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Marconi Perillo diz
que não tem medo
de enfrentar Caiado
Política 6

Goiás registrou no primeiro trimestre de 2022, uma taxa de desemprego
de 8,9%, de acordo com dados divulgados pelo IBGE. O percentual coloca
o Estado com a sétima menor taxa de desemprego do Brasil. Cidades 9

entendendo o 
transtorno obsessivo-

compulsivo (tOC) 

Clay Brites 

Opinião 3

Goiás tem 7º menor desemprego do País
ÍndiCe

Policarpo pode
ser articulador
de Mendanha
Presidente da Câmara de Goiânia,
Romário Policarpo foi incisivo ao
comentar seu destino nas eleições.
Apesar de ainda não ter seu papel
definido, considerou dois impor-
tantes fatores. Política 2

Candidaturas
isoladas dividem
base de Caiado
Entre os pré-candidatos na base
de Ronaldo Caiado, há quem co-
memore a possibilidade, mas
também quem prefira um nome
de consenso. O deputado federal
delegado Waldir Soares considera
o relatório da procuradoria mais
um passo positivo rumo as can-
didaturas isoladas. Política 5

Indústria tem
queda de 46,5
pontos em abril
A produção industrial apresentou
queda em abril de 2022 na com-
paração com março, de acordo
com a CNI. Índice da evolução da
produção ficou em 46,5 pontos,
abaixo dos 50, linha divisória entre
queda e crescimento na compara-
ção com mês anterior. Economia 4
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Leia nas COLunas

Xadrez: Marconi Perillo rea-
parece como pré-candidato
ao governo
Política 2

Jurídica: STJ mantém decisão
do TJGO e permite queima de
palha de cana
Cidades 10

esplanada: 58% dos internau-
tas são favoráveis à liberação
dos jogos de azar no Brasil
Política 6

Jair Ventura 
fala sobre opção
por atacante
Treinador foi simples e obje-
tivo na coletiva após a vitória
diante do Santos e explicou o
porque de sua preferência por
dois jogadores; ele analisou a
vitória, a primeira dentro de
casa, na Série A.
Esportes 7

Com Comando 
interino, Atlético
entra em campo
Pela quinta rodada da fase de
grupos da Copa Sul-Americana,
o Rubro-Negro, que será coman-
dado pelo interino Anderson
Gomes, auxiliar técnico perma-
nente do clube, encara o Anto-
fagasta, no Antônio Accioly.
Esportes 8

Mais de 6 mil são
flagrados bêbados
ao volante em Goiás
Os goianienses estão cada vez mais imprudentes
no trânsito. Neste ano, 6,2 mil já foram autuados
por dirigir sob o efeito de álcool. O número cor-
responde a mais da metade dos registros feitos
em 2021, quando ocorreram 12.183 flagrantes.
Os dados são do Departamento Estadual de

Trânsito de Goiás (Detran-GO). Somente no
último fim de semana, 170 pessoas foram au-
tuadas por embriaguez ao volante durante ações
de reforço da Balada Responsável, em Goiânia.
Ao todo, 2.080 pessoas foram abordadas pelas
equipes de fiscalização e educação. Cidades 11

Avaliado em R$ 26 milhões, o Complexo Viário da Avenida
Jamel Cecílio teve um custo final de R$ 32,5 milhões. Mas foi
inaugurado sem estar completamente finalizado. Cidades 10

Obra da Marginal Botafogo
é entregue sem iluminação

Bar Dodô saiu vencedor do ‘Comida di
Buteco’, que mantém a tradição de raiz
Essência 13

Mídia alternativa se abre
a público com deficiência 
Essência 14

Novo single de Juliette
faz releitura contagiante 
Essência 16

Essência

Pedro Pinheiro

Pedro Pinheiro



Um levantamento feito nesta semana na Câmara
dos Deputados apontou que Eduardo Bolsonaro (PL),
filho “03” do presidente Jair Bolsonaro (PL), é o deputado
com maior número de denúncias no Conselho de Ética
da Casa. Na atual legislatura (2019-2022), Eduardo já
recebeu dez do total de 55 denúncias recebidas.

Em segundo lugar aparece o também bolsonarista
Daniel Silveira (PTB-RJ), com 9 denúncias. Silveira
chegou a ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal
(STF) a 8 anos e 9 meses de prisão por ataques antide-
mocráticos à corte e a alguns de seus ministros, mas
recebeu indulto presidencial pouco tempo depois.

Já entre os partidos com os maiores números de
denúncias, o Partido Liberal (PL) aparece, sem surpresas,
na primeira colocação. Foram 28 denúncias contra a
legenda na atual legislatura. Em segundo lugar aparece
o PTB, com dez denúncias, e na sequência o Republi-
canos, com quatro.

Falta de punições
Embora Eduardo acumule denúncias de quebra de

decoro, é raro que as representações contra ele se trans-
formem em processos. Isso porque o Conselho de Ética,
órgão encarregado de aplicar penalidades aos deputados
que descumprem as normas, é composto por 23 depu-
tados, sendo que a maioria (16) faz parte da base go-
vernista. (Ícaro Gonçalves, especial para O Hoje)

2 n POLÍTICA

Eduardo Bolsonaro
e Daniel Silveira
lideram ranking 
de denúncias no
Conselho de Ética 

Felipe Cardoso

O presidente da Câmara
Municipal de Goiânia, Romário
Policarpo (Patriota), foi incisivo
ao comentar, em entrevista ao
O HOJE, seu destino nas elei-
ções deste ano. Apesar de ainda
não ter seu papel definido,
considerou, em poucas pala-
vras, dois importantes fatores. 

O primeiro deles, que seu
caminho será trilhado con-
forme orientação do presi-
dente da sigla em Goiás, Jor-
celino Braga. O segundo, que
é certa sua participação nas
eleições deste ano. Com um
detalhe: não se sabe, ainda,
se como candidato. 

Isso, aparentemente, não
diz muito. Mas a magia da
política muitas vezes está nas
entrelinhas da conversa. Fon-
tes consultadas pela reporta-
gem estimam que o presiden-
te tenha, nos próximos meses,
um papel muito mais impor-
tante — leia-se: estratégico
— do que se imagina. 

Isso porque recentemente
Policarpo anunciou oficial-
mente seu apoio à candida-
tura do prefeito de Aparecida,
Gustavo Mendanha (Patriota)
— do seu partido. Os motivos
que levaram o chefe do Exe-

cutivo municipal a optar pelo
ex-prefeito de Aparecida ao
invés de Caiado passam, se-
gundo ele, por uma fidelidade
e coerência partidária. 

Pode ser, na verdade —
avaliam os mais próximos —
que Policarpo seja usado como
uma peça estratégica do par-
tido na Câmara e que trabalhe
pela atração dos vereadores
que, em sua maioria, sinali-
zam para uma composição
com o governador.

Fora alguns nomes mais
aguerridos, a verdade é que
muitos ainda demonstram cer-
ta insegurança em relação ao
lado em que estarão na disputa.
E mais: parecem tranquilos
para mudar de lado caso en-
tendam como necessário.

Caberá a Braga decidir
como usar Policarpo. Visando
uma guinada na candidatura
de Gustavo, que carece do
apoio que gostaria, inclusive
de membros da própria sigla
— como Jânio Darrot e Marden
Júnior, por exemplo —. Sendo
assim, Policarpo pode ser mais
útil no posto de articulador do
que na posição de candidato.
Isso porque o presidente, além
do livre trânsito, tem uma ca-
pacidade considerável para
aglutinar colegas.

Debandada
Recentemente, Policarpo co-

mentou o fato de Darrot e Mar-
den optarem por apoiar Caiado
e não Mendanha, candidato da
própria sigla. Para o chefe do

Legislativo municipal, a situação
soa minimamente “estranha”. 

Apesar de tratar o assunto
como ‘superado’, o parlamen-
tar disse que seguirá ao lado
daquilo que o partido tem, ou
seja, um candidato. 

As declarações vem na es-
teira do anúncio do parlamentar
de que estaria ao lado de Gus-
tavo Mendanha. “O respeito
pelo governador Ronaldo Caia-
do continua. Mas o partido nos
deu liberdade para apoiarmos
quem desejássemos e acho que
seria estranho não apoiar o nos-
so próprio candidato”, acres-
centou ao comentar o assunto. 

Quanto ao próprio destino,
Romário disse que deverá ser
decidido nos próximos dias. “O

partido tem uma candidatura
ao governo estabelecida e é pre-
ciso entender como o Patriota
precisa me usar nesse momen-
to. Essa decisão [se será candi-
dato ou não] devo tomar até o
fim deste mês. Vou conversar
com o presidente  [Jorcelino
Braga] e aguardá-lo. Deixo essa
decisão nas mãos dele, como já
faço há algum tempo”.

Como mostrado pelo O HOJE,
depois de muito dialogar, o ex-
prefeito de Aparecida de Goiâ-
nia, Gustavo Mendanha decidiu
se filiar ao Patriota. A decisão
foi tomada depois de muitas in-
vestidas fracassadas e só foi di-
vulgada — tardiamente, para
muitos — no início de Abril.
(Especial para O Hoje)

Livre trânsito e poder de aglutinação podem
levar presidente da Câmara a uma missão
que vai além de seu projeto pessoal

Marconi Perillo reaparece como
pré-candidato ao governo 

O ex-governador Marconi Perillo (PSDB) con-
vocou uma coletiva para, entre os assuntos, es-
gotar o tema Operação Cash Delivery que o tirou
de cena na disputa de 2018. Nenhuma novidade
já que o seu aliado e ex-presidente da antiga
Agetop, Jayme Rincón havia comentado também
em coletiva de imprensa, o assunto. Estrategista
e político tarimbado nos embates eleitorais,
Perillo aproveitou para reforçar a tese de que o
“PSDB terá candidato a governador”. Até aí,
nada de novo do que ele tem dito em suas apari-
ções midiáticas. A novidade foi admitir que po-
derá disputar ao Senado ou ao Governo de Goiás,
frisando que “dialoga com todas as forças políticas
e que tem muito tempo para decidir seu futuro”.
Pessoas que tem conversado com ele garantem
que “nem sob tortura” assume que será candidato.
“Marconi espera pacientemente os movimentos
do campo de esquerda liderado pelo PT, PSB, PV
e PCdoB. Na outra ponta, o crescimento da pré-
candidatura de Gustavo Mendanha (Patriota)
pode alterar o destino político de Marconi.

Caiado da gente
A corrida pelo apoio de Ronaldo Caiado na chapa

majoritária de candidato ao Senado tem movimentado
os bastidores da política goiana. O vereador de
Goiânia, que sonha voltar à Câmara Federal, Sandes
Júnior (PP), defende que o presidente de seu partido,
Alexandre Baldy, seja o nome mais preparado para o
cargo, entre os que estão na corrida. Sandes acredita
que, na hora das convenções, Caiado deve escolher
Baldy para caminhar juntos na chapa.

Arruda governador?
Circula no meio político de Brasília

a especulação que o ex-governador José
Roberto Arruda (PL) tem chances de
disputar o governo do Distrito Federal
neste ano. Devido ao novo ordenamento
jurídico estabelecido pelo Superior Tri-
bunal Federal sobre crimes políticos,
devolvendo à justiça eleitoral os pro-
cessos, Arruda pode ter seus direitos
restituídos e disputar o governo do DF.

Discussão 
O Papo Xadrez, podcast do jornal O

HOJE, apresentado por Felipe Cardoso
e este colunista, entrevistou na noite de
segunda-feira duas ativistas trans: a psi-
cóloga Beth Fernandes e a advogada
Amanda Souto. 

Calendário
É que nesta terça-feira, dia 17, é lem-

brado o Dia Internacional de Luta Contra
a Homofobia, Transfobia e Bifobia.

Psiu…
A primeira-dama Gracinha Caiado,

entregou, nesta segunda-feira (16/05),
cartões do programa Pra Ter Onde Mo-
rar – Aluguel Social a 500 famílias de
Planaltina de Goiás, no Entorno do Dis-
trito Federal (DF)

Muda tudo
Se realmente houver mudanças no

andamento dos processos que responde
na justiça, Arruda muda radicalmente
a configuração de forças no Distrito Fe-
deral. A principal delas é ele ser ungido
candidato de Jair Bolsonaro (PL) tendo
A ex-ministra da Mulher, Família e Di-
reitos Humanos, Damares Alves (Repu-
blicanos) disputando a vaga do Senado. 

2 A mulher de Arruda, a também
ex-ministra da Casa Civil, Flávia Ar-
ruda (PL) disputaria a reeleição como
deputada federal.

CURTA
t

Patriota pode bancar Policarpo como
articulador da chapa mendanhista

“03” aparece em 1º, seguido por deputado do PTB carioca
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sabe se será como

candidato nas urnas
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Adeus à máscara e à covid

Clay Brites 

No começo de 2022, pesquisadores da Brown
University (EUA) rastrearam sinais cerebrais as-
sociados ao transtorno obsessivo-compulsivo (TOC)
pela primeira vez. Esse estudo ainda se encontra
em estágios iniciais, mas os especialistas envolvidos
relataram que esse é o primeiro passo rumo à
compreensão e ao tratamento do transtorno.

O que acontece é que algumas regiões frontais
no cérebro de alguém que tem TOC formulam
pensamentos que não são a tempo controlados
por outras regiões responsáveis por controle de
impulsos. Com isso, estes pensamentos acabam
sendo julgados como verdadeiros e, sem controle,
incentivam a repetição de seus desejos. Evidências
de pesquisas mostram pouca ativação destas re-
giões e estudos de avaliação de espessura cortical
demonstram que estas regiões são mais afiladas
e finas quando se comparam com cérebros de
pessoas sem TOC.

Apesar do TOC ser mais frequente em adul-
tos, a manifestação pode se iniciar na infância.
Dados e relatos de pesquisas têm demonstrado
que muitos adultos com TOC já apresentavam
sinais do transtorno na infância. Por esse mo-
tivo, é de extrema importância que pais, avós,
cuidadores e até mesmo educadores estejam
atentos para saber identificar possíveis sinais
do transtorno em idade precoce, ou seja, antes
dos cinco anos de vida.

Crianças com TOC apresentam comportamentos
que são resultados de pensamentos obsessivos,
ou seja, imaginam uma situação anormal onde
um fato pode desencadear outro e passam a acre-
ditar que devem acontecer senão algo de muito

ruim pode surgir levando a uma enorme ansiedade
e sensação constante de insegurança. Há também
a presença de ações compulsivas onde elas têm
que repetir movimentos ou procedimentos para
se sentirem bem e aliviadas.

Costumam ser excessivamente preocupadas,
imaginam as coisas de forma pessimista, irri-
tam-se quando a perfeição não se cumpre ou
se desfaz, têm mania de organização sem uma
finalidade prática, possuem aversão anormal
por tipos de vestimentas, comidas, limpeza,
disposição de objetos.

O TOC impacta a vida da criança ou jovem por
causa das alterações bruscas de humor, teimosia
excessiva, crises de medo e insegurança, pensa-
mentos frequentes de morte e de perdas, manias
alimentares, de organização e de limpeza exces-
sivas, além da baixa autoestima.  Podem assim
restringir o contato dos pais com outras pessoas,
desestimular visitas em casa, sofrer com o isola-
mento dos amigos na escola.

Em casos assim, deve ser iniciado o tratamento
o quanto antes. Mesmo que a condição seja carre-
gada para a vida toda, este jovem vai sofrer menos
ao aprender como lidar mais cedo com o trans-
torno. O TOC deve ser
enfrentado por meio de
terapias comportamen-
tais e de manejo paren-
tal onde os pais e a es-
cola devem ser orienta-
dos como lidar e proce-
der no cotidiano. Podem
ser utilizadas medica-
ções em alguns casos e
circunstâncias.

Fernando Rizzolo

Ontem fui à casa de um amigo, pois fui convi-
dado a uma confraternização no salão de festas
do seu prédio pela passagem do seu aniversário.
São aqueles compromissos aos quais a gente não
pode faltar, afinal, são anos de amizade. Já no ca-
minho, a primeira coisa que me veio à mente foi:
chego de máscara ou não? E se ninguém estiver
de máscara e eu chegar vedado, serei o hipocon-
dríaco da festa? Mas, como não costumo ficar
conjecturando no trânsito, preferi conferir no
bolso e certificar-me de que minha máscara estava
bem ali, ao meu alcance.

Chegando lá, ao abrir a porta do salão,
apertei minha máscara no bolso de ansiedade.
Dito e feito, eram mais de cem convidados, to-
dos sem proteção e bem à vontade, rindo e
bebendo. Obviamente me senti aquele sujeito
que no frio resolve entrar numa piscina gelada,
mas com aquele ar de segurança de fazer
inveja a negacionistas.

Sorri, cumprimentei os que eu conhecia e
tentei relaxar, mantendo a calma e respirando
o frescor do ar dos sorrisos, dos abraços, das
janelas fechadas e da frieza do ar-condicionado.
Afinal, pensei naquela velha frase: “Se tiver
que pegar, já peguei”.

É curioso observar que as pessoas atualmente
acreditam que a pandemia de covid é coisa do
passado, e que existe no inconsciente coletivo um
certo policiamento em observar que quem está
de máscara neste momento e em lugar social é
quase um mal-educado. Os que tentavam entrar
de máscara logo se intimidavam e sutilmente a ti-
ravam e sorriam forçados.

Dizem que “onde há fumaça, há fogo”, e
não é pra menos que, quando sento na minha
velha poltrona e assisto às cenas atuais de
“lockdown da China”, com todo aquele rigor,

desconfio de que algo está errado, e que logo,
por aqui e em outros lugares do mundo, outra
bomba de vírus surgirá.

O Brasil registrou um aumento de 29% na
média móvel de novos casos de pessoas infectadas
pelo Sars-Cov2 em relação a duas semanas atrás.
As informações são recolhidas pelo consórcio de
veículos de imprensa diariamente com as Secre-
tarias de Saúde estaduais. Já os dados da vacinação
contra covid foram afetados pelo ataque hacker
ao sistema do Ministério da Saúde, ocorrido em
dezembro e que levou à falta de atualização em
diversos Estados por longos períodos de tempo.
Além disso, uma pesquisa da UFMG mostra sub-
notificação de casos de covid em 2020 nas cidades
de Belo Horizonte, Salvador e Natal.

A pergunta que não quer calar é a seguinte: Com
o novo aumento de casos de covid-19 acima men-
cionado, que são relativamente consideráveis, e
com a ocorrência de subnotificações, agregados ao
fato de uma nova pandemia na China, o que têm a
dizer aqueles responsáveis pelo poder público e
candidatos que aboliram a obrigatoriedade das más-
caras? Assim como o governo federal, que aposta
no não retorno do vírus em nível pandêmico?

Talvez as cenas de lockdown rigoroso na China
estejam nos mandando um sutil recado do ponto
de vista sanitário. Mas, em época de eleição, tudo
é válido, até confraternizar em aniversários com
uma mão na taça e ou-
tra no bolso, sentindo
uma máscara que im-
plora para ser utiliza-
da, e eu na verdade
não vendo a hora de
ir embora. Agora só me
resta aguardar 10 dias
e ver se aqueles “pa-
rabéns a você” não me
fizeram mal...

CARTA  DO LEITOR
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INTERAJA  CONOSCO

Fernando Rizzolo é advo-
gado, jornalista e mestre
em Direitos Fundamentais

Clay Brites é pediatra e
neurologista infantil,
doutor em Ciências Mé-
dicas pela Unicamp

Feminicídio
Eu tenho observado nos últimos anos a quan-

tidade de mulheres mortas simplesmente por
serem mulheres e me policiado para conter meus
sentimentos machistas em relação a minha esposa.
Não quero virar estatística. Essas mortes comple-
tamente evitáveis se tornam uma lição para mim,
que é a de que minha mulher não é minha pro-
priedade. Ficaria muito triste se nos separássemos,
mas matá-la por não querer que ninguém mais a
tenha, seria um absurdo. Uma pena que esses as-
sassinos não pensam assim.

Fabiano Alencar 
Goianira

Povo negro
Percorrer a trajetória do povo negro, reconhecer

as sequelas provocadas na diáspora, tais como o
sequestro da humanidade, os castigos, a impossi-
bilidade de culto aos orixás, o banzo e a morte, é
promover o diálogo entre passado e presente, sob
as asas do pássaro africano, a fim de buscar o en-
contro do indivíduo com o coletivo e possibilitar
um futuro, sustentado por bases mais justas e
equitativas. A estrutura vigente também corrobora
para invisibilidade e permanente exclusão da po-
pulação negra. A abolição da escravatura não ga-
rantiu de fato a liberdade. É preciso conhecer e
combater qualquer medida que impeça o negro
de sonhar, de respirar, de viver.

Sandro Antunes
Firminópolis

{
“Em seis meses, foram mais
de R$ 376 milhões que o
goiano deixou de pagar de
ICMS. Essa é a realidade que
temos neste momento. Com
as fake news, hoje em dia,
os mentirosos têm lugar
para falar. Mas os homens
de bem também têm e nós
vamos transmitir”

Ronaldo Caiado (UB), governador de
Goiás, falou em entrevista a res-
peito do congelamento da base de
cálculo do ICMS sobre os combustí-
veis, que seria a mesma desde 1° de
novembro de 2021.

Entendendo o transtorno
obsessivo-compulsivo

@jornalohoje
a vereadora Gabriela rodart (PtB) protoco-
lou um projeto de resolução que cria a me-
dalha Olavo de Carvalho. a comenda que
leva o nome do autor de livros como ‘O Mí-
nimo que Você Precisa saber para Não ser
um idiota’ e guru bolsonarista seria entre-
gue a filósofos, intelectuais da capital, além
de educadores. “Um grande epidemiolo-
gista”, ironizou o leitor.

Ranier Gonçalves

@ohoje
No primeiro dia útil após as mudanças no
trânsito do setor Jardim américa, em Goiâ-
nia, na manhã desta segunda-feira (16/05),
dois veículos se envolveram em uma aci-
dente no cruzamento entre a avenida t-63
e a rua C-148. segundo informações de
pessoas que estavam no local, apenas a
passageira sofreu ferimentos leves. “e o
que tem de gente entrando na contramão
não é brincadeira”, afirmou internauta.

Marcelo Vicentini (@marcelo.af.vicentini)

@jornalohoje
a vereadora sabrina Garcez (republicanos)
protocolou na Câmara Municipal de Goiâ-
nia 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. “Desnecessário no atual mo-
mento”, opinou o leitor.

Fred (@fred130186)

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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Depois de oscilar entre 13% e 10% ao
longo de 2021, a mistura de biodiesel ao
diesel terminou fixada em 10% para 2022,
afetando um setor que havia se programado
para atender a uma demanda baseada na
adição de 14% ao combustível fóssil. Mantida
nos níveis estabelecidos pelo Conselho Na-
cional de Política Energética (CNPE), projeta
André Nassar, presidente da Associação Bra-
sileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abio-
ve), a produção de biodiesel tende a cair
para 6,2 bilhões de litros neste ano, frente a
6,758 bilhões no ano passado.

“Sob qualquer ponto de vista que se
analise a situação, a decisão representa
um enorme equívoco”, critica Francisco
Turra, presidente do Conselho de Admi-
nistração da Associação dos Produtores de
Biocombustíveis do Brasil (Aprobio). Em
sua opinião, ao manter o teor da mistura
em 10% neste ano, “o governo penaliza o
setor, gera desemprego em toda a cadeia
do agronegócio, promove desinvestimento,
causa mais poluição, afetando a saúde da
população, além de descaracterizar a Polí-
tica Nacional de Biocombustíveis (Reno-
vaBio)”. Mais grave, acrescenta Turra, é
que a redução do volume de biodiesel dis-
ponível no mercado doméstico correspon-
derá a um aumento no consumo do com-
bustível fóssil, resultando em alta nas im-
portações de diesel, já que o país importa
o equivalente a 30% de seu consumo. A li-
beração de importações de biodiesel a
partir de 1º de janeiro de 2023 igualmente
não é bem vista pela associação. “O biodiesel

importado não traz à economia brasileira
todos os benefícios do produto nacional,
deixando grande parte de suas externali-
dades no país de origem”, afirma Turra.

Etanol de milho
A produção de etanol a partir do milho

consolidou-se como solução estratégica para
o setor sucroenergético, diante de seu po-
tencial para agregar segurança na oferta e
estabilidade de preços ao longo de todo o
ano, avalia Guilherme Nolasco, presidente
executivo da União Nacional do Etanol de
Milho (Unem). Entre as 17 usinas atualmente
em operação, com produção estimada em
torno de 3,40 bilhões de litros na safra
2021/22, dez delas são plantas flexíveis, que
produzem etanol de cana nos meses de
safra, entre abril e novembro, e utilizam
milho na entressafra, de novembro a mar-
ço.Outras 10 usinas já receberam autorização
para construção pela Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP), estimando-se uma capacidade total
para 2,05 bilhões de litros, conforme Nolasco.
Três delas deverão entrar em operação entre
este e o próximo ano, somando investimentos
próximos a R$ 6,0 bilhões, considerando
nesta soma as ampliações de plantas já em
operação, num total aproximado de 500,0
milhões de litros. Entre os ciclos de 2019/20
e 2021/22, lembra o executivo, a produção
do setor dobrou e tenderá a atingir algo
próximo a 10,0 bilhões de litros por volta
da safra de 2030/31, o que corresponderia a
20% do mercado total de etanol.

2 A indústria do biodiesel,
retomaTurra, realizou inves-
timentos superiores a R$ 10,0
bilhões na última década e
meia, instalando um parque
atualmente com 53 usinas.
Mais 12 plantas encontram-
se em fase de construção, en-
quanto outras cinco vinham
em processo de ampliação
da produção. Mas o ritmo de
construção de novas plantas
foi reduzido sensivelmente,
conforme Nassar. Para Turra,
“inequivocamente, o biodie-
sel tem sido um vetor de au-
mento do Produto Interno
Bruto (PIB) e de interioriza-
ção do crescimento, com in-
clusão direta de quase 300
mil pessoas ligadas à agri-
cultura familiar”. Em 2020,
conforme dados do Ministé-
rio da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (Mapa) men-
cionados por Turra, mais de
74,2 mil famílias movimen-
taram R$ 5,9 bilhões com a
venda de matéria prima para
a produção de biodiesel, “pro-
movendo uma inclusão pro-
dutiva por meio do Selo Bio-
combustível Social”.

2 Num trabalho conjunto
desenvolvido pela Abiove e
o Cepea, o setor de fabricação

de biodiesel empregou em
torno de 19,0 mil trabalha-
dores e produziu um PIB de
R$ 10,5 bilhões no ano pas-
sado, respondendo por 2,0%
de toda a agroindústria e ge-
rando uma movimentação a
jusante, no setor de serviços
associados à cadeia, perto de
R$ 20,3 bilhões. O trabalho
estima que o biodiesel agre-
gue à economia como um
todo em torno de R$ 4,40 a
cada um real acrescido na
ponta da produção. Com
97,0% de ocupados formais,
a indústria consegue abrir
33 novos empregos a cada
real investido na produção.

2 Neste ano, acrescenta
Nassar, o mercado passou a
operar pela primeira vez sem
os leilões de venda de bio-
diesel, com as usinas nego-
ciando entregas diretamente
com distribuidoras de com-
bustíveis, num setor domi-
nado por três grupos priva-
dos. Entre outros parâmetros
fixados pela ANP para regular
o mercado e preservar o
abastecimento, detalha Nas-
sar, usinas e distribuidoras
estão obrigadas a contratar,
a cada bimestre, volumes
equivalentes a 80% daqueles

negociados em igual período
do ano anterior. Os demais
20% passam a ser negociados
no mercado spot.

2 Maior produtor de bio-
diesel do país, com partici-
pação de 13,2% no mercado
brasileiro e um faturamento
consolidado de R$ 8,8 bilhões
no ano passado, a BSBios,
empresa do grupo ECB, re-
gistrou aumento de 18,5%
na produção de biodiesel,
para 895,46 milhões de litros
em 2021, ampliando ainda
em 13,0% sua capacidade de
produção, alcançando 936,0
milhões de litros por ano.
Embora a demanda tenha
sido menor do que a espe-
rada, a empresa conseguiu
atingir a produção prevista,
segundo Erasmo Carlos Bat-
tistella, CEO da BSBios, “man-
tendo em andamento proje-
tos importantes, em especial
aqueles na área de interna-
cionalização de sua opera-
ção, replicando sua expe-
riência no Paraguai e na Suí-
ça”.A mudança na mistura
de biodiesel levou o empre-
sário a adiar os planos de
investir no Brasil em torno
de R$ 1,0 bilhão nos próxi-
mos dois anos.

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Obstáculos e equívocos tendem 
a reduzir produção de biodiesel
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A produção industrial apresentou queda em abril de
2022 na comparação com março, informou ontem (16) a
Confederação Nacional da Indústria (CNI). Segundo boletim
divulgado pela entidade, o índice que mede a evolução
da produção ficou em 46,5 pontos, ficando abaixo dos 50
pontos, linha divisória entre queda e crescimento da
produção na comparação com o mês anterior, quando
fechou em 54,5 pontos.

As informações fazem parte do boletim Sondagem In-
dustrial, que também traz informações a respeito da evo-
lução da produção, do número de empregos, dos estoques,
entre outros indicadores. Para a realização da pesquisa
foram entrevistadas 1.839 empresas, sendo 740 de pequeno
porte, 641 de médio porte e 458 de grande porte, no
período de 2 a 10 de maio.

Os índices avaliados pela CNI apresentam variação
de 0 a 10. Valores acima de 50 indicam aumento do
emprego da produção, estoque acima do planejado ou
utilização da capacidade instalada acima do usual. Va-
lores abaixo de 50, indicam que o nível de atividade
está abaixo do usual.

A CNI disse que o comportamento para o mês já era
esperado e que o resultado está dentro do padrão histórico
para meses de abril, desconsiderando abril de 2020,
quando a produção foi profundamente afetada pela pan-
demia do novo coronavírus (covid-19).

O boletim mostra que o emprego industrial também
sofreu um recuo em abril na comparação com março.
O índice de evolução do número de empregados ficou
em 49,5 pontos, pouco abaixo da linha divisória. Em
março de 2022, o índice ficou exatamente na linha divi-
sória, em 50 pontos.

A Utilização da Capacidade Instalada (UCI) das in-
dústrias fechou em 69% em abril, na comparação com
março. Segundo a entidade, o percentual é um ponto
superior à média histórica registrada para o mês, me-
dida desde 2011.

De acordo com a CNI, apesar de a UCI estar um
ponto mais alta, o aumento não se traduziu na alta da
produção industrial, em razão da baixa produtividade
da indústria.

Um dos fatores é a desorganização das cadeias globais
de valor, em razão da pandemia do novo coronavírus
(covid-19), que foi acentuada pela guerra entre a Rússia e
Ucrânia. Este fato tem ocasionado incertezas em relação
a aquisição de matérias-primas, com atrasos nas entregas
e elevação dos custos.

"Ao permanecer próximo dos 50 pontos, o índice
mostra que os estoques seguem relativamente ajustados.
Não obstante, o resultado revela frustração dos em-
presários, pois o nível de estoques se afastou do plane-
jado", disse a CNI.

O índice de utilização da capacidade instalada efetiva
em relação ao usual registrou 43,3 pontos em abril, uma
queda de 2,4 pontos em relação ao mês anterior. Esse re-
sultado indica que o índice permanece menor que o
usual para o mês. (ABr)

Foram entrevistadas 1.839 empresas de 2 a 10 de maio, diz CNI

Contas públicas ficam positivas em R$ 4,3 bi em março

Índice que
mede produção
industrial teve
queda de 46,5
pontos em abril

As contas públicas do setor
público consolidado, formado
por governo federal, estados,
municípios e empresas esta-
tais, registraram superávit pri-
mário de R$ 4,3 bilhões, ante
superávit de R$ 5 bilhões em
março de 2021, informou hoje
(16) o Banco Central (BC). Ape-
sar do resultado, as contas do
Governo Central, que reúne
Previdência, Banco Central e
o Tesouro Nacional, ficaram
deficitárias em R$ 7,8 bilhões
no mês. Já os governos regio-
nais e as empresas estatais
registraram, na ordem, supe-
rávits de R$ 11,9 bilhões e R$
242 milhões no mês.

As informações contam

do relatório de estatísticas
fiscais divulgado nesta se-
gunda-feira pelo BC. De
acordo com o documento,
nos 12 meses encerrados em
março, o superávit primário
do setor público consolidado
atingiu R$ 122,8 bilhões,
equivalente a 1,37% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB,
soma de todos os bens e ser-
viços produzidos no país).

O resultado primário é
formado pelas receitas me-
nos os gastos com juros, sem
considerar o pagamento de
juros da dívida pública. As-
sim, quando as receitas su-
peram as despesas, há su-
perávit primário.

Juros
Os gastos com juros no-

minais do setor público con-
solidado atingiram R$ 30,8
bilhões em março de 2022,
frente a R$ 49,5 bilhões em
março de 2021. De acordo
com o BC, o resultado das
operações de swap cambial
contribuiu para essa redu-
ção, “mais do que compen-
sando os aumentos da taxa
Selic e do IPCA [Índice de
Preços ao Consumidor Am-
plo] no período”.

O swap cambial é a venda
de dólares no mercado futu-
ro. Os resultados dessas ope-
rações são transferidos para
o pagamento dos juros da dí-

vida pública, como receita,
quando há ganhos, e como
despesa, quando há perdas.

Essas operações registra-
ram perda de R$ 16,6 bilhões
em março de 2021 e ganho
de R$ 40,3 bilhões em março
de 2022. No acumulado em
12 meses até março deste ano,
os juros nominais somam R$
403,8 bilhões (4,52% do PIB),
comparativamente a R$ 309,9
bilhões (4,03% do PIB) nos 12
meses até março de 2021.

O BC informou que o re-
sultado nominal do setor pú-
blico consolidado, que inclui
resultado primário e os juros
nominais apropriados, foi de-
ficitário em R$ 26,5 bilhões

em março. No acumulado em
12 meses, o déficit nominal
alcançou R$ 281,1 bilhões, o
equivalente a 3,15% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB), re-
duzindo-se 0,24 ponto percen-
tual em relação ao déficit acu-
mulado até fevereiro de 2022.

Dívida Pública
A Dívida Líquida do Se-

tor Público (balanço entre
o total de créditos e débitos
dos governos federal, esta-
duais e municipais) fechou
o mês de março em R$ 5,2
trilhões, o que corresponde
a 58,2% do PIB, elevando-
se 1,1 ponto percentual do
PIB no mês. (ABr)
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Francisco Costa

Na última semana, a Pro-
curadoria-Geral Eleitoral deu
parecer favorável sobre a pos-
sibilidade de candidaturas iso-
ladas ao Senado. O texto, to-
davia, aguarda validação do
Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) para ser efetivo nas elei-
ções deste ano.

Entre os muitos pré-can-
didatos na base de Ronaldo
Caiado (União Brasil), há
quem comemore a possibili-
dade, mas também quem pre-
fira um nome de consenso. O
deputado federal delegado
Waldir Soares (União Brasil)
considera o relatório da pro-
curadoria mais um passo po-
sitivo rumo as candidaturas
isoladas ao Senado. 

Waldir, que é pré-candida-
to ao Senado na base de Caia-
do, vê a possibilidade de múl-
tiplas candidaturas fazendo
palanque ao governador. “O
parecer avança nesse cenário,
no qual o governador pode
ter uma coligação, digamos,
de 15 partidos e cada partido
dessa coligação pode ter um
candidato”, avalia. 

Ele acredita que o TSE de-
finirá em plenário por efetivar
esse parecer, uma vez que já
há decisão favorável, também,
por parte da assessoria do tri-
bunal. “Então, esse é o cenário
que vai acontecer. Penso que
fortalece a democracia e a
possibilidade do eleitor esco-
lher dentre vários nomes a
senador de Goiás.” 

Além de Waldir, também
fazem parte dos pré-candidatos
ao Senado pela base caiadista:
Alexandre Baldy (Progressis-

tas), Lissauer Vieira (PSD), Luiz
Carlos do Carmo (PSC) e Za-
charias Calil (União Brasil).
João Campos (Republicanos) é
uma possibilidade, mas tam-
bém negocia com o pré-candi-
dato do governo Gustavo Men-
danha (Patriota).

Contrários
O presidente da Assembleia

Legislativa de Goiás, Lissauer
Vieira, e o senador Luiz do
Carmo são contrários às can-
didaturas isoladas. Eles defen-
dem um nome de consenso,
pois acreditam que o volume
de postulantes favoreça os can-
didatos da oposição. 

Para Luiz, com o montante
entrando no pleito, ninguém
será eleito pelo grupo. “Enten-
do que a candidatura isolada
ao Senado, no cenário político
atual é nociva para a base do
Governo. Esse tipo de movi-
mentação enfraquece a base
e favorece a outros candidatos. 

A única certeza que tenho
é que esse caminho irá garantir
que nenhum candidato da base
tenha chances reais ao Senado,
além de passar a impressão
de que houve um racha na
base”, destacou.

João Campos
Ao O Hoje, Campos já disse

não ver diferença em ocupar
um lugar na chapa do gover-
nador Ronaldo Caiado ou de
Gustavo Mendanha. “Do ponto
de vista ideológico, Mendanha
e Caiado são iguais”, acredita.

Ele afirma que as negocia-
ções seguem abertas com am-
bos os pré-candidatos, porém,
se não houver acordo, lançará
uma candidatura realmente
isolada. “Sem estar vinculado
a nenhum candidato ao go-
verno”, explica.

Sobre os apoios do parti-
do, João Campos, que tam-
bém é o presidente estadual,
afirma que os deputados e

prefeitos estão liberados.
“Partido não terá candidato
ao governo, então não há
porque exigir apoio. Todos
têm liberdade.”

Isolada ou avulsa?
Comumente, as candida-

turas isoladas são chamadas
de avulsas. O advogado elei-
toral Danúbio Cardoso Remy
revela que existe um equí-
voco e informa a diferença.
Segundo ele, o termo candi-
datura avulsa “se dá pela de-
sassociação de partidos po-
líticos, ou seja, a existência
de candidatos a cargos eleti-
vos sem a necessidade de fi-
liação a um partido”.  

Assim, ele afirma que o
termo inexiste no mundo elei-
toral. “As candidaturas avul-
sas, independentes, são proi-
bidas no Brasil. Na prática,
um indivíduo não pode se
candidatar a qualquer cargo
eletivo caso não esteja filiado

a um partido político, pois a
Constituição Federal resguar-
da o pluripartidarismo, bem
como exige como condição
de elegibilidade, dentre ou-
tras, a filiação ao partido po-
lítico”, explica o jurista. 

Para ele, inclusive, o termo
mais adequado seria a possi-
bilidade do lançamento de
“candidaturas duplas” ao Se-
nado – ou múltiplas. “Nas elei-
ções deste ano, cada Estado
elegerá apenas um senador,
que terá mandato até feve-
reiro de 2030. Por esse motivo,
as alianças são feitas com base
na necessidade de construir
uma única candidatura para
o Senado. Apesar disso, o pon-
to positivo da consulta é acer-
ca da possibilidade de que a
coligação para o governo não
precise reproduzir a disputa
do Senado. Isso é o que se
deu o nome de ‘candidatura
isolada’”, argumenta. (Espe-
cial para O Hoje)

A Procuradoria-Geral Eleitoral emitiu parecer favorável à possibilidade de lançar candidaturas separadas de senador nas eleições de 2022

Favoráveis falam
em reforço à
democracia,
enquanto outros
defendem nome
de consenso

Parecer por candidatos isolados
ao Senado divide base de Caiado

GOIÂNIA, TERÇA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2022
ohoje.com

Fora disso, pode ocorrer
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para mandatários públicos.
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Esplanada
Leandro Mazzini e Walmor Parente |
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Legalização dos jogos 
Enquanto o projeto que legaliza

os jogos de azar aguarda votação no
Senado Federal, uma pesquisa reali-
zada pelo instituto da Casa (DataSe-
nado) revela que 58% dos internautas
são favoráveis à liberação de cassinos,
bingos, jogo do bicho e apostas es-
portivas. Na avaliação dos cidadãos
que participaram da enquete – que
contou com 806 participantes e ficou
disponível no Portal do DataSenado
de 07 de março a 02 de maio de 2022
-, a exploração de jogos teria efeito
positivo na arrecadação de impostos
no Brasil. A grande maioria (61%)
acredita que aumentaria a receita tri-
butária brasileira.

Empregos 
Para 57% dos participantes, conforme

a pesquisa, a exploração dos jogos de
azar por resorts terá como consequência
o aumento dos empregos.

Turismo 
Quando questionados se a liberação

dos jogos seria positivo para o cresci-
mento do turismo no Brasil, 58% disse-
ram acreditar que “sim” e 40%, “não”.

Tom 
Ciro Gomes (PDT-CE) não esconde

a irritação com a ala do partido que
tem se aproximado do ex-presidente
Lula. Em resposta, elevará o tom de
críticas aos governos petistas. Já iniciou
alardeando que Lula e Bolsonaro são
“farinha do mesmo saco”. 

FNDE
Depois do escândalo envolvendo

o suposto favorecimento de pastores
com verbas do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE),
deputados da Comissão de Educação
entregaram ao ministro Victor Godoy
um projeto para tornar mais rígidas
as regras de transparência do órgão.  

Sabatina 
Na proposta de alteração da Lei de Constituição

do FNDE, os deputados Professor Israel Batista
(PSB-DF), Bira do Pindaré (MA) e Tabata Amaral
(PSB-SP)definem“como fundamental que os cotados
para assumir a diretoria ou a presidência tenham
conhecimentos compatíveis com o cargo”. Prevê
também a realização de sabatina para esses cargos
e a aprovação dos nomes pelo Senado Federal.

Revoada 
Reflexo da autofagia, o PSDB vê quadros his-

tóricos embarcando na pré-campanha do ex-pre-
sidente Lula. Alckmin voou para o PSB e será vice
do petista. Outros nomes, como o ex-chanceler
Aloysio Nunes, podem até ocupar uma pasta na
Esplanada após verbalizar que vai apoiar – quem
diria – Lula no 1º turno. 

Extradição 
A Embaixada do Brasil em Portugal, por meio

da Procuradoria-Geral da República, formalizou
o pedido de extradição de Nelma Kodama - doleira
da Lava Jato acusada de ser integrante de uma
quadrilha de tráfico internacional de drogas. Ela
foi presa em um hotel de luxo em Portugalno âm-
bito da Operação Descobrimento, deflagrada pela
Polícia Federal. 

Delay 
A Advocacia-Geral da União (AGU) obteve a

condenação por improbidade administrativa de
sete pessoas que fraudaram benefícios previden-
ciários em Foz do Iguaçu (PR). A quadrilha,
formada por ex-servidores do INSS e agenciadores,
terá que ressarcir aos cofres públicos mais de R$
1,7 milhão. A punição veio com 17 anos de atraso,
já que o grupo foi descoberto em 2005 pela Ope-
ração Quati, deflagrada pela Polícia Federal.

Desmonte 
Parlamentares que visitaram Roraima na última

semana para averiguar denúncias de violência
contra indígenas concluíram o seguinte: a total de-
sarticulação das ações em defesa dos povos iano-
mâmi. E que o Governo não tem interesse em sanar
conflitos em terras indígenas, tampouco garantir a
proteção aos povos originários. As conclusões da
diligência serão compiladas num relatório.

Thauany Melo

Em coletiva de imprensa
realizada na segunda-feira
(16), o ex-governador Mar-
coni Perillo (PSDB) comentou
a decisão do  Supremo Tri-
bunal Federal (STF) de anu-
lar as denúncias feitas no
âmbito da Operação Cash
Delivery e falou sobre o seu
futuro na política.

Assim como o também
acusado ex-presidente da an-
tiga Agência Goiana de Infra-
estrutura e Transportes (Age-
top), Jayme Eduardo Rincón,
Perillo afirmou que pretende
entrar com ação contra os
promotores que o “persegui-
ram ao longo dos últimos
anos”, em razão de “vincula-
ções políticas” e “falta de isen-
ção”. Além disso, o tucano
afirmou que a “Operação
Cash Delivery está morta”.

“Houve uma sórdida ar-
mação política com um úni-
co objetivo, que era me der-
rotar como candidato ao Se-
nado”, disse.

O ex-governador ressaltou
que o prazo para recorrer da
decisão do STF já foi encerrado
e, com isso, o caso retorna à
Justiça Eleitoral. “Vai começar
uma nova investigação e nós
vamos nos defender”, disse. O
político também relembrou
que, em 2021, o processo da

operação foi arquivado no Tri-
bunal Regional Eleitoral de
Goiás (TRE-GO).

Política
Sobre a possibilidade de

concorrer ao Governo de
Goiás, Perillo afirmou que
“está disposto a participar efe-
tivamente do processo eleito-
ral de 2022”. No entanto, ele
ainda não confirmou a pré-
candidatura.“Por parte de 80%
a 90% das lideranças há o de-
sejo que eu seja candidato ao
governo do Estado. Uma parte
gostaria que disputasse ao Se-
nado e outra parte pequena à
Câmara Federal”, disse.

Questionado sobre enfren-
tar o atual governador do es-
tado, Ronaldo Caiado (UB),
Marconi Perillo afirmou que
já enfrentou "máquinas fortes”
e venceu. “Se tem uma pessoa
que não teme adversidades,
enfrentar máquinas podero-
sas, sou eu”, disse. O ex-go-
vernador também teceu críti-
cas a Caiado (UB) e chegou a
dizer que “ele é o pior gover-
nador da história de Goiás”. 

Operação Cash Delivery
As investigações da Cash

Delivery tiveram início em
2018 mirando o ex-governa-
dor Marconi Perillo (PSDB) e
o ex-presidente da Agetop Jay-
me Rincón. A apuração, feita

a partir de delações de ex-
executivos da Odebrecht, en-
volvia suposta corrupção, la-
vagem de dinheiro e organi-
zação criminosa.

Em 2018, Rincón e Perillo
chegaram a ser presos. Já em
agosto de 2021, o processo da
operação foi arquivado pelo
Tribunal Regional Eleitoral de
Goiás (TRE-GO) e seguiu na
Justiça Federal.

No dia 28 de abril, Gilmar
Mendes assinou a decisão em
que acatou o pedido de habeas
corpus dos advogados do ex-
presidente da Agetop, orientou
o retorno do processo à Justiça
Eleitoral e afirmou que, além
de fragmentação do processo,
também houve utilização de

“instrumentos de bypass pro-
cessual”, ou seja, o desvio es-
tratégico da ação para uma
competência indevida.

“No caso em análise, en-
tendo que houve duas viola-
ções à garantia do juiz natural,
tendo em vista: a) o indevido
fracionamento do feito perante
o STJ, com a artificiosa divisão
dos processos relativos às in-
frações penais eleitorais e aos
crimes comuns; b) a atuação
dos órgãos de primeira ins-
tância, que se utilizaram de
instrumentos de bypass pro-
cessual para tentar modificar
o juiz competente para pro-
cessar e julgar os fatos inves-
tigados”, afirmou o documento.
(Especial para O Hoje)

Tucano falou sobre fim da Operação
Cash Delivery e futuro na política

Bolsonaro diz que é “obrigado a mexer nas peças do tabuleiro”

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou ontem
(16) a criticar a Petrobras pelas sucessivas altas nos
preços dos combustíveis e disse que lamenta o atual
preço do diesel.

O mandatário reclamou que a Petrobras busca o
lucro máximo. “Em vez de fazer como as petrolíferas
do mundo todo fizeram, que reduziram suas margens
de lucro”, disparou.

“Nada contra a empresa ter lucro, tem que ter
lucro. De outro lado, a gente sabe que não dá certo, e
vê-se obrigado a mexer nas peças do tabuleiro”, acres-
centou o presidente. “A gente lamenta o preço do
diesel altíssimo”, afirmou.

As declarações foram dadas durante a abertura
de uma feira de negócios organizada pela Associação
Paulista de Supermercados, que ocorre na zona norte
da capital paulista.

Também estiveram presentes os ministros Paulo
Guedes (Economia) e Marcos Pontes (Ciência e Tecno-
logia), bem como o prefeito de São Paulo, Ricardo
Nunes. O ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes
(Republicanos), também discursou na abertura do even-
to. Ele é pré-candidato ao governo de São Paulo. (ABr)

Em São Paulo,
presidente
critica Petrobras
e diz “lamentar”
preço do diesel

Marconi Perillo diz que 
não teme enfrentar Caiado
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“Houve uma sórdida

armação política

com um objetivo

único, que era me

derrotar como

candidato ao

Senado”, disse o ex-

governador Marconi

Perillo sobre a

deflagração da

Operação Cash

Delivery durante a

campanha de 2018

Isac Nóbrega/Presidência da República

Divulgação
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Começou a era Dado Caval-
canti no Vila Nova. Um dia
após a demissão de Higo Ma-
galhães, o novo comandante
colorado foi apresentado e até
já comandou seu primeiro trei-
namento pelo novo clube. Em
suas primeiras palavras como
treinador do Colorado, o pro-
fissional falou sobre o con-
fronto contra a Chapecoense,
que acontece já na próxima
quinta-feira, às 19h, no Estádio
Onésio Brasileiro Alvarenga.

Para Dado Cavalcanti, seu
maior desafio neste começo
de trabalho é entender e saber
como é a realidade atual do
elenco vilanovense, que vem
em uma sequência grande de
jogos. De acordo com ele, al-
guns apresentam um nível
elevado de desgaste físico e
podem dar espaço a outros
atletas, mas que isso não sig-
nifica que as mudanças serão
definitivas.

“Para o jogo de quinta-feira
(19), serão apenas três sessões
de treinos, onde eu terei um
contato com os atletas, para
tentar fazer alguma modifi-
cação em cima do que eu vi-
sualizo da nossa equipe e do
adversário. Não necessaria-
mente, serão feitas mudanças
para o campeonato inteiro. O
Vila Nova vem numa sequên-
cia muito grande de jogos. Eu
venho com uma disposição
muito grande, mas preciso en-
tender a realidade que o grupo
de jogadores vive. Pela se-
quência de jogos, alguns jo-

gadores já estão um pouco
desgastados. Então, esse vai
ser o meu maior desafio. Me
enquadrar nesse processo ini-
cial. Vamos buscar o resultado
positivo e uma recuperação
imediata já nesta quinta-feira
(19)”, disse Dado Cavalcanti.

Antes de Dado Cavalcanti,
quem esteve com a palavra

foi o presidente colorado Hugo
Jorge Bravo, que explicou a
mudança no comando técnico
da equipe. Segundo ele, seu
perfil é de dar continuidade
ao trabalho das pessoas, po-
rém, o de Higo Magalhães ha-
via chegado em um ponto onde
era necessário ser trocado.

“Chegou-se em um momen-
to onde a mudança era inevi-
tável. Não é algo que achamos
bom, mas também é natural
no futebol. É uma política nossa
do departamento de futebol
de dar longevidade e continui-
dade ao trabalho, seja de joga-
dores, de funcionários e trei-
nadores. Eu só tenho gratidão
pelo que o Higo (Magalhães) e
a sua comissão fizeram, mas
chegou num ponto onde era
necessária a mudança. E assim
foi feito”, explicou Hugo Jorge
Bravo. (Breno Modesto, es-
pecial para O Hoje)

Um final de semana de
muita movimentação no
mundo do futebol, princi-
palmente na área técnica.
Se no sábado, Umberto Lou-
zer deixou o Atlético, no
domingo, o Vila Nova con-
firmou a saída de Higo e
chegada de Dado Cavalcan-
ti, em dois times de Santa
Catarina, dois ex-treinado-
res “goianos” foram anun-
ciados para dar sequência
na temporada.

Brusque
O time catarinense acer-

tou a chegada de Luan Car-
los para a disputa da Série
B. Após a demissão de Wa-
guinho Dias depois da der-
rota para o Londrina, o clu-
be buscou prontamente o
técnico que estava por últi-
mo no Caxias do Sul, desde
o início de abril. 

Goiano de Ipameri, Luan
Carlos treinou equipes goia-
nas como Grêmio Anápolis,
Novo Horizonte e fez su-
cesso no Goianésia, levando
a equipe a ser vice-campeã
goiana em 2020. Ainda teve
excelentes trabalhos por
Atlético Cearense, Floresta,
Brasiliense e Camboriú,
onde foi recentemente vice-
campeão do Catarinense.

O Brusque atualmente
ocupa a 14ª colocação da
Série B. Já são sete pontos
em sete jogos e enfrenta a
Tombense na próxima sex-
ta, no Augusto Bauer.

Juventus SC
Ainda sem vencer no

Brasileiro da Série D, o mo-
leque travesso anunciou a
chegada de seu mais novo
treinador, William de Mat-
tia. Natural de Criciúma, o
técnico de 39 anos será o
responsável por buscar
uma recuperação na equipe
na sequência da competição
nacional.

O treinador treinou por
três anos o Nova Mutum,
sendo campeão com o clube
da segunda e primeira di-
visão estadual. Recentemen-
te, William estava no Grê-
mio Anápolis, ainda no iní-
cio da temporada. 

O novo treinador do Mo-
leque Travesso chegou em
Jaraguá do Sul ainda nesta
segunda-feira (16) e já ini-
ciou preparação para o jogo
do próximo sábado (21),
contra o FC Cascavel, no
Estádio João Marcatto, pela
sexta rodada da Série D.
(Victor Pimenta, especial
para O Hoje)

Clubes catarinenses
acertam as contratações
de ex-treinadores 
de equipes goianas

FUTEBOL NACIONAL

Vila Nova apresenta Dado
Cavalcanti, seu novo treinador

COLORADO

Matheus Alves/Vila Nova FC
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Dado Cavalcanti foi

oficialmente

apresentado pelo

Vila Nova

Victor Pimenta

O Goiás começou a semana
com seu torcedor feliz, ainda
mais pela vitória na noite do
último domingo (15), vencen-
do o Santos por 1 a 0 e subin-
do na classificação da Série
A. O time esmeraldino venceu
com gol de Élvis e conseguiu
sua segunda vitória seguida
na competição.

Agora a fase esmeraldina
parece que começou a melho-
rar. O clube vinha numa maré
de azar e chegou a ficar oito
jogos sem vencer, tendo sido
a último no Goianão. Após o
empatem em 2 a 2 com o Atlé-
tico Mineiro em casa, já são
duas vitórias e um empate e
o treinador falou sobre essa
última, diante do Santos.

“A gente vinha de um mo-
mento muito ruim, de oito
jogos sem vencer e agora já
são três sem perder. É muito
importante essa vitória, mas
que fique bem claro que ló-
gico que para você não per-
der, você não tem que levar
gols, mas você pode levar um
gol e ganhar de 2 a 1. Logo
nos jogos que paramos de so-
frer gols, conseguimos as vi-
tórias e vale ressaltar que
desde quando nós chegamos,
todos os jogos fizemos gols,
nos empates e nas derrotas,
conseguimos criar e o mais
importante no momento era

a gente conseguir sair da zona
do rebaixamento, quando a
gente onde estávamos e hoje
a gente consegue andar mais
três casas dentro da tabela”,
disse Jair Ventura.

Apesar dos dois últimos
resultados positivos, termi-
nando com duas vitórias por
1 a 0, o time esmeraldino
tem sofrido com inúmeros
ataques e graças ao posicio-
namento defensivo e ainda
com a ajuda de Tadeu em-
baixo das traves, o time vem
sofrendo para conseguir se-
gurar os placares em vanta-
gem e Jair falou sobre.

“Um treinador quer per-
formance e resultado, então
hoje estamos conseguindo o
resultado e isso não tem

como questionar, mas agora
é trabalhar para que a gente
possa encher os olhos e possa
vencer e convencer e isso
que nós queremos sim. Ló-
gico que a gente quer me-
lhorar, não queremos sofrer,
por muitas vezes não dá,
mas por muitas vezes esta-
mos três jogos sem perder”,
ressaltou o treinador.

Artilheiro do Goiás na tem-
porada, o atacante Nicolas
perdeu seu espaço no clube
após voltar de lesão após o
fim do estadual. Nas últimas
quatro partidas, o jogador ini-
ciou no banco de reservas,
entrando no decorrer de todas
elas. No empate diante do
Atlético Mineiro, Jair Ventura
falou sobre ele não estar 100%

fisicamente e hoje foi preciso
quando perguntado sobre
essa disputa com Pedro Raúl.

“Opção do treinador”,
afirmou

Outro detalhe importante
observar que sempre quando
Élvis começa de titular, Fellipe
Bastos é banco de reservas.
O que no ano passado isso
não acontecia, nesse, foram
poucas vezes os dois jogando
juntos nem que fossem qua-
renta e cinco minutos. Então,
o treinador voltou a explicar
o porquê das suas escolhas.

“Pode tudo no futebol.
Pode jogar sim o Élvis com o
Fellipe Bastos e isso vai de-
pender do que o jogo me en-
trega, do jogo que eu preciso,

da leitura do jogo. São as con-
vicções do treinador e as ve-
zes a gente passa como tei-
moso ou alguma coisa assim,
mas pode ter certeza que en-
quanto eu estiver aqui, eu
não faço nada para contrariar
ninguém, mas sim para trazer
o melhor para o Goiás e fico
feliz que nos últimos três jo-
gos a gente fez o melhor para
a equipe do Goiás”, concluiu
o técnico esmeraldino.

A equipe esmeraldina vol-
ta a campo agora somente no
próximo sábado (21), quando
visitam o Flamengo, pela sé-
tima rodada do Brasileirão
Série A. A partida acontecerá
no Maracanã, às 16h30, ho-
rário de Brasília. (Especial
para O Hoje)

Jair Ventura
comemora 
três jogos de
invencibilidade 
e explica opção 
por jogadores:
“Convicções do
treinador”

opção do treinador
Rosiron Rodrigues / Goiás EC

Treinador já vê melhora em equipe e que mesmo com ‘sofrimento’, Goiás tem conseguido os resultados
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Breno Modesto

Ainda sem vencer no
Campeonato Brasileiro, onde
foi derrotado pelo Atlético
Mineiro, no sábado (14), pela
sexta rodada da competição
nacional, o Atlético Goianien-
se “vira a chave” e muda o
foco para a Copa Sul-Ameri-
cana, onde tem um compro-
misso nesta terça-feira (17).
O último como mandante na
primeira fase do torneio. Às
21h30, no Estádio Antônio
Accioly, o Dragão encara o
Antofagasta, do Chile.

Sem o técnico Umberto
Louzer, demitido após o revés
diante do Galo, e sem Jorgi-
nho, anunciado como novo
treinador do clube, o Rubro-
Negro terá à beira do grama-
do o auxiliar Anderson Go-
mes, que faz parte da comis-
são técnica permanante do
clube e que tem a missão de
fechar com chave de ouro a
participação atleticana como
mandante na fase de grupos
da Sul-Americana e encami-
nhar a classificação da equipe

para as oitavas de finais.
Prestes a fazer sua estreia

no comando técnico, o interino
Anderson Gomes classifica a
oportunidade como um feito
na carreira, que ainda está
no início. Para ele, a partida é
muito importante, pois o Atlé-
tico pode dar um passo grande
rumo às oitavas.

“É uma honra. Como ini-
ciante na carreira (de treina-
dor), é um feito dirigir um time

como o Atlético Goianiense,
com a grandeza que ele tem e
em uma competição tão im-
portante como é a Sul-Ameri-
cana, onde nós podemos dar
um passo bem grande para es-
tarmos próximos da classifi-
cação (às oitavas de finais)”,
disse Anderson.

Com apenas um trabalho
para montar o time, Anderson
Gomes cita que o foco de sua
preparação foi em cima dos

jogadores que estão jogando
há algum tempo e que estão
com altos níveis de desgaste
físico. De acordo com ele, o
Dragão vem atuando muito
bem e, por isso, deve ter pou-
cas mudanças.

“Pelo curto tempo que nós
tivemos, podemos fazer pou-
cas alterações em relação ao
esquema tático, até porque,
daqui a pouco, o Atlético terá
um novo treinador. E a equipe

tem jogado bem, as ideias
muito bem definidas. O Atlé-
tico tem apenas uma dificul-
dade ali no último terço do
campo. Mas o que nós vamos
tentar fazer é manter o mes-
mo padrão. Devido ao des-
gaste físico, vejo um pouco
da necessidade de “rodar” o
elenco. Então, a ideia para
esse jogo, é ver fazer alguma
intervenção em relação aos
jogadores mais desgastados”,
finalizou Anderson Gomes.

Histórico
Esta será a segunda partida

entre Atlético Goianiense e
Antofagasta. A primeira, há
20 dias atrás, terminou com
vitória dos chilenos. No Está-
dio Bicentenário Regional, na
cidade de Antofagasta, no Chi-
le, os donos da casa bateram
o Dragão, de virada, por 2 a
1. Na ocasião, o zagueiro Ga-
briel Noga, estreante da noite,
marcou o gol atleticano. O re-
sultado negativo foi o único
do Rubro-Negro na atual edi-
ção da Sul-Americana. (Espe-
cial para O Hoje)

Líder de seu grupo, Atlético recebe o Antofagasta 
e tenta encaminhar classificação às oitavas

próximo da classificação

Data: 17 de maio de 2022. Horário: 21h30. Local: estádio antônio accioly, em Goiânia (GO). Árbitro:
Gery Vargas (BOl). Assistentes: ariel Guizada (BOl) e Carlos tapia (BOl)

t
tÉCNiCa

Atlético-GO: ronaldo; Hayner, Wanderson, Éd-
son (Gabriel Noga) e arthur Henrique; Baralhas,
edson Fernando e Jorginho; airton, Diego Chu-

rin e léo Pereira.
Técnico: anderson Gomes

Antofagasta: ignacio González; Byron Nieto, an-
drés robles, leandro Vega  e Juan Cornejo; Federico
Bravo, Marco Collao, Diego Orellana (andrés sou-
per) e Jason Flores; Manuel lópez e Gabriel torres.

Técnico: Juan tolisano

xAtlético-GO Antofagasta

FICHA



CIDADES n 9

Ítallo Antkiewicz

Goiás registrou no primeiro
trimestre de 2022, uma taxa
de desemprego de 8,9%, de
acordo com dados divulgados
pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
O percentual coloca o Estado
com a sétima menor taxa de
desemprego do Brasil. Na com-
paração dos três primeiros
meses do ano com igual pe-
ríodo de 2021 (13,9%), houve
queda de quatro pontos per-
centuais, o que corresponde
a um recuo de 36%. 

Os indicadores do primeiro
trimestre de 2022 mostram ce-
nário de estabilidade em rela-
ção ao último trimestre de
2021, quando o Estado alcan-
çou taxa de 8,7%. De acordo
com o IBGE, a população de-
socupada no Estado, em nú-
meros absolutos, foi estimada
em 343 mil pessoas. Na com-
paração com o mesmo trimes-
tre do ano anterior (505 mil
pessoas), houve redução de
162 mil pessoas desocupadas.

Já a taxa de desemprego
no Brasil ficou em 11,1% no
1° trimestre deste ano, mesmo
percentual registrado no 4º
trimestre de 2021 e queda de
3,8 pontos percentuais em re-
lação ao mesmo trimestre de
2021, quando atingiu 14,9%.
Com esses números, o país
tem 11,9 milhões de pessoas
sem emprego. 

O titular da Secretaria de
Estado da Indústria, Comércio
e Serviços (SIC), Joel Sant’Anna
ressalta que os números sobre
desemprego, medidos pelo

IBGE, guardam simetria com
os indicadores do Cadastro
Geral de Empregados e De-
sempregados (Caged), que
mostram avanço nos empre-
gos com carteira assinada. 

“Por um lado, temos cres-
cimento dos empregos for-
mais, com carteira assinada.
Por outro temos queda nos
indicadores de desemprego.
Nada disso é fruto do acaso.
Temos em Goiás ajuste nos
gastos, investimentos em
áreas essenciais, equilíbrio
das contas públicas, bem
como reestruturação do Es-
tado”, pontuou o secretário.

Carteira assinada
De acordo com o IBGE,

Goiás contava com 3,9 milhões
de pessoas trabalhando no pri-
meiro trimestre deste ano, o
que representa incremento de
2,1% (79 mil pessoas) em rela-
ção ao trimestre anterior. Por
outro lado, a taxa de informa-
lidade passou de 41%, no quar-
to trimestre de 2021, para
39,8% no primeiro trimestre
de 2022, queda de 14 mil pes-
soas, mas dentro da margem
de estabilidade. 

O número de trabalhadores
do setor privado com carteira
assinada apresentou variação
positiva no primeiro trimestre
deste ano em Goiás, saindo de
1,2 milhão para 1,3 milhão,
variação de 4,9%. Conforme o
IBGE, os empregados do setor

privado sem carteira assinada
chegam a 506 mil; os traba-
lhadores domésticos com car-
teira são 77 mil e os sem car-
teira, 185 mil.

No primeiro trimestre de
2022, a pesquisa estimou que
o rendimento médio real dos
trabalhadores em Goiás foi de
R$2.477, o que representa es-
tabilidade em relação ao quar-
to trimestre do ano passado
(R$2.466) e em relação ao pri-
meiro trimestre de 2021
(R$2.538). Há três anos, no pri-
meiro trimestre de 2019, o ren-
dimento médio era de R$2.625.

Informalidade
Goiás tinha 3,9 milhões de

pessoas na força de trabalho

no primeiro trimestre deste
ano, aumento de 2,1% (79 mil
pessoas) em relação ao trimes-
tre anterior. A taxa de infor-
malidade passou de 41%, no
quarto trimestre de 2021, para
39,8% no primeiro trimestre
de 2022. Apesar da queda de
14 mil pessoas, esse índice
ficou estável.

A única classe que apre-
sentou variação significativa
no primeiro trimestre deste
ano em Goiás foi a dos traba-
lhadores no setor privado com
carteira assinada, saindo de
1,2 milhão para 1,3 milhão,
variação de 4,9%.

Conforme o IBGE, os tra-
balhadores do setor privado
sem carteira assinada chegam
a 506 mil; os trabalhadores
domésticos com carteira são
77 mil e os sem carteira são
185 mil. Goiás tem 409 mil
trabalhadores no setor públi-
co. Já os empregadores com
CNPJ são 128 mil e sem CNPJ
chegam a 34 mil. Os traba-
lhadores por conta própria
com CNPJ são 212 mil e sem
CNPJ, 651 mil. Enquanto os
trabalhadores familiares au-
xiliares são 27 mil pessoas.

Renda média
No primeiro trimestre de

2022, estima-se que o rendi-
mento médio real dos traba-
lhadores em Goiás foi de
R$2.477, o que representa es-
tabilidade em relação ao quar-
to trimestre (R$2.466) e em re-
lação ao primeiro trimestre de
2021 (R$2.538). O rendimento
médio já foi de R$2.625 no pri-
meiro trimestre de 2019.

A estabilidade da taxa in-
dica um movimento de maior
normalidade do mercado de
trabalho, que desde o 3º tri-
mestre de 2021 apresenta ín-
dices de desocupação meno-
res que pouco antes da pan-
demia. A taxa de trabalhado-
res na informalidade também
teve uma ligeira queda para
39,8% nos primeiros três me-
ses deste ano

O chefe do IBGE em Goiás,
Edson Roberto Vieira, pontua
que os números sugerem
uma certa volta da normali-
dade da movimentação no

mercado de trabalho. “A gran-
de elevação do desemprego
na pandemia resultou numa
recuperação mais acelerada
em 2021, o que pode ser atri-
buído à retomada total das
atividades econômicas, que
elevou a demanda por mão
de obra. Porém, a melhor
perspectiva de crescimento
econômico e as mudanças no
índice de desocupação ainda
não foram suficientes para
mudar a dinâmica da econo-
mia e do próprio mercado
de trabalho”, afirma.

Vieira ressalta que a taxa

de subutilização da força de
trabalho (pessoas subocupa-
das por insuficiência de horas,
desocupadas, indisponíveis ou
desalentadas) ainda estava em
15,7%, o equivalente a 631 mil
trabalhadores, mais que a po-
pulação de Aparecida de Goiâ-
nia. “O Rendimento Médio
Real de Todos os Trabalhos
também ficou praticamente
estável em relação ao quarto
trimestre de 2021 e foi até
menor que no início de 2021
(R$2.538). Além disso, o de-
semprego no quarto trimestre
de 2019 era de 3,9%”, pontua.

Para Davi Lelis, sócio e es-
pecialista da Valor Investi-
mentos, historicamente Goiás
apresenta níveis de desem-
prego menores do que a mé-
dia nacional. “Apesar disso,
nos últimos anos, o cenário
de contratações e desligamen-
tos foi desafiador para em-
pregados e patrões. Agora, a
redução na taxa de desocu-
pação na comparação com o
primeiro trimestre de 2021
mostra uma retomada do em-
prego formal”, afirma.

Lelis ressalta que o desafio
é global, não apenas de Goiás

ou do Brasil. Com a pandemia,
houve uma grande quebra das
cadeias produtivas. Diminuin-
do a quantidade de vagas de
trabalho, estressou a inflação
e mudou a forma como as
pessoas se relacionam com o
trabalho. “Apesar do cenário
desafiador, o Estado tem con-
seguido manter certa estabi-
lidade, tendo no restante de
2022 a expectativa de reto-
mada e continuidade na ge-
ração de vagas formais e na
produção, que já se aproxima
de níveis pré-pandemia”, com-
pletou. (Especial para O Hoje)

Já o índice verificado no Brasil ficou em 11,1% no primeiro trimestre deste ano

Evolução da taxa de desempregados

Indicadores do primeiro trimestre do ano de 2022 mostram um cenário de estabilidade em relação aos último três meses de 2021, quando o Estado alcançou taxa de 8,7%

A renda média do trabalhador goiana ficou estável em relação ao último trimestre analisado em 2021

Goiás ocupa a 7ª menor taxa
de desemprego do País

Pedro Pinheiro
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Sabrina Vilela 

A obra foi iniciada em setembro de 2019 - durante
a gestão de Íris Rezende -  com entrega prevista para
o final do ano de 2020, a prefeitura de Goiânia levou
mais de 2 anos para entregar o Complexo Viário da
Avenida Jamel Cecílio, no Jardim Goiás. Avaliada em
R$ 26 milhões, a estrutura teve um custo final de R$
32,5 milhões. No local, mais de 200 mil veículos cir-
culam por dia. Mas, ainda o trecho não está comple-
tamente finalizado porque os postes ainda não estão
com a fiação e iluminação. 

Ao passar na parte da manhã desta segunda-
feira (16) uma parte da segunda radial estava co-
meçando a colocar os fios de energia pela Enel. A
reportagem entrou em contato com a Secretaria
Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) que
respondeu por meio de nota que a obra de extensão
da rede de iluminação no trecho em questão, da
Marginal Botafogo, é de responsabilidade da Enel.
A obra compreende implantação de postes e fiação,
dentre outros serviços. A previsão dada pela empresa
para a Seinfra é de conclusão desse trabalho nesta
quarta-feira (18). A partir do momento em que a
Enel entregar os trechos já trabalhados para a Sein-
fra, a equipe instalará as luminárias, e a via ficará
totalmente iluminada. A pasta  reforça ainda que a
população pode sempre encaminhar reclamações
e solicitações pelo aplicativo Prefeitura 24hrs.

Já a Enel informou que “iluminação pública é
responsabilidade da prefeitura”. A Seplanh já afir-
mou que a Secretaria Municipal de Mobilidade
(SMM) teria mais informações, porém até o fecha-
mento desta edição não obtivemos resposta. 

O objetivo da obra entregue é gerar mais  fluidez
ao trânsito que segue em direção à BR-153, GO-020
e condomínios residenciais do Jardim Goiás e vai
fluir com mais tranquilidade. Por se tratar de uma
via rápida, o tráfego da Marginal seguirá sem in-
terferência semafórica da Avenida Goiás, no Setor
Crimeia Oeste, até a Avenida 2ª Radial, no Setor
Pedro Ludovico, e vice-versa.

O motorista que desce pela Alameda Leopoldo
de Bulhões poderá acessar o Jardim Goiás pela di-
reita, o Setor Sul pela esquerda, a Marginal Botafogo
pelos dois lados, ou voltar para a Alameda, caso
queira fazer o retorno. No nível intermediário, há
1,1 mil metros quadrados de calçadas acessíveis
para que pedestres e pessoas com deficiência se lo-
comovam com segurança. O complexo é todo sina-
lizado, com placas de trânsito e faixas de pedestre.

A estrutura é composta pelo Viaduto da Avenida
Deputado Jamel Cecílio, Rotatória que faz ligação
da Alameda Leopoldo de Bulhões até a Marginal e
a Trincheira da Marginal Botafogo. 

A obra era para ser concluída em 15 meses,
mas passaram mais de 2 anos. De acordo com a
prefeitura de Goiânia, o atraso da obra foi por
conta de inúmeros fatores, como a troca de gestão
no início de 2021, a pandemia de Covid-19 e o pe-
ríodo de chuva. Já o valor maior que o previsto, é
justificado pelo aumento dos preços que atinge o
setor de engenharia.

A obra da Jamel Cecílio presta homenagem ao
cantor goiano Leandro, irmão de Leonardo, morto
em 1998, vítima de câncer. O viaduto conta com
192 metros de comprimento e 282 no total, incluindo
as duas rampas dos encabeçamentos, 13,8 metros
de largura, duas pistas de 6,50 m, contendo quatro
pistas de rolamento e guarda-rodas com 0,40 m.

Já a rotatória, tem diâmetro interno de 27,9 m, e
externo de 40,6 m. A trincheira, por sua vez, na
pista Sul/Norte tem 8,5 m e mais 8,5 m na pista
Norte/Sul. O canal conta com 10 metros de largura
e 284 m de comprimento, com altura de 3 metros.
(Especial para O Hoje)

Fiação para postes de energia elétrica começa a ser
instalada após a entrega de obras na Marginal Botafogo

A Semana do Microem-
preendedor Individual (MEI)
teve início ontem (16) e acon-
tece até esta sexta-feira (20), a
expectativa é que cerca de
4.500 pessoas participem do
evento. A programação será
realizada em 43 municípios
goianos com programação que
contará com capacitações pre-
senciais de oficinas, palestras,
cursos, consultorias, ações de
acesso a crédito. A Semana do
Microempreendedor Indivi-
dual (MEI) é um evento pro-
movido pelo Sistema Sebrae,

todos os anos com atividades
serão oferecidas gratuitamente.
Para o empreendedor que de-
seja participar deve acessar o
site vitrine.sebraego.com.br.

Atualmente o Brasil conta
com um pouco mais de 13,8
milhões de donos de peque-
nos negócios formalizados
como MEI por todo o país.
Em Goiás existem 386.052
MEIs. O Microempresário
pode também participar da
oficina ‘Descomplica MEI”
que também é sem custo e é
feita pelo whatsapp para

agendar atendimento e fazer
inscrições na programação. 

Os temas que serão abor-
dados são inspiração, opor-
tunidades de negócios, come-
ce certo, cuide do dinheiro e
hora de vender. A cada dia
durante a semana será abor-
dado um tema que pode ser-
vir de inspiração e auxílio
para empresários como soft
skills, negociação para mu-
lheres, uso do WhatsApp, mo-
delos de negócios canvas, en-
tre outros. (Sabrina Vilela,
especial para O Hoje)

MEIs têm programação especial
para eles que vai até sexta-feira

Obra da
marginal é
entregue sem
iluminação

tRÁPIDAS

STJ mantém decisão do TJGO 
e permite queima de palha de cana

A Primeira Turma do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) decidiu que é possível – na
vigência do antigo Código Florestal (Lei
4.771/1965) – que a administração pública
autorize a queima da palha de cana-de-
açúcar em atividades agrícolas industriais,
com permissão específica, precedida de es-
tudo de impacto ambiental e de licencia-
mento, além da adoção de medidas para
amenizar os danos e recuperar o meio am-
biente. Com esse entendimento, o colegiado
confirmou  acórdão  do Tribunal de Justiça
de Goiás (TJGO) que não considerou ilegal a
autorização dada a empresas do setor agroin-
dustrial para se valerem da queima da palha
da cana como ato preparatório para o cultivo
e a colheita nos canaviais. Segundo o pro-
cesso, o Ministério Público de Goiás ajuizou
ação civil pública questionando a legalidade

de empresas realizarem a queima da palha,
pois essa atividade resultou na liberação de
resíduos sólidos que poluíram o meio am-
biente e causaram danos à população local.
O relator do caso, ministro Benedito Gon-
çalves, explicou que – sob a vigência do De-
creto 2.661/1998 – a Primeira Seção do STJ
se manifestou sobre a interpretação do pa-
rágrafo único do artigo 27 da Lei 4.771/1965 e
a respeito do  Decreto Federal 2.661/1998.
Segundo o magistrado, os ministros enten-
deram que, não obstante os prejuízos ine-
quívocos à qualidade do meio ambiente, é
lícita a queima da palha de cana-de-açúcar,
desde que devidamente autorizada pelo ór-
gão ambiental competente e com a obser-
vância da responsabilidade civil por even-
tuais danos de qualquer natureza causados
ao meio ambiente ou a terceiros.

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

Jurídica

Saúde do Policial Federal

A Câmara dos Depu-
tados aprovou a Medida
Provisória 1080/21, que
amplia as finalidades de
uso dos recursos do Fun-
do para Aparelhamento
e Operacionalização das
Atividades-fim da Polícia
Federal (Funapol) para
permitir o financiamen-
to de um plano de saúde
e o pagamento de uma
indenização por tempo

de disponibilidade. O
texto será enviado ao
Senado. Originalmente,
a MP permitia apenas o
uso de até 30% dos re-
cursos do Funapol para
o pagamento de despe-
sas com saúde e custeio
de transporte, hospeda-
gem e alimentação de
servidores em missões
ou operações de natu-
reza oficial.

Estabilidade de gestantes

A Seção Especializa-
da em Dissídios Coleti-
vos (SDC) do Tribunal
Superior do Trabalho
invalidou cláusula de
acordo coletivo que es-
tabelecia “condições es-
peciais” em relação à
estabilidade provisória
das empregadas gestan-
tes do setor de vestuário
Segundo o colegiado,
normas que imponham

restrições à estabilidade
constitucionalmente ga-
rantida são inconstitu-
cionais. A relatora do
recurso, ministra Kátia
Arruda, destacou que o
STF decidiu que é in-
constitucional cláusula
de acordo ou convenção
coletiva de trabalho que
imponha restrições à es-
tabilidade assegurada
na Constituição. 

2 Informativo 734, STJ – O reconhecimento da continuidade delitiva não importa na ob-
rigatoriedade de redução da pena definitiva fixada em cúmulo material, porquanto há
possibilidade de aumento do delito m ais gravoso em até o triplo, nos termos do art. 71, pa-
rágrafo único, in fine, do Código Penal.

Tramita na Assembleia Legis-
lativa do Estado de Goiás o projeto
de lei 2202/22, que propõe proibir
a utilização de verba pública em
eventos e serviços que promovam
de forma direta ou indireta a ero-
tização e a sexualização de crian-
ças e adolescentes. O projeto dis-
corre que, em caso de descum-
primento, o infrator estará sujeito
a uma multa que poderá variar
entre R$ 20 mil a R$ 500.

PL da Alego
pretende coibir
eventos com
erotização de
crianças

TRF1 mantém condenação de 
empresa por apropriação previdenciária

A 4ª Turma do Tribunal Regional Federal
da 1ª Região (TRF1) manteve a condenação
de um sócio e administrador de uma empresa
que descontou contribuições sociais previ-
denciárias devidas pelos seus empregados
e contribuintes individuais incidentes sobre
as remunerações mensais, sem repassá-las
à da Previdência Social no prazo legal. Os
débitos apurados originaram valores de R$
118.766,63, crimes previstos no art. 168-A e
337-A, III, do Código Penal – apropriação in-
débita e sonegação previdenciária. O réu
teria ainda suprimido contribuição social

previdenciária patronal, por meio da omissão
de informações em guias de recolhimento,
de modo a ocultar fatos geradores relacio-
nados a remunerações pagas a empregados
e contribuintes individuais. Ao analisar o
caso, o relator, desembargador federal Né-
viton Guedes, destacou o que, muito embora
o apelante tenha alegado em juízo suposta
inviabilidade financeira, a jurisprudência
do Tribunal tem entendido que dificuldades
inerentes à atividade empresarial não são
suficientes para justificar a inexigibilidade
de conduta diversa.
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Com a chegada de uma
frente fria nesta semana, a
Saúde alerta para maior cir-
culação de vírus causadores
de doenças respiratórias e,
consequentemente, o núme-
ros de casos. A orientação é
para que as pessoas que in-
tegram os grupos de risco e
que ainda não se vacinaram
contra a Influenza e contra a
Covid-19 procurem os postos
de saúde o mais breve possí-
vel para se protegerem contra
os vírus que podem causar
doenças graves. 

Segundo a superintendente
de Vigilância em Saúde da Se-
cretaria de Estado da Saúde
de Goiás (SES), Flúvia Amorim,
a imunização é necessária
para a proteção das pessoas,
principalmente, com a proxi-
midade do inverno, quando
há queda nas temperaturas.
“A população tem a vacina ao
alcance de suas mãos. É im-
prescindível que os cidadãos
que estão em situação de vul-
nerabilidade, tanto idosos
quanto imunossuprimidos,
procurem os centros de saúde
para se imunizarem. A vacina
salva vidas”, pontua.

Nesta semana, as tempera-

turas devem baixar conside-
ravelmente. Conforme previ-
sões do Centro de Informações
Meteorológicas e Hidrológicas
do Estado de Goiás (Cimehgo),
a chegada de uma frente fria
de origem polar deve atingir
a Região Centro-Sul do País. A
temperatura poderá chegar a
até 5 graus Celsius em Goiânia
e ficar abaixo de zero em mu-
nicípios do Sul do Estado, entre

eles Jataí e Mineiros. Já nos
municípios do Norte, como Po-
rangatu, onde faz calor na
maior parte do ano, a tempe-
ratura deve cair para 9 graus.

Baixa cobertura vacinal
A Secretaria de Saúde tem

disponibilizado vacinas contra
a Influenza e contra a Covid-
19 em todos os municípios do
Estado, em centros de saúde

localizados em pontos estra-
tégicos e de fácil acesso. Ape-
sar disso, os índices de vaci-
nação contra a gripe perma-
necem bem abaixo da meta
preconizada pelo Ministério
da Saúde, que é de 95%.

Os dados da SES revelam
que a cobertura vacinal da In-
fluenza nos idosos está em 37%;
nas crianças de 6 meses a me-
nores de 5 anos alcança apenas

16% e nas gestantes, 13%. A
campanha de vacinação teve
início em 4 de abril e prossegue
até 3 de junho com o propósito
de imunizar contra a doença
todas as pessoas que compõem
os grupos prioritários.

Outra situação que preo-
cupa as autoridades de saúde
é a baixa adesão à segunda
dose de reforço (DR2) contra
a Covid-19. Essa dose, que ga-
rante uma proteção maior, é
indicada para pessoas com
60 anos ou mais e as que são
imunossuprimidas. 

De acordo com os dados da
SES, a DR2 foi aplicada em
152.694 pessoas. Já em relação
à primeira dose de reforço, a
quantidade de pessoas que ain-
da estão em atraso é de
2.678.917 pessoas. Flúvia Amo-
rim relata que a aplicação da
segunda dose de reforço contra
a Covid é fundamental para
garantir a proteção das com-
plicações relacionadas à doen-
ça nas pessoas que integram
os grupos de risco. “Buscar um
posto de vacinação é funda-
mental neste momento. Quem
tem direito à vacina deve se
imunizar”, reforça. (Daniell
Alves, especial para O Hoje)

Saúde alerta para maior circulação dos vírus 
DOENÇAS RESPIRATÓRIAS 

A imunização é necessária para proteger contra doenças graves, principalmente com a queda das temperaturas 

Daniell Alves

Os goianienses estão cada
vez mais imprudentes no trân-
sito. Neste ano, 6,2 mil já fo-
ram autuados por dirigir sob
o efeito de álcool. O número
corresponde a mais da metade
dos registros feitos em 2021,
quando ocorreram 12.183 fla-
grantes. Os dados são do De-
partamento Estadual de Trân-
sito de Goiás (Detran-GO). 

Somente no último fim de
semana, 170 pessoas foram au-
tuadas por embriaguez ao vo-
lante durante ações de reforço
da Balada Responsável, em
Goiânia. Ao todo, 2.080 pessoas
foram abordadas pelas equipes
de fiscalização e educação. 

O etilômetro utilizado pelo
Detran-GO possui bocal des-
cartável com a tecnologia “one
way”, o que elimina o risco
de contaminação. Esse modelo
não deixa o ar retornar ao
bocal, evitando que o condu-
tor aspire qualquer partícula
presente no aparelho, que é
higienizado a cada teste.

Segundo o levantamento
do órgão, as principais infra-
ções detectadas foram dirigir
sob a influência de álcool ou
outro psicoativo e recusa a
realizar o teste do bafômetro
(170) e condutores sem habi-
litação ou permissão de diri-
gir (19). Dos abordados, 137
condutores foram liberados
após sanar as irregularidades.
No total, 804 pessoas foram
abordadas apenas durante as
fiscalizações do programa Ba-
lada Responsável.

O programa tem o objetivo
de sensibilizar os condutores
para a adoção de comporta-

mentos seguros no trânsito
e de coibir a circulação de
condutores embriagados,
contribuindo para a seguran-
ça no trânsito. 

Tolerância zero
O condutor flagrado diri-

gindo sob o efeito de álcool
ou que se nega a fazer o teste
do bafômetro é autuado ad-
ministrativamente. Terá que
pagar multa no valor de R$
2.934,70 (podendo dobrar em
caso de reincidência) e res-
ponderá processo que pode
resultar na suspensão de 12
meses do direito de dirigir.
O veículo também fica retido
até que seja apresentado um
outro motorista habilitado.

Caso seja constatada a em-
briaguez, quando o bafômetro
acusar valor igual ou superior
a 0,34 miligramas por litro de
ar (descontada a margem de
erro) ou se o exame de sangue
marcar resultado igual ou su-
perior a 6 decigramas de álcool
por litro de sangue (6 dg/L), o

motorista é enquadrado em
crime de trânsito. Além das
punições administrativas, ele
é preso em flagrante.

Maio Amarelo
A campanha Maio Amarelo

neste ano tem como slogan
“Juntos Salvamos Vidas”. A
proposta remete à reflexão so-
bre o papel de cada um para a
redução dos índices de aciden-
tes de trânsito. As ações pro-
gramadas pelo Detran-GO bus-
cam suscitar junto a pedestres,
ciclistas, motociclistas e con-
dutores a ideia de que peque-
nos gestos como o uso correto
dos equipamentos de seguran-
ça ou a observância das regras
de circulação podem contribuir
para melhoria do trânsito.

No último fim de semana,
as ações se concentraram em
Goiânia, e abordaram mais
de 2 mil pessoas com o obje-
tivo de estimular debate sobre
a necessidade de construção
de um trânsito mais seguro.
As ações foram realizadas em

conjunto com a equipe de fis-
calização para intensificar
práticas positivas de cons-
cientização no trânsito.

Os educadores distribuí-
ram material informativo e
conversam com os usuários
da via sobre a importância
do respeito à leis de trânsito.
As abordagens focam os ris-
cos da combinação de álcool
e direção e do excesso de ve-
locidade. Também são pon-
tuadas as necessidades do uso
do cinto e do transporte cor-
reto das crianças.

Em Goiânia, por exemplo,
somente neste ano, foram re-
gistradas 45 vítimas fatais em
acidentes de trânsito, confor-
me mostrado pelo O Hoje.
Ainda que não haja números
oficiais mais recentes pelo Mi-
nistério da Saúde (MS), o mo-
vimento aponta que órgãos
locais já divulgaram seus da-
dos, e que a tendência é de
aumento no índice de vítimas
fatais no biênio mais recente.
(Especial para O Hoje)

O motorista
flagrado dirigindo
sob o efeito de
álcool pode pagar
multa no valor de
R$ 2.934,70 

Mais de 6 mil foram autuados
por embriaguez ao volante

Reprodução
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Uma unidade militar ucra-
niana lutando ao norte de
Kharkiv diz que chegou à
fronteira russa, com a men-
sagem: “Senhor presidente,
conseguimos!”. Vídeo enviado
pela unidade e divulgado pelo
Ministério de Defesa da Ucrâ-
nia mostra um pequeno gru-
po carregando uma estaca
azul e amarela até a linha de
fronteira com a Rússia.

Os militares ucranianos
disseram nesta segunda-feira
(16) que em torno de Kharkiv
“o inimigo está concentrando
seus principais esforços em
manter suas posições e im-
pedir o avanço de nossas tro-
pas” em direção à fronteira.

Nos últimos dias, as forças

ucranianas avançaram em di-
reção à fronteira em vários lu-
gares ao norte e leste de Kharkiv,
a segunda maior cidade do país
antes do início da invasão, com

a retirada das forças russas.
Autoridades ucranianas dis-

seram na semana passada que
estavam libertando vilarejos
nos arredores da cidade.

Os avanços ucranianos
ameaçam uma humilhação
simbólica de expulsão das for-
ças do Kremlin de volta para
sua própria fronteira enquan-

to ampliam a possibilidade
estratégica de cortar as linhas
de abastecimento da Rússia
com suas forças na região de
Donbass, mais ao sul. 

"Senhor
presidente,
conseguimos!", diz
unidade militar da
Ucrânia em vídeo
divulgado pelo
Ministério de
Defesa

Contra-ataque ucraniano
chega à fronteira com a Rússia

Uma investigação sobre
o tiroteio no fim de semana
em um supermercado no
oeste de Nova York se vol-
tará, nesta segunda-feira
(16), para saber se as auto-
ridades não perceberam si-
nais indicadores e bandeiras
vermelhas deixados pelo ati-
rador adolescente antes de
sua matança racista.

Autoridades disseram que
Payton Gendron, de 18 anos,
realizou um ato de “extre-
mismo violento com motiva-
ção racial” quando abriu fogo
com um rifle semiautomático
no Tops Friendly Market em
Buffalo, onde 11 dos 13 mor-
tos eram negros.

“As evidências que desco-

brimos até agora não são en-
ganosas. Este é um crime de
ódio absolutamente racista
que será processado como
crime de ódio”, disse o co-
missário de polícia de Buffalo,
Joseph Gramaglia, a repórte-
res no domingo (15).

Além de buscar uma com-
preensão mais clara dos mo-
tivos do ataque de Gendron,
as autoridades se concentra-
rão no que poderia ter sido
feito para detê-lo, à medida
que surgem detalhes do com-
portamento preocupante do
adolescente no ensino médio
e na sua atuação online.

Gendron figurou no radar
da polícia local em junho pas-
sado, quando a polícia o de-

teve depois que ele fez uma
ameaça “generalizada” em sua
escola, disse Gramaglia. Depois
de uma avaliação de saúde
mental na época, ele foi libe-
rado após um dia e meio.

Um manifesto de 180 pá-
ginas que circulou na internet
- e que pode ter sido de auto-
ria de Gendron -, delineava a
Grande Teoria da Substitui-
ção, uma teoria de conspira-
ção racista de que os brancos
estavam sendo substituídos
por minorias nos Estados Uni-
dos e em outros lugares.

Um porta-voz da promo-
toria do condado de Erie se
recusou a comentar os docu-
mentos. Gendron se rendeu à
polícia após o tiroteio. (ABr)

Investigação sobre tiroteio em
Buffalo analisa sinais de alerta

EUA

Atirador matou 13 pessoas em supermercado, sendo 11 das vítimas pessoas negras, no oeste de Nova York

A atividade varejista e in-
dustrial da China caiu brus-
camente em abril, uma vez
que os lockdowns contra a
covid-19 confinaram traba-
lhadores e consumidores em
suas casas e afetaram grave-
mente as cadeias de abaste-
cimento, lançando uma som-
bra sobre as perspectivas

para a segunda maior eco-
nomia do mundo.

Em março e abril, foram
impostos lockdowns totais ou
parciais nos principais cen-
tros do país, incluindo Xangai,
atingindo a produção e o con-
sumo e aumentando os riscos
para aquelas partes da eco-
nomia global fortemente de-

pendentes da China.
As vendas no varejo des-

pencaram 11,1% em abril em
relação ao ano anterior, a
maior contração desde março
de 2020, mostraram dados da
Agência Nacional de Estatísticas
nesta segunda-feira (16), um
declínio mais acentuado do
que o previsto em pesquisa.

Produção em queda
A produção das fábricas

caiu 2,9% em relação ao ano
anterior, contrariando expec-
tativa de aumento e marcando
o maior declínio desde feve-
reiro de 2020, já que as medi-
das contra o vírus afetaram
as cadeias de abastecimento
e paralisaram a distribuição.

Analistas agora advertem
que a atual retração da China
pode ser mais difícil de ser su-
perada do que a observada du-
rante o início da pandemia do
coronavírus no começo de 2020,
sendo improvável que as ex-
portações aumentem e com as
autoridades limitadas em suas
opções de estímulo. (ABr)

Economia chinesa se retrai com novos lockdowns
CHINA
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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).

MADEIRAMADEIRA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A
CNPJ 10.490.181/0099-49

MADEIRAMADEIRA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A, inscrita no CNPJ 10.490.181/0099-49, torna público 
que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Aparecida de Goiânia, a licença ambiental 

MADEIRAMADEIRA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A
CNPJ 10.490.181/0100-17

MADEIRAMADEIRA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A, inscrita no CNPJ 10.490.181/0100-17, torna público 
que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Aparecida de Goiânia, a licença ambiental 

Autoridades ucranianas disseram na semana passada que estavam libertando vilarejos nos arredores da cidade de Kharkiv do “inimigo”
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Lanna Oliveira

Se eu perguntar algo que você
considera a cara de Goiás, o que res-
ponderia prontamente? Talvez a co-
mida típica, ou o sertanejo, a tempo-
rada do Rio Araguaia, a lista é grande,
mas com certeza os botecos estariam
entre as primeiras opções. A capital
goiana é conhecida por oferecer os
melhores estabelecimentos para
aquele bom e velho happy hour. Para
celebrar os bares que que acompa-
nham a história da nossa cidade, o
evento Comida di Buteco premia os
melhores estabelecimentos há 14 edi-
ções e 2022 já tem o seu vencedor.

O Bar Dodô é o grande campeão
do Comida di Buteco 2022. O anúncio
foi realizado em um encontro que
reuniu todos os 48 estabelecimentos
participantes da edição deste ano.
O boteco vencedor ofereceu ao seu
público o petisco ‘Bem Bolado de
Rabada’. Em segundo lugar ficou o
Dom Cirus, com o petisco ‘Sim'Pra-
cidade’. Já em terceiro lugar aparece
o Retrô Bar, com o petisco ‘Bolinho
Retrô’, seguido pelo Bar Via 70 com
o petisco ‘Copa 70’, em quarto lugar;
e o Vila Rica Bar e Restaurante, com
o petisco ‘Mini Disco com Provolone’,
na quinta posição.

Com o foco em transformar vidas,
o concurso seleciona apenas negócios
familiares, não contemplando redes
e nem franquias. Isso para que haja
incentivo por parte de patrocinadores,
poder público e dos clientes no forta-
lecimento da economia local, do tu-
rismo e das tradições gastronômicas.
O concurso alavanca, de forma po-
derosa, toda a cadeia na qual o boteco
está inserido e já tornou-se tradição
em Goiânia e Aparecida de Goiânia.

Criou-se a cultura do tour de boteco
em boteco para experimentar as de-
liciosas experiências concorrentes. 

Iniciado em 2000, na cidade de
Belo Horizonte, o Comida di Buteco
hoje cobre todo o País. São 21 circuitos
espalhados por 12 estados e o Distrito
Federal, envolvendo 40 cidades bra-
sileiras. Com 480 botecos participantes
em 2021, o concurso ampliou a pre-
sença de estabelecimentos em 2022,
chegando a 800 botecos de Norte a
Sul do Brasil. Um dos motivos para
essa ampliação é a busca pela reto-
mada e o fortalecimento do segmento
de bares e restaurantes, que está
entre os que mais sofreram com a
pandemia da Covid-19. 

Por ser um concurso e não um
festival, o Comida di Buteco elege o
‘Melhor Buteco’ de cada circuito e
não o melhor petisco.  O público e
um corpo de jurados visitaram, vo-
taram e elegeram o campeão, ava-
liando quatro categorias: petisco,
atendimento, higiene e temperatura
da bebida. Na segunda etapa, em ju-
nho, uma nova comissão de jurados,
visita os campeões de cada cidade,
avaliando a performance nas mesmas

quatro categorias. Elege-se aí o ‘Me-
lhor Buteco do Brasil’, que será co-
nhecido e premiado em julho de 2022.

Agora o Bar Dodô, considerado
pela terceira vez o melhor boteco
do Estado, parte com o seu petisco
‘Bem Bolado de Rabada’, sua cerveja
gelada e seu bom atendimento para
a competição nacional. Localizado
no Setor Aeroviário, ele é um dos
botecos mais tradicionais de Goiânia,
está no mercado desde 1967. O esta-
belecimento ficou conhecido por ga-
nhar a 1ª Edição do Comida di Buteco
e desde então a casa tem se destacado
cada vez mais. Com um cardápio de
petiscos de encher os olhos, a casa
oferece um ambiente descontraído
e tem suas mesas disputadas.

“O Comida di Buteco continua
firme no seu propósito e buscou
mais ‘butecos’ para fazerem parte
do concurso neste ano e valorizar
estes pequenos negócios e empreen-
dedores, mostrando seu trabalho e
criatividade”, afirma Maria Eulália
Araújo, sócia-fundadora do evento.
Ela enfatiza que a edição deste ano
é especial, porque tem significado
de retomada. “O concurso trouxe
esperança para os bares de poder
retomar mais forte suas atividades.
É motivo de alegria para os donos
dos botecos e clientes”, informa.
(Especial para O Hoje)

Bar Dodô saiu vencedor do concurso que foca em manter a tradição de transformar
vidas através da cozinha de raiz, promovendo a valorização da cultura do botequim

Essência

Boteco, 
extensão da sua casa
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O bar foi campeão

com o petisco ‘Bem

Bolado de Rabada’,

pensado

especialmente para

o concurso

Além do petisco e

atendimento, o bar

foi elogiado pelos

bons drinques, feitos

na temperatura

ideal para o calor de

Goiânia

Rogério Porto

@bardodogoiania



14 n Essência

O Clone
Jade e Khadija vendem ar-

tesanato na rua. ali anuncia
que vai se casar de novo. Os
homens de said vasculham a
Medina e correm atrás de Jade
e da menina. ambas se es-
condem. aurélio avisa que já
levantou todos os bens de ali-
cinha e que ela terá de dividir
tudo com ele, já que são ca-
sados em regime de comu-
nhão de bens. Mel pede aos
pais que a internem. Maysa
se muda para uma nova casa.
edna procura a imprensa com
a ideia de denunciar albieri.
rogê demite alicinha. ali avisa
que vai se casar com Zoraide. 

Quanto Mais Vida, Melhor
Paula pensa em contar a

verdade para Flávia. Juca exige
que Odete devolva todos os
itens que pegou de Paula. Ne-
ném tem uma ideia para voltar
a jogar no Flamengo. Guilher-
me esconde sua preocupação
de Flávia e conversa com um
neurologista. Paula e Carmem
pensam no que irão fazer para
vencer aposta. Um vídeo de
Neném jogando bola com
crianças no Flamengo se torna
um sucesso na internet. Paula
vai atrás de Neném. rose pro-
cura Guilherme. Juca tenta
falar com Flávia sobre eliete.
rose flagra Paula com Neném.

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. Bár-
bara crítica Camilo por ter se
envolvido com pessoas ligadas
a Franco santoro.

Mar de amor
estrela se oferece para ficar

no lugar de Maria do Mar. as-
sim leon poderá devolver a
criança. Como ele prontamen-
te se nega, estrela lhe oferece
todo o seu dinheiro em troca
da pequena. Coral recebe a
visita do comandante de po-
lícia, que a pergunta onde
está inês. Coral o informa que
ela disse que iria viver em los
angeles, onde se casaria pos-
teriormente. Victor Manuel
não abandona a ideia de es-
capar da penitenciaria. lucia-
na vai até a cadeia exigir a
Victor Manuel que convoque
uma coletiva de imprensa.

Pantanal
Madeleine acusa Gustavo

de tê-la traído. irma não acre-
dita quando Madeleine diz à
irmã que vai reconquistar José
leôncio. levi confronta Muda.
Filó flagra levi com Muda e
manda a moça se decidir entre
o peão e tibério. Madeleine
e irma discutem. Juma pede
a Jove que não fale mais em
ir embora. José lucas está dis-
posto a encontrar seu cami-
nhão e fazer justiça. Muda
deixa claro para tibério que
não gosta do peão da forma
como ele gostaria. Muda beija
levi e revela ao peão o seu
objetivo de vingança. 

RESUMO
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De NOVelas

Cultura 
para todos
Mídia alternativa se abre para 
público com deficiência e podcasts
disponibilizam audiodescrição 
ou tradução em Libras

Elysia Cardoso 

De acordo com dados da
Organização Mundial de
Saúde, cerca de 25 milhões
de brasileiros possuem per-
da auditiva ou algum tipo
de deficiência auditiva. Isso
equivale a cerca de 10% da
população. Ainda assim, boa
parte dos produtos de Co-
municação no país, sejam
TV aberta ou serviços de
streaming, vídeos no You-
tube e podcasts não pos-
suem tradução na Língua
Brasileira de Sinais (Libras).
E nem sempre os motivos
para isso são financeiros.

“Normalmente as pes-
soas pensam que o público
com deficiência auditiva é
pouco. Já prospectamos
clientes em vários podcasts
e muitos declinam educa-
damente, dizendo que não
há interesse”, explica Danilo
Souza, Diretor de Operações
da Open Senses, empresa
especializada em audiodes-
crição e tradução em Libras.

Segundo Danilo, pela na-
tureza da mídia, existe um
grande público que a con-
some e ela abrange conteú-
dos muito mais plurais do
que os formatos tradicionais.
“Seria socialmente muito
importante e daria uma vi-
sibilidade enorme para esse
público. Gostaria de ver os
grandes podcasts, que lide-
ram as estatísticas, terem
essa preocupação. E mesmo
os produtores independen-
tes traçarem estratégias para
fazer isso acontecer”.

Dentro desse cenário, o
‘Não Inviabilize’, podcast
que traz histórias de diver-
sos tipos enviadas por ou-
vintes e que atualmente pos-
sui mais de 72 milhões de
reproduções e mais de 100
mil reproduções por episó-
dio, se destaca ao disponi-
bilizar as histórias em Libras
no seu canal do Youtube.

O  Não Inviabilize ofe-
rece acesso a mais de 400
histórias traduzidas em Li-
bras. De acordo com a con-

tadora de histórias e idea-
lizadora do podcast, Déia
Freitas, o objetivo é que,
num futuro próximo, as his-
tórias saiam no Youtube em
Libras e nos agregadores
de podcast simultaneamen-
te. “Eu sempre quis que o
meu conteúdo fosse o mais
acessível possível, pensei
que só com a transcrição
dos episódios eu teria cum-
prido com o item de acessi-
bilidade. Conversando com
algumas pessoas com defi-
ciência auditiva, descobri a
necessidade do conteúdo
em Libras”, explicou.

Para Souza, a iniciativa
do Não Inviabilize foi pio-
neira, na medida em que
ela propôs que todo o con-
teúdo fosse traduzido para
Libras de uma vez. “O maior
desafio foi o volume de ma-
terial. São dois anos de pro-
dução, que resultaram em
dois meses de gravação, 93
horas de mídia. Esse foi o
maior projeto que já fize-
mos de uma tacada só. Eu
não sei de nenhuma inicia-
tiva semelhante e ela é o
maior podcast do país a fa-
zer isso”, afirmou.

No entanto, o Diretor
de Operações da Open Sen-
ses tem um conselho para
podcasters independentes
interessados em buscar a
tradução em Libras ou a
audiodescrição. “Se apro-
xima da comunidade para
a qual você quer que o seu
conteúdo seja acessível.
Nas redes sociais, tem mui-
tas pessoas com deficiência
auditiva. Tenta entender
como a comunidade se or-
ganiza. Se aproxima dessas
pessoas e dialoga, até por-
que não adianta nada só
pagar pra fazer, sem esse
diálogo seu conteúdo não
vai ser consumido, mesmo
que traduzido. Penso que
o começo de tudo é a apro-
ximação, porque aí a aces-
sibilidade acontecerá, sen-
do uma consequência des-
se processo”, finaliza. (Es-
pecial para O Hoje)

Déia Freitas é  contadora de histórias e idealizadora do podcast

Edvaldo Silva é mestre em Artes e Multimeios e atualmente lidera a Zefr na América Latina

LIVRARIA
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“A revolução do strea-
ming mudou o consumo do
entretenimento como um
todo e eu vou te contar
como chegamos até esse ce-
nário no mundo e no Brasil,
além do que você precisa
levar em consideração para
não deixar novas oportuni-
dades passarem.” É o que
afirma Edvaldo Silva, mes-
tre em Artes e Multimeios
pela Unicamp, na introdu-
ção de ‘Da válvula ao pixel
– A revolução do streaming’. 

Com 20 anos de expe-
riência no universo das mí-
dias digitais, o escritor é di-
retor da ZEFR na América
Latina, empresa líder global
em Brand Suitability e
Brand Safety nas principais
plataformas de vídeo do pla-
neta como TikTok, YouTube
e Facebook.

Com o apoio de Henry
Jenkins e Lúcia Santaella,
Edvaldo aprofunda o con-
texto que abriu espaço para
revolução do conteúdo au-
diovisual e, consequente-
mente, o surgimento de em-
presas como a Netflix. ‘Da
válvula ao pixel’ ganha ain-
da mais força e credibilidade
com a experiência única do
escritor no universo das mí-
dias digitais: ele começou em
1998 na Editora Peixes (em-
presa parte do Grupo Abril),
época em que foi responsável
pelo lançamento de todas as
revistas da editora na UOL,
maior portal de internet da
América Latina.

Netflix, Amazon Prime,
HBO, Disney+... para os in-
teressados em saber a ori-
gem dos streamings mais
queridinhos da modernida-

de e também para estudan-
tes e profissionais da comu-
nicação: ‘Da válvula ao pixel’
é registro da transformação
digital. Ainda no meio lite-
rário, Edvaldo também é co-
autor de Mídia Programáti-
ca, primeiro livro sobre o
tema no Brasil e colaborador
do livro Avanca Cinema
2011, com as principais teses
sobre o setor audiovisual.

Sobre o autor
Edvaldo Silva é mestre

em Artes e Multimeios pela

UNICAMP, pós-graduado em
Publicidade e Propaganda
pela ECA/USP, professor do
MBA da Business School São
Paulo/Laureate International.
Ocupou cargos de liderança
em empresas como FOX TV
(hoje Disney), Grupo Abril e
atualmente lidera a Zefr na
América Latina. A Zefr é uma
empresa com sede em Los
Angeles/California, líder em
Brand Suitability nas maio-
res plataformas de vídeo do
planeta como Tik Tok, Face-
book e Youtube.

Indústria do streaming
Primeiro livro nacional sobre o tema é escrito por 
Edvaldo Silva, diretor da ZEFR na América Latina
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O Goiânia Noise Festival,
um dos festivais de música
alternativa mais significati-
vos do país, acontece entre
os dias 16 e 22 de maio com
ações de formação e quali-
ficação profissional nas
áreas de produção e música,
palestras e oficinas no Ins-
tituto Gustav Ritter e shows
no Centro Cultural Oscar
Niemeyer. 

O evento conta com o
apoio da Secretaria de Esta-
do de Cultura (Secult/Goiás),
por meio do Fundo de Arte
e Cultura e também do Go-
verno Federal (através da
Funarte) e da Prefeitura de
Goiânia, através da Lei de
Incentivo à Cultura.

A programação deste ano
apresenta grandes nomes
como Terno Rei, Ratos de

Porão, Casa das Máquinas,
Carne Doce, Assucena, Viper,
Black Pantera e Far From
Alaska. Ao todo, serão 38
bandas que irão se revezar
em shows ininterruptos nos

dois palcos montados no Pa-
lácio da Música do CCON. 

São artistas de todas as
regiões do Brasil e de várias
gerações, linguagens e estilos
que garantem um panorama

do atual cenário do rock in-
dependente do país. O festi-
val contará ainda com um
terceiro palco, que será mon-
tado na Esplanada do CCON,
e que terá seu line-up divul-
gado nos próximos dias. Nes-
se palco, bandas novas irão
se revezar e gravar suas
apresentações. O chamado
Estúdio Noise é mais uma
ação que busca valorizar e
fomentar a produção musical
goiana. Todas as gravações
serão depois disponibilizadas
nas plataformas digitais.

SERVIÇO
26º Goiânia Noise Festival
Quando: De 20 a 22 de maio
Onde: Centro Cultural Oscar
Niemeyer (GO-020, Km 0)
Mais informações: www.goia-
nianoisefestival.com.br
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MasterChef Brasil 
Começa a contagem re-

gressiva para a estreia da
nova temporada do Master-
Chef Brasil. Na próxima ter-
ça-feira (17), às 22h30, a co-
zinha mais famosa do país
retorna à tela da Band para
continuar fazendo história
na gastronomia brasileira. Do
programa, já saíram chefs
que estão levando a culinária
a outros patamares. essa edi-
ção tem tudo para adicionar
mais nomes à lista. Na prova
de abertura, os 16 cozinheiros
enfrentarão uma Caixa Mis-
teriosa diferente. Quando:
terça-feira (17). Onde: tV
Band. Horário: 22h30. 

Oficina de confeitaria 
ancestral 

Projeto ‘regenera Vera’
realiza nesta terça-feira (17),
às 14h30 a oficina de con-
feitaria ancestral e regene-
rativa para o público adulto
e melhor idade com a ins-
trutora Michelle Bueno. ati-
vidades culturais com ampla

diversidade de linguagem
são focadas na participação
de artistas da região do Con-
junto Vera Cruz, com pro-
gramação online. O projeto
foi contemplado pelo edital
de Dinamização de espaços
Culturais do Fundo de arte
e Cultura do estado de Goiás.
Quando: terça-feira (17).
Onde: youtube:  (www.you-
tube.com/c/NossoVeraJor-
nal). Horário: 14h30. 

simpósio de enfermagem

O senac Goiás vai reali-
zar, de forma online e pre-
sencial, seu iii simpósio
de enfermagem. as ativi-
dades presenciais serão
realizadas no auditório do
sesc Cidadania e as ativi-
dades online serão trans-
mitidas pelo canal da ins-
tituição no youtube. a pro-
gramação segue até 18 de
maio, das 19h às 22h. este
ano, o tema escolhido foi
respeito e segurança do
Cuidado em todo o Ciclo

Vital. Quando: até 18 de
maio. Onde: (www.youtu-
be.com/user/senacgoias).
Horário: das 19h às 22h. 

Projeto de dança
estão abertas as inscri-

ções para o projeto ‘Balé em
Foco’. ele tem como foco
práticas somáticas, aspectos
historiográficos e processos
culturais e de criação artística
do balé. trata-se de uma
oportunidade de encontro
entre pesquisadores, docen-
tes e artistas interessados
no tema enquanto campo
de discussão social e da cena,
ressaltando pesquisas con-
temporâneas e debates re-
lacionados ao balé em seus
aspectos estéticos, gramati-
cais, conceituais e subversi-
vos.  Há 30 vagas disponíveis
e os interessados devem se
inscrever preenchendo for-
mulário disponível na bio do
instagram e no perfil do Fa-
cebook. Quando: até 10 de
junho. Onde: @bale_em_foco
e (facebook.com/BaléemFoc).

Estão abertas até o dia 10 de junho as inscrições para o projeto
‘Balé em Foco’, com 30 vagas, nos perfis existentes nas redes
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Fátima Bernardes negocia
nova proposta salarial
com a Globo e não aceita
oferta inicial

Fátima Bernardes segue
negociando seu novo contrato
com a tV Globo depois de
anunciar sua saída do ‘encon-
tro’. após a confirmação da
redução salarial, a jornalista
ainda não teria chegado a um
acordo com a emissora. se-
gundo o colunista alessandro
lo Bianco, do portal ‘iG’, Fáti-
ma teve seu contrato fixo re-
novado com a Globo no ano
passado pautado justamente
no comando do matinal. No
entanto, após sua migração
para o ‘the Voice Brasil’, seu
vínculo estaria passando por
uma nova revisão. À frente
do ‘the Voice Brasil’ Fátima
trabalharia apenas quatro me-
ses por ano, no momento
atual, a emissora paga em
torno de r$ 2,4 milhões pela
apresentação do programa.
Como ela renovou seu con-
trato fixo recentemente com
a empresa para trabalhar de
segunda a sexta, passaria a
receber mensalmente r$ 200
mil, valor equivalente ao co-
mando do reality diluído em
prestações. atualmente Fáti-
ma Bernardes ganha cerca
de r$ 500 mil comandando o
‘encontro’. esse valor pode
chegar até os sete dígitos por
conta de publicidades e outros
anunciantes do programa.
(Patrícia Dias, Purepeople)

O que José Loreto fala so-
bre polêmica com Marina
Ruy Barbosa que gerou
sua separação?

José loreto comentou a
polêmica na qual se envolveu
em 2019. Na época, ele foi
acusado de viver um affair

com Marina ruy Barbosa e
terminou o casamento com
a então mulher, Débora Nas-
cimento, mãe de sua filha.
"Foi uma ruptura muito gran-
de, teve muito bafafá, muita
polêmica. todos os envolvi-
dos poderiam ter resolvido

a situação de forma mais prá-
tica e simples. Mas várias fo-
focas foram criadas. Hoje pre-
firo não botar mais madeira
nesse fogo", declarou ao jor-
nal ‘extra’. José loreto disse
que a carreira ficou mancha-
da após boatos com Marina.
(Patrícia Dias, Purepeople)

Wanessa Camargo e dado
dolabella: encontro secreto
vaza na web e detalhes são
revelados

Wanessa Camargo e Dado
Dolabella passaram mais um
final de semana juntos. Dessa
vez, o encontro aconteceu
em são Paulo, em um apar-
tamento alugado pelo ator
dias antes de a cantora assi-
nar o divórcio com Marcus
Buaiz. Horas depois da au-
diência de divórcio, Wanessa
já estava entrando no prédio,
onde chegou com a maior
discrição possível. De acordo
com informações de léo
Dias, colunista do portal ‘Me-
trópoles’, o flat fica no bairro
Jardins. Dado e Wanessa, que
chegaram a passar a Páscoa
juntos, permaneceram no
imóvel até sábado (14), quan-
do partiram para a cidade
de Brotas, que fica a duas
horas da Capital, ainda pela
manhã. a viagem foi feita
com o carro da cantora, um
Jeep Comander na cor prata.
Os dois voltaram ao fim do
dia para são Paulo. (igraínne
Marques, Purepeople)

CELEBRIDADES

Joelma contou detalhes
do divórcio e do tumul-
tuado casamento que teve
com Ximbinha. Dentre as
revelações feitas ao colu-
nista Leo Dias, Joelma re-
latou que Ximbinha não
paga mais a pensão acor-
dada na Justiça durante a
separação. Joelma e Xim-
binha anunciaram o rom-
pimento em agosto de 2015
e, desde então, tornaram
público quase tudo sobre
a separação. Brigaram, xin-
garam, choraram, amea-
çaram. Em entrevista an-
terior, Joelma relembrou

os tempos turbulentos que
viveu. "Foi um momento
muito difícil, onde eu não
aguentava mais carregar
aquele fardo. Eu aguentei
até o último segundo por
causa dos meus filhos, por
um trabalho todo que eu
construí, porque 90% de
tudo era eu que fazia",
afirmou. "Teve traição,
teve violência, teve tudo,
e você tem que tomar uma
decisão. Eu precisava sair
daquela situação para on-
tem, porque eu não ia su-
portar", revelou. (Patrícia
Dias, Purepeople)

Joelma expõe ex-marido, Ximbinha, 
após separação turbulenta do guitarrista

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

O dia pode trazer uma inicia-
tiva frustrada ou um obstáculo
difícil de ser superado. Cuide
para não ficar sustentando uma
atitude infantil e busque ter mais
sabedoria e clareza da situação.
tome cuidado com a dificuldade
de seguir uma ideia ou direção.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

sua energia pode estar baixa
hoje, então tome cuidado com
a dificuldade de se manter ale-
gre. Podem surgir gastos extras,
que não estavam nos planos.
tome cuidado ao escolher as
pessoas com quem você se as-
socia. saiba ser mais criterioso
com as pessoas.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

O dia pede que você consiga
olhar para as situações com mais
abertura mental e emocional: li-
vre-se dos preconceitos. Muitos
diálogos podem acontecer hoje.
Cuide para que você não entre
numa tentativa de ter razão sem-
pre. É importante desapegar da
mente alheia.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

O dia traz muito trabalho e
vai exigir de você certo poder
de liderança ou uma inteligência
acima da média. O excesso de
emotividade pode te prejudicar
hoje, porque você vai ter o de-
safio de se manter mais imparcial
e equilibrado. tome cuidado para
não se isolar.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

existe muito potencial em suas
ideias, porém tome cuidado com
a negligência a respeito da sua
energia criativa: planeje mais e
se dedique ainda mais para que
suas ideias se realizem. tome cui-
dado com comportamentos in-
fantis, que podem causar brigas.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

tome cuidado com a teimosia.
Desapegue de insistências pas-
sadas e mude hábitos ou atitudes
para ter resultados diferentes.
Hoje pode ser um bom dia para
cuidar mais da saúde e tomar
decisões radicais e definitivas.
Pode ser um dia desafiador.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

É importante diversificar
ideias ou caminhos, senão seu
dia acaba emperrado, com nada
fluindo. tome cuidado com bri-
gas por causa de ideias diferen-
tes e saiba dialogar. se conseguir
se manter equilibrado, pode ser
um dia cheio de harmonia com
as pessoas à sua volta. 

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

O dia pede paciência e tole-
rância. Pode ser um dia difícil
no trabalho ou podem surgir
gastos inesperados. saiba trazer
mais leveza e verdade ao seu
dia, o que pode ser desafiador,
porque suas emoções podem
ser pesadas. tome cuidado com
falação em excesso.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

O dia traz a coragem de rom-
per com coisas que te limitam.
além disso, você pode conseguir
expor suas necessidades com bas-
tante facilidade se conseguir se
mostrar frágil, sem medo. além
disso, você conseguirá defender
seu espaço de invasões externas.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

Você pode se sentir invadido
hoje, como se em nenhum lugar
houvesse fato privacidade, e isso
pode mexer com seus nervos.
Busque ter calma ao lidar com as
pessoas. além disso, tome cuidado
com confusões que, de pequenas,
passam a caóticas e exaustivas.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

seu dia traz progresso e avan-
ço. sua comunicação está posi-
tiva e você pode conquistar as
pessoas à sua volta. tome cui-
dado para não usar o seu co-
nhecimento para manipular as
pessoas. Os amigos podem ser
grandes aliados. O dia é positivo
para planejar.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

O dia pode te levar a novos
lugares, portanto viagens ou pas-
seios podem acontecer, trazendo
bem-estar. Você pode ficar men-
talmente esgotado e precisar de
um momento de paz e harmonia.
Uma mensagem ou convites que
vão te animar bastante surgem.

Programação deste ano apresenta grandes nomes como a banda
Carne Doce (foto), Ratos de Porão, Black Pantera e Assucena

Goiânia Noise Festival está de
volta após dois anos de suspensão
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Elysia Cardoso 

Já está entre nós o audio-
visual de ‘Cansar de Dançar’,
último single de Juliette, que
ela mesma co-escreveu. O vi-
deoclipe chegou ao YouTube
e conta a história de uma pes-
soa que está cansada, ente-
diada e se sente silenciada e
que vê no ator de sair para
dançar uma forma de se li-
bertar e de extravasar.

“O roteiro do clipe de ‘Can-
sar de Dançar’ foi nascendo
na minha cabeça já durante
a gravação da música. Fui fa-
zendo a música e pensando
nele. O diretor acrescentou
ideias e chegamos na ideia
final”, conta Juliette.

A moda do clipe é com-
posta por algumas releituras
de roupas que marcaram a
história de sua intérprete. O
‘look da Juliette’, por exemplo,
que consiste em uma camisa
social branca e a sobreposição
de um top preto junto com
uma bota da mesma cor, é
uma das roupas com as quais
vemos a paraibana. Além dele,
um terninho preto e um ves-
tido fazem parte da história.

Sobre o clipe, Juliette co-
menta: “Criamos uma analo-
gia com a minha história. Mi-
nha personagem usa, no iní-
cio, as roupas que eu usava

quando trabalhava em escri-
tórios e os dois looks que uso
depois são roupas importantes
na minha trajetória, que re-
presentam momentos em que
me reconectei comigo mesma
e que mostram algumas das
minhas diferentes faces”.

No elenco do clipe vemos
amigos e amigas da cantora
e uma narrativa positiva, que
acompanha a mensagem da
música. “O vídeo passa uma
mensagem forte e que eu gos-
to muito: de que quero sem-
pre estar conectada comigo
mesma, independente do jul-
gamento dos outros (que não
veem tudo está acontecendo
comigo)”, revela.

Essa faixa é composta por
Juliette e é marcada por ele-

mentos do bregafunk e do pi-
sêro. Foi produzida por HIT-
MAKER dupla de produtores
responsáveis por trabalhos
de grandes nomes, como Anit-
ta, Luísa Sonza, Marina Sena
e Jão e por Juzé, que partici-
pou do EP ‘Juliette’. Mais solta
e dançante, aqui a artista can-
ta sobre querer se jogar na
pista, sem amarras ou medo
de ser quem é. A mensagem
é ditada por versos como:
“Entender quem sou / Qual o
meu valor / Aonde eu quero
ir / Vou me libertar”.

“Gosto muito de trabalhar
sons e elementos que me fa-
zem bem, que eu mesma gos-
taria de ouvir. É desse desejo
que nasceu ‘Cansar de Dançar’.
É uma música cheia de leveza,

bom-humor, uma novidade no
meu repertório. Espero de ver-
dade atingir um efeito positivo
nas pessoas”, diz.

A estreia da carreira musi-
cal de Juliette veio em setembro
de 2021, com o seu EP homô-
nimo, que até hoje mantém o
recorde de maior número de
pré-saves da história do Spotify
Brasil e segunda maior estreia
de um álbum ou EP brasileiro
na plataforma. Desde então, a
cantora vem fazendo parcerias
de sucesso na música, como
suas colaborações com Alok,
Luis Fonsi, Lunay e Lenny Ta-
várez (em ‘Un Ratito’) e Israel
& Rodolffo (em ‘Sobre’). A pa-
raibana também se apresentou
no Prêmio Multishow de 2021.
(Especial para O Hoje)

Audiovisual faz
analogia com a
história da
cantora e recria
looks que
marcaram sua
trajetória

Releitura contagiante

esTReias

O Homem do Norte (the
Northman, 2022, eUa). Dura-
ção: 2h17min. Direção: robert
eggers. elenco: alexander
skarsgård, Nicole Kidman, Claes
Bang. Gênero: ação, histórico.
Baseado na obra de shakes-
peare, Hamelt e a lenda viking
de amelth, ‘O Homem do Norte’
segue uma história de vingança
e loucura de um príncipe. se
passando no ápice da land-
námsöld, no ano de 914, o prín-
cipe amleth está prestes atingir
maioridade e ocupar o espaço
de seu pai, o rei Horvendill que
acaba sendo brutalmente as-
sassinado. Cinemark Flam-
boyant: 15h50, 19h, 22h. Kino-
plex Goiânia: 15h20, 18h10,
21h. Cineflix aparecida: 16h20,
19h05, 21h50. Cineflix Butiti:
16h, 18h45, 21h30.

O Peso do Talento (the Un-
bearable Weight Of Massive
talent, 2022, eUa). Duração:
1h48min. Direção: tom Gormi-
can. elenco: Nicolas Cage, Demi
Moore, Pedro Pascal. Gênero:
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 feitos.
Cinemark Passeio das Águas:
19h, 22h. Cineflix aparecida:
16h55, 19h15, 21h55. Cineflix
Butiti: 15h10, 19h10.

Crocodilos - A Morte Te Espera
(Black Water: abyss, 2022, eUa).
Duração: 1h38min. Direção: an-
drew traucki. elenco: Jessica
McNamee, luke Mitchell. Gê-
nero: ação, terror. em Croco-
dilos - a Morte te espera, acom-

panhamos um casal aventu-
reiro que convence seus ami-
gos a explorar um remoto sis-
tema de cavernas nas florestas
do norte da austrália.  Cineflix
Butiti: 17h20, 21h45.

eM CaRTaZ

Meu Amigãozão: O Filme
(Meu amigãozão: O Filme,
2022, Brasil). Duração:
1h17min. Direção: andrés lie-
ban. Gênero: Família, anima-
ção e aventura. yuri, lili e Matt
se preparam pra um dia es-
pecial e muito aguardado. Mas
os sonhos da turma vão por
água abaixo quando desco-
brem 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. Ci-
neflix Butiti: 14h40.

Jujutsu Kaisen 0 (Gekijouban
Jujutsu Kaisen 0, 2022, Japão).
Duração: 1h45min. Direção:

sunghoo Park. elenco: Megumi
Ogata, Kana Hanazawa, Mikako
Komatsu. Gênero: animação,
ação, drama, fantasia. yuuta
Okkotsu está assombrada. Des-
de 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 me-
nina que yuuta conheceu. em
vez disso, ela se manifesta
como uma entidade monstruo-
sa e poderosa que o protege
ferozmente. Cinemark Flam-
boyant: 12h30. 

Doutor Estranho no Multiver-
so da Loucura (Doctor strange
in the Multiverse of Madness,
2022, eUa). Duração: 2h06min.
Direção: sam raimi. elenco:
Benedict Cumberbatch, eliza-
beth Olsen, rachel Mcadams.
Gênero: Fantasia, ação, aven-
tura. após derrotar Dormammu
e enfrentar thanos nos eventos
de Vingadores: Ultimato, o
Mago supremo, stephen stran-
ge, e seu parceiro Wong, con-

tinuam suas pesquisas sobre
a Joia do tempo. Mas um velho
amigo que virou inimigo coloca
um ponto final nos seus planos
e faz com que strange desen-
cadeie um mal indescritível, o
obrigando a enfrentar uma
nova e poderosa ameaça. Ci-
nemark 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 Goiânia: 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.
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'Doutor Estranho no

Multiverso da

Loucura' segue em

cartaz com Wanda

Maximoff, a

Feiticeira Escarlate

No clipe vemos

amigos e amigas da

cantora e uma

narrativa positiva,

que acompanha a

mensagem da

música



Rodrigo Melo

No primeiro trimestre des-
te ano, os pagamentos com
cartões de crédito cresceram
42,4% em comparação com o
período de janeiro a março
de 2021. Os dados são do ba-
lanço divulgado na última
terça-feira (10) pela Associa-
ção Brasileira das Empresas
de Cartões de Crédito e Ser-
viços (Abecs). De acordo com
a associação, foram movimen-
tados R$ 478,5 bilhões em pa-
gamentos com cartões de cré-
dito nos três primeiros meses
do ano, enquanto que o mes-
mo recorte de 2021 foi de R$
335,9 bilhões.

O mês de março apresen-
tou o maior índice de paga-
mentos por crédito (R$ 172
bilhões) desde que o estudo
foi iniciado em 2016, chegan-
do a ultrapassar dezembro
de 2021 (R$ 171,9 bilhões),
período em que as vendas
são alavancadas pelas festas
de fim de ano como o Natal.

Compras online
O crescimento das transa-

ções de cartões de crédito está
relacionado, segundo a Abecs,
à expansão do comércio online
e ao controle da disseminação
da Covid-19 no País. “A própria
[variante] Ômicron, quando
teve uma melhora, a partir de
fevereiro, os números passa-
ram a acompanhar o que seria
uma normalidade da vida ur-
bana”, ressaltou o presidente

da associação, Rogério Panca.
As compras pela internet

tiveram alta de 35,2% de ja-
neiro a março em relação ao
primeiro trimestre de 2021,
totalizando R$ 162,4 bilhões.
Do montante, R$ 157,9 bilhões
foram movimentados com car-
tão de crédito, alta de 35,4%.

Panca destacou ainda que
o percentual de crescimento é
muito alto devido à base baixa
de comparação, que foi o início
de 2021, quando a quarentena
contra a pandemia de Covid-
19 provocava diversas restri-
ções à atividade econômica.

Gastos no exterior
Com a reabertura, os gas-

tos no exterior, impulsiona-
dos pelas viagens, também
cresceram. No primeiro tri-
mestre do ano, os brasileiros
gastaram com cartão de cré-
dito fora do País US$ 849,7
milhões, uma alta de 107,9%.
Os gastos de estrangeiros no
Brasil, também com cartões
de crédito, ficaram em US$
665,5 milhões, um aumento
de 64,5% em relação aos três
primeiros meses de 2021.

Os pagamentos por apro-
ximação cresceram 455,9%
nos primeiros três meses do
ano, respondendo pelo mo-
vimento de R$ 103,2 bilhões,
sendo R$ 58,1 bilhões por car-
tão de crédito, R$ 28,4 bilhões

por cartão de débito e R$ 16,7
bilhões por cartão pré-pago.

Facilidade de acesso
Atualmente, o usuário de

cartão de crédito ou débito
não precisa ter necessaria-
mente um cartão. Grande par-
te dos smartphones, e até al-
guns smartwatches (relógio
inteligente), disponibiliza a
tecnologia NFC, que propor-
ciona pagamento por aproxi-
mação. Eles já são responsá-
veis por cerca de 36% dos pa-
gamentos dos brasileiros, se-
gundo indica a pesquisa Mo-
bile Time/Opinion Box, publi-
cada em setembro do ano pas-
sado. Dois anos antes, esse
número era de 17%. 

Para o economista Luiz
Carlos Ongaratto, o compor-
tamento do consumidor mu-
dou porque as pessoas estão
saindo mais, e com isso, utili-
zando intensamente o cartão
de crédito por ser uma forma
de “acesso ao dinheiro des-
burocratizada”. Além disso, o
economista informa que “os
jovens estão comprando mais
no exterior” e que a facilidade
de criar uma conta no banco
ou agências de pagamento co-
laborou para que um maior
número de consumidores pos-
sua cartão de crédito, contas
digitais, contas tradicionais,
poupança, entre outros.

Às flexibilizações de via-
gens internacionais, que es-
tavam restritas devido à pan-
demia de Covid-19, colabora-

ram para o aumento de gastos
no exterior por turistas bra-
sileiros, que é “majoritaria-
mente feito em cartão de cré-
dito”, concluiu o especialista.

Débito
Os cartões de débito foram

responsáveis por R$ 235,4 bi-
lhões em pagamentos no pri-
meiro trimestre, um aumento
de 15,2% em relação ao mesmo
período do ano passado. As
transações com cartões pré-
pagos somaram R$ 44,6 bilhões
de janeiro a março, alta de
148,4% em comparação com
o primeiro trimestre de 2021. 

Transporte coletivo
Desde que a Rede Metro-

politana de Transporte Cole-
tivo (RMTC) implementou o
pagamento da passagem com
cartão de crédito ou débito
em dezembro do ano passado,
as validações do uso do serviço
cresceram no transporte co-
letivo de Goiânia. Segundo da-
dos da Companhia Metropoli-
tana de Transportes Coletivos
(CMTC), a modalidade já re-
presenta 4,8% do total.

Nos últimos dias, o número
bruto de validações via cartão
de débito ou crédito foi de 18
mil, de um total de 370 mil va-
lidações diárias. “Com o au-
mento da demanda de passa-
geiros, o uso do cartão de cré-
dito ou débito deve se fortale-
cer ainda mais”, afirma Tarcí-
sio Abreu, presidente da CMTC.
(Especial para O Hoje)
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Negócios

Os gastos no exte-
rior, impulsionados
pelas viagens, au-
mentaram 107,9%.

Pagamentos com cartões de
crédito crescem mais de 42%

Os cartões de débito
foram responsáveis
por R$ 235,4 bilhões
em pagamentos,
um aumento 
de 15,2%
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