
Fale O HOJE

Negócios: (62) 3095-8722 
Classificados: (62) 3095-8700
Leitor: (62) 3095-8772  |  editor@ohoje.com.br  

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

Tempo em Goiânia
Sol com algumas nuvens. 
Não chove.s   31º C  

t  14º C

| ANO 18 | Nº 5.663 | GOIÂNIA, SEGUNDA-FEIRA, 16 DE MAIO DE 2022   | R$ 2,50   | FUNDADO EM 23 DE ABRIL DE 2004 OHOJE.COM 

Temperatura no Estado pode chegar
próxima de zero em algumas cidades
A partir desta semana, os goianienses vão poder tirar dos armários os aga-
salhos. De acordo com especialistas, as temperaturas devem ficar pratica-
mente abaixo de zero em algumas cidades. Segundo o gerente do Centro
de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), André
Amorim, as temperaturas passarão por uma instabilidade. Cidades 11

A federação que 
pode obstruir os
planos de Lula
Xadrez 2

Daniel Vilela: Simone
Tebet será definida
candidata em aliança
Política 5

Feirantes batalham
para correr atrás do
prejuízo da pandemia
Negócios 17

Instituto Marielle Franco
apoia candidatura 
de mulher negra em GO
Política 2

A vereadora Sabrina Garcez (Re-
publicanos) protocolou na Câmara
de Goiânia um projeto de lei para
criação de uma Arena Sertaneja
na capital. A ideia é de que o es-
paço cultural centralize a promo-
ção de eventos festivos.  Política 2

Estados vão
recorrer do ICMS
único no diesel
Aprovada pelo Congresso Na-
cional e sancionada pelo presi-
dente em março, a lei que defi-
nia a cobrança de uma alíquota
única do Imposto sobre Circu-
lação de Mercadorias e Serviços
(ICMS) sobre o diesel em todo o
território deve ser alvo de novos
embates jurídicos. Cidades 11

Heber Gomes

Goiás vence primeira em casa pela Série A
Equipe esmeraldina conseguiu sua segunda vitória, na noite deste domingo e dessa vez diante do seu
torcedor. A vitória contra o Santos fez com que o time pulasse para a 11ª colocação. O único gol da partida
foi do meio-campista Élvis, que chegou a quatro na competição. Esportes 7

Aposentados:
só 3% estão na
previdência privada
A previdência privada ainda é pouco
disseminada na população – apenas
3% dos aposentados têm a modalidade
como parte do sustento. Economia 4

Mais de 70 são
resgatados em
trabalho escravo

Arena sertaneja
é proposta por
vereadora

O MPT-GO resgatou 74 trabalhadores
que viviam em condições análogas
à escravidão nas cidades de São Si-
mão e Chapadão do Céu. Cidades 10

Umberto LoUzer

é demitido pelo
Atlético-GO
Depois da derrota para o Atléti-
co-MG, a diretoria atleticana op-
tou pela demissão do coman-
dante, que deixa o clube após 22
partidas. A expectativa é de que
o novo treinador seja anunciado
nos próximos dias.
Esportes 8

As ativistas pela causa trans compar-
tilham suas trajetórias de vida no pod-
cast às vésperas do dia internacional
contra a homofobia e transfobia.
Essência 14

Amanda Souto e
Beth Fernandes no

'Papo Xadrez'

Produtos estão “encolhendo” na
prateleira dos supermercados
Com a alta da inflação, as empresas tive-
ram que se adaptar e estão utilizando
uma estratégia de mercado para conti-
nuar lucrando. E o consumidor paga mais
caro. Algumas marcas estão reduzindo a
embalagem e quantidade de produtos,

mas mantêm o mesmo preço. O caso mais
repercutido nas redes sociais foi a redu-
ção de 40 fósforos da caixa da marca Fiat
Lux, que agora tem só 200 unidades. Os
consumidores que vão às compras todos
os meses também já puderam perceber

as mudanças em alguns itens, que estão
diminuindo entre 10% a 40%. Trata-se de
uma estratégia das empresas para que o
consumidor não perceba esse aumento
de forma significativa e continue com-
prando daquela marca. Cidades 9

Mudança é uma estratégia das empresas para que o consumidor não perceba o aumento



A vereadora Sabrina Garcez (Republicanos) protocolou
na Câmara Municipal de Goiânia um projeto de lei para
criação de uma Arena Sertaneja na capital. A ideia é de
que o espaço cultural centralize a promoção de eventos
festivos e de atrações sertanejas em Goiânia.

Segundo a parlamentar, o objetivo da proposta é fo-
mentar tradições populares, arte e aspectos sertanejos
da cultura goiana, preservando a memória e homena-
geando cantores e duplas – dos tradicionais aos consagrados
na atualidade. Além disso, o novo local também seria im-
portante, segundo ela, para promover novos talentos.

Ao comentar o projeto, Sabrina lembra que o sertanejo
movimenta a economia local. "Falar de Goiânia é falar de
música sertaneja. Todo mundo sabe que a cidade é polo
de produção e difusão do gênero. É aqui onde ocorrem
estreias, residem e trabalham centenas de músicos, com-
positores e produtores. Nossa cultura está totalmente
atrelada ao sertanejo, seja raiz ou universitário", afirma.

Ainda de acordo com a vereadora, a criação do espaço
para celebrar a música sertaneja está em consonância
com a Lei Orgânica do Município (LOM). Em seu artigo
260, a LOM trata do estímulo à cultura em suas múltiplas
manifestações, garantindo a todos o pleno e efetivo exer-
cício dos respectivos direitos, bem como o acesso às suas
fontes, apoiando e incentivando produção, difusão, pre-
servação e valorização dos bens e manifestações culturais.
(Felipe Cardoso, especial para O Hoje, com informações
da Câmara Municipal de Goiânia)
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Vereadora quer
instalação de
Arena Sertaneja
na capital

Thauany Melo

Com o intuito de aumentar
a representatividade nas As-
sembleias Legislativas esta-
duais, o projeto "Estamos pron-
tas", do Instituto Marielle Fran-
co e Mulheres Negras Decidem,
apoia 27 mulheres negras, uma
por estado, na disputa das elei-
ções de outubro. Em Goiás, a
pré-candidata a deputada es-
tadual Lucilene Kalunga (PSB)
foi a escolhida.

As selecionadas têm di-
reito a uma jornada forma-
tiva sobre tecnologias de mo-
bilização, comunicação e ar-
ticulação em territórios, com-
binadas com o desenvolvi-
mento de habilidades espe-
cíficas para construção de
suas campanhas. 

Lucilene dos Santos Rosa,
ou Lucilene Kalunga, é qui-
lombola, negra, mãe, graduada
em turismo e pós-graduada
em história da cultura afro-
brasileira pela Universidade
Estadual de Goiás (UEG). “Te-
nho participado de vários edi-
tais de organizações da socie-
dade civil e tive a felicidade
de ter meu trabalho e aspira-
ção reconhecidos pelo Insti-
tuto Marielle Franco”, come-
morou a pré-candidata.

Falta de
representatividade

A atual secretária estadual
da Mulher do PSB-GO criticou
a falta de representatividade
nos legislativos de todo país.
“Basta comparar o tamanho
da população negra e da po-
pulação feminina com o nú-
mero de parlamentares negros
e mulheres. Temos muito a
avançar ainda”, ressaltou.

Caso eleita, Lucilene Kalun-
ga afirmou que pretende lutar
pelos direitos das comunidades
tradicionais. “Já fui gestora pú-
blica na área de políticas para
igualdade racial na minha ci-
dade e no governo estadual.
Fui, também, conselheira de
vários Conselhos Estaduais da
sociedade civil, como Conem
(Mulheres) e na Comissão Es-
pecial de Promoção da Igual-
dade Racial do IFG. E atual-
mente sou secretária estadual
da Mulher do meu partido, o
PSB-GO. Meu plano para a As-
sembleia é continuar essa luta
no campo legislativo, buscar
propor leis que garantam o
respeito à dignidade das co-
munidades tradicionais, contra
o racismo e todas as formas
de preconceito e pela garantia
de direitos às mulheres”, afir-
mou Lucilene Kalunga.

Projeto
O intuito do “Estamos

Prontas” é promover o forta-
lecimento de candidaturas de
mulheres negras e lideranças
coletivas cuja agenda com-
preenda o antirracismo, o en-
frentamento da lgbtfobia e a
ampliação da participação po-
pular e diversa na política
brasileira. 

Marielle Franco
O projeto é coordenado

pelo Instituto Marielle Fran-
co, uma organização sem fins
lucrativos criada pela família
da vereadora assassinada em
2018 – crime que até hoje
permanece insoluto. De acor-
do com a instituição,  o ob-

jetivo das ações é “inspirar,
conectar e potencializar mu-
lheres negras, LGBTQIA+ e
periféricas” na atuação po-
lítico-social em prol da agen-
da desses grupos.

Já o Movimento Mulheres
Negras Decidem é uma inicia-
tiva liderada pelo Instituto em
parceria com outras organiza-
ções. O intuito é qualificar e
promover a agenda liderada
por mulheres negras na polí-
tica institucional, fortalecendo
a representatividade de mu-
lheres negras nas instâncias
de poder. O movimento atua
por meio de formação política,
reposicionamento de temas na
agenda pública e pesquisas.
(Especial para O Hoje)

Luciane Kalunga é pré-candidata
a deputada estadual e uma das
27 escolhidas para receber apoio

A federação que pode 
obstruir os planos de Lula

A federação de partidos sonhada pelo PT não
saiu do jeito que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva queria, ou seja, PSB, PCdoB, Psol e PV cami-
nharem juntos. O PSB se dividiu e houve muitas re-
sistências em vários estados com a ideia. No Distrito
Federal, como noticiou a Xadrez, pela primeira vez
na história, os petistas não serão cabeça de chapa.
Perdeu a primazia para o PV. Em Goiás, de acordo
com fontes ouvidas pela coluna Xadrez, mesmo o
PSB não fazer parte da federação de partidos. O ex-
governador José Eliton pode ser o candidato numa
aliança de esquerda com o PT, tendo Wolmir Amado
como vice. Esta engenharia política agrada o tucano
Marconi Perillo (PSDB) que tende a ser candidato a
governador. É bom lembrar que Perillo já teve con-
versa com Lula e deve apoiá-lo no segundo turno
da corrida presidencial. Outro ponto que chama
atenção é o fato de que, uma aliança entre PSB-PT,
joga a disputa pela principal cadeira
do Palácio das Esmeral-
das para o segundo
turno. Neste caso,
o mais preju-
dicado é o
governador
Ronaldo Caia-
do (UB) que dis-
puta a reeleição.
Marconi conta com
isso e também com a
possibilidade de Gustavo
Mendanha (Patriota) ficar
fora do segundo turno. Uma
novela mexicana.

Coisa doida
Poucos analistas políticos tentam - tentam - entender

como um deputado federal pode declarar apoio a dois
nomes à pré-candidatura ao governo. 

Ele
É que o deputado federal professor Alcides (PL), na

tentativa trivial de se vingar de oponentes políticos,
declarou pré-apoio a Vitor Hugo (PL) e Gustavo Men-
danha (Patriota). 

Duas caras
Mendanhista, embora ligado

à ex-presidente do PL, a deputada
federal Magda Mofatto, do par-
tido do dono da Unifan, tem ar-
rancado importantes apoios den-
tro de Aparecida. 

Lógica
Inclusive, professor Alcides per-

deu o vereador de Lelis Pereira
(PP), que migrou para o bloco da
deputada Magda Mofatto (PL).

Conversa pra boi...
Durante uma "andada" de

moto no domingo, 15, o presi-
dente Jair Bolsonaro (PL) afirmou
que “tem que ter pena” e não
“querer prender” quem pede vol-
ta do AI-5, Ato Institucional nº 5
do regime militar que fechou o
Congresso Nacional em 1968.

Plantado
Governistas procuraram a co-

luna Xadrez para dizer: João Cam-
pos, além de Lissauer Vieira, pode,
sim, ser o candidato do governa-
dor ao Senado. 

É sobre...
Mães de crianças buscam res-

postas sobre a vaga para os filhos
em CMEIs. Como o Paço não cos-
tuma responder ao jornal O Hoje,
é melhor orientar a sociedade a
responder no voto, que é direito
constitucional.

2 Em Niquelândia, Mendanha
fala da falta de incentivos da
atual gestão à região.

CURTA
t

Projeto do Instituto Marielle Franco
apoia candidatura de mulher negra 

Proposta de Sabrina Garcez deve ser discutida essa semana
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Caso seja eleita,
Luciene Kalunga
afirmou que
pretende lutar pelos
direitos das
comunidades
tradicionais do
Estado
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Quando a morte 
nos pega de surpresa

Marcio Coimbra

Defendo que o Brasil vive uma troca de ciclo
político. Um processo que se iniciou com as mani-
festações de 2013, se prolongou pela Lava Jato, im-
peachment e a eleição de um nome que se vendia
como outsider do sistema em 2018. Ainda vivemos
a acomodação deste processo e a eleição de 2022
tem importância fundamental para definir o tipo
de país que se prolongará por este novo ciclo.

Assim como Jânio e Collor, os eleitos que
marcaram as mais recentes trocas de ciclos po-
líticos, Bolsonaro mostrou-se uma decepção.
Nada entregou no terreno das reformas, reabi-
litou as tradicionais raposas da política, indicou
nomes identificados com o petismo para cargos
chave da República, além de rifar os valores
conservadores e a agenda ética e liberal. Sem
promover o aluguel do governo aos sócios do
centrão, certamente teria sofrido impeachment.

Fato é que o Brasil precisa de uma agenda
que vá além do bolsonarismo. Tornou-se urgente
adotar instrumentos que combatam a impuni-
dade e a corrupção, além de gerar estabilidade
econômica e jurídica, que levem o país na
direção da geração de empregos e renda. Isto
sem falar na educação, meio-ambiente, compe-
titividade e logicamente em modelo robusto na
área de saúde no pós-pandemia. Nosso país pre-
cisa entender qual a agenda mínima necessária,
ou seja, elementos inegociáveis, para romper
com os ciclos inesgotáveis de atraso.

Está claro que o bolsonarismo e o petismo são
dois modelos fadados ao fracasso, pois comungam
da mesma base política e perpetuam as mazelas
que fazem nosso país ser um escravo do fracasso
e do retrocesso. O Brasil segue refém de práticas

populistas, que pela direita ou esquerda, servem
apenas para manter as coisas como estão. Se
deseja avançar, o nosso país precisa romper com
o passado e olhar para o futuro.

No duelo de soma zero entre petistas e bol-
sonaristas, não existe espaço para o fim do foro
privilegiado, tampouco para implementação da
prisão em segunda instância, medidas saneadoras
essenciais para resgatar uma política digna e
limpa. Em ambos não existe espaço para refor-
mas, especialmente aquelas que fortalecem o
livre mercado e devolvem a meritocracia ao
setor público. Sem reformas e um setor privado
pujante, seguiremos reféns de políticas assis-
tencialistas e das benesses emanadas de Brasília
a cada ciclo eleitoral. O brasileiro precisa deixar
de ser um joguete nas mãos dos políticos.

Se o Brasil deseja ser um novo país, tem uma
nova oportunidade diante de si. As eleições de
2022 podem tornar-se o início de um modelo de
estabilidade institucional, rejeitando os radica-
lismos, as polarizações e o ódio. Precisamos
iniciar um ciclo de construção, deixando para
trás os duelos que, ao fim e ao cabo, terminam
sendo um fim em si mesmo, alcançando os mes-
mos tristes resultados em uma sociedade que
cansou de esperar pelo
amanhã.

Estamos diante de
um novo ciclo político,
ainda em tempo de ser
mudado. O Brasil não
pode seguir comprome-
tido com atraso e dois
caminhos arcaicos. Nos-
so país merece muito
mais do que isso.

Augusto Diniz

A noite de sábado não foi nada fácil. A dor
de perder um amigo é algo indescritível. Nós
nunca temos noção da reação que teremos
quando o golpe dado por uma notícia tão triste
chega. E foi assim, ao abrir o Instagram, que
fui informado sobre a morte do jornalista José
Barbacena Neto, o Barba, ou Balbas para os
mais próximos, aos 36 anos. 

Morrinhos, na Região Sul do Estado, perdeu
um de seus grandes filhos. José Barbacena Neto
era um apaixonado pela cidade. Nunca deixou
de falar do município com orgulho. Barba era
mesmo uma pessoa que cultuava o amor pela
vida. Nem com todas as dificuldades que a saúde
colocou em seu caminho, Barbacena deixou de
olhar para cada dia como uma oportunidade.   

Não contive o choro naquela noite. Foi bastante
complicado lidar com a notícia da morte do colega
de profissão e companheiro de futebol José Bar-
bacena. Com amor futebolístico dividido entre o
Vila Nova e o Corinthians, estreou no jornalismo
esportivo ao escrever “Salvação para o gol é apre-
sentada”, sobre a chegada do hoje falecido goleiro
Max ao Vila Nova. Era dia 9 de janeiro de 2008. A
primeira notícia a estampar uma página do Diário
da Manhã, onde conheci o Barba.

Naquele mesmo ano, o vilanovense José Bar-
bacena viveu a glória e a frustração, sem deixar
de lidar com alegria e ânimo com a cobertura
diária, ao ver a melhor campanha da equipe
na Série B do Campeonato Brasileiro. Barba
acompanhou a temporada de vitórias e per-
manência do Tigrão na zona de classificação
para a primeira divisão do Brasileirão por 20
das 38 rodadas de 2008. 

Depois o esporte ficou de lado profissional-
mente. Passou a cobrir política e virou editor em
uma área bem diferente daquela em que o gol é
sempre a maior alegria. Dos tempos de convi-
vência e cobertura em centros de treinamento e

estádios, Barba fez parte da “turma da resenha”,
que se reunia toda tarde, entre uma matéria e
outra, no espaço onde ficava a equipe do on-line
do Diário da Manhã. Era ali, em frente à sala do
jornalista Batista Custódio, fundador do DM, que
a conversa rendia entre um café quente, outro
gelado, um monte de risadas e a cobrança de
editores quando o barulho passava da conta.

De editor de política, em seguida foi para a
assessoria de imprensa. Lidou por anos com re-
des sociais durante os governos Marconi Perillo
(PSDB). Aqui e ali, mantinha em dia o que mais
gostava de fazer, que era falar sobre futebol
com os amigos, de política com que encontrava
nas pautas diárias e de jogar, tanto nos cam-
peonatos que o Resenha, equipe formada por
funcionários e ex-colegas de jornal, ou no futebol
tarde da noite uma vez por semana.

Comemorou os títulos importantes do Timão
no início da década passada, como a Libertadores
e o Mundial de Clubes sobre o Chelsea. E sempre
comentava do Galo comigo quando nos encon-
trávamos. Era um amante do futebol antes de
qualquer coisa. Suas fotos, além de registros
das “resenhas” com amigos e parentes, são uma
coleção de idas a estádios, inclusive na Copa do
Mundo de 2014, que foi disputada no Brasil.

Mesmo sem tanto contato nos últimos anos, o
que se agravou com a pandemia da covid-19, não
diminuiu meu respeito e admiração pelo Balbas,
Barba, ou apenas José Barbacena, o jornalista
crente na vida e craque das peladas. Vá em paz,
Barba. Que a dor sofrida nos últimos tempos seja
compensada com o con-
forto do merecido des-
canso, mesmo que tão
cedo. Espero que um dia
voltemos a rir bastante
da glória ou desastre de
nossos times quando nos
reencontrarmos em al-
gum lugar.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Augusto Diniz é editor exe-
cutivo de O Hoje

Márcio Coimbra é presi-
dente da Fundação da Li-
berdade Econômica e cien-
tista político

Mosquito da dengue
Em época de pandemia pouco se fala sobre o

Aedes aegypti. O mosquito, que é responsável
por causar doenças arboviroses, é o principal
transmissor da dengue. É importante os órgãos
públicos intensificarem as campanhas de combate,
principalmente por não termos o suporte dos
agentes de combate a endemias que auxiliam e
verificam  os cuidados domésticos. Em épocas de
chuvas isoladas devemos ficar mais atentos para
que não sejamos omissos em relação ao mosquito
da dengue, já que podemos fazer a diferença,
com os cuidados necessários protegem não so-
mente nossa família, mas também nossos vizinhos.
É um trabalho em conjunto. A consciência de
mantermos uma cidade limpa e os cuidados em
casa resulta em vidas preservadas.

Yasmine Gondim 
Aparecida de Goiânia

{
José Barbacena 

foi sinônimo de

gentileza,

cordialidade,

simpatia,

prestatividade,

doação. Jamais

passou despercebido,

pois emanava luz de

sabedoria e 

evolução moral, que

tocava a todos.”
Tony Carlo, secretário de Comuni-
cação da Prefeitura de Goiânia,
em nota de pesar pela morte do
jornalista José Barbacena Neto,
que faleceu no sábado (14) aos 36
anos durante um transplante de
rim em Goiânia. O profissional
tinha descoberto recentemente
um câncer no intestino.

Um Novo País

@jornalohoje
A quinta edição do Mutirão Governo de
Goiás, neste final de semana (14 e 15/05),
no Conjunto Vera Cruz, em Goiânia, levou
diversos serviços para os moradores da
capital e de Trindade. Entre eles, estão as
consultas, exames, vacinação e doação de
sangue oferecidos pela Secretaria de Es-
tado da Saúde (SES-GO). “Foram muitos
serviços de atendimento, espero que o go-
verno mantenha os mutirões sempre”, co-
mentou o leitor.

Roni Santos

@ohoje
O Casamento Comunitário, que será reali-
zado na próxima quinta-feira (19), às 18
horas, no Ginásio de Esportes Goiânia
Arena, contará com apresentação musical
das cantoras Maiara e Maraisa, que não co-
braram cachê para o show. O projeto bene-
ficiará 1 mil casais moradores da Região
Metropolitana da capital e Anápolis. “Que
lindo!”, disse internauta.

Marcelo Dopke (@marcelodopke)

@jornalohoje
O Governo de Goiás, por meio da Organi-
zação das Voluntárias de Goiás (OVG) e do
Gabinete de Políticas Sociais (GPS), iniciou
a distribuição de cobertores a pessoas em
situação de rua. Na quinta-feira (12), equi-
pes da OVG e do GPS foram às ruas de
Goiânia para distribuir centenas de cober-
tores da Campanha Aquecendo Vidas
2022. A ação visa garantir dignidade àque-
les que mais necessitam e alcançará todos
os 246 municípios goianos. “Nos próximos
dias a situação vai ficar muito mais difícil,
que bom que a OVG está ajudando”, afir-
mou leitor.

Igor Feitosa (@igorfeitosa235)

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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A previdência privada ain-
da é pouco disseminada na
população brasileira – apenas
3% dos aposentados têm a
modalidade como parte do
sustento. A conclusão está na
pesquisa Raio X do Investidor
Brasileiro, feita pela Associa-
ção Brasileira das Entidades
dos Mercados Financeiro e
de Capitais (Anbima), em par-
ceria com o Datafolha.

Os recursos do Instituto Na-
cional do Seguro Social (INSS)
são a fonte de renda de 92%
dos aposentados brasileiros.

Segundo a Anbima, o per-
centual de aposentados que
recorrem à previdência com-
plementar é o mesmo dos
que vivem de salário próprio
ou de suas empresas (3%), o
que quer dizer que ainda há
uma parcela de aposentados
que trabalha.

Recursos provenientes da
família ou filhos foram citados
por 2% dos aposentados. Ren-
das de pensão, aluguel de imó-
veis e aplicações financeiras
contribuem para 1% dos apo-
sentados, cada modalidade.

Segundo o superintendente
de Comunicação, Certificação
e Educação de Investidores da
Anbima, Marcelo Billi, um dos
fatores que levam à baixa ade-
são à previdência privada, ape-
sar de benefícios tributários e
a possibilidade de contribuição
das empresas para aposenta-
doria dos empregados, é que
os brasileiros não conseguem
separar renda para investir.

“Uma pequena parcela da
população consegue poupar.
Cerca de 70% da população
não consegue fazer sobrar
renda no fim do mês. Dos 31%
que tinham algum investimen-
to no final de 2021, só 6% con-
seguiram fazer uma aplicação
naquele ano”, disse, citando
outros dados da pesquisa.

Billi acrescentou que a crise
gerada pela pandemia de co-
vid-19 tornou ainda mais difícil
separar renda para o futuro.
“Há, portanto, um fator con-

juntural, com perda de renda
pelos brasileiros, e um com-
portamental, que é não pensar
no futuro”, acrescentou.

Classe social
Na análise por classe so-

cial, a dependência do INSS
é semelhante entre a A/B
(94%) e a C (93%), enquanto
o índice da D/E ficou um pou-
co menor (89%).

Porém, diz a Anbima, as
pessoas das classes A e B são
mais adeptas da previdência
privada (8%) do que as da C
(3%) e da D e E (1%) e ainda
contam com a renda de seus
salários ou empresas (5%), pro-
porção menor entre os grupos
da classe C (3%) e D/E (3%).

Expectativa
De acordo com a Anbima,

para 55% dos que não se apo-

sentaram, a renda quando
pararem de trabalhar virá do
INSS, com pequena variação
entre a classe C (58%) e a D/E
(56%). Nas classes A e B, o
percentual foi 48%.

Ainda entre os não apo-
sentados, 20% apontaram que
seu sustento na aposentadoria
virá do próprio trabalho, mos-
trando que muitos não pen-
sam em sair da ativa, acres-
centou a entidade. Apenas
10% dos entrevistados indi-
caram que seu sustento virá
de aplicações financeiras, sen-
do o percentual bem maior
nas classes A/B (22%), menor
para classe C (8%) e menor
ainda para as D/E (2%).

A previdência complemen-
tar à pública também aparece
como uma opção pouco popu-
lar entre os não aposentados:
somente 5% dessas pessoas a
citou como sustento no período
futuro de aposentadoria.

Incentivo
Billi acrescentou que as

empresas de previdência pri-
vada precisam esclarecer me-
lhor a população sobre os
produtos que oferecem.

“O mercado financeiro ain-
da tem muito jargão e as pes-
soas acham que o produto
não é para elas. É um merca-
do muito regulado, mas é pre-
ciso tornar os produtos mais
amigáveis, como fez a indús-

tria farmacêutica com as bu-
las de remédio”.

Outro fator que ele consi-
dera que precisa mudar é que
os investidores devem apren-
der a buscar produtos finan-
ceiros adequados ao seu perfil
e não o “investimento da vez”.

Ele também considera que
é preciso definir estratégias
para ajudar a impulsionar a
adesão à previdência com-
plementar. Por exemplo, para
ele, seria melhor se a adesão
fosse automática e o empre-
gado que não quisesse, teria
de informar essa decisão, as-
sim como acontece com o Ca-
dastro Positivo (lista de bons
pagadores), atualmente.

Custo de vida
Com relação ao aumento

do custo de vida, diz a Anbi-
ma, 67% dos aposentados
apontaram o aumento de des-
pesas após a aposentadoria.
Para as classes C e D/E, essa
percepção foi maior, com ín-
dices de 69% e 70%, respecti-
vamente, e para a A/B, 59%.

Pelo prisma dos não apo-
sentados, quando questionados
se acreditam que suas despesas
aumentarão após a aposenta-
doria, somente 46% responde-
ram de maneira afirmativa.

Quando perguntados so-
bre suas vidas financeiras,
43% dos aposentados decla-
ram que houve uma piora

comparativamente com o pe-
ríodo de vida anterior. O ín-
dice é maior para as classes
C (46%) e A/B (42%). Os per-
centuais contrastam com a
expectativa dos não aposen-
tados: somente 22% deles
acreditam que a vida finan-
ceira será pior quando para-
rem de trabalhar.

Raio X do investidor
brasileiro

As entrevistas aconteceram
presencialmente entre os dias
9 e 30 de novembro de 2021,
com 5.878 pessoas das classes
A e B, C e D e E, de 16 anos ou
mais, nas cinco regiões do país.
A margem de erro da pesquisa
é de um ponto porcentual para
mais ou para menos, dentro
do nível de confiança de 95%.

A amostra é composta por
pessoas economicamente ati-
vas, aposentadas e inativas
que possuem ou não renda.
A estimativa é que esse perfil
corresponda a 167,9 milhões
de habitantes.

Guia
O Ministério da Economia

tem um guia disponível na in-
ternet para ajudar quem quer
entender melhor sobre a pre-
vidência privada. É o Previ-
dência Complementar para
Todos: Guia para a população
brasileira se preparar melhor
para a aposentadoria. (ABr)

Previdência Social,
por outro lado, é a
fonte de renda de
mais de 92% dos
aposentados
brasileiros

Apenas 3% dos aposentados
usam previdência privada

Marcello Casal Jr/ABr

O percentual de
aposentados que
recorrem à
previdência
complementar é o
mesmo dos que
vivem de salário
próprio ou de suas
empresas (3%)

Fora disso, pode ocorrer improbidade administrativa
para mandatários públicos.
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Francisco Costa

“Reúne o potencial para
ser a candidata”, diz Daniel
Vilela, presidente do MDB es-
tadual, sobre a senadora Si-
mone Tebet (MDB-MS), que
disputa a indicação de um
nome de consenso com o
PSDB e o Cidania. A expecta-
tiva do ex-deputado federal é
que o União Brasil, que lançou
o presidente da sigla, Luciano
Bivar, como pré-candidato ao
Planalto também caminhe
junto os partidos aliados.

Ainda conforme Vilela, a
senadora tem visão de futuro,
capacidade de planejar e de
priorizar o que realmente deve
ser priorizado. “Tenho orgulho
por liderar o partido que a se-
nadora Simone Tebet como
pré-candidata à presidência.”

A terceira via, composta
por MDB, PSDB e Cidadania,
deve fechar um nome único à
presidência no dia 18 de maio.
Na última quarta-feira (11), os
dirigentes acordaram que um
levantamento do Instituto Gui-
marães Pesquisa e Planeja-
mento apontará o melhor para
a disputa, que tem no páreo a
senadora Simonte Tebet e o
ex-governador de São Paulo,
João Doria (PSDB). 

Parâmetros
“Os parâmetros iniciais fo-

ram propostos pelo MDB e
aprimorados pelos presidentes
das demais agremiações. Serão
agora apresentados à aprova-
ção das instâncias partidárias
e aos postulantes à Presidência
para que, em curto prazo, seja

apresentado ao povo brasileiro
um projeto democrático que
aglutine esperança no futuro
do País”, informou o PSDB em
comunicado.

Vale citar que, conforme
noticiado pela imprensa, Si-
mone Tebet tem o apoio inte-
gral de Baleia Rossi, presidente
nacional do MDB. Doria, por
sua vez, enfrenta resistência
na bancada tucana. O ex-go-
vernador paulista, inclusive,
rompeu com Bruno Araújo, lí-

der nacional do PSDB, que foi
retirado da coordenação da
pré-campanha.

Levantamentos
Ainda sobre o levantamento

do Instituto Guimarães, ele irá
considerar critérios de pesqui-
sa quantitativa e qualitativa.
Vale lembrar, pesquisa
Quaest/Genial divulgada na úl-
tima quarta-feira mostrou Do-
ria com 3%, enquanto Tebet
pontuou 1%. 

No topo, estão o ex-presi-
dente Lula (PT), com 46%, se-
guido por Bolsonaro (PL), 29%.
Depois vêm Ciro Gomes (PDT),
com 7%; Doria e André Janones
(Avante), com 3%; Tebet e Fe-
lipe D’Ávila (Novo), 1%.

O instituto ouviu, de 5 a 8
de maio, 2 mil pessoas dos 27
entes federativos. Registrada
no Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) sob o número BR-
01603/2022, o índice de con-
fiança é de 95%, conforme a
Quaest. A margem de erro é
de 2 pontos percentuais para
mais ou para menos.

Tebet em Goiânia
Durante passagem por

Goiânia, na última quinta-feira
(12), Simone Tebet disse que
aprendeu política com os go-
vernadores Maguito Vilela e
Iris Rezende, ambos do MDB. 

Percorrer as cidades
“Aprendi a fazer política

na época da redemocratiza-
ção, em que a gente usava
as boleias de caminhão para
percorrer as cidades. Apren-
di com homens históricos, a
exemplo também do senador
Mauro Miranda. Aprende-
mos a fazer a boa política,
que precisa ressurgir”, afir-
mou na sede do diretório do
MDB, em Goiás. 

“Caminhada dura”
Ainda durante a passagem

pelo Estado, ela comentou so-
bre a pré-campanha. "É uma
caminhada dura, uma cami-
nhada árdua, mas uma cami-
nhada necessária. Nós somos,
como disse Daniel, o ponto
de equilíbrio."

Além do Diretório do MDB,
a senadora também visitou o
governador Ronaldo Caiado, a
Associação Comercial e Indus-
trial de Goiás (Acieg) e mais. 

“Saco de gatos”
O ex-juiz Sergio Moro, que

esteve em terceiro lugar das
pesquisas como presideciável
pelo Podemos, mas migrou
para o União Brasil e perdeu
espaço, disse ao O Antagonista,
na última semana, que a ter-
ceira via virou um “saco de
gatos”, uma “confusão”. Na
ocasião, ele disse que Tebet e
Doria enfrentam dificuldades
dentro do próprio partido.

Discussão
"Isso (chapa do União Bra-

sil) está sendo construído den-
tro do partido. Veja essa dis-
cussão da terceira via. Quem
que é o candidato lá do PSDB?
Quem que é o candidato do
MDB? É uma confusão. Des-
culpe a sinceridade, mas acaba
sendo um saco de gatos." (Es-
pecial para O Hoje)

Ícaro Gonçalves

Faleceu no sábado (14) o
jornalista José Barbacena de
Oliveira Neto, aos 36 anos, em
Goiânia. Barbacena enfrentava
um câncer no intestino e estava
internado no Hospital Santa
Helena, mas não resistiu.

Ainda no sábado, o gover-
nador Ronaldo Caiado (UB) la-
mentou a morte do jornalista
em suas redes sociais. “Graci-
nha e eu sentimos muito o fa-
lecimento do jovem jornalista
José Barbacena de Oliveira
Neto, aos 36 anos. Que Deus
conforte o coração de todos os
familiares e amigos.”

Formação e atuação
José era formado pela Fa-

culdade de Jornalismo da
UFG e atuou como repórter,
editor e colunista na impren-
sa goiana. Ele também já ha-
via passado por assessorias
de imprensa.

Segundo nota do secretário
municipal de Comunicação
Tony Carlo, José era transplan-
tado de rim e tinha descoberto
recentemente um câncer no
intestino. Após começar o tra-

tamento contra a doença, ele
não resistiu.

Nota de pesar
“Com imensa tristeza, re-

cebi a notícia de falecimento
do jornalista José Barbacena
de Oliveira Neto. A partida do
querido ‘Barba’, como era co-
nhecido pelos amigos e colegas
de profissão, consterna toda a

categoria de jornalistas de
Goiânia”, escreveu Tony Carlo. 

O secretário descreveu José
Barbacena como um profissio-
nal que “trabalhou por muitos
anos no jornal Diário da Manhã
como repórter, editor e colu-
nista, e integrou importantes
assessorias de imprensa com
grande talento”. “A dedicação,
comprometimento, inteligência

e capacidade são marcas do
profissional e conhecidas por
todos que o cercavam.”

“Tamanha humanidade”
De acordo com Tony Carlo,

“as características pessoais se
sobressaíam, tamanha huma-
nidade e amizade que ele ofer-
tava a todos, sem qualquer
distinção”. “José Barbacena

foi sinônimo de gentileza, cor-
dialidade, simpatia, prestati-
vidade, doação. Jamais passou
despercebido, pois emanava
luz de sabedoria e evolução
moral, que tocava a todos”,
escreveu na nota.

Sorriso constante
E continuou: “Mesmo em face

de inúmeras batalhas contra pro-
blemas de saúde, nunca deixou
de ofertar sorriso, afeto e espe-
rança. Lutou bravamente, e nos
deixa profundas lições consubs-
tanciadas no amor pela vida,
pela família e pelos amigos”. 

“Neste momento de imen-
sa dor, unamo-nos em ora-
ções pela alma do estimado
Barba, por seus familiares e
amigos, e estejamos certos
de que os ensinamentos que
ele nos legou serão eternos”,
pediu o secretário.

Despedida
O velório e o sepultamento

foram realizados no final de
semana na cidade de Morri-
nhos, no Sul do Estado, onde o
jornalista nasceu e onde mora
a maioria dos familiares dele.
(Especial para O Hoje)

Jornalista José Barbacena morre aos 36 anos 
LUTO

Partidos da
terceira via
anunciaram a
possibilidade de
escolher o nome
ainda esse mês,
por meio de
pesquisa

Daniel diz que Tebet será definida pré-
candidata do MDB, PSDB e Cidadania

GOIÂNIA, SEGUNDA-FEIRA, 16 DE MAIO DE 2022
ohoje.com

Dia 18 de maio seria
a data definida para
que os partidos da
chamada terceira via
decidam pelo nome
da emedebista
Simone Tebet como
pré-candidata do
bloco a presidente da
República

Arquivo pessoal

“José Barbacena foi sinônimo de gentileza, cordialidade”, disse Tony Carlo, titular da Secom de Goiânia
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Esplanada
Leandro Mazzini e Walmor Parente |
reportagem@colunaesplanada.com.br

Vice brigão 
Os controladores do PL e Progressistas,

Valdemar da Costa Neto e Ciro Nogueira,
respectivamente, tentaram convencer o
presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre um
vice político, de perfil conciliador e ex-
celente trânsito no Congresso Nacional.
Assim, em caso de reeleição, Bolsonaro
teria boa relação com o Parlamento. En-
ganaram-se. Ele quer briga, racha, guerra.
Caso se reeleja, com o general Braga
Netto de vice, ele acredita que não haverá
margem para convescotes e traições a
portas fechadas. 

Outro lado 
Bolsonaro sabe que não fica seis meses

no Governo com um vice político. O que
mais querem do outro lado da praça é
que ele saia do Palácio.

Medo 
A PF sabe onde se esconde nos EUA o

blogueiro Allan dos Santos, mas não o
prende com medo de retaliação de Bol-
sonaro. Quem o detiver, pode mofar
num posto de fronteira.

Ocupação chinesa 
No Governo de Dilma Rousseff, a mul-

tinacional responsável pela construção
do linhão da usina de Belo Monte para o
Sudeste planejou trazer 5 mil chineses
para a mão de obra (barata, evidente).
Passou longe, mas muitos vieram. Não é
de agora que a ocupação chinesa no
mercado brasileiro tem se fortalecido –
extra e oficialmente. Fica latente a cons-
tatação na lista do Departamento de Imi-
gração Laboral, do Ministério da Justiça. 

Requisitados 
Entre as centenas de autorizações de

passaporte de trabalho para 24 meses,
há cidadãos de diferentes nações, a maio-
ria chineses, requisitados para o setor
de mineração, energia e telecomunica-
ções. Experts conhecidos, indianos de-
sembarcam para atuar em tecnologia. 

Missão passeio  
Dois servidores do Ministério da Ci-

dadania terão missão oficial de matar
de inveja. Com tudo pago, ficam de 17 a
30 de maio na França. André Barbosa Al-
ves e Marcelo Reis Magalhães vão à Nor-
mandia visitar o ISF Gymnasiade Escolar
e depois curtem o torneio de tênis Roland
Garros, em Paris.

Pé na estrada  
O ex-presidiário e agora absolvido Lula

da Silva quer já botar o pé na estrada sem
medo de vaias. A começar pelo Nordeste,
claro, que faz a diferença no resultado das
urnas. Decidiu agendar para o Piauí o início
da caravana com seu vice Geraldo Alckmin.
De Teresina, o ex-governador Wellington
Dias (PT) cuida da agenda no Nordeste.

‘Mandata’ x Barroso
A “Mandata Coletiva NOSSA CARA” (sic)

tentou, pela segunda vez, a aprovação de
uma lei na Câmara de Fortaleza para der-
rubar a decana estátua de Gustavo Barroso.
Justifica que ele era integralista. Barroso,
duas vezes presidente da Academia Brasileira
de Letras, foi o autor do hino da capital. Já a
autora, Adriana Gerônimo, é vereadora.

Protocolo 
Diplomatas experientes caíram no riso

ao ler a reportagem, sem provas, de que a
CIA pediu ao presidente Jair Bolsonaro para
se policiar nas críticas às urnas eletrônicas.
A CIA aluga casa em Brasília, mas nenhum
agente tem nível para se reunir com o pre-
sidente. Quem entende de protocolo – e não
se ampara em fantasiosas cenas de filme –
crava que um diretor  da agência não se
reúne com o presidente em sigilo. 

Órfã 
Com a centro-direita engarrafada no DF

– desfilam quatro candidatos potenciais ao
Senado –, o voto da esquerda segue órfão e
chamou a atenção do PSB. O ex-governador
e ex-senador Rodrigo Rollemberg surgiu
como único nome viável da coalizão.

A Câmara dos Deputados
pode votar na próxima ter-
ça-feira (17/5) a Medida Pro-
visória 1090/21, que permite
a renegociação de débitos jun-
to ao Fundo de Financiamen-
to Estudantil (Fies) relativos
a contratos formulados até o
segundo semestre de 2017,
momento a partir do qual o
programa foi reformulado.

Segundo o governo, o es-
toque de contratos dessa épo-
ca é de 2,4 milhões, com um
saldo devedor total de R$
106,9 bilhões perante os agen-
tes financeiros exclusivos de
então (Caixa Econômica Fe-
deral e Banco do Brasil). A
taxa de inadimplência desses
contratos em atraso de mais
de 90 dias gira em torno de
48,8%, somando R$ 7,3 bi-
lhões em prestações não pa-
gas pelos financiados.

A MP foi regulamentada
parcialmente por resolução
do Comitê Gestor do Fies (CG-
Fies), que fixou o período de
7 de março a 31 de agosto de
2022 para o interessado pro-
curar o banco a fim de nego-
ciar a dívida.

Salário mínimo
A pauta do Plenário conta

com mais sete MPs, entre
elas a que aumentou o salá-
rio mínimo em janeiro deste
ano (MP 1091/21) para R$
1.212 ao mês. O novo mínimo
altera o valor de cálculo de
benefícios previdenciários,
sociais e trabalhistas.

O novo valor considera
a correção monetária pelo
Índice Nacional de Preços
ao Consumidor (INPC) de

janeiro a novembro de 2021
e a projeção de inflação de
dezembro de 2021, estima-
da pela área técnica do Mi-
nistério da Economia. No
total, o reajuste é de 10,18%
em relação ao salário mí-
nimo anterior, que era de
R$ 1,1 mil.

Já os estados podem ter
salários mínimos locais e pi-
sos salariais por categoria
maiores do que o valor fixa-
do pelo governo federal.

Crimes contra
vulneráveis

Entre os projetos de lei,
está pautado o PL 4749/16, da
deputada Rosângela Gomes
(Republicanos-RJ) e outros, que
cria pena de reclusão de 2 a 4
anos para quem deixar de co-
municar à autoridade compe-
tente os casos de que tenha
conhecimento envolvendo sus-
peita ou confirmação de crime
sexual contra vulnerável.

A pena atinge o parente
da vítima, consanguíneo ou
por afinidade, o médico, a
autoridade religiosa, o pro-
fessor ou o responsável por
estabelecimento de atenção
à saúde e de ensino.

Idosos
Também na pauta consta

o Projeto de Lei 4438/21, do
Senado, que prevê medidas
protetivas de urgência para
idosos e pessoas com deficiên-
cia vítimas de violência ou na
iminência de sofrê-la. Nesses
casos, a autoridade policial de-
verá informar imediatamente
o juiz, que terá até 48 horas
para adotar ações cabíveis.

As medidas protetivas são
similares àquelas previstas na
Lei Maria da Penha, como o
afastamento do agressor do do-
micílio, proibição de contato,
inclusive com testemunhas, res-
trição ou suspensão de visitas,
substituição do curador ou subs-
tituição da entidade de abrigo.
A sessão do Plenário de terça-
feira está marcada para às
13h55. (Agência Câmara)

Mais sete Medidas
estão na pauta do
Plenário, entre elas
a que aumentou o
salário mínimo em
janeiro

Nas redes, presidente voltou a ser chamado de negacionista

Durante o Encontro Nacional do Partido Liberal
(PL), no último sábado (14/05), em Goiânia, o presidente
da República Jair Bolsonaro aproveitou para demonstrar
apoio a pré-candidaturas do major Vitor Hugo ao Go-
verno de Goiás. Ele também criticou as ações de Ronaldo
Caiado (UB) durante a gestão.

“Acredito que o povo de Goiás saberá fazer uma es-
colha correta. Com Vitor Hugo, terá um trabalho contra
o crime, a violência e a manutenção dos valores fami-
liares. Não podemos esquecer o que alguns governadores
no Brasil fizeram à economia com a política de fechar
tudo e, que foram, verdadeiros ditadores durante a
pandemia”, afirmou.

A participação do presidente, que estava vestido com
a camisa do Goiás Esporte Clube, no evento, que contou
com a participação de filiados ao partido e apoiadores,
não foi bem vista nas redes sociais, onde diversos inter-
nautas comentaram contrários às afirmações de Bolsonaro. 

“E você agiu como um total negacionista, e vai pagar
pelos seus crimes”; “Esse senhor faz tudo, menos traba-
lhar”; “Tira o manto esmeraldino! Pelo amor de Deus!”;
“Olha aí, se não é o senhor que acabou de rebaixar um
delegado por investigar o filhote. Essa foi só a de ontem,
fora as bilhares”, comentaram internautas no Instagram.

Na ocasião, também participam do evento pré-can-
didatos à Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) e à
Câmara Federal. O anúncio foi feito por Vitor Hugo,
que se filiou ao PL em 28 de março, época que informou
em vídeo que seria o pré-candidato do partido em
Goiás. (Augusto Sobrinho, especial para O Hoje)

Internautas
repudiam discurso
de Bolsonaro em
encontro do PL 

Câmara vota MP que permite
renegociação de dívidas do Fies
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O estoque de
contratos até o 2º
semestre de 2017 é
de 2,4 milhões, com
saldo devedor de R$
106.9 bilhões
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Victor Pimenta

O Goiás venceu sua pri-
meira partida em casa na Série
A. Na noite deste domingo
(15), o time esmeraldino ga-
nhou do Santos por 1 a 0, no
estádio Haile Pinheiro e che-
gou a sua segunda vitória na
competição, subindo na clas-
sificação. O único gol da par-
tida foi marcado por Élvis.

Primeiro tempo
Um começo de jogo bas-

tante empolgante e com mu-
danças no time titular Jair
Ventura seguiu com três za-
gueiros e o retorno de Caio
Vinicius que ajudou bastante
o meio-campo esmeraldino. O
Santos quem teve a primeira
chance em um cabeceio que
assustou Tadeu. O time esme-
raldino então se impôs dentro
de casa e logo tomou o con-
trole do jogo. Algumas chances
foram criadas, principalmente
pelo lado esquerdo, onde Dadá
fez a ala e buscou Pedro Raul
a todo momento.

Porém, o gol esmeraldino
veio em uma bola parada.
Apodi foi derrubado na área
e o árbitro assinalou a pena-
lidade. Na cobrança, Elvis des-
locou Joao Paulo e balançou
as redes mais uma vez. Quar-

to dele na competição. Sem
muitas chances dos dois ti-
mes, o jogo caminhou para a
vantagem do Goiás ainda no
primeiro tempo. O time es-
meraldino ainda teve uma
excelente chance na cabeçada
de Sidimar, que foi para cima
do gol. No final, Jhojan Julio
ainda teve uma excelente
chance que ainda contou com
um desvio e Tadeu salvou o
Verdão do empate.

Segundo tempo
Na volta do intervalo o

Goiás já começou pressionan-
do e Élvis na primeira falta
batida, o zagueiro Sidimar ca-
beceou e João Paulo fez uma
excelente defesa evitando o
segundo gol esmeraldino. O

Santos então começou gostar
do jogo e pressionar o Goiás
a todo momento e então a de-

fesa começou a sofrer muitos
ataques e tirar de qualquer
jeito. Só que o Goiás teve duas
boas chances. Com Apodi ele
saiu cara a cara e finalizou
em cima do goleiro. Na se-
gunda, Pedro Raul teve a chan-
ce de ampliar e parou em Mai-
con. Na sequência, ele foi subs-
tituído. Com as alterações, o
time de Jair Ventura voltou a
equilibrar as ações do jogo e
criou chances de gol com Fel-
lipe Bastos e Nicolas, mas pa-
rando em Joao Paulo.

O Santos também pressio-
nou bastante nos minutos fi-
nais. Tadeu e a sua defesa sal-
varam o gol esmeraldino. O
Goiás teve uma boa chance
com Dadá, o mesmo caiu na
área, mas o árbitro não sina-
lou e mandou seguir a jogada.
Juan ainda entrou no jogo e
finalizou próximo do gol, mas
o jogo não alterou o jogo. Fim
de jogo na Serrinha, Goiás 1
a 0 sobre o Santos. (Especial
para O Hoje)

Com gol de Élvis
novamente, Goiás
vence Santos
diante de sua
torcida

Horas após a demissão de
Umberto Louzer, no Atlético
Goianiense, mais um treina-
dor do futebol goiano foi de-
mitido. Por meio de uma nota
oficial, o Vila Nova comunicou
o desligamento de Higo Ma-
galhães, que não resistiu à
derrota de 2 a 0 para o Sam-
paio Corrêa, fora de casa, no
último sábado (14), pela séti-
ma rodada da Série B do Cam-
peonato Brasileiro.

Cria da base vilanovense,
Higo Magalhães iniciou sua
trajetória como treinador nas
equipes sub-20 e sub-23 do
Colorado, pela qual foi vice-
campeão brasileiro de aspi-
rantes, em 2020. Na tempora-
da seguinte, ainda como inte-
rino, teve suas primeiras opor-
tunidades no time profissional.
A efetivação veio no meio do
ano passado, com a demissão

de Hemerson Maria.
Entre a condição de inte-

rino e a de efetivo, Higo dirigiu
o Tigre em 62 partidas, con-
quistando 23 vitórias, 25 em-
pates e 14 derrotas. Na Série
B do Campeonato Brasileiro
de 2022, foram apenas sete
pontos conquistados nos 21
que o clube disputou, resul-
tando em um aproveitamento
de 33,3% e deixando o Vila
Nova à beira da zona de re-
baixamento, na 16ª colocação.

Novo comandante
Seis horas após demitir

Higo Magalhães, o Vila Nova
confirmou o nome de seu
novo comandante para a se-
quência da temporada. Tra-
ta-se de Dado Cavalcanti, de
40 anos, que estava sem clube
desde o fim de março, quan-
do foi demitido pelo Vitória,

após ser eliminado no Cam-
peonato Baiano. 

Apesar da pouca idade, Ca-
valcanti possui bastante ex-
periência em sua carreira, que
começou em 2006. Em sua ga-
leria de troféus, estão duas
Copas do Nordeste, conquis-
tadas em 2015, com o Ceará,
e 2021, com o Bahia, duas Co-
pas Verde, além de quatro
campeonatos estaduais. 

O profissional desembar-
cará em Goiânia nesta segun-
da-feira (16) e, no período da
tarde, comandará as primeiras
atividades visando o duelo con-
tra a Chapecoense, na quinta-
feira (19). Além do novo trei-
nador, chegam para compor a
comissão técnica colorada o
auxiliar técnico Pedro Gama
e o preparador físico Leonardo
Fagundes. (Breno Modesto,
especial para O Hoje)

Higo Magalhães deixa o Colorado após a derrota para o Sampaio Corrêa

A Aparecidense voltou a
perder na Série C e fica ainda
mais próxima da zona de
rebaixamento da competi-
ção. A Cidinha enfrentou o
Figueirense na manhã deste
domingo (15) e acabou per-
dendo por 2 a 1, no estádio
Orlando Scarpelli e a situa-
ção complica para a equipe
goiana. Oberdan e Gustavo
Henrique marcaram para
os catarinenses. Joãozinho
diminui para os goianos.

Primeiro tempo
O Figueirense começou

pressionando o adversário
desde o primeiro minuto,
ainda mais com a entrada
do meia Jhon Cley no time
catarinense, fez com que a
defesa da Aparecidense fi-
casse atenta, principalmente
pelos lados do campo. Em
uma cobrança perigosa de
Zé Mário, Jhon Cley cabe-
ceou e Pedro Henrique fez
uma excelente defesa sal-
vando o time goiano.

Aos trinta e cinco do pri-
meiro tempo, o Figueirense
sai na frente do placar. Ober-
dan finaliza no gol e a bola
ainda conta com desvio de
Wesley Matos para enganar
Pedro Henrique e morrer no
fundo do gol. O time alvinegro
mesmo com a vantagem no
placar, ainda foi para cima,
não deixando a Aparecidense
atacar e indo para o intervalo
com o 1 a 0 no resultado,
para os donos da casa.

Segundo tempo
A volta do intervalo com

mudanças nas duas laterais
e surtiram efeito. No primei-
ro ataque da Aparecidense,
o gol aconteceu. Confusão
na área do Figueirense, a
bola sobrou para Joãozinho
que mandou para o fundo
das redes. Na sequência,
Rafa Marcos invadiu a área
e em uma bela tabela com
Daniel, quase virou o con-
fronto. (Victor Pimenta, es-
pecial para O Hoje)

Aparecidense perde para o
Figueirense nos minutos
finais e aproxima do Z-4

SÉRIE C

Tigre demite Higo Magalhães 
e contrata Dado Cavalcanti

VILA NOVA

Heber Gomes

A primeirA em casa

Fernando Brito/Vila Nova FC
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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). Gol: Elvis 19’1T (Goiás)

t
TéCNiCA

Goiás: Tadeu; diego (Juan), Si-
dimar, Caetano, da Silva, dadá
belmonte; Matheus Sales, Caio
Vinicius (Auremir), élvis (Fellipe
bastos); Apodi (Maguinho) e
Pedro Raúl (Nicolas). 

Técnico: Jair Ventura.

Santos: João Paulo; Madson,
Maicon, Velazquez e lucas Pires;
Rodrigo Fernandez (Gabriel Pi-
rani), Zanocelo (Sandry), Ângulo;
Marcos leonardo (Rwan Seco),
Jhojan Júlio (lucas braga) e léo
baptistao (Ricardo Goulart). 
Técnico: Fabián bustos.

1 x 0Goiás Santos

FICHA

t
TéCNiCA

2 x 1Figueirense Aparecidense

FICHA

Data: 15 de maio de 2022. Horário e local: 11 horas, es-
tádio Orlando Scarpelli. Arbitragem: dyorgines Jose Pa-
dovani de Andrade (ES); Assistentes: Fabiano da Silva Ra-
mires (ES) e Marcielly Netto (ES); Quarto árbitro: Evandro
Tiago bender (SC). Gols: Oberdan 35’1T e Gustavo Henri-
que 42’2T (Figueirense); Joãozinho 5’2T (Aparecidense

Figueirense: Wilson;
Muriel, luis Fernando,
Mauricio, Zé Mario (Má-
rio Henrique); Serginho
(Clayton), Oberdan,
Jhon Cley; Rodrigo bas-
sani (Gustavo Henri-
que), Andrew (Paolo) e
Marlyson (léo Artur)
Técnico: Júnior Rocha

Aparecidense: Pedro
Henrique; luan Sales
(Rafa Marcos), Wesley Ma-
tos, lucas Gazal, Vander-
ley (Caio), breno (Rodri-
gues); bruno Henrique,
daniel de Pauli (Cardoso),
Robert; Alex Henrique
(Gilvan) e Joãozinho
Técnico: Eduardo Souza

O meia Élvis
marcou, de pênalti, o
único gol da partida
entre Goiás e Santos
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Breno Modesto

Chegou ao fim a passagem
do técnico Umberto Louzer
no Atlético Goianiense. O trei-
nador não resistiu à derrota
de 2 a 0 sofrida pelo Dragão
contra o Atlético Mineiro, na
noite do último sábado (14)

e, nas primeiras horas da ma-
drugada de domingo (15), teve
seu desligamento anunciado
através das redes sociais do
clube rubro-negro.

Em sua conta oficial no
Twitter, o Rubro-Negro escre-
veu as seguintes palavras
para justificar a saída de Lou-
zer: “O Atlético agradece ao
técnico Umberto Louzer por
sua atuação profissional nesse
período em que trabalhamos
juntos. Optamos pela mudan-
ça na comissão técnica por
nossa necessidade de uma
nova filosofia de trabalho nes-
te momento”.

Contratado no fim do mês
de fevereiro, para substituir
Marcelo Cabo, Louzer deixa

o comando técnico do Atlético
Goianiense depois de 22 par-
tidas. No período, foram 10
vitórias, sete empates e cinco
derrotas, resultando num
aproveitamento de 66,6% dos
pontos disputados.

Sob o comando de Um-
berto Louzer, o Dragão foi
campeão goiano, vencendo
o Goiás duas vezes na final,
chegou às oitavas de finais
da Copa do Brasil, deixando
União Rondonópolis, do Mato
Grosso, Nova Venécia, do Es-
pírito Santo, e Cuiabá pelo
caminho, e se manteve na
liderança do Grupo F da
Copa Sul-Americana, com
nove pontos ganhos em 12
disputados.

No entanto, no Campeona-
to Brasileiro, o Rubro-Negro
vive um péssimo momento.
Nas seis rodadas disputadas
até aqui, nenhuma vitória con-
quistada. Foram apenas três
empates e três derrotas, sendo
uma delas para o Esmeraldino,
na quinta rodada. O desem-
penho colocou o clube atleti-
cano na penúltima colocação
do Brasileirão, com três pon-
tos, à frente apenas do Forta-
leza, com um ponto a menos.

Além disso, outros fatores
que foram determinantes para
a demissão de Umberto Louzer
foram as escolhas do técnico
para escalar os times titulares
e a leitura durante as partidas,
onde costumava esperar bas-

tante tempo para promover
substituições. No entendimen-
to do presidente Adson Batista,
eram dois dos motivos que
não estavam deixando o Ru-
bro-Negro triunfar.

Sem Eduardo Souza e João
Paulo Sanches, que faziam par-
te da comissão técnica perma-
nente, o Atlético intensificará
a busca por um novo profis-
sional. Apesar de entender que
não há tantos nomes disponí-
veis no mercado, Adson Batista
espera ter um nome contrata-
do até a próxima terça-feira
(17), para que o escolhido co-
mande o Dragão contra o An-
tofagasta, pela quinta rodada
da Copa Sul-Americana. (Es-
pecial para O Hoje)

Umberto Louzer
não resiste à
derrota para o
Atlético-MG e é
demitido pelo
Atlético-GO

Fim da linha
Louzer deixa o comando técnico do Atlético Goianiense depois de 22 jogos

Bruno Corsino/Atlético-GO

GOIÂNIA, SEGUNDA-FEIRA, 16 DE MAIO DE 2022
ohoje.com
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Daniell Alves

Os produtos estão “enco-
lhendo” nas prateleiras dos
supermercados. Com a infla-
ção em alta, algumas marcas
estão reduzindo a embalagem
e quantidade de produtos,
mas mantém o mesmo preço.
O caso mais repercutido foi
a redução de 40 fósforos da
caixa da marca Fiat Lux, que
agora tem só 200 unidades.
Anteriormente eram 240. 

Trata-se de uma estratégia
das empresas para que o con-
sumidor não perceba esse au-
mento de forma significativa
e continue comprando daquela
marca. A prática é autorizada
pelo Governo Federal, porém
as indústrias precisam infor-
mar nas embalagens as mu-
danças para evitar que o con-
sumidor seja induzido ao erro. 

A dona de casa Cleonice
Nunes, 57 anos, afirma que a
inflação tem atingido as com-
pras de forma bastante drás-
tica. “Hoje em dia nós vamos
ao mercado e não voltamos
com praticamente nada do
que compraríamos antiga-
mente com o mesmo valor.
Quem não está acostumado
a ir fazer compras com fre-
quência, vai se assustar com
o tanto que o preço das coisas
subiram”, aponta.

Cleonice tem percebido que
alguns produtos têm vindo em
quantidade menor. Ela cita
como exemplo o pão de forma.
“Na embalagem não está es-
crito que diminuiu o peso, mas
como eu sempre como, percebi
que o tamanho do pão está
menor uns dois dedos”, diz. 

A vendedora Carolina Mar-
tins, 26, ressalta que está difícil
manter as despesas. “Temos
que economizar ao máximo
porque o salário mínimo não
está dando para se ter uma
boa alimentação. Ainda mais

para quem trabalha o dia todo
e quer comer algo mais rápi-
do”.  Ela percebe a diferença
na quantidade de produtos
dentro do carrinho quando vai
ao supermercado. “Uma ban-
deja de mortadela custa mais
de R$ 10 e você precisa consu-
mir em menos de uma semana
porque senão vence”, diz. 

Os consumidores que vão
às compras todos os meses já
puderam perceber as mudan-
ças em alguns itens. Um exem-
plo é o biscoito Piraquê, o
Goiabinha, que passou de 100g
para 75g. Já o Wafer de Cho-
colate teve uma redução ainda
maior, foi de 160g para 100g.

Alimentos como biscoitos
das marcas Bono e Nesfit fi-
caram menores 10% e 20%,
respectivamente, e o achoco-
latado Nescau, que é da mesma
fabricante, diminuiu em 7,5%.
Também houve reduções nos
molhos e condimentos. O mo-
lho de tomate refogado Salsa-
retti teve redução de 40g, ou
12%. Nas gôndolas de produtos

de limpeza, o lavaroupas lí-
quido Brilhante e o sabão gli-
cerinado Ypê perderam 10%
de volume cada (100ml e 20g,
respectivamente).

Estratégia de mercado
Luiz Carlos Ongaratto, Pro-

fessor e Mestre em Economia,
explica que a redução de em-
balagem é uma estratégia do
mercado para tentar manter
o preço dentro das prateleiras
dos supermercados para o
consumidor não sentir o au-
mento, mas acaba que ele re-
cebe menos produto. “Para
não ter aquele choque visual
de aumento de preço ou até
mesmo para que o consumi-
dor não troque de marca. Ele
leva menos produto pagando
igual. É uma estratégia de au-
mentar de preço por quilo
ou litro, mas o consumidor
percebe o aumento de outra
forma”, ressalta. 

As marcas fazem isso para
que continuem vendendo,
pontua Luiz. “O consumidor

sai prejudicado, mas a infla-
ção está assolando cerca de
78% dos produtos que com-
põem o índice. Ao invés de
ser proibitivo, a população
consegue comprar. O produto
teria 500g e reduziu para
400g, porém o consumidor
ainda consegue ter acesso ao
produto, mesmo que em me-
nor quantidade”. 

Regras de sinalização 
Conforme explica a Secre-

tária Nacional do Consumidor
(Senacon), ligada ao Ministé-
rio da Justiça, a redução das
medidas é permitida, porém
devem respeitar as regras de
sinalização. “No caso especí-
fico de produto embalado,
existe uma determinação nor-
mativa que obriga os forne-
cedores a informarem na par-
te frontal do rótulo desses
produtos sempre que houver
alterações quantitativas”, in-
forma em em nota.

O Instituto Brasileiro de
Defesa do Consumidor tam-

bém aponta que as marcas
precisam informar de manei-
ra clara ao consumidor qual-
quer alteração em embala-
gem ou quantidade. "Não
adianta apenas uma pequena
indicação no mesmo lugar
onde o volume anterior esta-
va. É preciso ter destaque."

De acordo com o Idec, os
consumidores devem ficar
atentos ao tamanho da em-
balagem e ao preço, mesmo
que seja um produto que você
compra frequentemente.
“Caso perceba que a quanti-
dade diminuiu e não foi aler-
tado de forma visível no ró-
tulo. taça uma reclamação ao
Procon de sua cidade e acom-
panhe o processo”. 

Custos de produção 
Em nota, a Piraquê infor-

mou que as novas embala-
gens do Goiabinha e do Wafer
de Chocolate têm como obje-
tivo cobrir o avanço dos cus-
tos de produção, especialmen-
te devido à alta do trigo e de-
mais commodities, evitando
o aumento de preço dos pro-
dutos. Com relação ao biscoito
de Leite Maltado Coberto com
Chocolate, a empresa alega
que é um produto novo, com
formulação diferente ao ex-
tinto Piralokos!, um biscoito
doce coberto, mas com receita
e sabor diferente e, por le-
gislação, por se tratar de um
produto similar, a informação
de redução foi mantida. 

O objetivo das novas em-
balagens é acompanhar as
tendências de mercado, ga-
rantir a adequação a inova-
ções tecnológicas ou também
padronizar a gramatura dos
produtos das marcas, de for-
ma a manter sua competiti-
vidade, informa a Nestlé. “To-
das as mudanças ocorrem em
conformidade com a legisla-
ção vigente", disse em nota.

O Programa de Defesa do
Consumidor (Procon Goiânia)
divulgou, no final do último
mês, pesquisa que atesta rea-
juste de 7,64% no preço da
cesta básica, que saltou de
R$ 562,66 para R$ 634,60. Des-
se modo, houve aumento de
R$ 71,94 no custo médio da
cesta. Estudo foi realizado en-
tre os dias 12 e 18 de abril,

em 12 redes de supermerca-
dos da capital.

Foram coletados preços de
30 produtos que compõem a
alimentação de uma família
composta por quatro pessoas.
Conforme a pesquisa, entre
os itens que mais sofreram
reajuste estão: o quilo da ba-
nana nanica (195,27%), toma-
te saladete (141,25%), pão

francês (114,45%), farinha de
mandioca (111,14%) e banana
prata (110,82%).

Por outro lado, o levanta-
mento mostrou que houve re-
dução nos preços do óleo de
soja (16,80%), arroz (19,56%),
café (20,66%) e leite (22,27%).
Os valores da carne vermelha
continuam altos, segundo os
três cortes bovinos analisados.

O quilo do coxão mole varia
de R$ 31,99 a R$ 52,50. O quilo
do coxão duro alcançou pre-
ços de R$ 29,90 a R$ 50,50, e
patinho teve preços de R$
31,99 a R$ 50,99.

Segundo o Departamento
Intersindical de Estatística e
Estudos Socioeconômicos
(Dieese), entre as 17 capitais
que apresentaram aumento

na cesta básica, Goiânia está
na 10° colocação, à frente de
Belo Horizonte (4,28%) e For-
taleza (4,17%).

Diante das variações no pre-
ço dos alimentos, o Procon
Goiânia recomenda aos con-
sumidores a realização de pes-
quisa de preço e denúncia, nos
casos de elevações sem justifi-
cativa. (Especial para O Hoje)

Mudança é uma estratégia das empresas para que o consumidor não perceba o aumento

Procon Goiânia aponta reajuste de 7,64% no valor da cesta básica

Inflação nas alturas faz técnica de encolher embalagens e produtos voltar com força total para tentar camuflar a alta nos preços; Medida é legal, mas deve ser divulgada

Especialista aponta que medida é uma tentativa de evitar o impacto visual do aumento dos custos

Produtos estão “encolhendo”
nos supermercados

GOIÂNIA, SEGUNDA-FEIRA, 16 DE MAIO DE 2022
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O goianiense Gildo Frugo-
ni, de 63 anos, corre o risco
de ter a perna amputada de-
vido à negligência por parte
da Secretaria Municipal de
Saúde (SMS). Ele denuncia
que tem passado por momen-
tos de agonia em hospitais
da Capital nos últimos meses.
Com parte de uma artéria de
sua perna direita parcialmen-
te obstruída, o paciente já
perdeu parte dos dedos do
pé direito e, caso não consiga
sua cirurgia em breve, poderá
perder sua perna.

O filho de Gildo, Rafael
Frugoni, conta que o pai mes-
mo com o encaminhamento
da cirurgia já expedido, ela
não era liberada por parte
do município. Diante da ur-
gência, a família acionou a
Justiça para que o município
fosse intimado a atendê-lo. A
decisão favorável saiu depois
de 4 meses de espera.

Após isso, o paciente rece-
beu um stent em uma das ar-
térias, um pequeno equipa-
mento utilizado para restaurar

o fluxo sanguíneo e estabele-
cer um ritmo cardíaco normal.
Contudo, no último domingo
(8), Gildo descobriu que o stent
que foi colocado para abertura
da artéria entupiu e precisaria
ser substituído.

Chegando ao Hugol, a fa-
mília foi informada que a

unidade não teria o suporte
de equipamentos e médicos
necessários para a nova ci-
rurgia, que só poderia ser fei-
ta na rede particular. Já na
terça-feira (10) a juíza Marina
Cardoso Buchid, da 2ª Vara
da Fazenda Pública Municipal
e de Registros Públicos, julgou

procedente o pedido da fa-
mília de Gildo Frugoni e ex-
pediu um mandado de segu-
rança com pedido de liminar
contra o secretário de Saúde
de Goiânia, Durval Pedroso.

No mandado, a SMS de
Goiânia foi intimada a forne-
cer a cirurgia de retirada do
trombo na perna do paciente,
além de nova angioplastia para
substituição do stent. O prazo
para que o município acatasse
a intimação foi de até 48 horas,
mas o período se encerrou na
sexta-feira (13), e o secretário
ainda não se manifestou a res-
peito da decisão judicial até a
última atualização. 

Em nota, a SMS informa
que não há nenhum pedido
na Regulação de Goiânia em
nome do paciente citado. “O
último pedido para ele foi au-
torizado no dia 9 de maio,
quando foi transferido para
o Hugol, que passa a ter res-
ponsabilidade pelo paciente.
Quanto ao processo, a Procu-
radoria já se pronunciou nos
autos”, afirma. 

Paciente pode ter perna amputado por atraso
ATRASO DA SMS

Daniell Alves

O Ministério Público do
Trabalho em Goiás (MPT-GO)
resgatou 74 trabalhadores
que viviam em condições aná-
logas à escravidão nas cidades
de São Simão e Chapadão do
Céu, interior de Goiás. Segun-
do o órgão, as vítimas atua-
vam no plantio manual de
cana-de-açúcar para uma usi-
na de álcool e outra de su-
croenergética.

O MPT aponta que 51 deles
foram irregularmente recru-
tados em São Paulo, Pernam-
buco e Piauí por uma empre-
sa para atuar em São Simão
e outros 23 trabalhadores ru-
rais estavam em uma fazenda
em Chapadão do Céu. O MPT-
GO explica que parte deles
tinha registro em Carteira de
Trabalho e as condições la-
borais também eram bastante
precárias.

“Não havia camas, limpe-
za, armários, instalações sa-
nitárias apropriadas, nem lo-
cais adequados para refeições.
As condições laborais também
eram bastante precárias, pois
não haviam banheiros e locais
para refeição nas frentes de
trabalho. Não foram subme-
tidos a treinamentos e a exa-
mes médicos, dentre outras
irregularidades”, afirma.

As duas empresas assina-
ram um Termo de Ajuste de
Conduta (TAC) com o MPT-
GO, no qual se compromete-
ram a cumprir uma série de
medidas para regularizar a
situação, de modo que não
mais se repita. Também foi
pago, a título de Dano Moral
Coletivo, o valor de R$ 100
mil. Há previsão de multa caso
o TAC seja descumprido.

Contratos de trabalho
Os auditores-fiscais do Tra-

balho tomaram as medidas

necessárias para que o em-
pregador regularizasse os con-
tratos de trabalho e realizasse
o pagamento das verbas res-

cisórias, cujo valor total foi
de R$ 620 mil (R$ 500 mil para
os 51 resgatados em São Simão
e R$ 120 para os encontrados
em Chapadão do Céu).

Para todas as 74 vítimas,
houve a emissão do requeri-
mento do benefício “Seguro-
desemprego de trabalhador
resgatado”, que consiste em
três parcelas de um salário
mínimo cada. A viagem de
volta aos locais de origem foi
custeada pelo empregador. Já
a Defensoria Pública da União
(DPU) negociou com os em-
pregadores o pagamento de
dano moral individual em va-
lores entre R$ 500 e 5 mil
para cada um dos resgatados.

Crime
O trabalho escravo é proi-

bido no Brasil e três artigos
do Código Penal tratam espe-
cificamente dele: Art. 149 -
Reduzir alguém à condição
análoga à de escravo, quer
submetendo-o a trabalhos for-
çados ou a jornada exaustiva,
quer sujeitando-o a condições
degradantes de trabalho, quer
restringindo, por qualquer

meio, sua locomoção em razão
de dívida contraída com o
empregador ou preposto; Art.
203 - Frustrar, mediante frau-
de ou violência, direito asse-
gurado pela legislação do tra-
balho; Art. 207 - Aliciar tra-
balhadores, com o fim de levá-
los de uma para outra locali-
dade do território nacional.

Para registar uma denúncia,
estão disponíveis os seguintes
canais: Ministério Público do
Trabalho: site (mpt.mp.br) ou
aplicativo (MPT Pardal); se o
caso for em Goiás, o endereço
é prt18.mpt.mp.br e Subsecre-
taria de Inspeção do Trabalho:
Sistema Ipê  (ipe.sit.trabalho.
gov.br). 

Simpósio 
As discussões sobre a atua-

ção estatal na erradicação do
trabalho escravo contempo-
râneo foi tema de discussão
do 1º Simpósio Goiano sobre
Temas Contemporâneos de
Direito e Processo do Traba-
lho da Ordem dos Advogados
do Brasil - Seção Goiás (OAB-
GO), realizado na última sex-
ta-feira (13). 

Representando o presiden-
te da OAB-GO, Rafael Lara
Martins, a secretária-geral Ta-
lita Hayasaki afirmou durante
o evento que a Lei Áurea é
um marco na luta dos direitos
da pessoa humana da história
brasileira. “Hoje, com o avan-
ço e incorporação acelerada
de novas tecnologias nas re-
lações de trabalhos, é notório
inferir que precisamos de no-
vas ‘Leis Áureas'", provoca.
Para ela, “são necessárias no-
vas leis que garantam a re-
gulamentação e a efetiva fis-
calização das atividades tra-
balhistas contemporâneas”.

Já o titular do Instituto
Goiano de Direito do Trabalho
(IGT), Gustavo Afonso Oliveira,
ressaltou a importância do re-
torno aos eventos presenciais
e afirma que a escravidão não
foi abolida em 1888. “Hoje, as
correntes de ferro foram subs-
tituídas por correntes invisí-
veis de dívida, pobreza, vio-
lência, fome, morte e da loteria
biológica da tecnologia. Essa
é a escravidão moderna e o
trabalho forçado”, pontuou.
(Especial para O Hoje)

As duas empresas
assinaram um
Termo de Ajuste de
Conduta (TAC) com
o MPT-GO

Mais de 70 são resgatados em
condições análogas à escravidão 
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As vítimas atuavam
no plantio manual
de cana-de-açúcar
no interior do
Estado

Família foi
informada que o
Hugol não teria
suporte de
equipamentos para a
cirurgia



A partir da próxima sema-
na, os goianienses vão poder
tirar dos armários os agasa-
lhos. De acordo com especia-
listas, as temperaturas devem
ficar praticamente abaixo de
zero em algumas cidades. Se-
gundo o gerente do Centro de
Informações Meteorológicas
e Hidrológicas de Goiás (Ci-
mehgo), André Amorim, as
temperaturas passarão por
uma instabilidade. 

“Segunda e terça teremos o
avanço de uma frente fria que
vai provocar áreas de instabi-
lidade aqui no estado de Goiás,
ou seja, pequenos picos de chu-
vas em áreas bem localizadas.
Após a passagem da frente fria,
na quarta-feira, teremos o
avanço de um ar frio de origem
polar que vai projetar em toda
a parte centro-sul do Brasil um
ar frio e consequentemente
aqui em Goiás”.

O estado terá temperaturas
bem baixas, que segundo An-
dré Amorim, em cidades como
Jataí chegará próximo a zero
graus e até negativos. “Na re-
gião suldoeste ficarão bem
mais baixas até na região Norte
como em Porangatu, por exem-
plo estamos com estimativa
de temperatura de nove graus”.
A expectativa é que as tempe-
raturas fiquem mais baixas a
partir desta quarta-feira, 18
de maio até a próxima terça-
feira, 24 de maio. 

Com a chegada da massa
de ar polar e consequente-
mente temperaturas mais bai-
xas pode trazer prejuízos ao
produtor rural. “Poderemos

ter um problema com geadas
aqui no Estado. Ela provoca
prejuízo para o produtor rural
porque seca a planta e infe-
lizmente a planta sofre com a

geada porque quando o ar
frio chega em cima dessa ca-
mada fina de água nas plantas
e congela, isso queima as plan-
tas”, explica André Amorim.

Segundo ele, as perdas são
maiores em cultivares como
o milho e também nos horti-
frútis, o que pode fazer au-
mentar ainda mais a inflação
em cima desses alimentos. 

Arrecadação de agasalhos
Com  a chegada do frio é

importante pensar também em
quem não tem condições de
se abrigar em um lugar quen-
tinho, por isso a Organização
das Voluntárias de Goiás (OVG)
já deu início às entregas de co-
bertores para pessoas em si-
tuação de rua. Toda a popula-
ção goiana pode contribuir com
doações para a Campanha
Aquecendo Vidas 2022 - projeto
realizado desde 2019.

A ação foi realizada em vá-
rios pontos da cidade, na última
quinta-feira (12). Neste ano, 70
mil cobertores serão distribuí-
dos a pessoas em vulnerabili-
dade social em todos os 246
municípios goianos. Hoje (16)
mais 300 cobertores serão doa-
dos a famílias vulneráveis de
Aparecida de Goiânia. 

Para complementar as doa-
ções da Campanha Aquecendo
Vidas, a OVG e o Gabinete de
Políticas Públicas Sociais (GPS)
estão arrecadando cobertores
e agasalhos novos e usados
que estejam em bom estado
de conservação, até o dia 25
de maio. (Sabrina Vilela, es-
pecial para O Hoje)

Temperaturas podem chegar próximas de zero
GOIÁS

Cobertores e agasalhos novos e usados que estejam em bom estado de conservação são arrecadados até  dia 25

Daniell Alves 

Aprovada pelo Congresso
Nacional e sancionada pelo
presidente em março, a lei
que definia a cobrança de
uma alíquota única do Im-
posto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS)
sobre o diesel em todo o ter-
ritório deve ser alvo de novos
embates jurídicos. 

Uma resolução do cole-
giado do Comitê Nacional
de Secretários da Fazenda
dos Estados e Distrito Fede-
ral (Comsefaz) permitiu que
estados, apesar de fixar um
valor único, pudessem ga-
rantir descontos, o que pos-
sibilitou, na prática, a ma-
nutenção das mesmas alí-
quotas aplicadas. O governo
federal alega que a medida
prejudica o consumidor e
gera aumentos excessivos.

Na última sexta-feira (13),
o ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), André
Mendonça, suspendeu parte
da resolução do Conselho Na-
cional de Política Fazendária
(Confaz) que trata da cobran-
ça do Imposto sobre a Circu-
lação de Mercadorias e Ser-
viços (ICMS) sobre o diesel. 

Mendonça atendeu ao pe-
dido feito pelo presidente Jair
Bolsonaro, que, por meio da
Advocacia-Geral da União
(AGU), diz que a medida é in-
constitucional por permitir a
diferenciação de alíquotas do

diesel entre os estados, pre-
judicando o consumidor com
aumentos excessivos do com-
bustível. Na decisão, em ca-
ráter liminar, o ministro pe-
diu a manifestação da Câmara
dos Deputados, do Senado e
do Procurador-Geral da Re-
pública (PGR) para decidir a
questão definitivamente, no
plenário da Corte. 

Na decisão, Mendonça dis-
se que a análise preliminar
do caso revela que as regras
definidas pelo Confaz são in-
constitucionais. 

"Parece-me ser patente a
violação aos dispositivos cons-
titucionais invocados, desta-
cando-se a afronta manifesta

ao princípio da uniformidade
pelo estabelecimento do de-
nominado fator de equaliza-
ção, previsto na cláusula
quarta do convênio", afirmou. 

Por meio de nota, após uma
reunião fechada à imprensa,
o Consefaz disse que os se-
cretários estaduais de Fazenda
entendem que o debate deve
ser aprofundado, envolvendo
os procuradores-gerais dos es-
tados e do Distrito Federal,
"de forma a achar a melhor
solução, ou seja, a que de fato
esteja em concordância com
as diretrizes constitucionais,
respeitando a autonomia dos
Estados e contribuindo para
o controle dos preços dos com-

bustíveis, o maior anseio da
população brasileira".

"Vamos recorrer por en-
tender que todos os requisitos
da Lei Complementar nº 192
foram cumpridos", afirmou o
presidente do Comsefaz (Co-
mitê Nacional dos Secretários
de Fazenda dos Estados e do
Distrito Federal), Décio Padi-
lha. "Fixamos uma única alí-
quota, de R$ 1, respeitamos e
aceitamos a monofásica [co-
brança do imposto em apenas
uma fase da cadeia], e utili-
zamos o que a própria lei pre-
via: concessão de benefícios
fiscais, com a finalidade de
equalizar cargas", completou.
(Especial para O Hoje)

O governo federal
alega que a medida
prejudica o
consumidor e gera
aumentos
excessivos

Estados vão recorrer alíquota
única do ICMS sobre o Diesel

Aline Cabral 
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Resolução
permitiu estados
oferecerem
descontos na
alíquota do
ICMS, apesar 
das manutenção
da taxa única

pontos de coleta

2 OVG:  Rua T-14,  Setor

Bueno

2 Palácio Pedro Ludovico Tei-

xeira: Rua 82, nº 400, Centro

2 Junta Comercial do Estado

de Goiás (Juceg): Rua 260, Se-

tor Leste Universitário

2 Corpo de Bombeiros: Ave-

nida C-206, Jardim América

2 Saneago: Avenida Fued José

Sebba, nº 1245, Jardim Goiás

2 Enel: Rua Gileno Godói, 02,

Quadra A37, 505, Jardim Goiás

2 Shopping Bougainville: Rua

9, nº 1855, Setor Marista

2 Shopping Cerrado: Avenida

Anhanguera, nº 10.790, Setor

Aeroviário

2 Associação Comercial e In-

dustrial do Estado de Goiás

(Acieg): Rua 14, nº 50, Setor

Oeste

2 Sebrae: Avenida T-13, 1000,

Setor Bueno
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A agência de proteção
ao consumidor do Peru en-
trou com uma ação civil
contra a petrolífera espa-
nhola Repsol e outras cinco
empresas, duas europeias
e três nacionais, devido a
um vazamento de petróleo
que ocorreu na costa pe-
ruana em janeiro. O país
exige uma indenização de
4,5 milhões de dólares pe-
los danos ambientais cau-
sados na região.

A ação foi apresentada
a um tribunal em Lima,
afirmou neste sábado
(14/05) a agência governa-
mental peruana. Além de
compensar o Estado pelos
danos ambientais causados,
a indenização será desti-
nada a ajudar os afetados
pelo desastre.

Em 15 de janeiro, cerca
de 1,9 milhão de litros de
petróleo vazaram quando o
navio italiano Mare Doricum

descarregou petróleo cru em
um dos terminais da refi-
naria La Pampilla, que a
Repsol opera em Ventanilla,
município de Callao, na re-
gião portuária que faz fron-
teira com a capital Lima.

Num primeiro momen-
to, a Repsol informou que
se tratava de um vazamen-
to de cerca de 25 litros, me-
nos de 1 barril, e que tinha
sido provocada por ondas
produzidas devido uma
erupção vulcânica em Ton-
ga. A empresa chegou a
acusar o governo peruano
de não ter emitido um aler-
ta de tsunami.

Mas dias depois, a em-
presa elevou esse número
para 6 mil barris, embora
finalmente tenha calculado
que seriam 10,4 mil barris,
ainda menos do que a esti-
mativa do governo peruano
de 11,9 mil barris (1,9 mi-
lhão de litros). (ABr)

Peru exige indenização
milionária de 
petrolífera espanhola

DESASTRE AMBIENTAL

O papa Francisco canonizou
neste domingo dez novos san-
tos da Igreja Católica Romana,
incluindo um padre holandês
antinazista assassinado no
campo de concentração de Da-
chau e um monge eremita fran-
cês assassinado na Argélia.

Aos 85 anos e usando ca-
deira de rodas devido a dores
no joelho e na perna, o papa
foi levado ao altar no início
da cerimônia, que contou com
a presença de mais de 50 mil
pessoas na Praça de São Pedro.
Foi uma das maiores aglome-
rações desde a flexibilização
das restrições contra a Covid
no início deste ano.

Francisco mancou em di-
reção a uma cadeira atrás do
altar, mas se levantou para
cumprimentar individualmen-
te alguns participantes. Ele leu
sua homilia sentado, mas ficou
de pé durante outras partes
da missa e realizou a leitura
com voz forte, muitas vezes
saindo do roteiro, e depois ca-
minhou para cumprimentar
os cardeais do Vaticano.

Francisco leu as procla-
mações de canonização sen-
tado em frente ao altar e
ouviu salvas de palmas a
cada um dos dez novos san-
tos proclamados.

Titus Brandsma, que era
membro da ordem religiosa
carmelita e atuou como pre-
sidente da universidade ca-

tólica de Nijmegen, começou
a se manifestar contra a ideo-
logia nazista antes mesmo
da Segunda Guerra Mundial
e da invasão alemã da Ho-
landa em 1940.

Durante a ocupação na-
zista, ele se manifestou contra
leis antijudaicas e pediu aos
jornais católicos holandeses
que não publicassem propa-
ganda nazista.

Ele foi preso em 1942 e man-
tido em prisões holandesas an-
tes de ser levado para Dachau,
perto de Munique, onde foi
submetido a experimentos bio-

lógicos e morto por injeção
letal no mesmo ano, aos 61
anos. Ele é considerado um
mártir, tendo morrido pelo que
a Igreja chama de "ódio à fé".

O outro novo santo conhe-
cido é Charles de Foucauld,
um nobre francês, soldado,
explorador e geógrafo do sé-
culo XIX que mais tarde pas-
sou por uma conversão e se
tornou padre, vivendo como
eremita entre os pobres ber-
beres no norte da África. Ele
publicou o primeiro dicionário
tuaregue-francês e traduziu
poemas tuaregues para o fran-

cês. De Foucauld foi morto
durante uma tentativa de se-
questro por invasores beduí-
nos na Argélia em 1916.

Entre os outros oito que fo-
ram canonizados neste domin-
go estão Devasahayam Pillai,
que morreu por se converter
ao cristianismo na Índia do
século 18, e Cesar de Bus, um
padre francês do século 16 que
fundou uma ordem religiosa.

Os outros eram dois padres
italianos, três freiras italianas
e uma freira francesa, todos
tendo vivido entre os séculos
XVI e XX. (ABr)

Cerimônia contou
com mais de 50 mil
pessoas na Praça
de São Pedro

Papa canoniza dez santos,
incluindo padre holandês

A Rússia atacou posições
no leste da Ucrânia neste do-
mingo, disse o Ministério da
Defesa do país, enquanto tenta
cercar as forças ucranianas
na batalha por Donbas e se
defender de uma contraofen-
siva em torno da estratégica
cidade de Izium, que é con-
trolada por russos.

Em reunião na Alemanha,
o secretário-geral da Organi-
zação do Tratado do Atlântico
Norte (Otan) disse que a Ucrâ-
nia pode vencer a guerra, pe-
dindo mais apoio militar e
aprovação rápida das solici-
tações de Finlândia e Suécia
para ingressar na aliança.

A Ucrânia obteve uma série
de sucessos desde o início da
invasão russa em 24 de feve-
reiro, forçando os comandan-
tes russos a abandonar o avan-
ço sobre a capital Kiev antes
de obter rápidas vitórias e ex-
pulsá-los de Kharkiv, a segun-
da maior cidade da Ucrânia.

A invasão de Moscou, que
o país chama de "operação es-
pecial" para desarmar a Ucrâ-
nia e protegê-la dos fascistas,
abalou a segurança na Europa.
Kiev e seus aliados ocidentais
dizem que a questão do fas-
cismo é um pretexto infun-
dado para uma guerra de
agressão não provocada.

O presidente da Finlân-
dia, que compartilha uma
fronteira de 1.300 quilôme-
tros com a Rússia, confirmou
no domingo que seu país irá

solicitar ingresso na Otan,
uma grande mudança polí-
tica provocada pela invasão
da Rússia. O partido atual-
mente no poder da Suécia
seguiu o exemplo.

Desde meados de abril,
as forças russas concentra-
ram grande parte de seu po-
der de fogo na tentativa de
capturar duas províncias do
leste conhecidas como Don-
bas, depois de não conse-
guirem tomar Kiev.

Uma avaliação da inteli-
gência militar britânica disse
que a Rússia perdeu cerca de
um terço da força de combate
terrestre que havia sido im-
plantada em fevereiro. Sua
ofensiva em Donbas ficou "sig-
nificativamente atrasada" e é
improvável que faça avanços
rápidos nos próximos 30 dias,

segundo a avaliação.
"A guerra da Ucrânia não

está indo como Moscou havia
planejado", disse o secretá-
rio-geral da Otan, Jens Stol-
tenberg.

A Ucrânia recebeu um im-
portante apoio moral com a
vitória no festival Eurovision
na noite de sábado, um triunfo
visto como sinal da força do
apoio popular à Ucrânia em
toda a Europa.

O presidente ucraniano Vo-
lodymyr Zelenskiy saudou a
vitória, mas disse que a situa-
ção em Donbas continua mui-
to difícil e que as forças russas
ainda estão tentando assegu-
rar algum tipo de vitória mi-
litar em uma região devastada
pelo conflito desde 2014. "Eles
não estão contendo seus es-
forços", disse .(ABr)

Conflitos prosseguem na
região ucraniana de Donbas

LESTE EUROPEU

Ucrânia tenta se defender de forças russas na cidade de Izium
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Pela primeira vez,
uma santa do
Uruguai. Entre os
canonizados está um
padre holandês
morto por nazistas

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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Lanna Oliveira

Há quem viaja para conhecer no-
vas culturas, há quem goste de se
aventurar por belas paisagens, mas
já imaginou aliar tudo isso à magia
de degustar bons vinhos? Isso é o
que propõe o Vinhedo Girassol, per-
mite que o viajante faça uma ver-
dadeira imersão na história, nos
aromas e nos sabores da vitivini-
cultura. Há poucos quilômetros de
Goiânia, o espaço traduz o cresci-
mento do enoturismo e apresenta
aos turistas, que querem conhecer
mais a fundo a cultura do vinho,
expedições na região rural.

O cerrado entrou na rota do cultivo
de uvas, e nos arredores de Brasília
já é possível encontrar vinhedos que
possuem uma produção de qualidade.
É o caso do Vinhedo Girassol, locali-
zado a 180 km da capital goiana, que
possui 2,4 hectares de uvas Syrah e
0,8 hectares para cultivo de uva de
mesa, em um cenário natural e con-
vidativo. Para proporcionar uma ex-
periência diferente, o vinhedo oferece
visitas com guia especializado em
cultivo de videiras e no mercado dos
vinhos, passeio no mirante da mon-
tanha, além de visita à cachoeira e
piscinas naturais.

A região centro-oeste está agre-
gando muito ao cenário dos vinhos
nacionais, onde os vinhos finos de
colheita de inverno se constituem
em uma nova categoria e vem en-
cantando a todos. Atividade em ex-
pansão em Goiás, foi tema, recente-
mente, fórum de debates da Comis-
são de Turismo da Assembleia Le-
gislativa de Goiás. Na ocasião eles
ressaltaram o compromisso e a im-
portância do poder público incenti-
var a produção. O gerente da Seapa,
Ricardo Carneiro tratou da vitivini-
cultura como um pilar da economia,
com um acréscimo de 10% em 2021.

Entre as 56 propriedades existentes
em Goiás, o Vinhedo Girassol locali-
zado no Distrito de Girassol, município
de Cocalzinho (GO), se destaca. Ele
foi fundado pelo empresário Melchior
Resende, um dos pioneiros no plantio
de videiras na região, hoje adminis-
trado pelos filhos Paulo, Sérgio, Hen-
rique e Anamaria, sendo que Sérgio
está à frente das áreas de Enoturismo,
Enologia e pelas inovações no cultivo
das videiras da propriedade. Ele atua
no mercado dos vinhos há mais de
15 anos e atesta uma grande mudança
na qualidade dos vinhos brasileiros. 

A introdução destas novas regiões
produtoras, certamente foi respon-
sável pela mudança significativa do
vinho no Brasil. Essa nova perspectiva
agrega muita qualidade e a cada novo
vinhedo, torna a região mais char-

mosa, atraente e próspera. Assim, fo-
menta-se o turismo da região, fortalece
a economia e apresenta a cultura
local. O enoturismo inclui uma viagem
na gastronomia, na arte, nas paisagens
e no povo do lugar. É muito mais do
que se vê, é um verdadeiro mergulho
na nossa própria história.

Um brinde à programação
enoturística

Os amantes de vinhos terão, nos
próximos sábados, a oportunidade
de vivenciar uma experiência enotu-
rística única. O Vinhedo Girassol dará
continuidade ao calendário de pas-
seios na plantação de uvas Syrah,
principal matéria-prima do Terroir
Girassol Syrah, vinho de rótulo autoral
produzido pela fazenda. O Wine Tour
ainda inclui um almoço completo
com serviço de sommelier e trilhas
naturais, de onde os visitantes poderão
desfrutar das belezas e calmarias que
as paisagens do Cerrado oferecem.

Os próximos passeios estão pro-
gramados para os dias 21 e 28 de
maio. As atividades começam por vol-
ta das 10h com uma breve apresen-
tação da Fazenda Girassol. Logo após
todos os participantes são convidados
a visitarem os vinhedos, onde poderão
tirar fotos, curtir a natureza e apren-
der tudo sobre o cultivo das uvas.
Em seguida, há uma caminhada de
300 metros até o Mirante da Monta-
nha, que oferece uma vista privile-
giada de 360 graus de toda a região
da Serra dos Pireneus.

O almoço completo está progra-
mado para ser servido às 13h30 e
conta com entrada, prato principal e
sobremesa. A escolha do cardápio
está relacionada com a harmonização
do vinho da casa, o Terroir Girassol
Syrah. Após o almoço, os participantes
poderão desfrutar de uma progra-
mação livre, conhecendo a Cachoeira
Girassol, relaxando à sombra das ár-
vores ou se aventurando pelo em-
preendimento até o momento da volta
para casa depois de aproveitar um
dia mais que especial.

De acordo com Sérgio Resende,
tradição e qualidade sempre fize-
ram parte da história do Vinhedo
Girassol. “Os visitantes ficam en-
cantados com as paisagens, que
possui muitas montanhas, cachoei-
ras e árvores variadas. Além disso,
se surpreendem ao degustarem o
Terroir Girassol Syrah, que possui
uma grande complexidade de aro-
mas e tem se destacado de maneira
positiva entre o público e a crítica.
A bebida é ideal para harmonizar
com bacalhau, arroz de pato, risoto
de funghi, carnes e bifes altos acom-
panhados de molho madeira”, res-
salta. (Especial para O Hoje)

Nada melhor do que aliar cultura, aventura, belas paisagens, gastronomia e um bom vinho

Faz parte da programação um almoço com cardápio harmonizando com o vinho da
casa, o Terroir Girassol Syrah, com serviço de sommelier e trilhas em meio à natureza

Os turistas embarcam em uma viagem pela história da produção e pelo cultivo das uvas
Syrah no Vinhedo Girassol, que fica a poucos quilômetros de Goiânia, em Cocalzinho

Um brinde ao enoturismo

GOIÂNIA, SEGUNDA-FEIRA, 16 DE MAIO DE 2022
ohoje.com
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O Clone
lobato só pede informa-

ções, mas não consegue subir
no apartamento dos filhos. Vai
até o bar e pede uma bebida.
O porteiro avisa Monique que
um homem está rondando. lo-
bato vai à boca comprar pó.
Tião manda recados para Jura,
que não quer nem saber. li-
diane pede o divórcio ao saber
que o segundo exame de dNA
deu positivo. Mel, em crise de
abstinência, pede que tirem o
filho do quarto. Yvete tem de-
sejos por joias.

Quanto Mais Vida, Melhor
Guilherme freia o carro e

evita uma batida. Neném es-
colhe Tina para jogar. Paula e
Juca descobrem que foram
enganados por Odete. Roni
alerta Neném sobre Tina. Gui-
lherme tem lapsos de memó-
ria e fica preocupado. Neném
se acerta com Tina.Gabriel
avisa que a banda de Murilo
foi chamada para um progra-
ma de TV e tenta fazer as pa-
zes com Flávia, ingrid e Vanda.
O time de Tina e Soraia ganha
o campeonato. 

Amanhã é para sempre
Gonçalo fica chocado com

a notícia e diz para Camilo
que escolheu o pior momento
para anunciar seu compro-
misso, pois ficou claro que ele
não se importa com o que
está acontecendo com sua
irmã. Aníbal conta ao pai que,
embora pareça impossível, Ca-
milo está se sacrificando pelos
Elizalde e que se não aceitar
se casar com lovely eles per-
derão a parceira com a Power
Milk e o apoio de Franco San-
toro para resgatar liliana. 

Mar de Amora
O diretor do presídio infor-

ma a Victor Manuel que haverá
um novo julgamento, e que
mais anos de detenção se so-
marão a sua condenação por
ele ter tentado fugir. Salvador
é colocado em liberdade. Coral
jura que Santos não se casará
com Oriana, já que leon o ma-
tará assim que puder. O mal
estar de Coral continua au-
mentando, e sua dor de cabeça
está cada vez pior e mais fre-
quente. Todos na Praia Escon-
dida estão agradecidos.

Pantanal
José lucas oferece carona

para uma moça, mas acaba
sendo assaltado por ela e dois
comparsas. Filó fica devastada
ao ser informada por Ari que
Quim morreu. José leôncio
ordena seus funcionários a
fazerem uma roda de viola
para homenagear Quim e
Tião. José lucas dá queixa do
assalto e do roubo de seu ca-
minhão e da boiada para o
guarda rodoviário. José leôn-
cio decide ir em busca do pai.
levi beija Muda.

RESUMO
t
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Pioneirismo e
representatividade
Antes do dia 
internacional contra 
a homofobia e a transfobia, as
ativistas trans compartilham 
suas vivências e lutas

Guilherme de Andrade

O ‘Papo Xadrez’ recebe,
nas vésperas do dia inter-
nacional do combate contra
a homofobia, transfobia e
bifobia, a psicóloga Beth
Fernandes e a advogada
Amanda Souto, ambas mu-
lheres trans e ativistas pela
causa. Na transmissão de
hoje (16), vamos conhecer
as trajetórias de vida de
ambas, seja no campo pro-
fissional ou no pessoal, e a
partir desse ponto discutir
as dificuldades e opressões
que são impostas à elas, e
tantas outras, enquanto pes-
soas trans.  

Roberta Fernandes de
Souza, conhecida como
Beth Fernandes, é psicó-
loga e ativista política.
Com mais de 20 anos de
carreira, ela já atuou como
professora universitária e
também na produção aca-
dêmica, pensando temas
como: saúde pública da
população trans, tráfico
de pessoas e sexualidade.
Na política ela já alcançou
algumas posições de pres-
tígio como: Presidente do
Conselho Municipal da
Mulher de Goiânia, Presi-
dente da Associação de
Travesti e Transexuais de
Goiás e Conselheira Esta-
dual da Mulher. 

Amanda Souto Baliza, é
advogada, mulher trans e
lésbica. Ela se tornou a pri-
meira mulher trans a ocu-
par posições de comando
na Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB). Sua atuação
alcança o nível regional e
também nacional: Amanda
é Coordenadora na Aliança
Nacional LGBTI+, Diretora
na Associação brasileira de
famílias homotransafetivas
e Vice presidente da Comis-
são de Diversidade Sexual
e de Gênero do Conselho
Federal da OAB.

Ambas, Amanda e Beth,
aliam as posições políticas
que alcançaram de forma
pioneira com o ativismo co-
tidiano pela causa trans.  

Nas últimas
transmissões

O ‘Papo Xadrez’ alcança
seu décimo terceiro episó-
dio com a psicóloga Beth
Fernandes e a advogada
Amanda Souto. As trans-
missões até aqui contam
com conversas envolventes
e revelações inéditas por
parte dos convidados. Seja
os compositores Matheus
DiPadua e Edu Moura que
cantaram escritos ainda não
publicados, ou seja o advo-
gado Djalma Rezende que
falou de violências que pas-
sou em sua infância: o ‘Papo
Xadrez’ garante encontros
marcantes, mas sempre
num tom respeitoso.  

No último episódio, o
cantor e preparador vocal
Adhemar Rocha falou sobre
vida e morte, e também so-
bre fé. Ele se emocionou
ao falar sobre a morte pre-
coce de seu amigo e colega
de trabalho Gabriel Diniz,
e revelou também, em pri-
meira mão, sobre a luta
que passou durante a pan-
demia que o levou inclusive
a tentar suícidio. Sem medo
de quebrar o tabu, ele ex-
plica: "esse assunto deve
ser falado sim, é questão
de saúde pública!”. 

Um novo episódio vai
ao ar, ao vivo, toda segun-
da-feira às 19 horas. Você
tem acesso a todas as trans-
missões que já acontece-
ram até aqui pelo canal
YouTube Papo Xadrez. (Es-
pecial para O Hoje)

A advogada Amanda Souto e a psicóloga Beth Fernandes são
as convidada de hoje do podcast ‘Papo Xadrez’ no YouTube

Caio Fleury defende
que a dieta Cetogênica
não deve ser encarada

como uma mera
tendência fitness ou

atalho para o
emagrecimento

LIVRARIA
t

No lançamento ‘Dieta Ce-
togênica – Como aumentar
sua saúde, longevidade, pro-
dutividade e bem-estar’, o nu-
tricionista Caio Fleury apre-
senta os benefícios da dieta
cetogênica, o mais antigo pa-
drão alimentar da humani-
dade, baseado em alimentos
baixos em carboidratos e ri-
cos em gorduras e proteínas.
A partir de lições valiosas,
ele apresenta aos leitores os
benefícios de uma dieta ba-
seada principalmente em gor-
duras boas e proteínas.

Os hábitos alimen-
tares dos seres huma-
nos mudaram drasti-
camente ao longo do
tempo. Nossos antepassa-
dos caçavam e plantavam o
que comiam. As refeições
eram baseadas principal-
mente em plantas e proteína
animal. Um contexto bem
diferente do que pode ser
observado hoje, especial-
mente com o consumo de
industrializados e um volu-
me elevado de carboidratos.

Assim como a famosa
dieta ‘Low Carb’, a Cetogê-
nica tem como objetivo re-
duzir o consumo de car-
boidratos e ultraprocessa-
dos, perder peso e como
consequência disso, con-
quistar uma vida mais sau-
dável. Primeira a tratar do
tema pelo viés cientifico
no Brasil, a obra reforça
que este método alimentar
é mais que uma dieta, é
um estilo de vida.

“Essa estratégia não ape-
nas favorece o emagrecimen-
to rápido e saudável mais do

que qual-
quer outra
dieta, como reduz a fome mais
do que qualquer outra dieta
focada no emagrecimento, e
por isso ela vem crescendo
tanto em popularidade no
Brasil e mundo afora.” (Dieta
Cetogênica, pg. 16)

Na obra, o nutricionista
aborda também o jejum in-
termitente, a importância
do sol para a saúde e de
uma rotina de exercícios fí-
sicos, além de ensinar o jeito
certo de começar esta tran-
sição alimentar, desintoxicar
o corpo e ter a famosa ‘bar-
riga tanquinho’.

Fleury defende que a die-
ta Cetogênica não deve ser
encarada como uma mera
tendência fitness ou atalho
para o emagrecimento. Au-

tor dos livros ‘Dieta
Low-Carb’ (2018) e ‘A

Dieta dos Nossos Ancestrais’
(2012), ambos lançados pela
Matrix Editora, o nutricio-
nista tem como missão ofe-
recer aos brasileiros conteú-
dos sobre saúde que esta-
vam disponíveis apenas em
outros idiomas.

O autor
Caio Fleury é escritor, nu-

tricionista, palestrante, ad-
ministrador com bacharela-
do em Business Manage-
ment pela Griffith University
em Queensland – Austrália
(2008), apresentador do pod-
cast e canal do YouTube ‘Die-
ta Low Carb com Caio Fleu-
ry’, além de pesquisador da
literatura científica sobre
nutrição e saúde.

Um retorno à 
alimentação ancestral

GOIÂNIA, SEGUNDA-FEIRA, 16 DE MAIO DE 2022
ohoje.com

Amanda e Beth
aliam posições
políticas pioneiras
com ativismo

Em livro com abordagem inédita no País, nutricionista Caio
Fleury mostra que rotina alimentar baseada no baixo
consumo de carboidratos é mais que uma tendência fitness



Durante a 20ª Semana Na-
cional de Museus, que, em
2022, ocorre entre 16 e 22 de
maio com o tema ‘O Poder
dos Museus’, o Museu da Lín-
gua Portuguesa, instituição
do Governo do Estado de São
Paulo, promove três ativida-
des especiais virtuais, uma
delas em parceria com a Pina,
que visam mostrar a impor-
tância desses espaços para a
sociedade. São um vídeo, um
debate e um livro que salien-
tam o poder transformador
de museus na comunidade
em que estão inseridos. 

Vídeo-visita 
No dia 18 de maio (quar-

ta-feira), o Museu da Língua
Portuguesa, em parceria com
a Pina, lança o vídeo-visita ‘A
Cidade em Palavras e Ima-
gens’. O projeto, idealizado
pelos núcleos educativos de
ambas as instituições, propõe
um olhar sobre a cidade a
partir das informações conti-
das na paisagem urbana, ques-
tionando de que forma elas
podem aproximar ou afastar
as pessoas de determinados
espaços ou territórios.  

O ponto de partida são as
obras dos acervos de ambos

os museus, que, inclusive, são
vizinhos, os dois estão locali-
zados no bairro da Luz, no
centro de São Paulo. 

Do Museu da Língua Por-
tuguesa, por exemplo, são cap-
tados o pixo de GG, do grupo
Sustos, e o poema ‘Cidade City
Cité’, de Augusto de Campos.
Da Pina, por sua vez, ‘Prestes
Maia 47’, de Julio Bittencourt,
e ‘Sem Título (Um Passo à
Frente e uma Vida Acima das
Expectativas)’, de Ricardo Bar-
cellos, são destacadas. 

Trabalhos do artista Daniel
Merlim, presente em ambas as
instituições, também estão na

produção. O vídeo-visita, que
tem cerca de 25 minutos de
duração, estará disponível nos
canais do YouTube do Museu
da Língua Portuguesa e da Pina.  

Carta
No dia 16 de maio (segun-

da-feira), das 14h às 16h, ocor-
re a mesa redonda ‘O poder
transformador dos museus a
partir dos 50 anos da Decla-
ração de Santiago’. A carta
de 1972 lançou as bases para
o alargamento da dimensão
social dos museus, passando
a defender que o território e
seus habitantes têm papel

fundamental na construção
colaborativa e participativa
das memórias.  

O impacto dos museus no
desenvolvimento da comu-
nidade local, o conceito de
‘museu cidadão’ e as adapta-
ções necessárias para a im-
plantação de um museu em
uma determinada sociedade
serão alguns temas abordados
no evento, que será transmi-
tido pelo YouTube do Museu
da Língua Portuguesa. Sem
a necessidade de inscrição
prévia, é destinado a profis-
sionais de museus, especia-
listas, estudantes do campo
museal e demais interessados. 

Quem participa
Participam Marília Bonas

(diretora técnica do Museu da
Língua Portuguesa), Maurício
Rafael (assessor técnico de Di-
retoria do IDBrasil, organização
social que gerencia o Museu
do Futebol e o Museu da Língua
Portuguesa), Camilo de Mello
Vasconcellos (professor do Pro-
grama de Pós-Graduação Inte-
runidades em Museologia da
Universidade de São Paulo) e
Suzy da Silva Santos (da Se-
cretaria de Estado da Cultura
e Economia Criativa).  
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Do cafezal à ONU
da infância humilde nos

cafezais do interior de São
Paulo ao reconhecimento
mundial, com obras em exi-
bição na sede da Organização
das Nações unidas (ONu),
em Nova York. Esse é o fio
condutor da aula ao vivo e
on-line ‘Portinari para todos:
do cafezal à ONu’, que o MiS
Experience promove nesta
segunda-feira (160, às 19h.
O encontro é gratuito e vol-
tado para o público em geral,
para acompanhar é neces-
sário fazer inscrição prévia
no site mis-sp.org.br. Quan-
do: Segunda-feira (16). Onde:
mis-sp.org.br. Horário: 19h.

Apoio aos ucranianos
O World unite for ukraine,

um movimento global que
une milhões de pessoas em
todo o mundo para apoiar
os ucranianos, faz a trans-
missão de um concerto de
música via streaming de mais
de 90 minutos nesta segun-

da-feira (16). Transmitido para
mais de 25 países, o evento
conta com músicas de Pink
Floyd, AJR, Pat McGee band
e Crash Test dummies, entre
outros, além de aparições
dos atores liev Schreiber, Pej
Vahdat, a artista multimídia
nascida na ucrania, Janina
Pedan e outras celebridades
dos EuA, ucrânia e outros
países. Quando: Segunda-fei-
ra (16). Onde: boxoffice.man-
dolin.com. Horário: 20h.

Mulheres no samba
Em 2022, o Movimento

Mulheres na Roda de Samba
se fortalece com a produção
de um vídeo em homenagem
a sambista carioca Alcione.
Material que reúne 26 mu-
lheres, entre cantoras e per-
cussionistas, de várias expe-
riências, é veiculado nesta
segunda-feira (16), às 21h,
pelo YouTube. Anteriormente
em formato de eventos pre-
senciais, a edição deste ano

é gravada e disponibilizada
online, em função da pan-
demia e as restrições à épo-
ca. Quando: Segunda-feira
(16). Onde: youtube.com/mu-
lheresnarodadesamba.go.
Horário: 21h.

Cultura na periferia
Ocorre entre essa segun-

da-feira (16) e 22 de maio,
o ‘REGENERA VERA’ em uma
das maiores periferias de
Goiânia. O projeto traz à
tona a cultura da regene-
ração, aquilo que modifica
positivamente um coletivo
e reflete nas transforma-
ções individuais. Realizado
pelo Vera Cult Ponto de Cul-
tura, as atividades consis-
tem em música, moda, cu-
linária, hip hop, artesanato
e audiovisual e atendendo
a públicos variados do in-
fantil à melhor idade. As
atividades são gratuitas e
transmitidas no YouTube.
Quando: Até 22 de maio.
Onde: youtube.com/Nosso-
VeraJornal. Horário: 19h30.

Movimento Mulheres na Roda de Samba reúne 26 
mulheres para homenagear a sambista carioca Alcione
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Eslovênia 'barra' Natália
em jantar e ex-BBB reage

Eslovênia e Natália não se
aproximaram muito durante
o 'bbb 22'. Ao responder per-
guntas ao lado do namorado,
lucas bissoli, com Matheus
Mazzafera, a miss falou sobre
ex-colegas de confinamento
que convidaria para jantar.
Natália rebateu a fala de Es-
lovênia. "uai gente, errada
não está! é questão de afini-
dade e de verdade não há
problema nenhum nisso. E
isso não quer dizer que a
pessoa queira o mal da outra,
só que não tem afinidade o
suficiente para um convite
tão pessoal", escreveu. (Pu-
repeople)

Karol Conká avalia possi-
bilidade para participar de
'A Fazenda'

Karol Conká teve uma par-
ticipação polêmica no 'bbb
21'. dona do recorde de re-
jeição em um Paredão, com
99,17% dos votos, a cantora
avaliou se participaria do 'A
Fazenda 14'. Em uma entre-

vista ao canal do YouTube
'Chupim Metropolitana', Karol
respondeu uma série de per-
guntas enviadas especial-

mente a ela. Sobre 'A Fazen-
da', a cantora respondeu:
"Acho que não [aceitaria], eu
ia me estressar um pouco.

Talvez até fosse tranquilo [pe-
los bichos], mas é muita bai-
xaria, eu não me encaixo, as
pessoas acham que eu sou
barraqueira, mas eu não sou",
explicou. (Nathalia duarte,
Purepeople)

Dado Dolabella é agredido
com paulada nas costas a
mando de marido traído

Após ter seu nome envol-
vido no fim do casamento
de Wanessa Camargo e Mar-
cus buaiz, veio à tona o mo-
tivo pelo qual dado dolabella
foi agredido em Alto Paraíso,
na Chapada dos Veadeiros,
em Goiás, onde vive há al-
guns meses. de acordo com
o colunista leo dias, do ‘Me-
tropoles’, o ator foi agredido
a pauladas a mando do ma-
rido de uma mulher com a
qual o ator teria tido um af-
fair.Segundo o documento,
o ator recebeu uma paulada
nas costas quando estava em
uma praça da cidade. Ele in-
formou que não conseguiu
identificar o agressor. (laís
Fernandes, Purepeople) 

CELEBRIDADES

Luísa Sonza relembrou
uma época de sua vida na
qual as pessoas não pou-
pavam xingamentos a ela
nas ruas. No sábado, Whin-
dersson se posicionou a res-
peito do assunto. No Twitter,
Whindersson compartilhou
um post de um rapaz fa-
lando que, se Luísa passou
pelos xingamento, foi culpa

do humorista. "Doa quem
doer. Whindersson Nunes
foi responsável por isso.
Não só por não negar, mas
sim por na época fazer pia-
da de corno e dar a enten-
der. Depois de quase 2 anos
só desmentir a situação,
Luísa sempre te apoiei len-
da", escreveu o rapaz. (Nat-
halia Duarte, Purepeople) 

Whindersson assume culpa 
por ataques à Luísa Sonza

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

Sua energia de encerrar ciclos
pode estar grande, portanto você
pode direcionar sua concentração
para resolver problemas com
grande capacidade administrativa.
Você conquistará êxito por meio
da sua perseverança. Ótimo dia
para avançar em seus propósitos
e também para fazer planos.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

O dia potencializa as relações,
mas tome cuidado para não in-
vadir o espaço alheio. Saiba usar
essa energia para motivar e liderar
de forma amorosa, e isso te fará
ganhar muito nas suas relações,
principalmente amorosas. Além
disso, propostas de trabalho ou
sociedades podem surgir.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

O dia pode trazer êxito, cura
ou progresso, principalmente em
relação à organização da rotina
ou do trabalho, mas é preciso
manter a consciência do desapego
ou a simplicidade. Tome cuidado
com a persistência em atitudes
erradas ou em hábitos nocivos.
Você pode acabar adoecendo.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

O dia pode trazer a possibili-
dade de você se libertar de algo
negativo. Mantenha a postura de
coragem. Você pode viver uma
grande alegria se conseguir de-
sapegar de ideias ou sentimentos
limitadores. Cuidado com paixões.
é momento de evitar sentimentos
extremistas ou radicais.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

A lua Cheia pode te deixar
mais reflexivo em relação ao que
deseja para si mesmo. um leve
mal-estar pode te acompanhar.
Valerá a pena descansar um pou-
co. O momento pede mais flexi-
bilidade para crescer, portanto as
trocas podem ser positivas. Não
fique esperando a vida acontecer. 

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

O dia traz mensagens e novi-
dades, mas vale a pena refletir
antes de aceitar propostas, até
porque nem tudo será confiável.
Além disso, essa lua Cheia pode
revelar novos caminhos e novos
aprendizados nos quais você de-
veria apostar; seus dons artísticos
ou intuitivos podem vir à tona.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

Você poderá avançar sobre
seus planos e conquistar o que
deseja se tiver dedicação e disci-
plina. Hoje o dia pode te sobre-
carregar, mas saiba realizar ativi-
dades que te satisfazem e trazem
crescimento e prosperidade. Não
perca tempo com tarefas ou pes-
soas negativas ou que apenas su-
gam a sua energia.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

A lua, no seu signo hoje, pode
trazer uma intuição grande, por-
tanto sua mente estará mais clara,
porque você também está vendo
com o coração. Além disso, você
pode ampliar seus relacionamen-
tos sociais ou profissionais porque
estará participando mais efetiva-
mente da vida em sociedade. 

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

Você pode se sentir instável
hoje, além de indeciso. Cuidado
para não ficar fora da realidade
por muito tempo, porque pode
acabar perdendo algum compro-
misso importante ou se tornar
muito esquecido. Se conseguir
manter sentimentos elevados.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

Quanto mais confiante estiver
nas suas ideias, mais poderá levar
essa estabilidade e essa segurança
aos demais. Sua força de realiza-
ção é grande hoje. Os amigos po-
dem ser grandes aliados. Tome
cuidado com dúvidas. No dia de
hoje, pode ser interessante tomar
decisões que tragam liberdade.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

O dia traz intuição e uma visão
elevada das coisas, mas é inte-
ressante mais observar do que já
chegar a conclusões precipitadas.
Sua saúde pode estar assegurada,
mas é preciso manter certa disci-
plina. Você pode começar a con-
viver com pessoas novas no tra-
balho ou na vida social. 

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

O dia traz a força e a estabili-
dade emocional necessárias para
que você leve conforto e segu-
rança aos outros. uma viagem
pode acontecer, trazendo mais
ânimo, vigor e restabelecendo
suas energias. Existe sensibilidade
e fertilidade, portanto permita
que suas ideias sejam realizadas.

Museu da Língua Portuguesa apresenta a língua como uma
manifestação cultural viva, rica, diversa e em constante construção

Museu da Língua Portuguesa destaca
a Semana Nacional de Museus 
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Ângela Macário

Ciete Silverio



16 n Essência

Lanna Oliveira

Você sabe qual o vínculo
entre a engenharia e o Stand
Up Comedy? Eu te digo, o
nome é Renato Albani. Pou-
cos sabem que o comediante
é engenheiro por formação
e foi ali que descobriu que
era a comédia que fazia sen-
tido para sua vida. E sim, ele
acertou na carreira escolhida,
hoje ele deixa risadas por
onde passa. Risadas estas,
que os goianos poderão ex-
perimentar nos dias 28 de
maio em Goiânia, às 19h e
dia 29 em Anápolis, às 18h.
O público conhecerá o show
‘Me Tornei Quem Eu Mais Te-
mia’, no qual ele conta sobre
sua nova fase de vida.

O capixaba Renato Albani,
conhecido por compartilhar
em seus textos a parte cômica
dos romances vividos por um
cara solteiro na cidade de São
Paulo, agora vive outro mo-
mento. E é disso que o novo
show se trata, um solteiro
convicto que agora namora.
Em ‘Me Tornei Quem Eu Mais
Temia’ ele compara seus dois
momentos e como ele hoje
vive coisas que jurou nunca
viver. Autobiográfico, o show
de comédia promete boas his-
tórias e muitas risadas para
o público goiano. “É bom ver
como o mundo dá voltas (ri-
sos)”, diz Renato.

Com quase uma década na
comédia, ele relembra seu iní-

cio. “Em algum momento de
2009, conheci o Stand Up Co-
medy, mas continuei na en-
genharia porque se desse tudo
errado, pelo menos, eu seria
engenheiro. O que não quer
dizer nada, né? Quando me
formei em engenharia, me
mudei para São Paulo para
viver de comédia. Meu pai fi-
cou maluco quando falei que
iria para São Paulo para con-
tar piada, mas decidiu me in-
centivar”. E desde então ele
tem se dedicado à carreira e
tornou-se um dos nomes mais
relevantes do cenário.

Inspiração
Parte do ranking dos

mais requisitados, Albani se
inspirou em quem hoje são
mais que seus colegas de
trabalho, são seus amigos.
“O primeiro Stand Up bra-
sileiro que eu vi era o pes-
soal do CQC. Na comédia
sou muito fã do Jim Carrey,
Tom Cavalcante, Chico Any-
sio. Também queria muito
parecer com o Fábio Rabin,
mas não tenho nada a ver
com ele, meu humor é dife-
rente, mas eu dava muita
risada e achava que tinha
que ser parecido, até copia-
va o jeito dele no palco. Hoje
somos amigos”, comemora.

Terceiro show solo de
Renato Albani, o espetáculo
‘Me Tornei Quem Eu Mais
Temia’ será apresentado no
Teatro Goiânia e no Teatro

São Francisco, casas que já
receberam grandes nomes
da comédia. “Espero todos
nos dois shows para curti-
rem comigo. Vou contar um
pouco da vida pós pande-
mia e com certeza vocês
vão dar muita risada”, ter-
mina o humorista. 

Os ingressos estão à venda
no site ingressodigital.com, Li-
vraria Leitura do Goiânia
Shopping e em Anápolis nas
lojas Hunts e DK Store. (Es-
pecial para O Hoje)

Serviço
‘Me Tornei Quem Eu Mais
Temia’ com Renato ALbani
Quando: 28 e 29 de maio
Onde: Rua 23, Nº 252, Setor
Central – Goiânia e Av. Pi-
nheiro Chagas, Nº 405-521,
Setor Jundiaí – Anápolis
Horário: 19h e 18h
Ingressos:
ingressodigital.com, livraria
Leitura do Goiânia Shopping,
lojas Hunts e DK Store
Informações: @culturadori-
so e (62) 99311-9322

O comediante Renato Albani apresenta
em Goiânia e Anápolis o seu show ‘Me
Tornei Quem Eu Mais Temia’, no qual ele
conta sobre sua nova fase de vida

Albani em um novo momento

ESTREIAS

O Homem do Norte (The
Northman, 2022, EuA). dura-
ção: 2h17min. direção: Robert
Eggers. Elenco: Alexander
Skarsgård, Nicole Kidman,
Claes bang. Gênero: Ação, his-
tórico. baseado na obra de
Shakespeare, 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 landnámsöld, no ano de
914, o príncipe Amleth está
prestes atingir maioridade e
ocupar o espaço de seu pai,
o rei Horvendill que acaba
sendo brutalmente assassi-
nado. Cinemark Flamboyant:
15h50, 19h, 22h. Kinoplex
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. 

Doutor Estranho no Multi-
verso da Loucura (doctor
Strange in the Multiverse of
Madness, 2022, EuA). duração:
2h06min. direção: Sam Raimi.
Elenco: benedict Cumber-
batch, Elizabeth Olsen, Rachel
McAdams. Gênero: Fantasia,
ação, aventura. Após derrotar
dormammu e enfrentar Tha-
nos nos eventos de Vingadores:
ultimato, o Mago Supremo,

Stephen Strange, e seu parceiro
Wong, continuam suas pes-
quisas sobre a Joia do Tempo.
Mas um velho amigo que virou
inimigo coloca um ponto final
nos seus planos e faz com que
Strange desencadeie um mal
indescritível, o obrigando a en-
frentar uma nova e poderosa
ameaça. Cinemark Flamboyant:
13h10, 13h40, 14h, 14h20,
14h50, 15h20, 15h40, 16h,
16h30, 16h50, 17h10, 17h40,
18h10, 18h30, 18h50, 19h20,
19h40, 20h, 20h30, 21h, 21h20,
21h40, 22h10, 22h30, 23h20.
Cinemark Passeio das Águas:
12h10, 12h40, 13h10, 13h40,
14h, 14h20, 15h, 15h30, 16h,
16h30, 16h50, 17h10, 17h50,
18h20, 18h50, 19h20, 19h40,
20h40, 21h10, 21h40, 22h10,
22h30, 23h30. Kinoplex Goiâ-
nia: 14h30, 15h, 15h50, 16h20,
17h10, 17h40, 18h, 18h30, 19h,
19h50, 20h20, 20h40, 21h10,
21h40. Cineflix Aparecida: 14h,
15h30, 16h, 16h35, 16h20,
18h40, 19h, 19h10, 21h20,
21h40, 21h50. Cineflix butiti:
15h, 16h20, 16h30, 17h40, 19h,
19h30, 20h20, 21h20, 21h40.

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.

tCINEMA

Renato Albani,
engenheiro civil por
formação, descobriu
na comédia uma
forma de
compartilhar a sua
vida de forma
cômica 

GOIÂNIA, SEGUNDA-FEIRA, 16 DE MAIO DE 2022
ohoje.com

Em 'O Peso do
Talento', Cage
interpreta uma
versão romantizada
de si mesmo. Ele é
Nic Cage, astro de
Hollywood



Victória Vieira

A Covid-19 gerou medo,
angústias, incertezas, ansie-
dade, perdas, crises, entre ou-
tros, esses sentimentos foram
comuns no tempo do isola-
mento social. Infelizmente,
nesse meio tempo, o mundo
foi vítima de grandes impactos
na saúde. A situação foi trau-
matizante e até os dias atuais,
tentamos conviver e recupe-
rar do que vivemos. 

Entre tantas vivências, a
situação socialmente econô-
mica, voltada para o comércio
trouxe inúmeros prejuízos
para aqueles que trabalham
e dependem disso, já que o
lockdown rendeu o fechamen-
to do comércio. Eles não pu-
deram trabalhar para ganhar
sua renda econômica. 

Claro, o auxílio emergencial
oferecido pelo atual governo
foi de extrema necessidade,
porém, não foi o bastante. No
Brasil, 600 reais é praticamente
nulo para sobreviver e susten-
tar uma família. 

Diante desse fator, o jornal
O Hoje traz a história dos fei-
rantes do Mercado Aberto, lo-
calizado na famosa Avenida
Paranaíba, contando sobre as
atuais dificuldades no âmbito
econômico e como está sendo
a volta para o presencial. 

Muitas pessoas já devem
ter ouvido falar da Feira da
Lua, Hippie e até da Feira do
Sol, mas o Mercado Aberto é
o centro das compras de ves-
timentas que vão da categoria
infantil a idosos, calçados, ele-
trônicos, utensílios essenciais,
entre outras coisas, também
podem ser encontradas por
lá. Enquanto os horários de
funcionamento são apenas
para um dia da semana ou
nos sábados e domingos, o
Mercado Aberto é uma feira
especial de segunda à sexta.
O lugar é com dois lados di-
vididos na avenida, em um
grande espaço onde se vê va-
riedades entre as bancas. 

Pandemia e volta ao
presencial 

Nesse ambiente de luta pela
renda, trabalham a Dona Con-

ceição, de 60 anos, o sr. Laércio
Moreira de Paula, de 63 anos,
Marilene dos Santos, de 57, e
seu marido, Carlos Roberto,
de 62, que de vez em quando
trabalham em conjunto. 

Juntando todos os anos de
carreira como feirantes, que
cada um tem no total, equivale
a 102 anos. São 102 anos de
inúmeras experiências, obstá-
culos, batalhas, provações, e
principalmente, bastante von-
tade de vencer na vida. 

“Aqui no Mercado são pes-
soas mais humildes, comer-
ciantes que não tem condições
de ter uma loja e necessitam
vender o produto. São tipo
‘camelô’, pessoas aquelas que
já habilitaram-se dentro do

que faz e do que vive. Alguns
estão aqui por motivos da au-
sência de estudo, outros já
possuem, mas todos vendem
seus produtos de forma qua-
lificada.”, comentou Carlos. 

Quando perguntado sobre
os impactos nas vendas em
razão da pré e pós pandemia,
os quatro comerciantes res-
ponderam a mesma coisa: as
vendas ainda continuam len-
tas, precisando de melhoras
abrangentes. 

“A pandemia como todos sa-
bem trouxe diversas dificulda-
des para os feirantes. Os clientes,
confinados, deixaram de com-
prar. Com a volta presencial,
ainda está um pouco lento, mas
estamos na expectativa de me-

lhora.”, ressaltou Marilene. 

Condições precárias 
Apesar do ambiente de oti-

mismo, a realidade é outra.
Ao andar pelo Mercado Aber-
to, percebe-se um alto nível
de precariedade e descuido
por parte das autoridades go-
vernamentais . 

Os feirantes trabalham em
meio a condições insalubres,
isto é, banheiro sanitário sujo,
carrinhos enferrujados, estru-
turas velhas e deformadas, pa-
redes com pintura descascada
e pichadas, calçadas com bu-
racos de extremo perigo, po-
dendo causar acidentes letais. 

Essas circunstâncias aumen-
tam a prejudicialidade do bem-
estar voltados para o trabalha-
dor e o cliente, atrapalhando
também, o capital, principal
motivo dos feirantes ficarem
horas em pé, muitas vezes, sem
alimentar-se, tentando vender
suas mercadorias. 

A banca da Dona Conceição
é ambientada na primeira par-
te do Mercado, na quadra C,
ela conta à reportagem que há
bastante tempo vem reclaman-
do sobre essas condições pre-
cárias para a prefeitura do es-
tado. “Nós pagamos impostos
mensais de R$ 500, montagem,
aluguel e garagem. E mesmo
assim, não temos retorno. O
nosso local é esse. Todo estra-
gado, desarrumado. Falta me-
lhorias, cuidado por parte deles.
Os fiscais da Prefeitura de
Goiás, ficam por aqui, mas não

fazem nada. Então, as condi-
ções no nosso ambiente não
ajudam. Os carrinhos incomo-
dam, a estética da banca, os
sanitários. Quem vai querer
vir a um lugar desse para fazer
compras? Ninguém”, pontuou. 

O peso da segurança tam-
bém cai sobre eles, ou seja, o
salário dos seguranças é atra-
vés da contribuição no valor
de 40 reais dos próprios fei-
rantes, não só isso, mas a hi-
gienização ao redor das bar-
racas e dos sanitários é depen-
dente deles com apenas um
pequeno material de limpeza
oferecido pelo governo e o res-
to é exclusivamente de cada
um, comprando ou trazendo
direto de casa. Contabilizando
mais um gasto dentre vários. 

“Está cada dia pior. Não te-
mos apoio algum. Quando fica-
mos doentes ou precisamos de
algo é o Valdir (funcionário do
Mercado Aberto) que cuida de
tudo. Ele até tenta ajudar, mas
é muito complicado. São muitas
pessoas. Fazemos vaquinhas
quando a situação é de urgência.
Nossa rede de apoio somos nós”,
disse Conceição. 

Concorrência
A região da 44 fica perto do

Mercado Aberto. Aparentemen-
te concorrentes, os produtos e
o público, além do preço, são
diferentes. A 44 é a maior ven-
da de estoques, tem mais va-
riedades. Nem por isso o Mer-
cado Aberto deixa de vender.
(Especial para O Hoje)
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Negócios

Mesmo em condi-
ções precárias, os
comerciantes não
desistem da única
forma de obter sua
renda

Feirantes batalham para correr
atrás do prejuízo da pandemia

As roupas têm
preços mais
acessíveis para o
público do que nas
lojas reconhecidas e
de grife, que
praticam valores
bem distantes da
renda da maior
parte da população

ohoje.com

Marilene dos Santos é feirante há 30 anos

Calçada com buraco, um perigo no caminho do Mercado Aberto








