagram e no
perfil do Facebook. Quando:
Até 10 de junho. onde:
@bale_em_foco e facebook.com/baléemFoco.

n

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
o dia traz muito movimento e
trabalho, mas nem tudo vai ser fácil e fluido: tome cuidado com
brigas e desentendimentos ou
até a dificuldade de se comunicar.
mercúrio vai bagunçar sua rotina
e exigir de você muita flexibilidade e bom humor. De tédio é que
você não poderá reclamar hoje.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
o dia pode trazer acontecimentos inesperados; situações
do passado podem ressurgir nesta temporada de mercúrio retrógrado. Tome cuidado com ações
heróicas demais para ser notado.
Saiba ser justo, mas consciente
dos seus riscos. Cuidado com notícias distorcidas ou falsas.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
o dia traz inseguranças e mudanças: saiba lidar com notícias
que te fazem rever situações que
você achava que estavam encerradas. Você pode ter ideias renovadoras se souber refletir sem ansiedades. Tenha paciência e inteligência para ver as situações sem
se envolver emocionalmente.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
o dia pode fazer você se desgastar, mas você pode acabar
avançando em situações novas,
mesmo que de forma inesperada.
Cuidado com os excessos, pois
você pode acabar se indispondo
com alguém próximo. não resista
às mudanças e esteja aberto.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
o dia pode te deixar sem muita paciência, portanto tome cuidado com brigas e grosserias. os
desafios existem para serem resolvidos com inteligência e método. Cuidado com rivalidades desnecessárias. excesso de gastos
pode ser ruim nesse momento.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
Você pode buscar um novo
caminho para sua vida, e isso trará um despertar de situações do
passado que ficaram no caminho.
Portanto explorar coisas do passado pode te fazer bem. Saiba finalizar coisas cansativas ou que
não trazem felicidade. o seu lado
humano pode estar desperto.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
mercúrio vai mexer na sua
mente e as decisões podem ficar
complicadas. Cuidado com emoções em excesso, porque isso
pode te deixar saudosista demais.
Fora isso, mantenha sua consciência nas coisas que estão atrasadas e que precisam ser resolvidas para ter mais tempo livre.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
o dia pode trazer preocupações financeiras ou com algum
projeto de sua responsabilidade.
Acredite na possibilidade de ajuda,
trocas ou renegociações. não sofra por causa de medos ou indecisões. busque ajuda. enfrente os
problemas com sabedoria.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
Hoje o dia pode trazer inquietação, dúvidas e inseguranças.
mas se conseguir perceber que
nada te falta, a não ser seu equilíbrio interno, você pode se firmar.
Quanto mais se mantiver justo
consigo e com os outros, mais fácil tudo fluirá. Você pode contar
com a ajuda de amigos.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
Você pode acabar abandonando uma ideia por discordar de
pessoas ou métodos. é importante não desistir de conquistar
seu espaço ou de realizar o que
pretende. Seja resiliente. A saúde
também pode precisar de uma retomada, mas não desanime. o dia
pode trazer realizações.

;

Gabriela Pugliesi e Túlio Dek
anunciam gravidez de primeiro filho
Gabriela Pugliesi e Túlio Dek estão grávidos! O
casal anunciou a novidade nesta segunda-feira (9)
nas redes sociais e explicou que a gestação foi
descoberta em março,
sem que nenhum dos dois
esperasse por isso. A influencer fitness contou

que não estava tentando
engravidar, como aconteceu quando era casada
com Erasmo Viana, ex-A
Fazenda."Tô grávida! O
melhor post da minha
vida! O melhor positivo da
minha vida!", vibrou Pugliesi. (igraínne Marques,
Purepeople)

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
o dia pode trazer a necessidade de você se contentar com a
sua realidade e com a sua verdade, sendo grato por isso, sem ficar
se iludindo. Além disso, a família
pode ser marcante hoje, trazendo
ajuda e segurança. o amor e o romance podem estar bem, mas é
preciso acreditar mais no seu poder pessoal.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
Tome cuidado com a insistência de manter ilusões como se
fossem verdades. o dia pode
trazer uma dura realidade a ser
digerida. Além disso, você pode
contar com a ajuda e a generosidade de terceiros. Podem existir ganhos inesperados que salvam a sua pele no último minuto. Acredite em milagres.
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Essência

Gestação, um
momento desafiador
Um ponto que
as mães devem
estar atentas
são os efeitos
fisiológicos e
biomecânicos que
se apresentam
neste período,
sintomas que
podem ser
prevenidos e
tratados com
a fisioterapia
pélvica
Lanna Oliveira
O momento da gestação é
transformador e desafiador.
Além das mudanças sociais, a
mulher atravessa momentos
de transformações físicas.
Apesar de ser um momento
que carrega grandes significados, hoje, com mais acesso
a informações, a gravidez passou a ser um assunto tratado
de forma realista. Um ponto
que as mães devem estar
atentas são os efeitos fisiológicos e biomecânicos que se
apresentam neste período.
Segundo Danielle Evangelista,
muitos desses sintomas podem ser prevenidos e tratados
com a fisioterapia pélvica.
Em meio às transformações
pelas quais a gestante passa,
lombalgia, dores no nervo ciático e sacroilíacas, edemas nos
membros inferiores e alterações respiratórias, são algumas condições que podem per-

Várias técnicas dentro da prática da fisioterapia pélvica ajudam as gestantes a passarem pela gravidez com mais conforto e saúde
sistir até o nascimento do bebê.
Uma aliada surgiu recentemente para ajudar a prevenir
esses desconfortos e ainda preparar a mulher para um parto
mais tranquilo, seja ele normal
ou uma cesariana. Trata-se da
fisioterapia pélvica, especialidade que trabalha a funcionalidade da musculatura do assoalho pélvico e dos órgãos adjacentes (bexiga e intestino).
“A fisioterapia pélvica prepara o corpo da mulher, evitando o aparecimento de disfunções durante a gestação e
após o parto. Os benefícios
são variados, dentre eles a
boa sustentação do útero, bexiga e intestino em posição

anatômica adequada, evitando
os prolapsos genitais; ensaio
do período expulsivo, consciência, flexibilidade e força
muscular para evitar laceração vaginal. Também previne
e trata a incontinência urinária”, esclarece a fisioterapeuta e professora Danielle.
Talita leite ladeira, que também é fisioterapeuta e professora, acrescenta que é possível
prevenir e minimizar as queixas
durante o período gestacional
por meio de exercícios de mobilidade, flexibilidade, fortalecimento muscular, condicionamento cardiorrespiratório e
exercícios específicos para a região perineal. “é uma técnica de

prevenção e reabilitação que dá
mais segurança às mulheres e
proporciona um apoio emocional em uma fase de tantas transformações”, observa.
De acordo com as especialistas, o momento mais adequado para dar início à fisioterapia pélvica é a partir da 12ª
semana gestacional, desde que
seja liberada pelo médico obstetra. “O tratamento é contraindicado em situações relacionadas à incompetência do
colo uterino, sangramento vaginal persistente, possibilidade
de um parto prematuro, crescimento fetal restrito, doença
infecciosa em andamento, diabetes gestacional e desordem

hipertensiva descompensados”, informa Talita.
“Além de ser indicada para
gestantes, a fisioterapia pélvica
trata e previne disfunções urinárias, fecais e sexuais em mulheres, homens e crianças”,
aponta Danielle Evangelista.
Talita leite ladeira completa:
“A técnica também auxilia em
casos de alterações urológicas e
de próstata, disfunção sexual
masculina. Entre a população
feminina, pode ajudar durante
o climatério e a menopausa, em
casos de prolapso (queda de
órgãos pélvicos) e dores pélvica
crônicas, como o que ocorre nos
casos de endometriose”. (Especial para O Hoje)
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20h45. Cinemark Passeio das
Águas: 12h35, 14h20, 16h10,
16h15, 17h15, 17h50, 19h. Kinoplex goiânia: 14h30, 16h20,
17h, 19h40. Cineflix Aparecida:
15h, 17h30, 20h. Cineflix butiti:
15h, 16h20, 17h30, 18h50, 20h.

Jujutsu Kaisen 0 (gekijouban Jujutsu Kaisen 0, 2022, Japão). Duração: 1h45min. Direção: Sunghoo Park. elenco: megumi ogata, Kana Hanazawa, mikako Komatsu. gênero: Animação, ação,
drama, fantasia. Cinemark Flamboyant: 14h30, 15h30, 16h30,
17h, 19h, 19h30, 20h30. Cinemark Passeio das Águas: 14h30,
15h20, 17h, 17h50, 19h30,
20h40. Kinoplex goiânia: 16h40,
19h, 21h15. Cineflix Aparecida:
15h, 19h30, 21h45. Cineflix butiti: 16h50, 19h.
Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doctor
Strange in the multiverse of
madness, 2022, eUA). Duração: 2h06min. Direção: Sam
raimi. elenco: benedict Cumberbatch, elizabeth olsen, rachel mcAdams. gênero: Fantasia, ação, aventura. Cinemark Flamboyant: 19h, 19h20,
19h40, 20h, 20h20, 20h40, 21h,
21h50, 22h10, 22h30, 22h50,
23h10, 23h30. Cinemark Passeio das Águas: 19h, 19h40,
20h, 20h20, 20h40, 21h, 21h50,
22h30, 22h50, 23h10, 23h30.
Meu Amigãozão: O Filme
(meu Amigãozão: o Filme, 2022,
brasil). Duração: 1h17min. Direção: Andrés lieban. gênero:
Família, animação e aventura.
Cinemark Flamboyant: 13h.
Downton Abbey II: Uma Nova
Era (Downton Abbey: A new
era, 2022, eUA). Duração:
2h06min. Direção: Simon Curtis.
elenco: Hugh bonneville, mi-

chelle Dockery, elizabeth mcgovern. gênero: Drama, histórico.
Cinemark Flamboyant: 15h20,
18h10, 18h20, 21h10.
eM CARTAZ
Medida Provisória (medida
Provisória, 2022, brasil). Duração: 1h34min. Direção: lázaro ramos. elenco: Taís Araújo, Alfred enoch, Seu Jorge. gênero: Drama. Cinemark Flamboyant: 14h, 14h40, 15h. Cinemark Passeio das Águas:
21h50. Kinoplex goiânia:
21h10. Cineflix butiti: 21h20.
Cidade Perdida (The lost City,
2022, eUA). Duração: 1h52min.
Direção: Aaron nee, Adam nee.
elenco: Sandra bullock, Channing Tatum, Daniel radcliffe.
gênero: Comédia, romance,

Filme em cartaz,
'Cidade Perdida'
conjuga diferentes
linguagens do
humor em ótima
aventura

ação. Cinemark Flamboyant:
14h45, 16h15, 17h20, 18h50,
21h30. Cinemark Passeio das
Águas: 15h20, 16h10, 18h,
18h50, 21h30. Kinoplex goiânia:
18h50, 20h50. Cineflix Apareci-

da: 15h30, 16h50, 19h15, 21h40.
Cineflix butiti: 19h10, 21h30.
Morbius (morbius, 2022, eUA).
Duração: 1h45min. Direção:
Daniel espinosa. elenco: Jared leto, matt Smith (Xi), Adria
Arjona. gênero: Ação, fantasia,
aventura. Cinemark Flamboyant: 22h. Cinemark Passeio das Águas: 17h40, 22h. Cineflix Aparecida: 17h15. Cineflix butiti: 21h10.
Sonic 2 - O Filme (Sonic The
Hedgehog 2, 2022, eUA). Duração: 2h02min. Direção: Jeff
Fowler. elenco: James marsden,
Jim Carrey, Tika Sumpter. gênero: Animação, família, aventura. Cinemark Flamboyant:
12h30, 12h45, 13h30, 13h40,
14h, 15h55, 16h25, 16h50,
17h40, 17h50, 19h40, 20h35,

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.
Cinemark Flamboyant: 13h50,
15h10, 15h20, 15h30, 18h. Cinemark Passeio das Águas:
13h25, 13h40, 15h20, 15h55. Kinoplex goiânia: 16h15, 18h30.
Cineflix Aparecida: 14h50, 17h.
Cineflix butiti: 14h50, 17h.
Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore (Fantastic beasts: The Secrets of
Dumbledore, 2022, eUA). Duração: 2h23min. Direção: David
Yates. elenco: eddie redmayne,
Jude law, mads mikkelsen. gênero: Fantasia, aventura. Cinemark Flamboyant: 13h30,
14h40, 15h, 15h15, 16h40, 17h,
17h30, 18h10, 18h30, 20h40,
21h20, 21h30, 21h40. Cinemark
Passeio das Águas: 13h30,
14h30, 14h35, 15h, 15h30,
15h50, 16h35, 17h40, 18h05,
18h25, 18h35, 20h30, 21h10,
21h30, 21h40. Kinoplex goiânia:
15h, 17h10, 18h, 20h10, 21h. Cineflix Aparecida: 15h20, 15h50,
18h40, 19h10, 21h30, 22h. Cineflix butiti: 15h20, 16h50,
18h10, 19h40, 21h.

ohoje.com
GOIÂNIA, TERÇA-FEIRA, 10 DE MAIO DE 2022

AnO 18 - nº 5.657 n

17

Reprodução

Negócios
Abrasel informa
que aumento no
movimento chegou
a até 15% quando
avaliado o
rendimento do
segundo domingo
de maio de 2019,
um ano antes da
pandemia

Um Dia das Mães para comemorar
Reprodução

Setor de bares e
restaurantes viu
movimento satisfatório na comparação com 2020 e
2021, quando a
pandemia da covid-19 apresentava
mais preocupação
Augusto Diniz
Os anos de 2020 e 2021 foram complicados para bares
e restaurantes nas datas comemorativas, como, por
exemplo, o Dia das Mães. Muitas capitais viviam tempos de
restrições ao funcionamento
pleno, ou até mesmo à abertura, de estabelecimentos que
costumam ficar cheios de famílias, que aproveitam o segundo domingo de maio para
reunir netos, primos, sobrinhos e filhos em torno das figuras maternas, como mães,
tias e avós, fora de casa.
O domingo de Dia das
Mães, para muitas famílias,
não é uma data para ser lembrada em casa. Basta verificar
as filas em muitos restaurantes nas regiões metropolitanas
na tarde de 8 de maio. Tanto
que o movimento no setor
cresceu 30% em faturamento
na comparação com a mesma
data de 2021, de acordo com a
Associação Brasileira de Bares
e Restaurantes (Abrasel).
Os dados do aumento de
clientes no Dia das Mães de
2022 é animador. De acordo
com o presidente-executivo
da Abrasel nacional, Paulo
Solmucci, a expectativa na
comparação com a data em
2019 é de crescimento de 10%
a 15% no final de semana do
Dia das Mães em 2022. “é o
primeiro momento que a gente tem para juntar as famílias”,
disse Solmucci à coluna Painel
S.A., da Folha de S.Paulo.
E, de fato, famílias inteiras

Setor de bares e restaurantes vê seu faturamento crescer 30% no Dia das Mães de 2022 na comparação com mesma data no ano passado
Divulgação

não se importaram com as filas na porta de restaurantes
badalados depois de dois anos
de restrições e cuidados, principalmente com o contato dos
avôs e avós com netos, sobrinhos e filhos mais novos, ainda mais no primeiro semestre
de 2021. naquele momento, os
novos casos, internações e
mortes por covid-19 preocupavam bastante os brasileiros.
hoje há uma sensação maior
de tranquilidade, até porque
muitos já tomaram três doses
da vacina.

Vacinação avançada

Entre os moradores de
Goiás, mais de 69% da população já tomou duas doses do
imunizante contra a doença.
Esse percentual representa
mais de 5 milhões de goianos.
Quando feito o recorte dos
habitantes do Estado que podem receber a vacina – a partir de 5 anos –, o índice sobe
para 74% com a segunda aplicação e 40% com a dose de reforço (terceira dose). isso faz
com que mais famílias se sin-

Avanço da vacinação contra covid-19 contribuiu para que famílias comemorassem a data fora de casa
tam encorajadas a comemorar
o Dia das Mães fora de casa.
“[hoje (domingo)] está sendo
fantástico. Tudo está lotado”,
comemorou o presidente nacional da Abrasel.
Parte do aumento do faturamento dos bares e restaurantes no Dia das Mães tam-

bém pode ser explicado pela
segurada que os estabelecimentos deram no aumento
do valor dos pratos e bebidas
no cardápio. Mesmo com inflação acumulada dos últimos
12 meses, que leva em consideração a contagem até março de 2022, em 11,3%, esse

peso do índice nacional de
Preços ao Consumidor Amplo (iPCA) não foi totalmente
repassado aos clientes. Essa
foi uma das medidas que pode
ter ajudado a aumentar o consumo nesses estabelecimentos
no último fim de semana, de
acordo com a Abrasel.

Supermercados saem em vantagem na venda de ﬂores
Quem também estima alta
nas vendas para o Dia das
Mães de 2022 é o setor de floriculturas. O crescimento previsto até domingo é de 12% na
comparação com as vendas
para o Dia das Mães de 2021. O
instituto Brasileiro de Floricultura (ibraflor) informa que
houve uma corrida para con-

seguir flores em supermercados na semana passada.
E nessa leva de recuperação
motivada pelas homenagens
feitas por filhos, netos e bisnetos no último domingo, os supermercados levaram a melhor, de acordo com o ibraflor.
O presidente da entidade, Renato Opitz, explicou que as

grandes redes varejistas assinaram contratos com antecedência com produtores de fores, o que garantiu preços menos salgados na hora de revender o produto.
Um exemplo trazido por
Opitz foi o das vendas de ambulantes, que precisaram recorrer aos estoques de super-

mercados para suprir a procura por flores nas ruas de capitais
do Sudeste do País, como São
Paulo e Rio de Janeiro. De acordo com o presidente do ibraflor,
mesmo que a procura tenha
sido por itens mais baratos nas
floriculturas e supermercados,
parentes não deixaram de dar
flores às mães no domingo.

"Muita gente que dava rosas
passou a dar um vaso de azaleias”, observou o presidente
do instituto em entrevista à
Painel S.A.. Segundo Opitz,
“quem dava azaleia passou a
dar petúnia”. “O pessoal mudou o perfil para algo que coubesse no orçamento”, pontuou.
(Especial para O Hoje)

