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Xadrez: Duas transferências
de tenente-coronel põe Caiado
na parede
Política 2

Econômica: Desemprego em
Goiás volta a dar sinais de
avanço no 1º trimestre
Economia 4

Jurídica: Excessos de advogado
não estão cobertos pela imu-
nidade profissional
Cidades 10

Transtorno 
da fala atinge
51 crianças
em Goiânia
Apraxia é um transtorno motor
na fala que afeta a habilidade
da criança em produzir e se-
quenciar sons. Distúrbio pode
afetar o emocional, levando
ao isolamento, insegurança e
provocar ansiedade.
Cidades 9

Republicanos
deve oficializar
apoio a Mendanha
O deputado federal e presidente
da legenda no Estado, João Cam-
pos, sempre se mostrou mais
inclinado à candidatura de Men-
danha do que ao projeto de ree-
leição do governador Ronaldo
Caiado (UB), mas teria se rendido
à paciência antes de anunciar a
decisão, ao contrário do prefeito
Rogério Cruz, também da sigla.
Política 2

Cantora e compositora Nath Ro-
drigues acaba de lançar seu se-
gundo álbum de estúdio, inti-
tulado 'Fio'. Essência 13

Com 500 dias de
atraso e ao custo
de R$ 32 milhões,
viaduto é liberado
Iniciada no final de 2019, a construção do Complexo Viário da
Jamel Cecílio tinha previsão de ser entregue em um ano. Cal-
culado para custar R$ 26 milhões, a obra custou R$ 32, devido
aos atrasos e aditivos. O trânsito da Avenida Marginal Botafogo,
que estava interditada devido à intervenção, foi completamente
liberado. O tráfego na região deve receber cerca de 200 mil
veículos por dia e dar fluidez para a região. Cidades 11

Ainda em busca da primeira vi-
tória na Série A do Campeonato
Brasileiro, o Dragão, do técnico
Umberto Louzer tenta derrotar
o Galo, que não vive um bom
momento na competição e não
vence há quatro rodadas.
Esportes 7

Fora de casa,
Atlético-GO enfrenta
o Atlético-MG

Ainda sem poder pedir votos, os
candidatos nas eleições deste ano
poderão começar a pedir doações
a partir de domingo. As vaqui-
nhas onlines são utilizadas desde
as eleições de 2018. Política 5

Vaquinha online
para candidatos
começa domingo

Na Capital, de acordo com a Agên-
cia Nacional do Petróleo (ANP),
o valor médio do combustível é
de R$ 7,60. Águas Lindas, no En-
torno de Brasília, tem o preço
por litro mais caro do Estado, R$
7,897. A cidade de Anápolis tem
o preço mais em conta.
Negócios 17

Gasolina em
Goiás custa, em
média, R$ 7,57

Agora no comando da legenda
em Goiás, Vitor Hugo, pré-can-
didato ao governo do Estado,
disse que o estremecimento
na sigla podia atrapalhar a
campanha de Bolsonaro.
Política 5

“Desunião no PL
prejudicava o
presidente”, 
diz Vitor Hugo

Pra embalar na competição, o
time esmeraldino recebe em
casa neste domingo o vice-líder
Santos. O Goiás deve ter algumas
novidades no confronto e busca
sua primeira vitória diante do
seu torcedor.
Esportes 8

Goiás
recebe Santos
pela Série A

Jogo de palavras 
e fonemas de 

Nath Rodrigues 

Foi a primeira das três grandes obras de infraestrutura a serem inauguradas em
maio na Capital; Construção foi orçada foi orçada, inicialmente, em R$26 milhões

Pedro Pinheiro

Pedro Pinheiro

Essência



O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego),
deputado estadual Lissauer Vieira (PSD), confirmou que
é pré-candidato ao Senado Federal e busca conquistar a
vaga numa aliança com o governador Ronaldo Caiado
(UB). Ele fala sobre como a perda do pai e os apoios que
recebeu contribuíram para a decisão.

Lissauer filiou-se recentemente ao Partido Social De-
mocrático (PSD), que é comandado por Vilmar Rocha. O
partido trabalhou para lançar o ex-ministro Henrique
Meirelles para o Senado, mas com a desistência do político,
passou a discutir a possibilidade de Lissauer ou do próprio
Vilmar Rocha serem indicados.

O presidente da Alego destaca que recebeu apoio do
governador Ronaldo Caiado em uma carta assinada por
mais de 20 deputados. Vereadores de Goiânia, encabeçada
por Lucas Kitão (PSD), Lucíola do Recanto (PSD) e Santana
Gomes (PRTB) e entidades ligadas ao agronegócio também
manifestaram apoio à candidatura ao Senado.

Apesar de se colocar tardiamente em relação aos
demais nomes na disputa, Lissauer já figura como um
dos favoritos. A quantidade de possíveis candidatos da
base governista ao Senado aparentemente não será um
problema. Isso porquê o nome de Vieira é avalizado, nos
bastidores, como o favorito para compor com o governador.
(Augusto Sobrinho, especial para O Hoje)

2 n POLÍTICA

Lissauer confirma
candidatura ao
Senado e mira
composição com

Ronaldo Caiado

Felipe Cardoso

Uma fonte do alto escalão
do Republicanos estimou,
em entrevista ao O HOJE,
que o partido deve oficiali-
zar apoio à candidatura do
governadoriável Gustavo
Mendanha (Patriota) já na
próxima semana. 

Internamente, o presiden-
te estadual do partido, depu-
tado federal João Campos,
sempre se mostrou mais in-
clinado à candidatura de
Mendanha do que ao projeto
de reeleição do governador
Ronaldo Caiado (UB). 

Mesmo assim, se rendeu à
paciência antes de anunciar
qualquer decisão. Diferente-
mente do prefeito de Goiânia,
Rogério Cruz, também do Re-
publicanos, que precocemente
saiu em defesa do projeto caia-
dista e agora é visto como um
dos grandes responsáveis pelo
racha da sigla.

Isso porque Campos é pré-
candidato ao Senado. Deci-
dido a buscar esse sonho,
tem ungido seu herdeiro elei-
toral, Jefferson Rodrigues,
para ocupar sua cadeira na
Câmara. Acontece que Cam-
pos, em meio ao leque de al-

ternativas do governador,
estaria sem espaço. 

Vale lembrar que desde o
princípio, Caiado flerta com
o PSD que tinha, à época,
Henrique Meirelles como
candidato à única vaga ao
Senado. Mesmo depois da de-
sistência do economista, o
governador continuou sina-
lizando positivamente para
a sigla, especialmente depois
que o presidente da Alego,
Lissauer Vieira, se mostrou
propenso à disputa. 

Com a chegada de Lissauer
na corrida e a composição pra-
ticamente acertada, Campos
se viu ‘obrigado’ a seguir pelo
caminho que há tempos en-
xergava como o ‘mais natural’
dentre as opções. 

Políticos próximos ao reli-
gioso asseguram que os mem-
bros da sigla deverão ser “li-
berados” a apoiar quem qui-
serem. Sendo assim, caso o
apoio se consolide como os
grandes nomes têm sugerido,
o grupo de Campos seguirá
por um caminho, enquanto o
grupo de Cruz seguirá em di-
reção oposta. 

A chegada do Republicanos
à base medanhista será muito
bem vinda. Especialmente pela

baixa quantidade de agregados
ao projeto do ex-prefeito de
Aparecida. A situação do Re-
publicanos lembra, inclusive,
a do Patriota, partido de Men-
danha. Isso porque, apesar de
abrigar a candidatura do ex-
prefeito, os mais relevantes
membros da sigla decidiram
caminhar com Caiado — leia-
se: o ex-prefeito de Trindade,
Jânio Darrot, e o atual gestor
no município, Marden Júnior. 

Por falar em racha 
Ainda sobre o Republica-

nos, recentemente o partido
comandado encabeçado por
evangélicos ainda se viu diante
de um outro imbróglio. A che-
gada de Sandro Mabel aos qua-

dros, como mostrado pelo O
HOJE, tem sido vista como si-
nônimo de desconforto. 

Apesar de não se portar
como um possível candidato
nas eleições que se aproximam,
Mabel, todos sabem, é um
nome de peso. Com larga tra-
jetória na vida política, o em-
presário conta com apoio do
segmento industrial goiano e
certamente chegaria com força
na disputa em outubro.

Nos bastidores, a interpre-
tação sobre os motivos que
têm gerado esse clima de in-
satisfação no partido, tido
como reduto da ala bíblica,
passa por dois importantes fa-
tores. A começar pelo mais
preocupante: Mabel é um alia-

do de primeira hora não ape-
nas do governadoriável Gus-
tavo Mendanha (Patriota), mas
também do ex-governador
Marconi Perillo (PSDB). Em pa-
ralelo, o empresário é também
um arquirrival de Ronaldo
Caiado (UB). 

Em resumo, a leitura é de
que o prefeito de Goiânia
pode ter perdido a queda de
braço, haja vista que muitos
já avaliam como certa a de-
bandada do Republicanos nos
próximos dias. Isso só reforça
a ideia de que o apoio do
prefeito de Goiânia se res-
tringe ao simbolismo, pois,
no fundo, todos sabem, não
restará muito a oferecer.  (Es-
pecial para O Hoje)

Presidente estadual do partido, deputado federal João Campos sempre se mostrou mais inclinado à
candidatura de Mendanha do que ao projeto de reeleição do governador Ronaldo Caiado (UB)

Políticos próximos a João Campos,
presidente do partido, asseguram que
legenda deve caminhar com a oposição
apesar de alguns nomes ficarem com Caiado

Duas transferências de tenente-
coronel põe Caiado na parede

O tenente-coronel Newton Nery de Castilho é
um dos policiais militares mais respeitados da
PM goiana. Ex-comandante da Rotam, com tino
operacional, satisfez os dados da Segurança Pública
com redução da criminalidade. Gatilho para o go-
vernador Ronaldo Caiado (UB) se vangloriar de
que "em Goiás bandido troca de profissão". Castilho
comandou o 2°Comando Regional da Polícia Militar
de Aparecida de Goiânia. Por muito tempo a
cidade amargou o ranking das estatísticas de
cidade mais violenta. E Castilho aceitou comandar
a tropa por lá. Mesmo assim, Castilho foi afastado
das funções pela gestão de Caiado uma semana
depois de ter, como manda o protocolo, recebido
o deputado Major Araújo (PL) no batalhão em ho-
menagem a dois veteranos. Na Ale-
go, Araújo é um ferrenho opositor
do governador. E usa a tribuna
para apontar suposto uso do
poder para evitar críticas nos
batalhões. Nomeado coman-
dante da Academia Militar, ou-
tra vez recebeu Major Araújo e,
outra vez, foi destituído
do cargo. Policiais ouvidos
pela Coluna tentam en-
tender as intenções da gestão
Caiado. "O recado para ele [Cas-
tilho] foi bem direto", disse
à Xadre Major Araújo. 

Nervoso
O presidente da Câmara de Aparecida de Goiânia,

André Fortaleza (MDB), continua irredutível quanto
à relação com a imprensa da cidade. 

Caia fora
Depois de acusar jornalistas de publicarem in-

formações distorcidas sobre o apoio à reeleição da
deputada federal Magda Mofatto (PL), Fortaleza de-
cidiu não receber mais a imprensa.

Transparência?
Ao contrário do que preza a Lei de Acesso à Infor-

mação e, como não dizer a educação, a gestão Rogério
Cruz (Republicanos) tem evitado atender pedidos de
explicações de repórteres do jornal O Hoje.

Credibilidade
Pagos com dinheiro público, do

prefeito ao assessor de imprensa,
todos devem explicações  à sociedade.
E, parte deste intermédio, é feito pelo
jornalismo profissional. 

.
Sem conversa

Pela primeira vez na História, o
PT do Distrito Federal não terá candi-
dato ao governo local. A federação de
partidos com PV e PCdoB dinamitou
as pretensões do veterano Geraldo
Magela e do grupo de Rosilene Corrêa,
ambos petistas juramentados em se-
rem escolhidos cabeça de chapa.

Óia
Como bem lembrou o ex-presiden-

te Luiz Inácio Lula da Silva e líder
das pesquisas: “Sempre fiz o que o PT
determinava, agora, vou articular
alianças que achar viáveis”. A turma
do PT brasiliense já foi avisada pela
direção nacional que o candidato da
federação no DF é Leandro Grass (PV).

Chama o Pacheco
A questão dos preços dos com-

bustíveis tem tirado o sono do pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL). Sem en-
contrar meios para frear a inflação
e mandar na Petrobras, recorre em
trocar presidentes de plantão na
estatal. Até agora, os combustíveis
seguem em alta acelerada. Sem diá-
logo com os governador sobrou para
o presidente do Senado, Rodrigo
Pacheco que entra em cena em bus-
ca de solução com os estados sobre
o ICMS dos combustíveis. Por en-
quanto não teve resultado prático,
mas as conversas continuam.

2 Gustavo Mendanha percorre
Niquelândia neste sábado o
Norte Goiano, especificamente
Niquelândia.

CURTA
t

Republicanos deve oficializar apoio
a Mendanha na próxima semana

Quantidade de candidatos da base governista
aparentemente não será um problema
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OPiniãO n 3

Quanto valem os 
dados da sua empresa?

Paulo Sergio Gonçalves

Mais uma data alusiva à libertação dos es-
cravos no Brasil se passou e, mais uma vez, este
assunto é urgente e necessário. E creio que será
desta forma por muito e muito tempo. Não é de
se admirar que em nosso país, se fale tanto da
Lei Áurea mas se fale muito pouco dos movi-
mentos abolicionistas e dos negros nascidos
livres e de grande renome que construíram pon-
tos importantes da história da sociedade brasi-
leira. Exemplos como José do Patrocínio, que
ajudou a fundar a Academia Brasileira de Letras
e era integrante da Liga dos Homens de Cor,
movimento abolicionista muito importante para
o processo de libertação acontecido em 1888.  

Este esquecimento, muita vezes de forma
proposital, além de sutil, é responsável pela
manutenção do mito da democracia racial onde
é muito importante que se veja, no negro con-
temporâneo, a sombra da mão misericordiosa
do branco. Isto quer dizer que muitos mecanis-
mos invisíveis alimentam e mantêm o racismo
tal como ele se apresenta hoje. 

No momento da instituição da Lei Áurea, por

exemplo, o número de negros livres e alforriados
já superava os escravizados. Conclui-se, assim,
que o processo de libertação do negro brasileiro
foi construído por mãos negras. A negação de se
enxergar o negro como ator e autor de seu
próprio movimento de resistência, coloca a po-
pulação negra num lugar de subserviência que é
mantido no inconsciente da população brasileira.  

Precisamos, neste 13 de maio, e após ele, as-
sumir nosso papel, como negros, de atores de
nossa resistência e, consequentemente, de nossa
luta. Salve Zumbi dos Palmares, José do Patro-
cínio, João Candido, Abdias Nascimento, Lélia
Gonzales, Milton Santos, Djamila Ribeiro, Sueli
Carneiro e todos os ou-
tros negros e negras
que, anonimamente, re-
sistem todo dia com
seus corpos e suas pre-
senças em todos os sí-
tios de nossa sociedade
em busca da abolição
completa, que não
aconteceu com o 13 de
maio de 1888. 

Marcos Andrade

Ser empreendedor no Brasil é uma tarefa,
diga-se, no mínimo, desafiadora. Inúmeros obs-
táculos são encontrados ao longo dessa cami-
nhada e valores são postos em jogo, mas uma
pergunta que fica no ar é: quanto valem os
dados da sua empresa?

No entanto, antes de falarmos do valor, vamos
entender a diferença de dado estrutural e não
estrutural. O primeiro é aquele que possui es-
truturas bem definidas, rígidas e, sobretudo,
pensadas antes da própria existência do dado
que será carregado naquela estrutura. Já o se-
gundo, que representa 80% de todos os dados
existentes no mundo, não possui estruturas bem
definidas e padronizadas porque são criados a
partir do uso cotidiano das tecnologias, como
mensagem de texto, fotos, áudios, vídeos e outros
que costumeiramente trocamos uns com os ou-
tros em nosso dia a dia.

Definida a diferença de cada um, vamos
avançar na linha de pensamento. As empresas
que não investem em segurança dos dados, ar-
mazenamento e métricas têm como tendência
ficarem para trás, sabendo que é por meio
desses dados que definimos o que o nosso con-
sumidor deseja.

O documentário “Dilema das redes”, da Net-
flix, define muito bem isso. A produção mostra
que todo o conteúdo que acessamos, tudo que
escrevemos, vemos e falamos fica armazenado
em uma caixinha online que em algum momento
teremos acesso e esse acesso é imediato o que
garante a experiência do usuário.

Para ficar mais visível, outro dia estava pes-
quisando sobre pneu de carro e minhas redes
sociais - ou qualquer outro site que eu acessasse -
eram tomadas por anúncios patrocinados de lojas
que vendem esse produto. E você já se perguntou
como isso acontece? Eles são a representação clás-
sica dos dados que estamos falando aqui usados
no remarketing para mostrar que existe ali um
produto que você já procurou e que há opções

disponíveis em diversas lojas para comprá-lo.
Uma das tendências é que a Inteligência Ar-

tificial (IA) aplicada aos dados se aprimore cada
vez mais e ajude a prever reações e sentimentos,
fazendo com que o vazio do ser humano seja
preenchido cada vez mais pelo consumo de pro-
dutos e experiências. Então, se você é líder e
ainda não teve esse mindset, essa é a hora de se
atualizar e colocar em prática na sua organização.
A tendência é que, desta forma, você fidelize
cada vez mais seu consumidor.

Em pesquisa feita pelo Gartner, a previsão é
de que, até 2025, 70% das organizações mudem
seu foco de Big Data para pesquisas de dados
mais abrangentes conhecidas como Small Data,
que fornecerão maiores contextos para análises
que sejam ainda mais específicas.

O jornalista americano Andrew Lewis, que
aparece no documentário que falamos mais aci-
ma, afirma que "se você não paga pelo produto,
o produto é você”. Essa é a perfeita definição
dos tempos atuais, em que tudo gira em torno
de informações e em um tempo recorde.

Então, saber sobre o seu cliente e, sobretudo,
saber apresentar seu serviço e produto, é es-
sencial para a lucratividade e continuidade da
sua empresa. Mesmo com maiores desafios para
os times de TI, é hora de investir em base de da-
dos e, não só isso, também na segurança neces-
sária para usá-la de forma correta.

Ou seja, num mundo megaconectado e com
troca de dados e informações acontecendo em
tempo recorde, os dados da sua empresa e, prin-
cipalmente, de seus clientes valem TUDO. Assim
você os conhecerá e po-
derá oferecer produtos,
serviços e informações
que, de fato, se conver-
terão em fidelidade fa-
zendo com que esse
cliente volte até você
sempre que for neces-
sário. Então chegou a
hora, vamos investir?

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Marcos Andrade é respon-
sável por comercial mar-
keting de empresa

Paulo Sergio Gonçalves
é professor de Sociologia
e coordenador do Núcleo
de Estudos Afro-Brasilei-
ros e Indígenas

Estigmas
A pandemia veio reforçar esses estigmas his-

toricamente construídos e afirmados por gerações.
Segundo Nara Carvalho, vice coordenadora do
Centro de Referência em Direitos Humanos e pro-
fessora do departamento de Direito da UFJF-GV,
pela divisão sexual do trabalho, há funções tidas
como femininas, especialmente relacionadas a
afazeres domésticos (por vezes sequer percebidos
socialmente como pertencentes à categoria traba-
lho), e a profissões voltadas ao cuidado com o
outro (num desdobramento das funções suposta-
mente naturais de esposa, mãe e dona de casa).

Deisily Quadros
Goianira

Feminicídio
Eu tenho observado nos últimos anos a quan-

tidade de mulheres mortas simplesmente por se-
rem mulheres e me policiado para conter meus
sentimentos machistas em relação a minha esposa.
Não quero virar estatística. Essas mortes com-
pletamente evitáveis se tornam uma lição para
mim, que é a de que minha mulher não é minha
propriedade. Ficaria muito triste se nos separás-
semos, mas matá-la por não querer que ninguém
mais a tenha, seria um absurdo. Uma pena que
esses assassinos não pensam assim.

Fabiano Alencar 
Goianira

{
Meu objetivo é
fazer, aqui em
Goiás, o máximo
possível de
deputados
estaduais e
também de
deputados 
federais do estado
de Goiás do MDB”
Pré-candidata a presidente pelo
MDB, Simone Tebet falou sobre a de-
finição de um nome para a chamada
terceira via. Os dirigentes do MDB,
PSDB e Cidadania tentam chegar a
um acordo para viabilizar uma
chapa alternativa à polarização
entre Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT). 

134 anos da Libertação 
dos escravos no Brasil

@jornalohoje
O fim da escravidão legalizada no Brasil foi
um processo construído por pessoas ne-
gras, um ponto que especialistas conside-
ram fundamental ser lembrado no dia 13
de maio, data da abolição da escravidão.
“Ao longo das últimas décadas, têm au-
mentado as percepções sobre a ação polí-
tica dos escravizados, inclusive o próprio 13
de maio”, enfatiza o psicólogo Márcio Fa-
rias, que coordena a coleção Clóvis Moura
na Editora Dandara.

@ohoje
Nesta quinta-feira (12/5) pai e filho suspei-
tos de fabricar e comercializar cigarros fal-
sificados em Goiânia foram presos pela
Policia Civil (PCGO). Os dois movimentavam
um alto volume financeiro e abasteciam o
mercado formal e informal da capital e de
cidades do interior de Goiás. A dupla foi en-
caminhada para a delegacia.

@jornalohoje
À PF, empresário diz que pagou reforma de
escritório de Jair Renan. Luís Felipe Bel-
monte confirmou o pagamento de R$ 9,5
mil em obra de sala usada pelo filho do
presidente, mas negou irregularidades.

Aos colaboradores do O Hoje: Artigos para este es-
paço devem conter no máximo 4.000 caracteres e
também  podem ser divulgados no portal ohoje.com.
São analisados os textos enviados, com foto e assi-
natura, para editor@ohoje.com.br. Cartas não podem
ultrapassar 800 caracteres e o endereço para envio
é o mesmo dos artigos. Mais informações podem
ser obtidas pelo (62) 3095-8742.
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O mercado de trabalho voltou a derra-
par no primeiro trimestre deste ano em
Goiás, com avanço simultaneamente tanto
do total de pessoas ocupadas quanto do
número de trabalhadores que perderam
o emprego, levando a um ligeiro avanço
da taxa de desocupação frente ao último
trimestre do ano passado. De acordo com
a Pesquisa Nacional por Amostra de Do-
micílios Contínua (PNADC), realizada pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), foram criados em torno de
68,0 mil empregos na passagem do tri-
mestre final de 2021 para os três primeiros
meses deste ano. Como resultado, o con-
tingente de pessoas ocupadas passou de
3,460 milhões para 3,528 milhões.

Mas a população desocupada aumentou
igualmente, saindo de 332,0 mil para 343,0
mil, perto de 12,0 mil a mais, conforme a
pesquisa, numa variação de 3,5% (frente
a um incremento de 2,0% observado para
o total de ocupações). O que explica esse
paradoxo aparente? O número de vagas
abertas em toda a economia goiana não
foi suficiente para abrigar o número de
novos trabalhadores que passaram a inte-
grar a força de trabalho e começaram ou
retomaram a procura por emprego. Os
dados da pesquisa mostram que a popu-
lação com 14 anos de idade ou mais avan-
çou de 5,793 milhões no quarto trimestre
do ano passado para 5,863 milhões no tri-
mestre seguinte, com a entrada de 70,0
mil pessoas (numa elevação de 1,2%).

Adicionalmente, em torno de 9,0 mil
trabalhadores que haviam deixado a força
de trabalho nos trimestres anteriores como
consequência da perda de emprego ou
pela ausência de oportunidades de colo-
cação decidiram retomar a procura por
uma vaga, o que provocou uma ligeira
redução no número de pessoas fora da
força de trabalho, de 2,001 milhões para
1,992 milhão (-0,4%). Ou seja, em torno
de 79,0 mil pessoas passaram a procurar
algum tipo de colocação, ainda que nos
mercados informais, dos quais 15,2% não
tiveram sucesso e voltaram a engrossar a
fila dos desempregados.

Faltam empregos
O total de pessoas fora da força de tra-

balho continua a responder por um per-
centual elevado do número de goianos
com idade para trabalhar (14 anos ou
mais), ligeiramente acima de 34,0% e um
pouco abaixo dos 34,5% registrados no tri-
mestre final de 2021. Em 12 meses, houve
alguma melhora de fato, já que 36,6% das
pessoas em idade de trabalhar estavam
fora do mercado no primeiro trimestre de
2021. O comportamento do mercado goiano
como um todo sugere que a economia
ainda não teria engrenado crescimento
em velocidade adequada para assegurar
empregos em número suficiente para todos
os que desejariam estar trabalhando, a
despeito da recuperação empreendida ao
menos até o final do ano passado.

2 Uma das consequências
dos movimentos observados
no mercado de trabalho no
Estado foi um ligeiro au-
mento da taxa de desem-
prego de 8,7% para 8,9% en-
tre a quarto e o primeiro
trimestres de 2021 e 2022,
respectivamente. Evidente-
mente, a taxa é mais baixa
do que os 13,9% anotados
no trimestre inicial do ano
passado e ainda não há evi-
dências suficientes de que
a modesta inversão obser-
vada no dado mais recente
poderá se tornar uma ten-
dência daqui em diante. De
qualquer forma, os dados
funcionam como um sinal
de alerta, indicando dificul-
dades em algum nível para
a recuperação do emprego.

2 Numa medida mais am-
pla, que considera o que se
poderia classificar como “de-
semprego potencial”, a taxa
continuaria ainda em dois
dígitos. Somando aos de-
sempregados o total de pes-
soas que trabalham número
de horas insuficiente para

assegurar a subsistência de
suas famílias, os trabalha-
dores desalentados, que de-
sistiram de procurar empre-
go, e aqueles que saíram do
mercado, mas continuam
dispostos a trabalhar, per-
siste um contingente próxi-
mo a 631,0 mil pessoas. O
número corresponde a uma
taxa de desemprego “am-
pliada” de 15,7%.

2 Aquele percentual, de
toda forma, vem baixando,
pois havia atingido 22,4%
no primeiro trimestre do
ano passado e chegou a re-
cuar para 17,3% no quarto
trimestre do mesmo ano. 

2 Para complicar o cenário
e ressaltar a fragilidade ain-
da persistente no setor, o
total de trabalhadores in-
formais, quer dizer, sem di-
reito a férias, 13º salário,
aposentadoria e ao Fundo
de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS), mantém-se
elevado e não registrou al-
teração substancial na saída
do último trimestre de 2021

para o primeiro deste ano,
quando 1,404 milhão de tra-
balhadores estavam ainda
na informalidade. Na me-
todologia definida pelo
IBGE, isso corresponderia a
uma virtual estabilidade
diante de 1,417 milhão de
informais registrados pela
pesquisa no trimestre final
do ano passado.

2 Comparado aos números
do primeiro trimestre de
2021, quando 1,256 milhão
de trabalhadores estavam
na informalidade, houve um
aumento de quase 11,8%.
Isso correspondeu à entrada
de 148,0 mil pessoas nessa
categoria, praticamente 38%
de todos os trabalhadores
que conseguiram uma co-
locação no período. O total
de ocupados entre o primei-
ro trimestre do ano passado
e igual período deste ano
aumentou 12,4%, saindo de
3,137 milhões para 3,528 mi-
lhões (quer dizer, 390,0 mil
a mais). A taxa de informa-
lidade manteve-se quase
inalterada, em torno de 40%.

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Desemprego em Goiás volta a dar
sinais de avanço no 1° trimestre

A taxa de desemprego no Brasil ficou em 11,1% no
1° trimestre de 2022, o que significa estabilidade na
comparação com o 4º trimestre de 2021, quando regis-
trou o mesmo percentual. Representa ainda queda de
3,8 pontos percentuais na comparação com o mesmo
trimestre de 2021, quando atingiu 14,9%. Os dados
estão incluídos no resultado trimestral da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua,
divulgada na sexta-feira (13) pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE).

Em relação ao trimestre anterior, a taxa de desocu-
pação ficou estável em 26 unidades da Federação. De
acordo com o IBGE, o único recuo foi no Amapá (3,3
pontos percentuais). Para a coordenadora de Trabalho
e Rendimento do IBGE, Adriana Beringuy, a queda,
contudo, não se deve ao aumento no número de pessoas
ocupadas, mas à menor pressão das pessoas sem tra-
balho buscando ocupação no estado.

“Houve uma queda de 7,3% no número de pessoas
na força de trabalho e um aumento de 10,4% no con-
tingente fora da força”, explicou.

Os estados da Bahia (17,6%), Pernambuco (17%) e Rio
de Janeiro (14,9%) apresentaram as maiores taxas de de-
socupação. Já as menores foram em Santa Catarina (4,5%),
no Mato Grosso (5,3%) e no Mato Grosso do Sul (6,5%).

No 1° trimestre, a taxa de desocupação por sexo
ficou em 9,1% para os homens e 13,7% para as mulheres.
Em cor ou raça, o desemprego entre os brancos alcançou
8,9%, ficando abaixo da média nacional, mas para os
pretos (13,3%) e pardos (12,9%) ficou acima.

Por faixas de idade, a taxa também ficou estável no
período, se comparado ao trimestre anterior. O IBGE
destacou que mesmo entre os jovens de 18 a 24 anos
de idade (22,8%), que tradicionalmente têm elevadas
taxas de desocupação, não houve crescimento, acom-
panhando o panorama nacional.

Escolaridade
A desocupação entre as pessoas com ensino médio

incompleto atingiu 18,3%, percentual maior do que o
das taxas dos demais níveis de instrução. No grupo de
pessoas com nível superior incompleto, a taxa ficou
em 11,9%. É mais que o dobro da registrada para o
nível superior completo, que chegou a 5,6%.

Rendimento
O rendimento médio real mensal habitual foi calcu-

lado em R$ 2.548. O valor representa elevação de 1,5%
em relação ao 4º trimestre de 2021, quando atingiu R$
2.510. É também um recuo de 8,7% ante o 1º trimestre
de 2021. Já tinha alcançado R$ 2.789. Ainda em relação
ao 4º trimestre de 2021, somente as regiões Norte (R$
1.985) e Sudeste (R$ 2.875) apresentaram expansão re-
levante. Já na comparação com o 1º trimestre de 2021,
a Região Norte ficou estável e as demais regiões apre-
sentaram queda do rendimento médio.

A taxa composta de subutilização da força de traba-
lho, que é o percentual de pessoas desocupadas, subo-
cupadas por insuficiência de horas trabalhadas e na
força de trabalho potencial em relação à força de tra-
balho ampliada, ficou em 23,2% no 1° trimestre de
2022. O maior percentual, 43,9%, foi registrado no
Piauí, seguido por Sergipe e Alagoas, os dois com 38,6%.
Santa Catarina (8,3%), Mato Grosso (11,3%) e Paraná
(14%) apresentaram as menores taxas.

Carteira assinada
O percentual de empregados com carteira assinada

atingiu 74,1% no setor privado, sendo os maiores per-
centuais em Santa Catarina (88,2%), São Paulo (82,4%),
Rio Grande do Sul (81,1%). Maranhão (47,3%), Pará
(51,3%) e Piauí (51,4%) registraram os menores. (ABr)

26 estados registraram situação de estabilidade nos dados

Brasil pode aderir a códigos de
liberalização financeira da OCDE

BALANÇO

Econômica

Taxa de
desemprego 
fica estável no
primeiro trimestre

O Banco Central e o Mi-
nistério da Economia infor-
maram ter recebido, do Con-
selho da Organização para a
Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE),
convite para aderir ao Código
de Liberalização de Movi-
mentos de Capital e ao Código
de Liberalização de Opera-
ções Correntes Intangíveis.

De acordo com o BC, o Có-
digo de Liberalização de Mo-
vimentos de Capital “refere-
se a padrões para atos nor-
mativos sobre fluxo financei-
ro internacional, incluindo
pagamentos, transferências,

empréstimos, investimentos,
além de compra e venda de
moeda estrangeira”.

Já o Código de Liberaliza-
ção de Operações Correntes
Intangíveis refere-se basica-
mente à prestação de serviços
de forma transfronteiriça, a
exemplo de serviços de con-
sultoria internacional, de ad-
vocacia e de arquitetura.

“Os dois códigos de libera-
lização consolidam recomen-
dações resultantes de décadas
de estudos e são baseados em
princípios de não discrimina-
ção e de transparência, entre
outros”, informou o BC.

Segundo a autoridade
monetária, “o Brasil vem
trabalhando consistente-
mente na convergência de
atos normativos às boas
práticas preconizadas pe-
los códigos”.

O BC acrescenta que, do
ponto de vista de investidores
estrangeiros, a adesão a esses
códigos representa um “me-
lhor entendimento sobre o
nosso arcabouço regulatório,
menor custo de adaptação às
particularidades do país e
maior percepção de seguran-
ça jurídica em operações in-
ternacionais”. (ABr)
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BANCO CENTRAL

ITAKAIU AGROPASTORIL S.A.
CNPJ/MF nº 02.395.432/0001-74

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA
VIRTUAL GERAL ORDINÁRIA 

A Diretoria convoca os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Virtual Geral Ordinária e 
Extraordinária, a ser realizada no dia 23 de maio de 2022, às 15h 00 min, mediante Vídeo Conferência, 
na plataforma Google Meet, (LINK:https://meet.google.com/zkm-ohxr-eix?hs=122&authuser= 1), 
para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: I – Prestação das contas dos administradores, exame, 
discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 
31.12.2021; II – Destinação e distribuição de lucros de 2021;III - Alteração do tipo societário de 
sociedade anonima para sociedade limitada.Os Acionistas poderão optar por participar pessoalmente 
ou por procurador devidamente constituído, desde que munidos dos seguintes documentos: (a) 
documento de identidade; e se for o caso, (b) instrumento de mandato para representação do acionista 
por procurador, o qual deverá ser acionista da sociedade, diretor da sociedade ou advogado, outorgado 
na forma da lei, há menos de um ano. Vale ressaltar que, os documentos descritos ou suas cópias 
autenticadas deverão ser depositados na sede da Companhia ou encaminhados ao e-mail: juridico.
go@jorlan.com, com antecedência mínima de 30 minutos da realização da AGO. Será considerado 
ausente o Acionista que não se fizer presente na sala de reunião até 15 minutos após do horário de 
abertura dos trabalhos e/ou que não apresentar os documentos exigidos neste edital. Goiânia, 11 de 
maio de 2022. Por: Orlando Carlos da Silva Júnior (Diretor Presidente) e Luís Fernando Machado e 
Silva (Diretor Comercial).
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Thauany Melo

O Partido Liberal em Goiás
organiza um encontro nacio-
nal neste sábado (14). Marca-
do para ocorrer na Chácara
Engenho, no setor Sul, em
Goiânia, às 10h, o evento acon-
tece dias após o  deputado fe-
deral e pré-candidato a go-
vernador Major Vitor Hugo
assumir o comando do partido
no estado em meio a diver-
gências dentro da sigla. 

Com a confirmação da pré-
candidatura de Vitor Hugo
imposta no PL goiano pelo
presidente Jair Bolsonaro,
houve um estremecimento
nas relações internas do par-
tido. Os ex-dirigentes Flávio
Canedo e Magda Mofatto di-
recionaram apoio ao também
pré-candidato a governador,
Gustavo Mendanha (Patriota),
em detrimento ao peelista.
Nesse contexto, a liderança
de Vitor Hugo vem como uma
tentativa de contornar o racha
dentro da legenda. Ao O Hoje,
o parlamentar afirmou que a
“desunião do partido preju-
dicava o presidente” e que
pretende, no comando, apla-
car esses conflitos

Governo
Major Vitor Hugo (PL) é o

pré-candidato ao Governo de
Goiás com apoio do presidente
Jair Bolsonaro, da mesma le-
genda. Militar e natural de Sal-
vador (BA), o parlamentar foi
eleito para a Câmara dos De-
putados em 2018 e chegou a

presidir a Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ). Questio-
nado sobre seu plano de go-
verno, o major afirmou que
pretende seguir o caminho do
chefe do Executivo.

“A nossa estratégia é mos-
trar um plano de opções para
Goiás. Alinhado com o presi-
dente, vamos projetar o esta-
do”, afirmou o peelista, que
está de olho no mesmo pedaço
de bolo que Gustavo Menda-
nha (Patriota) e o governador
Ronaldo Caiado (UB): o eleitor
de direita.

Além disso, o parlamentar
disse que, se eleito governador,
pretende fazer um “revogaço”
de decretos que dificultam a
vida dos goianos e “ajudar a
economia”. Ele ressaltou tam-

bém que pretende lutar para
ampliar o número de deputa-
dos do PL na Assembleia Le-
gislativa de Goiás ( Alego).

Nas pesquisas, o nome de
Vitor Hugo ainda não ascen-
deu. Na avaliação feita no iní-
cio do ano pela Acieg, junta-
mente com o Serpes Pesquisas
de Opinião e Mercado, o atual
governador do Estado de Goiás,
Ronaldo Caiado (DEM), lidera
as intenções de votos para a
corrida para o cargo de gover-
nador com 37,1%. Em sequên-
cia aparecem Marconi Perillo
(PSDB), com 14,1%, Gustavo
Mendanha (MDB), com 13%,
Major Vitor Hugo (PSL), com
2,6%, Jânio Darrot (Patriota),
com 1,4%, e Wolmir Amado
(sem partido), com 0,4%.

Já o apoio de Bolsonaro a
Vitor Hugo pode ser lido como
positivo. Apesar do presidente
estar “aos trancos e barran-
cos” na intenção de voto, uma
pesquisa da Quaest Consulto-
ria, contratada pela Genial
Investimentos, mostrou que
há uma recuperação do pre-
sidente na Região Centro-Oes-
te, tanto na aprovação do go-
verno quanto nas intenções
de voto. Bolsonaro alcança
no Centro-Oeste o maior ín-
dice de aprovação da gestão,
que segue estável em 30%.  A
região é a única em que Bol-
sonaro lidera com subida de
32% para 49% das intenções.
Já o ex-presidente Lula caiu
da liderança, de 42% para
31%. (Especial para O Hoje)

A partir deste domingo (15),
pré-candidatos às eleições de
outubro poderão iniciar a cam-
panha de arrecadação prévia
de recursos na modalidade de
financiamento coletivo. No en-
tanto, ainda não é permitido
pedir votos.

O financiamento coletivo,
também conhecido como va-
quinha virtual ou crowdfun-
ding, é oferecido desde 2018 e
funciona por meio da internet
e de aplicativos eletrônicos
controlados por empresas es-
pecializadas na oferta desse
tipo de serviço.

Por enquanto, 12 dessas
empresas tiveram o cadastro
aprovado pelo Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) e outras 14
empresas se inscreveram. Nas
eleições de 2020, 24 empresas
estavam cadastradas no Tri-
bunal. Em 2018, eram 59.

Valores
Nas eleições de 2020, as va-

quinhas virtuais arrecadaram
R$ 15,8 milhões, menos do que
em 2018, quando levantaram
R$ 19,7 milhões. Dessas doa-
ções, R$ 7,6 milhões foram
para candidatos a presidente
e R$ 5,3 milhões para candi-
datos a deputado federal.

As vaquinhas virtuais ar-
recadaram apenas R$ 1,2 mi-
lhão para os deputados eleitos,

ou 0,3% da receita total. A
maior parte dos recursos ar-
recadados por vaquinhas vir-
tuais foi destinada a deputados
eleitos pelo Novo (R$
289.283,49), seguido pelo Psol
(R$ 273.919,55).

Normas
Não existe limite de valor

a ser recebido pela modali-
dade de financiamento cole-
tivo. Somente pessoas físicas
podem doar, e a emissão de

recibos é obrigatória em todo
tipo de contribuição, seja em
dinheiro ou cartão.

A liberação e o respectivo
repasse dos valores só poderão
ocorrer se aos candidatos ti-
verem cumprido os requisitos
definidos na norma do TSE:
requerimento do registro de
candidatura, inscrição no CNPJ
e abertura de conta bancária
específica para acompanha-
mento da movimentação fi-
nanceira de campanha.

Durante a fase de arreca-
dação de doações, as empresas
devem realizar a identificação
obrigatória de cada um dos
doadores e das quantias trans-
feridas individualmente, além
da forma de pagamento e da
data em que ocorreu a respec-
tiva contribuição.

O responsável pela arreca-
dação também está obrigado
a manter lista atualizada no
respectivo site, contendo a
identificação dos doadores e

os números de CPF. Os candi-
datos deverão ser informados
pelas prestadoras de serviço
sobre as doações realizadas
para as campanhas.

Na hipótese de o pré-can-
didato não solicitar o registro
de candidatura, as doações re-
cebidas durante o período de
pré-campanha deverão ser de-
volvidas pela empresa arreca-
dadora diretamente aos res-
pectivos doadores. (Ag. Câma-
ra de Notícias)

Vaquinhas de pré-candidatos começam neste domingo
ARRECADAÇÃO

Parlamentar
assumiu
presidência 
do partido em
Goiás após
divergências

Major Vitor Hugo diz que desunião
do PL prejudicava presidente
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Além disso, o
parlamentar disse
que, se eleito
governador,
pretende fazer um
“revogaço” de
decretos que
dificultam a vida
dos goianos e
“ajudar a
economia”

Não existe 
limite de 
valor a ser
recebido pela
modalidade de
financiamento
coletivo; somente
pessoas físicas
podem doar



Assegurar o direito de aten-
dimento prioritário às vítimas
de violência sexual em Goiás
é postulação da deputada De-
legada Adriana Accorsi (PT),
formalizada através de um
projeto de lei que está em tra-
mitação na Assembleia Legis-
lativa de Goiás (Alego). “As
condições de atendimento às
vítimas de violência sexual
podem ensejar tratamento in-
digno ou desumano, suscitan-
do a possibilidade de aguar-
darem atendimento em cir-
cunstâncias inadequadas, su-
jeitando-as à exposição evitá-
veis, preservando a imagem
e a identidade das vítimas,
particularmente em condições
sociais vulneráveis”, coloca
Accorsi em sua justificativa.

De acordo com a deputada,
a sua proposição trata de tema
sensível de importância central
para a realização da justiça, a
manutenção do compromisso
com os direitos humanos e a
garantia da própria vida das
cidadãs e cidadãos goianos.
“Ao estabelecer o direito de
atendimento prioritário às ví-
timas de violência sexual em
Goiás, inclui-se todo o serviço
público, o que vincularia não
apenas os órgãos da adminis-

tração direta do Poder Execu-
tivo, Legislativo e Judiciário,
mas inclusive junto aos órgãos
de segurança pública, Minis-
tério Público Estadual e De-
fensoria Pública Estadual do
Estado de Goiás”, frisa.

Adriana Accosi cita o Atlas
da Violência 2021, desenvol-
vido pela equipe do Fórum
Brasileiro de Segurança Pública
(FBSP), e o Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea),
para definir violência sexual:
“É qualquer ação na qual uma
pessoa, valendo-se de sua po-
sição de poder e fazendo uso
de força física, coerção, inti-
midação ou influência psico-
lógica, com uso ou não de ar-
mas ou drogas, obriga outra
pessoa, de qualquer sexo e ida-
de, a ter, presenciar ou parti-
cipar de alguma maneira de
interações sexuais, ou a utili-
zar, de qualquer modo, a sua
sexualidade, com fins de lucro,
vingança ou outra intenção”.

E mais: “Incluem-se como
violência sexual situações de

estupro, abuso incestuoso, as-
sédio sexual, sexo forçado no
casamento, jogos sexuais e
práticas eróticas não consen-
tidas, impostas, pornografia
infantil, pedofilia, voyeurismo,
manuseio, penetração oral,
anal ou genital, com pênis ou
objetos, de forma forçada. In-
clui, também, exposição coer-
citiva/constrangedora a atos
libidinosos, exibicionismo,
masturbação, linguagem eró-
tica, interações sexuais de
qualquer tipo e material por-
nográfico. Igualmente, carac-
terizam a violência sexual os
atos que, mediante coerção,
chantagem, suborno ou ali-
ciamento, impeçam o uso de
qualquer método contracep-
tivo ou forcem ao matrimônio,
à gravidez, ao aborto, à pros-
tituição; ou que limitem ou
anulem em qualquer pessoa
a autonomia e o exercício de
seus direitos sexuais e repro-
dutivos. A violência sexual é
crime, mesmo se exercida por
um familiar, seja ele pai, mãe,

padrasto, madrasta, compa-
nheiro (a), esposo (a)”. 

Accorsi frisa que, para os
fins dessa lei, explicitamente,
foram incluídas enquanto vio-
lência sexual as práticas cri-
minosas tipificas pela legisla-
ção penal brasileira como cri-
mes sexuais, a exemplo dos
crimes de importunação se-
xual e divulgação de cenas de
estupro e estupro de pessoa
vulnerável, e crimes contra a
dignidade sexual, a exemplo
dos crimes de estupro, violação
sexual mediante fraude, assé-
dio sexual, exploração sexual
e tráfico de pessoas para fim
de exploração sexual.

A petista anota que, segun-
do o Atlas da violência, entre
pessoas com deficiência, con-
siderando o sexo da vítima, o
maior registro são casos contra
mulheres, que, em 2021, cor-
respondeu à 4.847 casos, con-
tra 2.755 vítimas homens. A
violência sexual é destacada-
mente superior entre vítimas
crianças, adolescentes e jovens,

de 10 a 19 anos, chegando
quase a metade dos registros,
um perfil etário que demanda
especial atenção e preparo
para o atendimento.

E conclui: “As pessoas ví-
timas de violência sexual me-
recem toda atenção e dispo-
nibilidade do poder público
responsável pelo atendimen-
to, a investigação, a proteção
e a tutela, especialmente por
se tratar de um tipo de vio-
lência em que os casos podem
ocorrer, com considerável fre-
quência, por agressores que
integram o grupo familiar ou
são conhecidos da família ou
das vítimas. Por todo exposto,
com o objetivo de proteger a
integridade física, garantindo
a dignidade e o adequado
atendimento humanitário,
oferecemos este projeto de lei
que, com medida simples, po-
dendo contribuir considera-
velmente para o digno trata-
mento de vítimas de violência
sexual em Goiás”. (Ag. As-
sembleia de Notícias)

“As pessoas vítimas de violência sexual merecem toda atenção e disponibilidade do poder público responsável pelo atendimento”, diz deputada

Adriana Accorsi,
autora da matéria,
defende que
projeto trata tema
sensível de
extrema
importância para a
“realização da
justiça, a
manutenção do
compromisso com
os direitos
humanos e a
garantia da
própria vida”

Deputada quer atendimento prioritário
a vítimas de violência sexual
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Fora disso, pode ocorrer
improbidade administrativa
para mandatários públicos.
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Breno Modesto

Depois de garantir presen-
ça nas oitavas de finais da
Copa do Brasil, eliminando o
Cuiabá, nos pênaltis, o Atlético
Goianiense “vira a chave” e
volta o foco para o Campeo-
nato Brasileiro, onde segue
buscando sua primeira vitória
na competição. Neste sábado
(14), o time comandado pelo
técnico Umberto Louzer tem
pela frente um adversário de
peso. Às 19h, na Arena Inde-
pendência, o Dragão encara
o Atlético Mineiro, atual cam-
peão do torneio.

Na penúltima colocação na
tabela de classificação, com
três pontos conquistados, o Ru-
bro-Negro tenta, além do pri-
meiro triunfo, deixar a zona
de rebaixamento do campeo-
nato. Apesar do Brasileirão es-
tar apenas em seu início, a po-
sição tem incomodado os jo-
gadores atleticanos, que que-
rem “pegar o elevador” e subir
algumas posições.

Desfalque
O meia Jorginho, que atuou

diante do Dourado, na quar-
ta-feira (11), desfalca o Rubro-
Negro neste sábado (14). Isso
porque, no clássico diante do
Goiás, na última rodada, o ca-
misa 10 recebeu o terceiro car-
tão amarelo e terá de cumprir

suspensão automática. No en-
tanto, Louzer poderá contar
com Diego Churín, que não
jogou contra o Cuiabá, pois já
defendeu o Grêmio na Copa
do Brasil. O centroavante deve
ser titular diante do Galo.

Atlético-MG
A grande novidade do Galo

para o confronto é o retorno
do atacante Hulk ao time ti-
tular. Na quarta-feira (11), no
empate com o Red Bull Bra-
gantino, o camisa 7 cumpriu
suspensão automática por
conta do terceiro cartão ama-
relo. Outro que volta a ser
relacionado é o zagueiro uru-
guaio Godín, que ficou um
tempo afastado para aprimo-
rar sua parte física.

Em contrapartida, o técnico
Antonio Mohamed terá dois
desfalques. O atacante chileno
Eduardo Vargas e o lateral-di-
reito Mariano seguem entre-
gues ao departamento médico
do clube e estão fora de com-
bate. Enquanto o defensor se
recupera de um edema, o ata-
cante trata uma lesão na coxa.

Histórico
A partida deste sábado (14)

será a décima nona da história
entre Atlético Mineiro e Atlé-
tico Goianiense. Com 13 vitó-
rias, quem mais venceu foi o
Galo. O Dragão levou a melhor
em duas oportunidades. Além
disso, as equipes empataram
em outros três jogos.

O último confronto entre as

equipes aconteceu no ano pas-
sado. Pela 27ª rodada da Série
A do Campeonato Brasileiro, o
Rubro-Negro fez valer o mando
de campo e derrotou o time

mineiro por 2 a 1, no Estádio
Antônio Accioly. O atacante Jan-
derson e o zagueiro Oliveira
marcaram os gols do triunfo
goiano. (Especial para O Hoje)

Fora de casa,
Atlético Goianiense
encara o Atlético
Mineiro e tenta
vencer a primeira
no Brasileiro

Juntando os cacos da eli-
minação na Copa do Brasil,
que aconteceu na última quar-
ta-feira (11), ao ser derrotado
pelo Fluminense, no Serra Dou-
rada, o Vila Nova tenta manter
o bom momento vivido na Sé-
rie B do Campeonato Brasileiro,
pelo qual entra em campo nes-
te sábado (14). Sem perder há
três rodadas, o time coman-
dado pelo técnico Higo Maga-
lhães conquistou, na última
rodada, diante do Náutico, sua
primeira vitória na competição
nacional. Agora, o Colorado
tenta o primeiro triunfo como
visitante no torneio.

Para montar o time titular,
o comandante vilanovense deve
promover duas alterações. Com
três cartões amarelos, o late-
ral-direito Alex Silva está sus-
penso e cumprirá suspensão
automática. Os experientes
Moacir e Pedro Bambu dispu-
tam a posição. No ataque, Da-
niel Amorim, autor de um dos
gols contra o Timbu e que não
atuou contra o Tricolor Carioca,
pois já havia disputado a Copa
do Brasil por outra equipe, re-
torna ao onze inicial.

Histórico
Pela décima sétima vez na

história, Sampaio Corrêa e Vila
Nova medirão forças. Até aqui,
os maranhenses levaram a me-
lhor em cinco partidas. Já os
goianos, que possuem o histó-
rico do confronto a seu favor,
venceram oito vezes. Além dis-
so, as equipes empataram em
outras três oportunidades.

No último duelo, válido pela
Série B do ano passado, deu
Bolívia Querida. No Castelão,

vitória do Tricolor por 3 a 0. O
Tigre tenta quebrar uma se-
quência de quatro anos sem
derrotar o adversário. A última
vez que o Colorado saiu de
campo com o resultado positi-
vo foi no dia 28 de abril de
2018, quando venceu por 3 a
1, pela Segundona daquela
temporada. (Breno Modesto,
especial para O Hoje)

O técnico Umberto Louzer terá um desfalque e um retorno para escalar o Dragão para encarar o Galo

A Aparecidense segue
em busca de sua segunda
vitória na Série C para afas-
tar da zona do rebaixamen-
to. O time visita o Figuei-
rense em jogo deste domin-
go, no estádio Orlando Scar-
pelli, às 11 horas.

Aparecidense
O time treinado por

Eduardo Souza conquistou
apenas uma vitória até então
e ela na estreia, fora de casa
diante do Ypiranga. Depois
disso foram duas derrotas e
dois empates, o último, dian-
te do Vitória em 0 a 0. 

“O Figueirense é uma
equipe que vem com um
poder de investimento, com
estrutura de Série A, inves-
timento até de uma Série B
hoje. Sabemos que não vem
conseguindo uns resultados,
mas tem uma torcida que
empurra. É uma equipe que
tem muita qualidade, tem
jogadores do meio para

frente acostumados com a
divisão e com divisões maio-
res”, disse Eduardo Souza.

Agora, a equipe busca
voltar a conquistar os três
pontos fora de casa, para
distanciar da zona de re-
baixamento. Para o con-
fronto, Eduardo Souza tem
a volta do zagueiro Lucas
Gazal, que cumpriu suspen-
são no último jogo. Alguns
jogadores voltam a ficar à
disposição, enquanto outros
podem ser promovidos ao
time titular da cidinha.

Figueirense
Assim como o rival deste

domingo, o Figueirense tam-
bém só tem uma vitória na
competição e reencontra seu
torcedor no estádio Orlando
Scarpelli. O time já não ven-
ce há três jogos, tendo per-
dido um e empatado dois, o
último diante do Atlético
Cearense. (Victor Pimenta,
especial para O Hoje)

Aparecidense visita
Figueirense de olho 
em segunda vitória

SÉRIE C

Após eliminação na Copa do Brasil,
Tigre tenta embalar na Segundona

SÉRIE B

Bruno Corsino/Atlético-GO

Mirando a vitória

Roberto Corrêa/Vila Nova FC

ohoje.com

O técnico Higo

Magalhães deve

promover duas

alterações no time

do Tigre

Data: 15 de maio de 2022. Horário e local: 11 horas, estádio
Orlando Scarpelli. Arbitragem: Dyorgines Jose Padovani de An-
drade (ES); assistentes: Fabiano da Silva Ramires (ES) e Marcielly
Netto (ES); quarto árbitro: Evandro Tiago Bender (SC)

t
TéCNiCA

Figueirense: Wilson; Muriel,
Luis Fernando, Mauricio, Zé
Mario; Oberdan, Serginho,
Rodrigo Bassani; Léo Artur,
Andrew e Marlyson. 

Técnico: Júnior Rocha.

Aparecidense: Pedro Henri-
que; Luan Sales, Ricardo Lima,
Lucas Gazal (Vanderley), Ro-
drigues (Breno); Renato (Bru-
no Henrique), Rodriguinho,
Robert; Nilson Jr. (Cardoso),
Alex Henrique e Joãozinho. 
Treinador: Eduardo Souza.

xFigueirense Aparecidense

FICHA

Data: 14 de maio de 2022. Horário: 19h. Local: Arena indepen-
dência, em Belo Horizonte (MG). Árbitro: Anderson Daronco
(Fifa/RS). Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa/RS) e Michael
Stanislau (RS). VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

t
TéCNiCA

Atlético-MG: éverson; Guga,
Nathan Silva, Júnior Alonso,
Guilherme Arana; Jair, Zaracho,
Nacho Fernandéz; Ademir, Hulk,
Eduardo Sasha.

Técnico: Antonio Mohamed

Atlético-GO: Ronaldo; Hayner,
Edson, Ramon Menezes e Jef-
ferson; Marlon Freitas, Gabriel
Baralhas e Wellington Rato;
Shaylon, Diego Churín e Luiz
Fernando (Léo Pereira).
Técnico: Umberto Louzer

xAtlético-MG Atlético-GO

FICHA

Data: 14 de maio de 2022. Horário: 18h30. Local: Estádio Castelão,
em São Luís (MA). Árbitro: Zandick Gondim Alves Junior (RN). As-
sistentes: Vinicius Melo de Lima (RN) e Luis Carlos de França
Costa (RN). VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)

t
TéCNiCA

Sampaio Corrêa: Luiz Daniel;
Mateusinho, Pedro Carrerete,
Nilson Júnior e João Victor (Lu-
cas Hipólito); André Luíz, Lucas
Araújo e Rafael Vila; Ygor Cata-
tau, Eron e Pimentinha.
Técnico: Léo Condé

Vila Nova: Georgemy; Moacir
(Pedro Bambu), Rafael Donato,
Renato e Willian Formiga; Ralf,
Arthur Rezende e Matheuzinho;
Pablo Dyego, Daniel Amorim e
Victor Andrade.
Técnico: Higo Magalhães

xSampaio Corrêa Vila Nova

FICHA
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Victor Pimenta

O Goiás tem suas atenções
focadas no Campeonato Bra-
sileiro Série A, por hora, e volta
a campo neste próximo do-
mingo (15), em busca de sua
primeira vitória em casa na
competição. Para isso, o time
esmeraldino recebe a equipe
do Santos, vice-líder, às 19 ho-
ras, no estádio Hailé Pinheiro.

Goiás
Após sua primeira vitória

na competição, agora o Goiás
quer a primeira vitória em
casa. Para isso encaram o vice-
líder da competição, o Santos
e o time de Jair Ventura ga-
nhou mais uma semana livre
para treinar focados no pró-

ximo domingo, na Serrinha.
“Um adversário difícil, que

tem obtido resultados positi-
vos nos últimos jogos e temos
trabalhado bastante em cima
da equipe do Santos e espe-
ramos fazer um grande jogo,
neutralizar a equipe deles que
tem um forte ataque. Espera-
mos domingo fazermos um
grande jogo e buscar a vitória
que é o mais importante para
o Goiás”, disse Sidimar.

Para o confronto em ques-
tão, Jair Ventura pode contar
com alguns retornos, novida-
des no time titular, mas tam-
bém duas suspensões. O trei-
nador ainda não terá o za-
gueiro Sidnei, ausência no úl-
timo jogo, ele não treinou du-
rante a semana e o trio de-
fensivo pode ser formado com
Sidimar, Reynaldo e Caetano.
Além dele, Caio Vinicius vem
fazendo a transição e briga
por uma vaga na equipe. 

Ausências certas são do
atacante Vinicius, ainda em
transição, do lateral-esquerdo
Hugo, lesionado e de Luan
Dias, que faz a fisioterapia
para voltar de vez aos gra-
mados. Jair Ventura também

não poderá contar com Danilo
Barcelos, suspenso pelo ter-
ceiro amarelo e Henrique Lor-
delo, expulso ainda aos vinte
e cinco minutos do primeiro
tempo contra o Atlético Goia-
niense. Pendurados no con-
fronto estão o volante Fellipe
Bastos e os atacantes Dadá
Belmonte e Pedro Raúl.

Na vaga de Lordelo, sus-
penso, pode ser que Jair Ven-
tura coloque Diego para re-
forçar o meio-campo, assim
Maguinho viraria titular na
direita. Ou então, se manter
Diego na lateral, Auremir,
Matheus Sales, Fellipe Bastos
e Caio Vinicius disputam a
vaga. O primeiro tem grandes
chances. Na lateral-esquerda
a grande questão. Com Danilo
Barcelos suspenso e Hugo le-
sionado, pode ser que o jovem
Juan, formado nas categorias
de base do clube, ganhe a
chance na posição.

Santos
Embalado na temporada

conquistando três vitórias nos
três últimos jogos, o Santos
deve enfrentar o Goiás com
um time reserva, afinal, o

desgaste físico pode pesar
contra o time paulista. Foram
três competições diferentes
e com três resultados positi-
vos, permite que o time poupe
alguns jogadores evitando
desgaste e fadiga muscular.

Após a vitória e classifica-
ção contra o Coritiba diante
da Copa do Brasil, o Santos
chega a Goiânia vice-líder e o
treinador Fabián Bustos não
terá Madson, que sofre com
uma pubalgia, além de Maicon
e Ângelo seguem de fora. Wil-
liam Maranhão pode ser uma
opção no meio de campo.

Último jogo
A última partida entre as

equipes aconteceu pela 34ª ro-
dada da Série A de 2020, porém,
com o jogo realizado em janeiro
de 2021, devido a pandemia. A
vitória foi do Goiás por 4 a 3, jo-
gando na Vila Belmiro. Após o
Santos abrir 2 a 0, com gols de
Lucas Braga e Kaio Jorge, o time
esmeraldino teve uma excelente
reação, virando o confronto
para 4 a 2, com dois de Rafael
Moura, um de David Duarte e
um de Fernandão. Marinho ain-
da fez mais um para os paulistas.
(Especial para O Hoje)

Pela Série A, Goiás
recebe Santos na
Serrinha de olho
em segunda vitória
consecutiva na
competição

Para Manter o ritmo
Equipe esmeraldina treinou forte durante essa semana livre e pode ter novidades mais uma vez no time titular

GOIÂNIA, FIM DE SEMANA, 14 E 15 DE MAIO DE 2022
ohoje.com

Data: 15 de maio de 2022. Horário e local: 19 horas, estádio
Hailé Pinheiro (Serrinha). Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique
(CE); Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Renan
Aguiar da Costa (CE); Quarto árbitro: Andre Luiz de Freitas
Castro (GO); VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

t
TéCNiCA

Goiás: Tadeu; Diego, Sidimar,
Caetano Reynaldo, Juan; Mat-
heus Sales (Auremir), élvis (Fel-
lipe Bastos); Apodi, Pedro
Raúl, Dadá Belmonte
Técnico: Jair Ventura

Santos: João Paulo; Auro, Kai-
ky, Bauermann e Lucas Pires;
Sandry, Camacho e Felipe Jo-
nathan; Barbosa, Angulo e Lu-
cas Braga
Técnico: Fabián Bustos

xGoiás Santos

FICHA

Rosiron Rodrigues / Goiás EC



A fonoaudióloga infantil
especializada no desenvolvi-
mento de fala há 24 anos, Eli-
zabeth Giusti, explica o que
significa a criança que tem
que conviver com a Apraxia
da fala. "Para a maioria das
crianças a fala é um processo
natural. Porém, para uma
criança com Apraxia falar é
muito desafiador. "É como se
o cérebro não conseguisse se
conectar com a boca. A crian-
ça tem dificuldade em orga-
nizar os processos da fala".

Segundo ela, as crianças
conseguem entender o que
está sendo dito, o que acon-
tece, mas não conseguem ver-
balizar. “Para conseguir falar
tem que ter a intenção e a
iniciativa da fala. Muitas de-
sistem de tentar por ser mais
desafiador. Tem crianças que
têm dificuldades de aprender
vogais e consoantes. Não con-
seguem saber o que fazer
com a boca, possui fala trun-
cada, fala robotizada sem rit-
mo contínuo e acaba perden-

do clareza na fala e não con-
segue ser entendida”.

A especialista esclarece que
além da falha de comunicação
a criança com Apraxia pode

ter consequências emocionais.
“A Apraxia vai além da fala,
pode acometer questões mo-
toras, alimentação, equilíbrio.
Crianças que não tiveram aces-

so a esse diagnóstico e agora
estão já na adolescência sen-
tem tristeza, frustração, irri-
tação, ansiedade, insegurança
e isolamento”. 

Luta por reconhecimento
De autoria do vereador

William Veloso, o Projeto de
Lei (PL) 149 busca reconhe-
cer o Dia Municipal de Cons-
cientização da Apraxia da
fala na Infância (AFI) com o
objetivo de conscientizar a
população sobre os sintomas
do distúrbio. A Câmara rea-
lizou, na última sexta-feira
(13), uma audiência pública
para discutir os aspectos,
objetivos e incentivar a so-
ciedade a refletir sobre os
direitos que pais e filhos
tem, além de conscientizar
sobre o transtorno;

A Gerência de Inclusão, Di-
versidade e Cidadania da Se-
cretaria Municipal de Educa-
ção (SME) é responsável por
observar a parte pedagógica
das crianças, mas quando se
vê a necessidade elas são en-
caminhadas para um atendi-
mento personalizado confor-
me salienta o gerente Adlai
Luiz Rodrigues da Silva. (Es-
pecial para O Hoje)

CIDADES n 9

Sabrina Vilela

Fabiana Garofalo Colla-
vini Cunha passava de mé-
dico em médico em busca
de respostas para a dificul-
dade da filha que não atin-
gia os marcos do desenvol-
vimento comuns para a ida-
de, especialmente na fala.
Aos seis meses, Ana Beatriz,
não respondia a alguns es-
tímulos e a peregrinação
por consultórios, equipes
multidisciplinares formada
por terapeutas e fonoaudió-
logos, rendeu uma melhora
significativa no desenvolvi-
mento da filha, mas não o
bastante para a fala. O trans-
torno que atinge 2 a cada
1000 crianças no mundo
ainda é pouco discutido. Em
Goiânia, cerca de 51 crian-
ças são diagnosticadas com
algum tipo de distúrbio na
linguagem ou na fala.

“Minha sogra, que é psi-
copedagoga, percebeu que
ela não estava dentro dos
marcos do desenvolvimen-
to. Era como se ela tivesse
um bloqueio na hora de
falar”, explica. Ela diz ain-
da que a filha entendia co-
mandos como bater pal-
mas, dar as mãos e pegar

brinquedos. “Mas ainda
não conseguia dizer pala-
vrinhas que crianças da
idade dela já expressavam
com facilidade”, lembra.

Hoje na presidência da
Associação Brasileira de
Apraxia na Infância (Abra-
praxia), Fabiana luta para
a conscientização sobre o
transtorno e busca apoio
do poder público. A con-
dição é um transtorno mo-
tor na fala que afeta a ha-
bilidade da criança em
produzir e sequenciar
sons. O dia 14 de maio é
voltado para a conscienti-
zação, mas a data ainda
está em busca de oficiali-
zação pela Câmara Muni-
cipal de Goiânia.

Ao falar com outras mães
na recepção de inúmeros
consultórios, ela percebeu
que não estava sozinha.
“Muitas famílias passavam
pela mesma situação. Essa
troca me ajudou muito, me
senti acolhida para seguir
adiante”, relembra.

Após a passagem por di-
versos fonoaudiólogos e
Ana Beatriz completar 2
anos, foi quando os pais da
criança ouviram falar pela
primeira vez sobre o trans-

torno. “Foi a primeira vez
que ouvi falar em apraxia.
Continuei a busca até en-
contrar uma fonoaudióloga
que estudava o assunto, em
São Paulo. Quando Ana ti-
nha 3 anos, ela recebeu o
diagnóstico de Apraxia. Foi
libertador, porque você
sabe qual caminho seguir”. 

Ela se dedicou integral-
mente a estudar a Apraxia
da fala na infância. “Desse
dia em diante, eu coloquei
como missão divulgar a
Apraxia de fala na infância
para o máximo possível de
pais e profissionais. O diag-
nóstico precoce e o trata-
mento certo melhoram
muito a vida dos pequenos,
desenvolvendo o potencial
de cada um”.

Agora Fabiana pode vi-
brar pelas conquistas que
ela já teve junto com a as-
sociação como traduzir li-
vros para o português para
mostrar  desmistificar o
significado desta condição,
cursos , aprimoramento e
conferências em todo o ter-
ritório nacional tanto no
online como no presencial
e trouxe ao país 18 pales-
trantes internacionais para
falar  do assunto. 

A administradora Bruna Ri-
beiro também é membro da
Abrapraxia e é mãe do Ga-
briel, 10, que nasceu prema-
turo e os médicos associaram
esse fato com o atraso na fala.
“Ele nasceu com 28 semanas
e ficou 47 dias na UTI, e todo
o atraso no desenvolvimento
os médicos alegavam que era
por conta da prematuridade.
Ele demorou a sentar, andar,
e procurei um neurologista
pois sabia que o desenvolvi-
mento estava fora do padrão
esperado para a idade”.

Com 1 ano e 6 meses Gabriel
já deu início a fisioterapia, mas
apenas com 2 anos que ele co-
meçou a fazer terapia com a
fonoaudióloga. “Nem pediatra,
nem neurologista, ninguém sus-
peitava ou pensava na ausência
de fala. O foco estava todo vol-
tado para o desenvolvimento
global”, relembra.

Conforme Gabriel mostrou
progresso na fonoaudióloga, o
sexto sentido de mãe da Bruna
já imaginou ser algo relacionado
a fala que tanto afligia o menino.
“Quando Gabriel estava com 3

anos a Associação trouxe para
Goiânia o primeiro curso de
Apraxia no Brasil, e nesse curso
a fonoaudióloga não teve dúvi-
das do diagnóstico e então se
iniciou um tratamento voltado
para a Apraxia”. 

Ribeiro sentiu dificuldades
no início para entender essa li-
mitação nova por falta de in-
formação. “Foi muito difícil, ti-
nha pouca informação em por-
tuguês sobre o diagnóstico e ain-
da a falta de conhecimento dos
profissionais. Vivi um luto, e de-
pois de alguns meses fui a luta
para intensificar as terapias do
Gabriel”, relata.

Quem vê o Gabriel todo co-
municativo, conversando com
as pessoas e pegando o micro-
fone para falar nem imagina
que até os seus 4 anos ele era
não verbal, “mas ele começou
a evoluir e ter sua voz”. Bruna
diz que a luta com o preconceito,
respeito,empatia e inclusão é
diário. “Vivemos um processo
de aprendizado, além da difi-
culdade de fala dele, tinha a di-
ficuldade do desconhecido, de
não saber muito o que fazer”.

Em Goiânia, cerca de 51 crianças são
diagnosticadas com algum tipo de
transtorno na linguagem ou na fala

Diagnóstico tardio

Além da fala, condição pode envolver questões motoras

O dia 14 de maio é voltado para a conscientização, mas a data ainda está em busca de oficialização pela Câmara

Mães fazem peregrinação para
tratar distúrbio na fala dos filhos
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Fabiana se dedicou a estudar a Apraxia da fala na infância para ajudar mães em situação semelhante

Bruna sentiu dificuldades no início para entender 
essa limitação nova por falta de informações

Pedro Pinheiro
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Daniell Alves

As instituições de ensino de Goiânia, voltadas para
o público infantil, podem ser obrigadas a oferecer
condições de assegurar o aleitamento materno. É o
que propõe projeto apresentado pela vereadora Sabrina
Garcez. A medida envolve os Centros Municipais de
Educação Infantil (CMEIs) e creches da rede pública,
bem como em creches e berçários particulares da Ca-
pital. Unidades estariam dificultando o aleitamento
por falta de infraestrutura. 

O documento foi apresentado na última semana e
segue em tramitação na Câmara. Trata-se do projeto de
lei nº 157/2022, que disciplina a questão em nível municipal,
estabelecendo normas e critérios a serem seguidos tanto
por unidades de ensino quanto por mães interessadas na
amamentação e alimentação saudável de seus filhos.

“O leite materno é elemento essencial para a vida de
um cidadão. É capaz de suprir todas as necessidades nu-
tricionais do bebê e, consequentemente, combate a des-
nutrição”, explica Sabrina. “A iniciativa já é incentivada
pelo Poder Executivo, visto que orientação técnica sobre
a oferta de leite materno nas instituições foi elaborada
pela Secretaria Municipal de Educação (SME) para asse-
gurar o direito à amamentação de crianças matriculadas
na rede de ensino”, acrescenta.

Falta de infraestrutura 
No entanto, o cenário nas instituições de Goiânia é

diferente. Isto porque, segundo a vereadora, mães de-
nunciam que, na Região Metropolitana, CMEIs e creches
estariam dificultando o aleitamento materno por falta
de infraestrutura para preparação do alimento enviado
pelas mulheres.

“A presente propositura visa, nesse sentido, garantir
amamentação de todas as crianças matriculadas nas
unidades escolares, pois se trata de direito que não
pode continuar sendo negligenciado pelo poder público
e, de igual modo, pelas instituições particulares que
coadunam com essa prática de desmame forçado”, afir-
ma na justificativa do projeto.

A reportagem entrou em contato com a SME para
saber se as unidades teriam condições e infraestrutura
de assegurar o aleitamento em todas os Cmeis, mas não
houve resposta antes do fechamento desta edição. 

Critérios 
De acordo com o texto da matéria, entre alguns dos

critérios estabelecidos para armazenamento e oferecimento
de leite está a assinatura de um Termo de Opção pela
mãe. Depois de assiná-lo, ela deverá ser encaminhada ao
órgão municipal responsável pela conscientização da co-
munidade sobre a relevância do aleitamento materno,
para obter informações, orientações e normas sanitárias. 

No caso de a criança recusar o leite materno ordenhado,
ou de a quantidade enviada ser insuficiente para satisfa-
zê-la, a unidade deverá consultar a mãe ou pessoa res-
ponsável para rever a forma de atendimento. A mãe, por
sua vez, poderá interromper a oferta de leite materno
quando desejar, devendo, para isso, comunicar formal-
mente à direção da unidade e assinar um Termo de In-
terrupção da oferta de leite materno.

Mamoteca 
A Prefeitura de Goiânia afirma incentivar o aleitamento

materno nos Cmeis. Algumas unidades contam com locais
destinados à amamentação. O Cmei Village Atalaia, loca-
lizado na Vila Itatiaia, criou um espaço especial para aco-
lher mães que queiram amamentar os filhos. A “Mamo-
teca”, como está sendo chamado o projeto, oferece um
ambiente de amamentação e leitura e chama a atenção
da comunidade escolar. Por meio de um espaço acolhedor,
a instituição propõe a troca de experiências entre as
mães e incentiva a leitura durante o tempo de permanência
no espaço. (Especial para O Hoje)

A amamentação é capaz de suprir 
todas as necessidades nutricionais do bebê 

O tão aguardado Eclipse
Lunar acontece a partir deste
domingo (15) e todos os goia-
nos poderão ver o fenômeno
a olho nu. De acordo com as-
trônomos, este será o único
eclipse lunar total que acon-
tecerá neste ano. O próximo
será apenas em maio de 2025
A previsão é que o eclipse seja
bastante longo, prevê o astrô-
nomo e diretor da Instituição
Astronômica Plêiades do Sul,
Ary Martins Magalhães. 

As pessoas interessadas
em acompanhar mais de per-
to poderão participar do
evento de observação que irá
ocorrer no Paço Municipal,
realizado pela Plêiades do
Sul, no domingo, a partir das
20 horas, gratuitamente.
“Será totalmente acompanha-

do do típico fenômeno da
"lua de sangue”. É só uma al-
cunha para expressar a ver-
melhidão típica do disco lu-
nar durante a totalidade”, in-
forma o astrônomo. 

O eclipse lunar total ocorre
quando o Sol, a Terra e a Lua
se alinham. Com isso, a Terra
cobre totalmente o disco da
Lua e isso causa o fenômeno.
O satélite natural terrestre en-
tão fica com uma cor averme-
lhada — que passou a ser cha-
mada de "Lua de Sangue".

Ele será visível nas Amé-
ricas do Norte e do Sul, Euro-
pa, África, e partes da Ásia.
O eclipse total durará das
00h30 às 01h54, mas a Lua
também será parcialmente
eclipsada entre 23:28 e 02:55.
Ary Martins ressalta que a

astronomia é de extrema im-
portância, uma vez que di-
vulga a ciência e promove a
descoberta nas pessoas. “Mui-
tas sequer sabiam dessa pai-
xão pela astronomia. É um
lazer bastante saudável, tem
o aspecto didático, de desco-
berta e recreativo”, aponta. 

Já a primeira SuperLua do
ano será no próximo mês,
pouco antes do Solstício de
inverno (o dia mais curto do
ano; não que você sentirá al-
guma diferença real em sua
percepção de tempo). Trata-
se de uma Lua Cheia que ocor-
re quando nosso satélite na-
tural está em seu ponto orbital
mais próximo da Terra. Isso
pode aumentar sutilmente o
diâmetro e brilho. (Daniell
Alves, especial para O Hoje)

Eclipse Lunar poderá ser visto
de todo o país neste domingo

Creches terão
que oferecer
estrutura para
assegurar
aleitamento
materno
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Excessos de advogado não estão
cobertos pela imunidade profissional

De acordo com decisão da Terceira Turma
do Superior Tribunal de Justiça (STJ), os ex-
cessos cometidos pelo advogado não são co-
bertos pela imunidade profissional, e, em
tese, é possível sua responsabilização civil
ou penal pelos danos que provocar no exer-
cício da atividade. Segundo o colegiado, em-
bora o artigo 133 da Constituição Federal dis-
ponha que o advogado é inviolável por seus
atos e manifestações no exercício da profissão,
o ordenamento jurídico e o Estatuto da Ad-
vocacia limitam essa inviolabilidade do pro-
fissional – que deve agir com ética e respeito
diante dos demais atores do processo judicial.
O relator do recurso, ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, apontou que a imunidade penal
do advogado é um instrumento jurídico para
assegurar a boa defesa do representado –
judicial e extrajudicialmente. E citou doutrina

segundo a qual a natureza conflitiva da ad-
vocacia frequentemente coloca o advogado
diante de situações que o obrigam a utilizar
argumentos ofensivos à primeira vista ou,
eventualmente, a adotar conduta insurgente.
Todavia, Sanseverino argumentou que a
imunidade penal não impede que o advogado
seja responsabilizado por seus atos no âmbito
civil. Segundo o magistrado, "a advocacia
não se compraz com a zombaria, o vilipêndio
de direitos, notadamente ligados à dignidade,
o desrespeito". O ministro destacou que, se-
gundo o artigo 7º do Estatuto da Advocacia,
a inviolabilidade se configura mediante o
sigilo profissional e enquanto imunidade
penal. Para ele, a imunidade profissional
está restrita ao exercício frutífero da advo-
cacia, e a inviolabilidade não pode ultra-
passar os limites da profissão. 

Manoel L. Bezerra Rocha   | juridica@ohoje.com.br

Jurídica

Novo integrante do STM

O Senado aprovou o
nome do General de
Exército, Lourival Car-
valho Silva para exercer
o cargo de ministro no
Superior Tribunal Militar
(STM). Foram 37 votos a
favor e apenas três con-
trários, além de uma abs-
tenção. A indicação  já

havia sido aprovada pela
manhã na Comissão de
Constituição, Justiça e Ci-
dadania (CCJ). Bacharel
em ciências militares
pela Academia Militar
das Agulhas Negras
(Aman), o militar tem 63
anos e atuou em diversos
postos de comando.

Operacionalidade da PF

Aprovada, na Câmara
dos Deputados, a MP
1.080/2021 que amplia as
finalidades de uso dos
recursos do Fundo para
Aparelhamento e Opera-
cionalização das Ativida-
des-fim da Polícia Federal
(Funapol) para permitir
o financiamento de um
plano de saúde e o paga-
mento de uma indeniza-

ção por tempo de dispo-
nibilidade. O texto altera
a Lei Complementar
89/1997, que criou o Fu-
napol. De acordo com a
proposta, a indenização
poderá ser paga ao ser-
vidor da Polícia Federal
que permanecer volun-
tariamente à disposição
do serviço, conforme es-
cala prévia.

2 Plantão TJGO - Desembargadores José Carlos de Oliveira e Marcus da Costa
designados para o plantão em segundo grau, de 16 a 23 de maio.

A Comissão Permanente de
Memória e Cultura do TJGO pro-
moveu o webinário "A Revolução
de 1930 em Goiás e seus reflexos
no Poder Judiciário goiano". O
presidente da comissão, desem-
bargador Itaney Campos, abriu a
conferência virtual e destacou
que o intuito do evento é reme-
morar a história e a trajetória do
Poder Judiciário goiano.

Memória e cultura do
TJGO e reflexos da
Revolução de 1930

Câmara votará norma sobre 
liberdade de crença e de religião

O Projeto de Lei 4188/20 regulamenta
o livre exercício das crenças e dos cultos
religiosos previsto na Constituição. Con-
forme o texto em análise na Câmara dos
Deputados, as denominações religiosas po-
derão livremente criar, modificar ou ex-
tinguir suas instituições. Também ficará
assegurada a proteção constitucional à li-
berdade de crença, expressão e associação
religiosas e seu reconhecimento pelo Estado
às formas de vida religiosa não constituídas

como organização religiosa. As atividades
de assistência e solidariedade social de-
senvolvida por todas essas instituições go-
zarão de todos os direitos, imunidades,
isenções e benefícios atribuídos às entida-
des com fins de natureza semelhante pre-
vistos na lei. Às pessoas jurídicas eclesiás-
ticas e religiosas, assim como ao patrimô-
nio, renda e serviços relacionados com as
finalidades essenciais, será reconhecida a
garantia de imunidade tributária. 
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O complexo é dotado de nova
rede de drenagem, com mais
de 300 metros de cumprimento,
além de 28 bocas de lobo e duas
grelhas, cujas dimensões são de
dez metros de comprimento por
0,8m de largura, também utili-
zadas para captação e escoa-
mento de água pluvial.

O trecho do canal da Mar-
ginal Botafogo que passa pelo
complexo tem 10 metros de
largura e 284 metros de com-
primento, com altura de três
metros. Foi feita a canalização
do córrego nos cruzamentos
com as avenidas Jamel Cecílio
e 2ª Radial, contenção das
margens em diversos locais
com estrutura de gabião e im-
plantação de dissipadores de
energia nos pontos de deságue
dos ramais projetados.

Deve-se destacar que o
Córrego Botafogo foi despo-
luído, uma vez que houve a
implantação do sistema co-

letor de esgoto. Para deixar
o espaço ainda mais bonito
e verde, foram plantados 2,3
mil m² de grama e mudas de
espécies nativas.

Construção do complexo 
Para construção do viadu-

to, os operários utilizam 36
vigas de concreto, que pesam
36 toneladas cada e têm 30,

34 ou 38 metros de compri-
mento. O próprio viaduto tem
192 metros de comprimento
e 282 metros no total, incluin-
do as duas rampas dos enca-

beçamentos, 13,8 metros de
largura. São duas pistas de
6,5 metros, que contém quatro
faixas de rolamento e guar-
da-rodas com 0,4 metro.

O diâmetro interno da ro-
tatória mede 27,9 metros, e o
externo, 40,6 metros. A trin-
cheira tem 200 metros de com-
primento e 8,5 metros de lar-
gura em cada sentido, com 4,5
metros de altura em relação à
estrutura da rotatória. Em toda
a obra foram utilizados 5,5 mil
metros cúbicos de concreto e
580 toneladas de aço.

Na última etapa do projeto,
que compreende a construção
da rotatória no nível da Alameda
Leopoldo de Bulhões e da trin-
cheira da Marginal Botafogo,
foram utilizadas 572,7 toneladas
de massa asfáltica. São 32 postes
de iluminação, 80 luminárias,
5,6 mil metros de cabos elétricos
e 1,5 mil metros de eletroduto.
(Especial, para O Hoje)

Drenagem e meio ambiente

Complexo tem uma rede de drenagem com mais de 300 metros de cumprimento

Ítallo Antkiewicz

Com a obra iniciada no final
do ano de 2019, e entrega pre-
vista para o final do ano de
2020, a prefeitura de Goiânia
levou pouco mais de 2 anos
para entregar o Complexo Viá-
rio da Avenida Jamel Cecílio,
no Jardim Goiás. Avaliada em
R$ 26 milhões, a estrutura teve
um custo final de R$ 32,5 mi-
lhões. No local, mais de 200
mil veículos circulam por dia.

A estrutura leva o nome do
cantor sertanejo Leandro, que
fazia dupla com o irmão Leo-
nardo e que faleceu em de-
corrência de um câncer, em
1998. A obra é a primeira de
grande complexidade com en-
trega prevista para o mês de
maio. O projeto é dividido em
três níveis: o viaduto na Ave-
nida Deputado Jamel Cecílio,
liberado para o tráfego de veí-
culos em dezembro de 2020, a
rotatória no nível da Alameda
Leopoldo de Bulhões e a trin-
cheira da Marginal Botafogo.

O Secretário Municipal de
Infraestrutura (Seinfra), Ever-
ton Schmaltz, ressalta a im-

portância do complexo vai
além da fluidez de trânsito,
uma vez que se trata de uma
obra-eixo. “O projeto não ape-
nas liga duas regiões, mas for-
nece resultados viários aos
dois eixos principais da capi-
tal, isto é, Norte-Sul e Leste-
Oeste”, afirma.

Schmaltz pontuou que os
benefícios então se estendem
tanto aos bairros vizinhos
quanto aos mais distantes.
“Além da mobilidade, as
obras do complexo trouxe-
ram benefícios ao meio am-
biente. O Córrego Botafogo
foi despoluído, uma vez que
houve a implantação do sis-
tema coletor de esgoto. Tam-
bém foram plantados 2,3 mil
metros quadrados de grama
e mudas de espécies nativas”,
ressalta o secretário.

O Secretário da Secretaria
Municipal de Mobilidade
(SMM), Horácio Mello, sa-
lientou que as ações da Pre-

feitura conseguem quebrar
o paradigma de que obras
são apenas para os carros.
“Sabemos que complexos
como o da Jamel Cecílio são
estruturantes e vêm para
otimizar o trânsito. Porém,
destacamos que, nelas, são
executadas intervenções que
garantem acessibilidade a
ciclistas e pedestres, com
toda segurança, desde a
inauguração”, afirma.

Mello ressalta que este é
um projeto que segue diretri-
zes de respeito ao contribuinte,
ao meio ambiente, e de bem-
estar do pedestre. “A obra vai
transformar para melhor o
trânsito em Goiânia, em espe-
cial nas regiões Sul e Leste.
Importante também a valori-
zação do comércio e dos imó-
veis residenciais na região a
partir de agora”, pontua.

O prefeito Rogério Cruz dis-
se, durante a inauguração, que
a obra vai transformar para

melhor o trânsito em Goiânia,
em especial nas regiões Sul e
Leste. “A Capital cresce em rit-
mo exponencial, o que exige
o acompanhamento da mobi-
lidade, por isso, a importância
desse projeto, que trará fluidez
ao trânsito”, afirma.

Cruz salientou que, além
de interligar com eficiência
importantes regiões da cidade,
o Complexo Viário Jamel Ce-
cílio “valorizará os imóveis
residenciais e comércios dos
bairros próximos”

Acesso ao trânsito
As obras do Complexo Viá-

rio Jamel Cecílio começaram
em setembro de 2019, durante
a gestão de Iris Rezende, e me-
diante a entrega, darão fluidez
ao trânsito que segue em dire-
ção à BR-153, GO-020 e condo-
mínios residenciais do Jardim
Goiás e vai fluir com mais tran-
quilidade. Por se tratar de uma
via rápida, o tráfego da Mar-

ginal seguirá sem interferência
semafórica da Avenida Goiás,
no Setor Crimeia Oeste, até a
Avenida 2ª Radial, no Setor Pe-
dro Ludovico, e vice-versa.

O motorista que desce pela
Alameda Leopoldo de Bulhões
poderá acessar o Jardim Goiás
pela direita, o Setor Sul pela
esquerda, a Marginal Botafogo
pelos dois lados, ou voltar
para a Alameda, caso queira
fazer o retorno.

No nível intermediário, há
1,1 mil metros quadrados de
calçadas acessíveis para que
pedestres e pessoas com defi-
ciência se locomovam com se-
gurança. O complexo é todo
sinalizado, com placas de trân-
sito e faixas de pedestre.

Atraso e preço
De acordo com a prefeitura

de Goiânia, o atraso da obra
se deve a inúmeros fatores,
como a troca de gestão no iní-
cio de 2021, a pandemia de
Covid-19 e ao período de chu-
va. E o valor maior que o pre-
visto, é justificado pelo au-
mento dos preços que atinge
o setor de engenharia. 

Foi a primeira das três grandes obras de infraestrutura
a serem entregues em maio na Capital

A obra foi avaliada em R$26 milhões e teve um custo final de R$32,5 milhões. Trecho concluído ontem fica em local por onde passarão mais de 200 mil veículos por dia

Após dois anos de atraso, Complexo
Viário Jamel Cecílio é inaugurado

Fotos: Pedro Pinheiro
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As forças russas reorien-
taram suas operações mili-
tares na Ucrânia às regiões
de Donetsk e Luhansk, na
parte leste do país. Nas últi-
mas horas, alguns ucranianos
indicaram que se preocupam
com a possibilidade de os
russos desejarem conquistar
mais territórios.

Autoridades da região de
Chernihiv, no norte da Ucrâ-
nia, disseram que as tropas
russas atingiram vários pré-
dios, incluindo escolas, e que
três pessoas foram mortas.

As forças ucranianas na
região da Carcóvia, na parte
nordeste do país, lançaram
uma contraofensiva, contudo,
não têm certeza de onde os
russos vão atacar.

Residentes no sul da Ucrâ-
nia viram líderes russos ane-
xando a Península da Crimeia
em 2014. Alguns temem que
os russos queiram tomar o
controle de uma outra parte
do seu país.

Autoridades separatistas
na região de Kherson, no sul
do país, planejam pedir aos
líderes em Moscou que ane-
xem a área até o final do ano.

Petro Andryushchenko,
conselheiro da prefeitura de
Mariupol, na parte leste do
país, disse que alguns resi-
dentes temem que o mesmo
possa ocorrer com a cidade.
Eles acreditam que um refe-

rendo possa ser realizado ain-
da nesta semana.

Crime de guerra
Um tribunal ucraniano

realizou uma audiência pre-
liminar, nesta sexta-feira (13),
no primeiro julgamento de
crimes de guerra decorrentes
da invasão do país pela Rús-
sia, em 24 de fevereiro. Um
soldado russo capturado é
acusado pelo assassinato de
um civil de 62 anos.

O caso é de enorme im-
portância simbólica para a
Ucrânia. O governo de Kiev
acusa a Rússia de atrocidades
e brutalidade contra civis du-
rante a invasão e disse que

identificou mais de 10 mil
possíveis crimes de guerra.

A Rússia nega alvejar ci-
vis ou envolvimento em cri-
mes de guerra e acusou
Kiev de encená-los para di-
famar suas forças. O Krem-
lin disse hoje a repórteres
que não tinha informações
sobre um julgamento por
crimes de guerra.

O réu disse ao tribunal que
era Vadim Shishimarin, nas-
cido na região russa de Ir-
kutsk e, durante a curta au-
diência preliminar, confirmou
que era um militar russo. O
tribunal se reunirá novamen-
te em 18 de maio, disse o juiz.

O site do tribunal distrital

de Kiev informou que Vadim
Shishimarin foi acusado de
“violações das leis e normas
de guerra”.

Ele dirá ao tribunal pos-
teriormente se nega ou não
a acusação, disse seu advo-
gado, Viktor Ovsyannikov.

Com a cabeça raspada e
parecendo assustado, Shishi-
marin usava um moletom
azul e cinza e foi levado ao
tribunal pela polícia até uma
cabine de vidro para os réus.

Se condenado, ele pode
pegar prisão perpétua pelo
assassinato na vila de Chu-
pakhivka, no Nordeste da
Ucrânia, a leste da capital
Kiev, em 28 de fevereiro.

A fronteira entre
Rússia e Ucrânia é
um dos principais
focos de tensão 
da atualidade

Ucranianos temem que partes 
do país sejam anexadas à Rússia

Um homem atacou com
faca passageiros de um trem
no oeste da Alemanha na ma-
nhã desta sexta-feira (13/05).
Seis pessoas ficaram feridas,
incluindo o agressor. Autori-
dades investigam uma possí-
vel motivação extremista.

O ataque ocorreu após o
trem deixar a estação de Her-
zogenrath em direção a Aa-
chen, no estado da Renânia
do Norte-Vestfália. Nenhum
dos feridos, até o momento,

corre risco de morte.
Um policial federal de 60

anos, que por acaso estava
no trem, conseguiu prender
o agressor com a ajuda de
dois outros passageiros.

O agressor, que esfaqueou
várias pessoas aleatoriamen-
te, também acabou ferido.
No total, 270 passageiros es-
tavam no trem.

“Trata-se de um ato cruel,
que pôde ser interrompido
em um ato de enorme cora-

gem”, afirmou o secretário
do Interior da Renânia do
Norte-Vestfália, Herbert Reul.

O agressor tem 31 anos,
nasceu no Iraque, e sua cida-
dania ainda não foi esclare-
cida. Ele é conhecido das au-
toridades desde 2017 por sus-
peita de extremismo, disse
Reul. Na época, o homem vi-
via em um lar de refugiados,
cujos funcionários alertaram
as autoridades para seu com-
portamento.

Ataque com faca em trem deixa feridos na Alemanha

ALEATORIAMENTE

Homem esfaqueia passageiros nas proximidades de Aachen

Pelo menos uma pessoa
teve a morte confirmada por
covid-19 na Coreia do Norte,
informou a mídia estatal na
sexta-feira (13) (horário local),
nas primeiras estatísticas des-
se tipo, depois que o país con-
firmou seu primeiro surto
desde o início da pandemia.

Cerca de 187.800 pessoas
estão atualmente em isola-
mento na Coreia do Norte,
depois que casos de febre de
origem desconhecida “se es-
palharam explosivamente por
todo o país” desde o final de
abril, informou a agência de
notícias estatal KCNA. 

Mais de 350 mil pessoas
tiveram febre, das quais cer-

ca de 162 mil foram tratadas
até o momento. O regime
norte-coreano, porém, não
especificou quantos testaram
positivo para covid-19. Pelo
menos seis pessoas que apre-
sentaram febre morreram,
mas, até agora, apenas um
dos casos foi atribuído à va-
riante ômicron do coronaví-
rus, disse a KCNA.

O líder norte-coreano Kim
Jong-un visitou o centro de
comando antivírus para ve-
rificar a situação e as respos-
tas à epidemia, depois de de-
clarar “grave emergência de
Estado” e ordenar um blo-
queio nacional nesta quinta-
feira. Ele disse que a propa-

gação da febre, sobretudo na
área da capital, Pyongyang,
“mostra que há um ponto vul-
nerável no sistema de pre-
venção de epidemias”, infor-
mou a KCNA.

Kim destacou que a estra-
tégia de seu regime é isolar e
tratar as pessoas com febre,
ao mesmo tempo em que pe-
diu a criação de métodos e
táticas de tratamento cientí-
fico “em um ritmo relâmpago”
e medidas de reforço para
fornecer medicamentos. A
KCNA noticiou que as autori-
dades de saúde estão tentan-
do organizar sistemas de teste
e tratamento e visam reforçar
o trabalho de desinfecção.

Coreia do Norte confirma
primeira morte por covid-19

CORONAVÍRUS

Líder norte-coreano Kim Jong-un: “Grave emergência nacional”

Residentes no sul da

Ucrânia viram

líderes russos

anexando a

Península da

Crimeia em 2014.

Alguns temem que

os russos queiram

tomar o controle 

de uma outra parte

do seu país
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Elysia Cardoso

Os diversos conceitos que a pa-
lavra fio carrega, seja aquele que
conecta as pessoas por meio da tec-
nologia ou o que aproxima no mun-
do offline, guiaram a mineira Nath
Rodrigues na escolha do título de
seu novo trabalho, ‘Fio’. “É algo que
representa imageticamente bem os
tempos atuais”, afirma. 

Ao longo das nove faixas, Nath
narra histórias e tece seus próprios
ambientes dentro do campo da sub-
jetividade. O álbum apresentado
pelo selo mineiro Macacolab é o se-
gundo na discografia da artista e
chega nas plataformas digitais.
Acompanhando o lançamento, a mu-
sicista disponibilizará em seu canal
do YouTube visualizers e o registro
audiovisual de ‘Conto’, parceria com
a baiana Luedji Luna. 

A conexão Minas Gerais - Bahia,
que marca ‘Conto’, começou no cen-
tro cultural e quilombo urbano Apa-
relha Luzia, em São Paulo, e teve
origem como um sonho. “Ela nasceu
da vontade de transformar em can-
ção as imagens que os sonhos trazem,
da necessidade de falar dos desejos
com poesia”, pontua Nath Rodrigues.
Para celebrar esse encontro da artista
com  Luedji Luna, o diretor João Alk-
mim produziu um registro intimista.
“Ele transformou esse momento em
belas memórias”, comenta.

Repleto de referências musicais,
Fio distribui influências como as de
Xenia França, Bruna Mendes, Mayra
Andrade e outros nomes ao longo

do disco. É possível ver a primeira
delas na faixa que abre o trabalho.
‘Intro’ ganhou um espaço na tracklist
inspirada na obra da paulistana Céu.
“O Cido fez um beat com uma in-
trodução longa e superinteressante
para a música que vinha na sequên-
cia, então  sugeri que essa intro ti-
vesse vida própria, assim como ‘Vi-
nheta Quebrante’, do disco homô-
nimo da Céu”, declara. “

Sonoridade 
Nath define a sua sonoridade

como MPB Contemporânea e World
Music. A partir das canções ‘El Pe-
sador’ e ‘Jean qui rit, Jean qui pleure’
é possível entender mais claramente
essa identificação. A composição em
espanhol, originalmente gravada
por Totó La Momposina, ganha nas
mãos da cantora sabarense uma
roupagem mais atual, misturando
a latino-americanidade da obra com
toques eletrônicos. 

Já o single em francês foi respon-
sável por garantir a primeira colo-
cação para Nath Rodrigue na última

edição do Festival da Canção Aliança
Francesa. “Amo este lugar de expe-
rimentar a minha voz a partir da fo-
nética de outros idiomas. Aproveitei
esse caminho já traçado pelo espa-
nhol e pelo francês para exercitar a
musicalidade na prática”, revela.

A artista considera que ‘Fio’ é di-
vidido em duas partes, uma mais
solar e outra com canções mais in-
trospectivas. ‘Água Boa’ marca essa
mudança e é o registro de experiên-
cias musicais. “Ela nasceu num mo-
mento que tinha começado a encon-
trar minha própria forma de tocar
violão, experimentando uns mantras
rítmicos de acompanhamento que
me davam suporte para ser mais
ousada na letra e melodia”, conta. 

‘D’Ajuda’, como o próprio nome
elucida, foi escrita em Arraial d’Aju-
da, Porto Seguro, e trata sobre a au-
topercepção de ser mais gentil con-
sigo mesmo. Para completar o mo-
mento de entendimento e consciên-
cia, chega a canção ‘Outro’, que fun-
ciona quase como um mantra, apre-
sentando uma referência direta à
África e a todos os seus encantos.

Ela foi escolhida para encerrar
Fio por conta do trocadilho que faz
com a primeira faixa. “No inglês, o
prefixo ‘out’ pode ser lido como algo
que termina e faz um contraponto
com o prefixo ‘in’, de ‘Intro’[dução],
que por sua vez, traz à memória a
ideia de começo. As palavras não
mentem e este disco é um jogo. Um
jogo de palavras, de fonemas, de
sonoridades e de memórias”, finali-
za. (Especial para O Hoje)

Artista define o disco como um jogo de palavras, 
de fonemas, de sonoridades e de memórias

Essência

Jogo de palavras e 
fonEmas 

Fotos: Studio Tertulia
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Cantora e compositora Nath Rodrigues acaba de 
lançar seu segundo álbum de estúdio, intitulado 'Fio'
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novos
horizontes 
Atividade intelectual após os 
60 anos: cérebro ganha mais
flexibilidade, aponta pesquisa

Elysia Cardoso 

Você sabia que as pes-
soas entram no pico da
atividade intelectual hu-
mana mais ou menos aos
70 anos? Uma pesquisa
da George Washington
School of Medicine and
Health Sciences (Facul-
dade de Medicina e Ciên-
cias da Saúde da Univer-
sidade de Washington)
apontou que o cérebro
começa a funcionar com
força total na velhice.

A explicação científica
vem de uma substância
chamada mielina, cuja
quantidade aumenta com
o tempo, e facilita a pas-
sagem rápida de sinais en-
tre os neurônios, aumen-
tando em 300% as habili-
dades intelectuais.

De acordo com a assis-
tente social e gerontóloga
do Sesc Goiás, Geruza Al-
ves Rodrigues, o envelhe-
cimento significa oportu-
nidade de se redescobrir
e despertar para novos ho-
rizontes. “Quando a gente
chega aos 60 anos, logo
vem o pensamento: a mi-
nha vida parou? A respos-
ta com certeza é não. A
vida começa a propor no-
vos desafios e projetos nos
60 mais”, explica.

A pesquisa também re-
vela que com a idade, o
cérebro perde a rapidez
que tinha na juventude,
porém ganha flexibilidade
e oferece maior probabi-
lidade de as pessoas to-
marem as decisões certas
e assim ficam menos ex-
postas às emoções nega-
tivas. Além disso, ao atin-
gir os 60 anos, as pessoas
conseguem usar os dois
hemisférios ao mesmo
tempo, o que permite a
resolução de problemas
muito mais complexos.

“A velhice é o momento
de usar a criatividade, o po-
tencial e aprendizado para
buscar novos conhecimen-
tos. Essa é uma boa hora,
por exemplo, de começar
um novo estudo, aprender
a tocar um instrumento e
porque não empreender
nos negócios?”, ressalta Ge-
ruza Alves Rodrigues.

Contudo a assistente
social e gerontóloga des-
taca que para envelhecer
ativo é preciso estar aten-
to à saúde física e mental.
“Se você quer envelhecer
saudável, você precisa se
cuidar. Para isso é fun-
damental praticar ativi-
dades físicas, ter uma ali-
mentação balanceada,
exercitar o cérebro, ter
momentos de lazer e cui-
dar da mente”, destaca. 

Esforce-se para se de-
senvolver intelectualmen-
te. Aprenda novos traba-
lhos manuais, faça música,
aprenda a tocar instrumen-
tos musicais, pinte qua-
dros! Dança! Interesse-se
pela vida, encontre-se e co-
munique-se com amigos,
faça planos para o futuro,
viaje o melhor que puder.
Não se esqueça de ir a lojas,
cafés, shows. Não se cale
sozinho, é destrutivo para
qualquer pessoa. (Especial
para O Hoje)

Explicação científica vem de uma substância chamada
mielina, cuja quantidade aumenta com o tempo

Raph Lazar é
criador do famoso
projeto ilustrado
'Hapiness Is...',
que já foi
traduzido para 20
idiomas

LIVRARIA
t

Separados por uma série,
Greg Heffley e Dash Pod po-
deriam ser melhores amigos
se o assunto fosse confusão.
'Caos Total 1: Segunda na
caverna dos ladrões' garan-
te a mesma energia conta-
giante da mundialmente co-
nhecida série Diário de um
Banana, ambas publicadas
no Brasil pela VR Editora.

O primeiro livro da cole-
ção do escritor best-seller do
New York Times Raph Lazar
começa na segunda-feira.
Antes mesmo café da manhã
do primeiro dia útil da se-
mana, Dash é atacado por
Larápios-Guerreiros e pelo
Gato-Endiabrado. E não para
por aí: quando chega à es-
cola, precisa lidar com mui-
tas situações de caos total,
como o roubo do troféu de
Bola-Bamboleio e o desapa-
recimento de um dos perfu-
mes mais caros do mundo.

"Depois do café da manhã,
me troquei, arrumei minha
mochila e parti para a Escola
Corcova Bicéfala. No caminho
da escola, não tivemos ne-
nhuma ocorrência. Nenhuma
ocorrência de combate, quer
dizer. E certamente nenhuma
Situação de Caos Total".(Caos
Total 1: Segunda na caverna
dos ladrões, p. 28 e 29)

Com a intenção de nortear
o leitor à melhor experiência
literária, as principais infor-
mações de Dash estão listadas
antes mesmo do capítulo um
começar idade, nome do me-
lhor amigo, codinome, refei-
ção preferida, esporte favo-
rito e outras informações im-
portantes. Outro diferencial
é o “Almanaque”: trata-se de

uma sessão inteira dedicada
ao que aparece na história:
veículos, comunicações, ati-
vidades, plantas... tudo para
oferecer uma imersão para
além da narrativa.

Voltado para um público
‘pré-Diário de um Banana’,
a série é porta de entrada
para o universo da literatura.
Os que se apaixonarem pela
história de Dash não preci-
sarão esperar muito pelo se-
gundo volume: 'Caos Total
2: Terça-feira – A Maldição
das Bolinhas Azuis' chega ao

Brasil ainda em 2022.

Sobre o autor
Ralph mora na Califórnia

e inventou as histórias do
Dash inspiradas nos duelos
com seu afilhado. Está na
lista dos mais vendidos do
jornal norte-americano New
York Times e, junto com a
esposa Lisa Swerling, é o cria-
dor do famoso projeto ilus-
trado 'Hapiness Is...', que já
foi traduzido para vinte idio-
mas e tem mais de três mi-
lhões de seguidores on-line.

Um caos total 
Primeiro volume da nova série do best-seller 
Ralph Lazar chega ao Brasil pela VR Editora 
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Ao atingir 60 anos,

as pessoas

conseguem usar os

dois hemisférios ao

mesmo tempo, o

que permite

resolver problemas

complexos

CELEBRIDADES

Depois de negar
o envolvimento com
a ex-’BBB’ Emilly
Araujo, Murilo Huff
parece estar aberto
a um novo amor. O
pai do filho de Marí-
lia Mendonça estaria
conhecendo melhor
uma médica de
Goiás, segundo o per-
fil de Instagram Let's
Gossip. O cantor ser-
tanejo não assume

nenhuma relação
desde o término com
a rainha da sofrên-
cia, em setembro de
2021. A suposta nova
eleita de Murilo se
chama Nicole Melo,
também conhecida
como Nick, é forma-
da em Medicina e
cursa especialização
em dermatologia.
(Matheus Queiroz,
Purepeople) 

Murilo Huff vive novo affair
após sete meses solteiro e
ganha aprovação da mãe



Entre os dias 16 e 22 de
maio ocorre o Regenera
Vera em uma das maiores
periferias de Goiânia. O pro-
jeto traz à tona a cultura da
regeneração, aquilo que mo-
difica positivamente um co-
letivo e reflete nas trans-
formações individuais atra-
vés de atividades como ro-
das de conversa, oficinas e
apresentações de música e
poesia. As atividades serão
gratuitas e transmitidas
através do canal do Youtube:
(www.youtube.com/c/Nosso-
VeraJornal). 

Realizado pelo Vera Cult

Ponto de Cultura, as ativi-
dades consistem em música,
moda, culinária, hip hop, ar-
tesanato e audiovisual e
atendendo a públicos varia-
dos do infantil à melhor ida-
de. Vale lembrar que este
projeto é focado na partici-
pação de artistas da região
do Conjunto Vera Cruz, dan-
do oportunidades para ar-
tistas com experiência e qua-
lidade, mas com poucas
chances de serem convida-
dos por outros projetos.

“As ações deste projeto
se debruçaram na arte e na
cultura como ferramentas

de sociabilização de pessoas
pertencentes ao grupo co-
mumente descrito com ‘em
situação de risco’ e vai pos-
sibilitar continuar a missão
de democratizar e descen-
tralizar o acesso às oportu-
nidades de se fazer, apren-
der, ensinar e consumir cul-
tura”, explica a coordenado-
ra o projeto, Rochelle Silva.

Este projeto foi contem-
plado pelo Edital de Dina-
mização de Espaços Cultu-
rais do Fundo de Arte e Cul-
tura do Estado de Goiás -
Concurso nº 01/ 2021- SE-
CULT/GO.

Por que no Conjunto
Vera Cruz?

O Conjunto Vera Cruz é
um dos maiores e mais po-
pulosos bairros de Goiânia,
além de um dos mais afasta-
dos do centro da capital. Sua
população é estimada em 23
mil pessoas (dados do Anuá-
rio Demográfico da Prefeitura
de Goiânia – 2012), número
que cresce para cerca de 30
mil se somadas as populações
dos bairros vizinhos, que têm
no Vera Cruz o centro da re-
gião (agências dos Correios,
Lotéricas, escolas, mais op-
ções de comércios, etc.).
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Banda Nightrain
A banda Nightrain será

a atração do Lowbrow Lab
Arte & Boteco, neste sába-
do (14). O grupo subirá ao
palco do boteco de quintal
a partir das 22h30, com in-
terpretações de canções
de nomes como Queen,
Led Zeppelin, Aerosmith,
Deep Purple, The Beatles,
Bon Jovi e Guns N'Roses,
entre outros. Além do
show, o público também
poderá conferir a mostra
coletiva Liberta, das artis-
tas Junger Thai, Larovski e
Luiza Portilho. Quando: sá-
bado (14). Onde: Rua 115,
quadra F43A, lote 214, Nº
1684, Setor Sul - Goiânia.
Horário: 22h30. 

sarau cultural 
Evento gratuito e presen-

cial, neste sábado (14), às
19h30, no Teatro Ateneu
Dom Bosco, o Sarau Cultural
Talentos da Periferia Live
2022 , projeto contemplado
por edital da Secult Go, que
encerra as apresentações de
uma temporada de lives ini-
ciada em março. Uma das
atrações será Celiane Oliveira.
Além de tocar berimbau e
jogar capoeira, ela vai soltar
a voz em canções típicas da
capoeira. Quando: sábado
(14). Onde: Alameda dos Bu-
ritis, Nº 485, Setor Oeste-
Goiânia. Horário: 19h30. 

Noite musical 
O instituto Biapó e o Mu-

seu Casa de Cora Coralina
promovem o evento Noite
Musical, neste sábado (14),
em Goiás, com apresenta-
ções de artistas goianos e
mais uma serenata pelo
Centro Histórico, em par-
ceria com o Restaurante
Flor do ipê e a Prefeitura
Municipal da cidade de
Goiás. A programação da
noite inicia-se no instituto

Biapó, às 22h, com show
do músico Juraildes da Cruz,
participação especial de Bia
Tavares e curadoria de An-
dréa Luísa Teixeira. Quando:
sábado (14). Onde: Rua Dom
Cândido Penso, N° 25 -
Goiás. Horário: 22h.

Para toda a família 
Acabou a espera. O boli-

che do Passeio das Águas
Shopping, o Strike Goiânia,
foi reaberto para o público
e está cheio de novidades.
São 2.000 metros quadrados
de diversão e entretenimen-
to para toda a família. O
novo espaço conta com 16
pistas, bar, restaurante, si-
nuca e um grande espaço
kids para as crianças se di-
vertirem também. Lá os
clientes podem  assistir aos
jogos, acompanhar os cam-

peonatos esportivos e ainda
curtir um show ao vivo. Sá-
bado, domingo a partir do
meio-dia até a meia-noite.
Quando: sábado (14) e do-
mingo (15). Onde: Avenida
Perimetral Norte, N°8.303,
Setor Fazenda Caveiras -
Goiânia. Horário: a partir
das 12h. 

Edição inédita 
O Caminhos da Reporta-

gem apresenta a matéria
especial 'A luta pela abolição'
neste domingo (15), às 22h,
na TV Brasil. A edição inédita
do jornalístico analisa como
escravidão ainda ecoa na
sociedade brasileira. O pro-
grama traça um panorama
sobre o processo que cul-
minou com a assinatura da
Lei Áurea pela Princesa isa-
bel há 134 anos, em 13 de

maio de 1888. A atração da
emissora revisita esse pe-
ríodo da história. Quando:
domingo (15). Onde: TV Bra-
sil. Horário: 22h. 

Palco sertanejo 
Juan Marcus & Vinícius

fazem questão de caprichar
em cima do palco para fazer
essa vitalidade crescer ainda
mais. E essa potência toda
desembarca em Goiânia
neste domingo (15), para
uma apresentação pra lá de
especial no Vilão Premium.
Entre grandes clássicos e
hits autorais, a dupla pro-
mete abalar as estruturas e
fazer todo mundo se diver-
tir. Quando: domingo (15).
Onde: Avenida 136, N° 960,
Setor Marista - Goiânia. As
reservas para o show podem
ser feitas pelo Whatsapp 62
98441-9503. 

A dupla Juan Marcus & Vinícius realizam show neste domingo (15) em Goiânia no Vilão Premium

AGENDA
t

CULTURAL HORÓSCOPO
t

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

Hoje sua capacidade de liderar
ou organizar está grande, por-
tanto você pode conseguir elimi-
nar tarefas ou resolver problemas
complexos. Quanto mais desape-
gar e abrir espaço para coisas
novas na sua vida, melhor se sen-
tirá: podem ser coisas pequenas
ou grandes, não importa.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

O espelho das relações está
ativado hoje, portanto você pode
se ver muito mais profundamen-
te refletido nos outros; resta sa-
ber como você vai reagir a isso:
vai conseguir ser verdadeiro ou
tentará agradar, sendo o que os
outros querem que você seja? é
importante se inspirar.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

A vida pode trazer uma reno-
vação com mais ânimo, motivação
e inspiração. Você pode buscar
novos aliados, seja na vida pro-
fissional ou sentimental (se estiver
solteiro). Tome cuidado com ciúme
ou dificuldade de lidar com seu
poder pessoal – em especial para
os casados ou comprometidos.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

Você pode viver acontecimen-
tos inesperados, então é impor-
tante adotar uma postura mais
aberta ao que vier, porque dessa
forma poderá conquistar novos
aprendizados. Se adotar uma pos-
tura de negatividade, pode acabar
sendo criticado pelos outros.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

Você pode ser chamado a cres-
cer no dia de hoje, especialmente
em relação a alguma nova res-
ponsabilidade. Se tiver filhos, pode
se preocupar com eles. é preciso
ter uma porção de coragem para
levar este dia sem perder o auto-
controle, senão pode acabar se
indispondo com alguém. 

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

Hoje você pode se distanciar
um pouco dos seus problemas,
buscando descansar mais e ter
paz. Vale a pena aproveitar para
passear um pouco ou até viajar.
ideias criativas podem renovar
um pouco a sua rotina, portanto
aposte nelas. As reflexões estão
invadindo sua mente.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

O dia pede economia e mais
tranquilidade frente às situações,
senão você pode acabar piorando
tudo, vendo mais problemas do
que existem de fato. Saiba resolver
contratempos no trabalho ou nas
finanças com mais flexibilidade.
Se tiver calma e tempo, pode con-
quistar sua autoestima.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

A Lua no seu signo te traz a
possibilidade de repensar cami-
nhos e atitudes. Vale a pena não
ficar magoado ou sustentando
pensamentos negativos. Saiba
descansar e refletir. Quanto mais
se mantiver calmo e sem pertur-
bações externas, mais poderá de-
monstrar sentimentos.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

Tome cuidado com a desor-
dem emocional e também na sua
rotina. Cuide mais dos seus per-
tences e relacionamentos. Não
crie conflitos na família. Saiba
manter o espírito de união e de
ajuda mútua. O dia pede resolu-
ções em conjunto e espírito de
utilidade. Quanto mais se mantiver
em ação altruísta hoje.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

Algo pode vir à tona hoje,
como uma verdade sobre alguém
próximo ou uma informação va-
liosa, que você pode usar em seus
projetos e planos. Cuidado com
amores platônicos. Não misture
amizade com amor, senão pode
complicar sua vida amorosa.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

O dia pode trazer algum fato
para ser celebrado. Procure viver
a vida com mais leveza, pois isso
ajuda a dissipar mais rapidamente
os problemas. Existe alguma vi-
tória ou uma cura para ser vivida
hoje. Cuidado com materialismo
ou superficialidades em demasia. 

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

Tome cuidado com falsas mo-
déstias ou excesso de timidez. A
vida pede coragem para expandir
e crescer. Para isso, é preciso de-
sapegar de velhas ilusões que fo-
ram criadas em sua mente. Você
só terá satisfação se avançar pro-
fundamente para a realização de
suas metas e de seus objetivos.

Atividades culturais com ampla diversidade de linguagem são focadas na participação de artistas da região do Conjunto Vera Cruz

Projeto ‘Regenera Vera’ entrega rodas
de conversa, oficinas, música e poesia
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EsTREias

O Homem do Norte (The
Northman, 2022, EUA). Dura-
ção: 2h17min. Direção: Robert
Eggers. Elenco: Alexander
Skarsgård, Nicole Kidman, Claes
Bang. Gênero: Ação, histórico.
Baseado na obra de Shakes-
peare, Hamelt e a lenda viking
de Amelth, ‘O Homem do Norte’
segue uma história de vingança
e loucura de um príncipe. Se
passando no ápice da Land-
námsöld, no ano de 914, o prín-
cipe Amleth está prestes atingir
maioridade e ocupar o espaço
de seu pai, o rei Horvendill que
acaba sendo brutalmente as-
sassinado. Cinemark Flam-
boyant: 15h50, 19h, 22h. Kino-
plex Goiânia: 15h20, 18h10,
21h. Cineflix Aparecida: 16h20,
19h05, 21h50. Cineflix Butiti:
16h, 18h45, 21h30.

O Peso do Talento (The Un-
bearable Weight Of Massive
Talent, 2022, EUA). Duração:
1h48min. Direção: Tom Gor-
mican. Elenco: Nicolas Cage,
Demi Moore, Pedro Pascal. Gê-
nero: Ação, comédia. Sofrendo
por não conseguir mais papéis
como antes, não ter mais a
fama como antes, estando in-
satisfeito com a vida e prestes
a pedir falência, Nicolas Cage
chega no fundo do poço e se
mete em uma aventura que
ultrapassa os seus papéis fei-
tos. Cinemark Passeio das
Águas: 19h, 22h. Cineflix Apa-
recida: 16h55, 19h15, 21h55.
Cineflix Butiti: 15h10, 19h10.

Crocodilos - A Morte Te Es-
pera (Black Water: Abyss, 2022,
EUA). Duração: 1h38min. Di-
reção: Andrew Traucki. Elenco:
Jessica McNamee, Luke Mit-
chell. Gênero: Ação, terror. Em
Crocodilos - A Morte Te Espera,

acompanhamos um casal
aventureiro que convence seus
amigos a explorar um remoto
sistema de cavernas nas flo-
restas do norte da Austrália.
Cineflix Butiti: 17h20, 21h45.

EM CaRTaZ

Meu Amigãozão: O Filme
(Meu Amigãozão: O Filme, 2022,
Brasil). Duração: 1h17min. Di-
reção: Andrés Lieban. Gênero:
Família, animação e aventura.
Yuri, Lili e Matt se preparam
pra um dia especial e muito
aguardado. Mas os sonhos da
turma vão por água abaixo
quando descobrem que os pais
mudaram os planos e agora
vão juntos para uma mesma
colônia de férias, com várias
crianças que eles nunca viram.
Cinemark Flamboyant: 14h10,
16h20. Cineflix Butiti: 14h40.

Jujutsu Kaisen 0 (Gekijouban
Jujutsu Kaisen 0, 2022, Japão).
Duração: 1h45min. Direção:
Sunghoo Park. Elenco: Megu-
mi Ogata, Kana Hanazawa,
Mikako Komatsu. Gênero: Ani-

mação, ação, drama, fantasia.
Yuuta Okkotsu está assom-
brada. Desde que sua amiga
de infância Rika morreu em
um acidente de trânsito, seu
fantasma ficou preso com ele.
Mas seu espírito não aparece
como a doce menina que Yuu-
ta conheceu. Em vez disso, ela
se manifesta como uma enti-
dade monstruosa e poderosa
que o protege ferozmente. Ci-
nemark Flamboyant: 12h30. 

Detetives do Prédio Azul 3 -
Uma Aventura no Fim do
Mundo (Detetives do Prédio
Azul 3 - Uma Aventura no Fim
do Mundo, 2022, Brasil). Dura-
ção: 1h45min. Direção: Mauro
Lima. Elenco: Pedro Henriques
Motta, Letícia Braga, Anderson
Lima. Gênero: Aventura, família.
Pippo, Bento e Sol se veem em
apuros quando Severino en-

contra um objeto em meio aos
escombros de um avião. O que
parecia uma inofensiva relíquia
em formato de colar, era, na
verdade, uma das metades do
valioso ‘Medalhão de Uzur’, res-
ponsável por controlar e ma-
nipular toda a magia existente
no mundo. Cinemark Flam-
boyant: 12h50, 13h05. 

Sonic 2 - O Filme (Sonic The
Hedgehog 2, 2022, EUA). Du-
ração: 2h02min. Direção: Jeff
Fowler. Elenco: James Mars-
den, Jim Carrey, Tika Sumpter.
Gênero: Animação, família,
aventura. Após conseguir se
estabelecer em Green Hills,
Sonic está pronto para mais
liberdade e quer provar que
tem o necessário para ser um
herói de verdade. Seu teste
virá quando Tom e Maddie
concordam em deixá-lo em
casa enquanto saem de férias
para ir ao casamento da irmã
de Rachel, no Havaí. Cinemark
Flamboyant: 13h. Cinemark
Passeio das Águas: 13h20,
16h10. Kinoplex Goiânia:
15h30. Cineflix Aparecida: 14h.
Cineflix Butiti: 19h20.

Animais Fantásticos: Os Se-
gredos de Dumbledore (Fan-
tastic Beasts: The Secrets Of
Dumbledore, 2022, EUA). Du-
ração: 2h23min. Direção: David
Yates. Elenco: Eddie Redmayne,
Jude Law, Mads Mikkelsen. Gê-
nero: Fantasia, aventura. Newt
Scamander, um magizoologis-
ta carrega em sua maleta uma
coleção de fantásticos animais
do mundo da magia desco-
berta em suas viagens. Dessa
vez, ele é convocado por Albus
Dumbledore na luta contra o
vilão Grindelwald. Cinemark
Flamboyant: 18h20, 21h30. Ci-
neflix Aparecida: 14h05. Cine-
flix Butiti: 16h40.

tCINEMA
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jovem America faz

parte do filme

'Doutor Estranho no

Multiverso da

Loucura'



Francisco Costa

A média do litro da gaso-
lina comum em Goiás foi de
R$ 7,57 na primeira semana
de maio. A informação é da
Agência Nacional do Petró-
leo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP) por meio do
Sistema de Levantamento de
Preços (SLP). 

O levantamento que ocorre
semanalmente foi feito em 17
municípios do Estado. Ao todo,
195 postos de combustíveis fo-
ram verificados. 

Na média, Anápolis teve o
combustível mais barato: R$
7,28. Na cidade, foram 11 pos-
tos verificados, com preço mí-
nimo encontrado de R$ 7,09 e
máximo de R$ 7,49.

Já o maior valor médio foi
encontrado em  Águas Lindas
de Goiás, no Entorno do Dis-
trito Federal. Este foi de R$
7,897 na primeira semana do
mês. As variações foram de R$
7,890 a R$ 7,899, segundo a
ANP. Cinco estabelecimentos
foram verificados.

Já Goiânia, que teve le-
vantamento em 40 postos,
apresentou média de R$
7,60 no período. O valor
mínimo encontrado foi de
R$ 7,190 em um estabele-
cimento no Jardim Guana-
bara. A data da coleta foi
no último dia 3.

No mesmo setor e mesmo
dia, também foi encontrado o
maior preço, R$ 7,69. Este va-
lor, também, foi coletado em
um posto do Jardim Europa,
no dia 5 de maio. 

Etanol e diesel
O litro do etanol, na pri-

meira semana de maio, regis-
trou média de R$ 5,47 pelos
mesmos critérios da análise
da ANP. Em Goiânia, o meio-
termo foi de R$ 5,22, o menor
do Estado. Goiatuba teve a
maior, com R$ 5,71.

O diesel, por sua vez, re-
gistrou média de R$ 6,71, com
base nos 115 postos das 17 ci-
dades de Goiás pesquisadas.
Ele teve a média encontrada

mais cara em Formosa, R$
7,05. A mais baixa, em Morri-
nhos: R$ 6,50. Na capital a
média foi de R$ 6,55.

Vale lembrar, na última se-
gunda-feira (9), a Petrobras
anunciou o aumento do com-
bustível de 8,86% no preço de
revenda para as distribuido-
ras. Em reais, ele subiu de R$
0,40 no litro. Com isso, passou
de R$ 4,51 para R$ 4,91.

Sindiposto
Segundo o presidente do

Sindicato do Comércio Vare-
jista de Derivados de Petróleo
no Estado de Goiás (Sindipos-
to), Márcio Andrade, a gasoli-
na se manteve estável nessa
semana. O etanol, por sua vez,

tem “caído lentamente”. 
Questionado sobre as va-

riações de preços – máximas
e mínimas –, ele explica que
existem alguns fatores para
isso. Ele enumera os custos
diferenciados de cada esta-
belecimento, a competitivi-
dade da região, bem como o
poder aquisitivo desta. “O
mercado se adapta e não é
só em combustível, mas em
todos os produtos e estabe-
lecimentos”, destaca. 

Já sobre estratégias para
minimizar os reajustes cons-
tantes, ele diz que os donos
de postos, em alguns casos,
reduzem a margem de lucro
para não repassar todo o au-
mento. “Mas a margem é mui-

to pequena, então eles não
podem fazer muito.”

Gasolina ou etanol?
Márcio diz que, ao menos,

em Goiânia compensa mais
ao motorista que possui carro
flex abastecer com etanol. Ele
lembra que, ao dividir o preço
do “álcool” pelo da gasolina,
se o número for inferior a R$
0,70, vale pena. 

Na capital, pela média, o
resultado é R$ 0,68. No Estado,
R$ 0,72. Entretanto, ele ex-
plica que isso é um aponta-
mento geral, uma vez que
veículos têm padrões de con-
sumo diferente e, em alguns
casos, mesmo acima de R$
0,70 pode compensar. 
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Negócios

Sindiposto vê 
estabilidade no
combustível, mas
aponta vantagem
em abastecer
com etanol 
na Capital

Gasolina tem média de 
R$ 7,57 em Goiás, aponta ANP

Os reajustes
constantes no valor
dos combustíveis
são decorrentes do
preço de paridade
de importação (PPI)

ohoje.com

Os reajustes constantes no
valor dos combustíveis são
decorrentes do preço de pa-
ridade de importação (PPI).
A medida foi implantada em
2016, no governo do presi-
dente Michel Temer (MDB) e
alterou a política de preços
da empresa de capital misto. 

Trata-se de um sistema
que se baseia na paridade
internacional de preços dos
combustíveis. Desta forma,
os valores estão ligados ao
preço do barril de petróleo
(em dólar), por meio de uma
média feita em escala mun-

dial entre os maiores expor-
tadores pela Organização
dos Países Exportadores de
Petróleo (Opep). 

Inclusive, os representan-
tes dos caminhoneiros pre-
param uma manifestação
contra para a mudança des-
sa política de preços. Os atos,
que não incluem paralisa-
ção, segundo o presidente
do Sindicato dos Transpor-
tadores Autônomos de Car-
gas de Goiás (SinditacGO),
Vantuir José Rodrigues, co-
meçarão por Curitiba (PR).
“Está previsto para iniciar

no dia 22 de maio e depois
passará por todo o País.” 

De acordo com ele, a cate-
goria também briga pelo piso
do frete mínimo, que, confor-
me previsto em lei conquista-
da na greve de 2018 aumenta
junto com o óleo diesel. “A lei
está judicializada, mas não
está suspensa. Os caminho-
neiros não dão mais conta
com esses aumentos.”

Segundo ele, todos os pro-
dutos aumentam por causa
desses reajustes ocasionados
pela política de preços do PPI.
“O poder de compra dos bra-

sileiros diminui. Isso afeta
todo mundo. Vai ter manifes-
tação e a categoria precisa de
apoio”, finaliza.  

Vai processar
O presidente Jair Bolsonaro

(PL), em live na última quinta
(12), disse que recorrerá na
Justiça contra o preço dos com-
bustíveis. “Deixo bem claro
que está previsto em lei, no
caso da Petrobras, que ela tem
que ter o seu papel social no
tocante ao preço de combustí-
veis. Ninguém quer que a Pe-
trobras tenha prejuízos ou fa-

zer o que a senhora Dilma
[Rousseff, ex-presidente] fez
lá atrás, interferindo artificial-
mente no preço da Petrobras.
A gente espera, aqui, a redução
do preço. Vamos ter que re-
correr à Justiça”.

Mesmo sem poder direto
na Petrobras ou na política de
preços, é o presidente quem
indica um nome para coman-
dar a petroleira. Feito isso, a
substituição passa por aval do
Conselho de Administração da
empresa, que a União como
principal acionista. (Especial
para O Hoje)

PPI e a manifestação dos caminhoneiros








