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Vende-se diploma falso
por R$ 100 no gabinete do
vereador Kleybe Morais
Nomeada no gabinete do vereador Kleybe Morais
(MDB), Nubia Pereira providencidou, em 1 hora,
ao custo de R$100 pago via PIX, documento com
comprovação de 360 horas de curso de pós-graduação. Nas últimas semanas, segundo denúncia
de fonte anônima, a comissionada vinha fazendo

o atendimento para beneficiar professores que
foram convocados para o processo seletivo simplificado que abriu 1.230 vagas à educação municipal. A reportagem revela que os diplomas
são falsos. Procurada, a SME disse que vai auditar os documentos dos aprovados. Política 5

Pedro Pinheiro

veveu arruda

analfabetismo e
desigualdades, realidades
da educação brasileira
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Mendanha vê
dificuldade em
Marconi na chapa
O ex-prefeito de Aparecida de
Goiânia e hoje pré-candidato ao
governo de Goiás, Gustavo Mendanha, vê algumas dificuldades
de ter Marconi Perillo como o
nome que disputaria o Senado
na chapa dele. O ex-governador
ainda não definiu se sairá ao
governo ou ao Senado. Política 2

Toffoli rejeita
notícia-crime
contra Moraes
Os ‘invisíveis’ são os que mais sofrem com a onda de frio

Com a chegada da frente fria em Goiás, a preocupação está voltada para as pessoas que não têm condição de se abrigar.
Segundo dados da Cufa, 12,3% da população goiana está desempregada, o que representa 900 mil pessoas. Cidades 11

Uma criança é
abusada a cada
4 horas em Goiás
No mês da campanha Maio Laranja, os dados de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes são alarmantes. A média é
de seis estupros por dia. Cidades 10

Mulheres são donas de 55% das 2º trimestre abre
pequenas empresas em Goiás com sinal de
As mulheres vêm lutando há anos por igualdade social e por mais
espaço no mercado de trabalho. O número de microempreendedores
individuais (MEIs) foi impulsionado durante a pandemia de Covid19 e ainda está em crescimento. Neste cenário, as mulheres têm ganhado destaque. Embora sejam 51% da população goianiense, as
mulheres representam 55% dos empreendedores de Goiás. Cidades 9

Jorginho
é apresentado pelo
Atlético Goianiense

Esportes 8

Depois de cambalear ao longo do
1º trimestre, a indústria aparentemente teria mantido o ritmo trôpego
em abril, conforme sugerem indicadores até o momento. Economia 4

É hora de ressignificar
a educação!
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Xadrez: A romaria de pré-candidatos ao governo rumo ao
Entorno do DF

Esportes 7

Na partida que marca a estreia do técnico Dado Cavalcanti, o Colorado tenta voltar
a vencer e se distanciar da
zona de rebaixamento.

baixa na indústria

Blenda alves

De volta ao Rubro-Negro, o
novo comandante para a temporada concedeu sua primeira
entrevista coletiva e falou do retorno ao time atleticano.

Pela Segundona,
Vila Nova encara
a Chapecoense

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF),
decidiu ontem (18) negar prosseguimento à notícia-crime
apresentada pelo presidente
Jair Bolsonaro (PL) contra o
ministro Alexandre de Moraes,
também do STF. Política 6

Política 2

Jurídica: Não é crime advogado gravar audiência no MP sem
autorização
Cidades 10

Mistura da música popular brasileira
Goiânia respira sertanejo, e não à toa é escolhida como pano de fundo para
a gravação dos mais célebres registros musicais. Ontem, a Capital recebeu
o projeto ‘Deu Rolo em Goiânia’ da dupla Guilherme e Benuto. Essência 13
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esplanada: Pagamento de dividendos da Petrobras saltou
para mais de R$ 27,1 bilhões
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POLÍTICA
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A romaria de pré-candidatos ao
governo rumo ao Entorno do DF
Prefeito do município, no entanto, foi mantido no cargo

TSE cassa vice
em Goianésia
por troca
fora do prazo
Em decisão que cassou o vice-prefeito de Goianésia,
João Pedro Almeida Ribeira, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reconheceu a possibilidade de cisão da
chapa em eleições majoritárias municipais. O acórdão
recebeu maioria de votos.
No pleito, foi eleito Leonardo Silva Menezes, o Leozão
do Renatão. O caso pediu a cassação da chapa eleita em
2020, uma vez que o vice original era Aparecido Bernardo
Costa, que foi substituído por João Pedro após ter o registro
negado. O anúncio ocorreu seis dias antes da disputa.
A coligação adversária, então, disse que houve violação ao artigo 13, parágrafo 3º, da Lei nº 9.504/1997,
que prevê a possibilidade de substituição de candidatos
até 20 dias antes do pleito. Além disso, apontou o
princípio da indivisibilidade da chapa, conforme o
artigo 91 do Código Eleitoral.
O relator no TSE, ministro Benedito Gonçalves, entendeu
que houve troca de candidato fora do prazo. Entretanto,
ele aceitou, neste caso, a divisibilidade da chapa. Segundo
ele, para garantir a vontade do povo nas urnas. Assim, o
prefeito Leozão foi mantido.
Presidente do TSE, o ministro Edson Fachin avaliou
que a cisão não seria possível, exceto em caso de fraude
praticada por um dos integrantes para finalizar o outro
membro da chapa. No fim, a decisão foi manter o mandato
do prefeito e cassar o vice, sem anular a chapa. (Felipe
Cardoso, especial para O Hoje)

Os 606.138 mil eleitores registrados no Tribunal
Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) nas 10 cidades
que fazem parte do Entorno de Brasília, podem desequilibrar qualquer disputa majoritária, a favor
ou contra. Esta região tem sido objeto de desejo dos
principais postulantes ao cargo de governador de
Goiás, principalmente Ronaldo Caiado (UB) que
disputa a reeleição, Gustavo Mendanha (Patriota),
Vitor Hugo (PL) e o enigmático ex-governador Marconi Perillo (PSDB). Por enquanto Marconi se comporta como a esfinge de Tebas: “Decifra-me ou te
devoro”. Uma estratégia para manter apoiadores
em estado de alerta. Assim como Caiado, que dia
sim outro também marca presença no Entorno de
Brasília, mais três competidores tentam desbravar
corações e mentes dos eleitores do Entorno. Caiado
esteve na sexta-feira (13) em Águas Lindas, Marconi
e Mendanha seguem seus passos com agenda no
sábado (21) em Formosa e Planaltina
e Cidade Ocidental respectivamente. Vitor
Hugo (PL)
fará aparições nos
próximos
dias na
região.

Treta

O presidente do PT anapolino, Rimet Jules, entrou
com uma representação contra o programa do prefeito
Roberto Naves (PP), “Meu Lote, Minha História”. O
prefeito não gostou, convocou uma coletiva de imprensa
e “meteu o pau” no deputado estadual Antônio Gomide
(PT), que respondeu: “não preciso de porta-voz”.

Olha, olha

Para a coluna Xadrez, Rimet Jules afirma que o
projeto apresenta várias irregularidades. E, ainda,
que Roberto quer usar o projeto para beneficiar a primeira-dama, Vivian Naves, pré-candidata a deputada
estadual pelo PP.

xadrez@ohoje.com.br

Ainda...

Jules ainda acusa Naves de ter
apresentado o Projeto de Lei à Câmara com seis artigos "sem estudo
técnico, científico, que autoriza a
venda de áreas públicas, sem licitação, para imobiliárias". A outra
parte a prefeitura daria para famílias vulneráveis.

Digo é vish

Para conseguir o benefício, diz
Jules, é necessário que o cidadão tenha até 5 salários mínimos.

Nem um pãozinho

Pessoas em situação de rua
ouvidas pela Xadrez no começo
da noite de ontem na Avenida
Independência reclamaram do
tratamento dado pelo responsável da acolhida no Parque Mutirama. “Depois que a TV Anhanguera saiu, ele mandou a gente
calar a boca e ir dormir. E a não
deu nada pra comer, apenas um
chá”, disse.

Exclusivo

Nesta edição, o jornal O Hoje
publica reportagem que denuncia
a venda ilegal de diploma por
uma comissionada dentro do gabinete do vereador Kleybe Moraes
(MDB). A reportagem é assinada
por este colunista e pelo repórter
Lorenzo Barreto.

Resultado

A SME informou ao jornal que,
se identificar professores que se beneficiaram com a fraude, vai aplicar
as punições do tipo exoneração.
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O parlamentar, inclusive, já
enfrenta complicadas denúncias
de uso da máquina pública para
prometer beneficiar eleitores.

Mendanha vê dificuldades em
chapa com Marconi ao Senado
Ex-governador tem problemas com
figurões do partido, como Jorcelino
Braga e Alcides Rodrigues
Francisco Costa
O ex-prefeito de Aparecida
de Goiânia e hoje pré-candidato
ao governo de Goiás, Gustavo
Mendanha (Patriota), vê algumas dificuldades de ter Marconi
Perillo (PSDB) como o nome
que disputaria o Senado na chapa dele. O ex-governador, vale
citar, ainda não definiu se sairá
ao governo ou ao Senado.
Segundo Mendanha, existe um imbróglio entre Marconi e membros do partido,
como o próprio presidente,
Jorcelino Braga, e o deputado
federal e ex-governador Alcides Rodrigues.
Além disso, Gustavo diz
acreditar que ter o nome atrelado ao ex-governador pode
impactar negativamente a
campanha. “Qualitativamente,
pesquisas indicam que atrapalha um pouco”, disse.

Por outro lado...

Por outro lado, o ex-prefeito
de Aparecida não vê dificuldades em ter o deputado federal
João Campos (Republicanos),
como nome na chapa para o
Senado. Vale lembrar, ao O Hoje,
o parlamentar já disse não ver
diferença em ocupar um lugar
na chapa do governador Ro-

naldo Caiado ou de Gustavo
Mendanha. “Do ponto de vista
ideológico, Mendanha e Caiado
são iguais”, acredita.
Ele afirma que as negociações seguem abertas com ambos os pré-candidatos, porém,
se não houver acordo, lançará
uma candidatura realmente
isolada. “Sem estar vinculado
a nenhum candidato ao governo”, explica.
Sobre os apoios do partido,
João Campos, que também 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.”
E conforme apurado pela
coluna Xadrez de quarta-feira
(18), dos 18 pré-candidatos a
deputado federal do Republicanos, 13 são favoráveis ao partido se juntar a Mendanha.
“Conheço o João Campos
desde garoto, por causa do
meu pai (Leo Mendanha). É
meu amigo. Então, não vejo
dificuldades de compormos”,
revela Gustavo.

Marconi ao governo

Em relação a possibilidade
de Marconi entrar na disputa
pelo governo do Estado, Men-

Ex-prefeito de
Aparecida de Goiânia,
Gustavo Mendanha diz
acreditar que ter o
nome atrelado ao do
ex-governador Marconi
Perillo pode impactar
negativamente a
campanha

danha também diz estar tranquilo. Segundo ele, nada muda
caso o tucano entre, de fato,
pela corrida ao Palácio das Esmeraldas. “Ele disputando é
mais um nome.”
Ainda conforme o ex-pre-

feito, a participação de mais
candidatos na disputa agrega
para a democracia. “Nunca estivemos juntos politicamente,
mas no governo dele algumas
coisas avançaram”, observa.
Sobre a possibilidade de concorrer ao Governo de Goiás,
conforme reportagem de O Hoje
de terça-feira (17), Perillo afirmou que “está disposto a participar efetivamente do processo
eleitoral de 2022”. No entanto,
ele ainda não confirmou a précandidatura. “Por parte de 80%
a 90% das lideranças há o desejo
que eu seja candidato ao governo do estado. Uma parte
gostaria que disputasse ao Senado e outra parte pequena à
Câmara Federal”, disse.

Questionado sobre enfrentar
o atual governador do estado,
Ronaldo Caiado (UB), Marconi
Perillo afirmou que já enfrentou
“máquinas fortes” e venceu. “Se
tem uma pessoa que não teme
adversidades, enfrentar máquinas poderosas, sou eu”, disse.
O ex-governador também teceu
críticas a Caiado e chegou a dizer que “ele é o pior governador
da história de Goiás”.
Atualmente, Goiás tem como
pré-candidatos ao governo: o
governador Ronaldo Caiado
(União Brasil), Gustavo Mendanha, o ex-governador José Eliton
(PSB), Wolmir Amado (PT), Edigar Diniz (Novo), Cíntia Dias
(PSOL) e Helga Martins (PCB).
(Especial para O Hoje)

ohoje.com
GOIÂNIA, QUINTA-FEIRA, 19 DE MAIO DE 2022

É hora de ressigniﬁcar a Educação!
Blenda Alves
Acabada a guerra, mais do que contabilizar os
estragos, é preciso começar a recompor tudo
aquilo que permanece, ainda que abaulado pelas
circunstâncias passadas – e mesmo que seja de
forma diferente. Afinal, são circunstâncias passadas, vale repetir, e a vida que segue demanda de
nós justamente ressignificar o que já parece perdido, sem sentido – ou, mesmo, destruído.
Digo isso porque a educação brasileira também
viveu uma guerra e, da mesma forma, requer
uma ação análoga de resgate àquilo tudo que se
deteriorou ao longo de dois anos de pandemia. A
Covid-19 trouxe um cenário jamais visto por essa
geração: cidades fechadas, distanciamento das relações humanas, estudantes fora da escola da
noite para o dia, além de todos os desajustes socioeconômicos que ainda enfrentamos.
A nós, educadores, sequer houve tempo de
'preparamos o meio de campo' para que os impactos fossem minimizados, especialmente entre
os mais vulneráveis – ou seja, a população de
menor poder aquisitivo. Dessa forma, vimos rapidamente se abrir o abismo da desigualdade no
ensino e no acesso à tecnologia.
O déficit de aprendizagem, que já era enorme
no ensino público, tornou-se ainda maior comparado ao ensino privado, a partir das aulas remotas.
Isso não só pelo menor acesso a recursos tecnológicos, mas também pela ausência de formação
adequada entre boa parte dos professores para
lecionar no meio virtual. Afinal, preparar uma
aula online é muito diferente de uma aula presencial. Quem é professor bem sabe.
Somado a tudo isso, crianças, jovens e famílias
também não estavam aptos a lidar com o ineditismo que a situação impunha. A falta de maturidade e, muitas vezes, também de estrutura física
nos lares surtiam reveses nas rotinas de estudo,
principalmente entre os alunos dos ensinos infantil
e fundamental. A autonomia que o ensino remoto
demanda era algo muito difícil de ser alcançada
por esse público. Ainda mais na intensidade de
carga horária que era exigida.
Foram dois anos assim: tempo que muitas
guerras levaram para começar e terminar. Aos
educadores, não resta dúvida, as batalhas foram
muitas e quase que diárias. Os estragos gerados,
por sua vez, ainda que pouco visíveis a olho nu, é
certo que vão demorar para ser remediados.
Estudo publicado pela Fundação Getúlio Vargas
(FGV) aponta que a educação no Brasil deve retroceder em até quatro anos, a reboque da perda
de aprendizado ocorrida durante a pandemia.
Esse gap é de 5 a 16 vezes maior do que a média
mundial (3 a 9 meses) verificada neste mesmo levantamento. Algo a ser visto com muita atenção.
A isso, ainda temos que acrescentar o reflexo
na saúde mental dos profissionais e estudantes –
outro fator importante a ser observado. Tanto,
que muitas escolas têm priorizado exatamente
essa questão neste retorno às aulas presenciais.
Um acolhimento significativo para este momento
de recomeço. Só que também precisa ser logo su-

cedido por ações que mirem o futuro, sobretudo.
Temos uma grande oportunidade de ressignificar a Educação em meio a este momento tão crítico. O paralelo que faço aqui em relação às
guerras, aliás, busca não só comparar impactos,
mas principalmente mostrar um caminho em comum nesse processo. A história nos mostra que a
Educação foi a grande indutora da recuperação
de nações devastadas no passado, a exemplo do
Japão e da Alemanha, que hoje são referências
mundiais em termos desenvolvimento social e
econômico. A nós, creio que elas sirvam de inspiração para que façamos o mesmo.
Nesse contexto, destaco o enorme potencial das
metodologias de ensino que buscam desenvolver as
chamadas 'habilidades e competências do futuro',
como tomadas de decisão, pensamento crítico, aprendizagem criativa e gestão de pessoas. As experiências
vividas por aqui têm sido muito positivas.
Desde 2020, parte do trabalho que realizo é
dedicado justamente a isso. Com recursos próprios,
temos incentivado projetos com esse viés em
escolas públicas de diferentes regiões do País, trabalhando não só os alunos, mas especialmente os
professores. Afinal, além de multiplicarem seus
conhecimentos, são os professores quem têm o
poder de realmente estimular a autonomia dos
estudantes, colocando-os de fato como protagonistas do próprio aprendizado, corroborando diretamente com suas habilidades.
Para tanto, claro, é preciso ter treino, formação –
o que nem sempre o poder público consegue oferecer
com maestria. Mas o terceiro setor pode (e deve)
contribuir bastante nesse sentido. Juntos, entidades
e educadores têm tudo para renovar o ambiente escolar em relação ao processo de aprendizado. É
partindo justamente desse entendimento que temos
desenvolvido nossas ações por meio do instituto.
Na rede estadual de Santa Catarina, por exemplo, uma ação conjunta com 363 servidores resultou
na criação de um portfólio de componentes curriculares eletivos, com foco no Novo Ensino Médio,
que tem servido de referência a todo País. Uma
prova de que a conquista dessa 'ressignificação'
que aqui pregamos requer, sobretudo, a escuta
ativa aos principais atores dessa história. Ou seja,
os educadores, estudantes e todos os profissionais
envolvidos na área.
É imprescindível entender as demandas de
quem vive a Educação no dia a dia. Só assim, a
meu ver, enxergaremos melhor quais caminhos
seguir e que decisões tomar a fim de facilitar a
compreensão do futuro do ensino, seja presencial
ou virtual. Do contrário, as políticas públicas continuarão sendo ineficazes e o gap de aprendizado só aumentará.
Importante termos
em mente que, para
se construir um futuro melhor, é preciso
agir agora. Deixar
Blenda Alves é gestora de
para cuidar da Eduorganizações do 3º setor,
com MBA em Gestão de
cação amanhã já pode
Negócios e Inovação
ser tarde demais.

Analfabetismo e desigualdades,
realidades da educação brasileira
Veveu Arruda
O analfabetismo e as desigualdades são assíduas, não perdem um dia de aula, estão presentes
em todas as salas de aulas das escolas públicas
de todos os municípios e em todos os Estados
brasileiros. Com a pandemia da Covid-19, se tornaram ainda mais frequentes nas salas de aulas,
que estiveram fechadas para as crianças, meninas
e meninos de todo o Brasil.
Ambas, as desigualdades e o analfabetismo,
são formadas em serviços desde o Brasil colônia,
com uma carga horária desumana nas Casas
Grandes e Senzalas, com um material didático
consolidado na cultura escravagista e excludente
que hoje ainda estão contidas em códigos, legislações e práticas sociais.
A permanência dessa situação anormal é
naturalizada e normalizada pelo acompanhamento e monitoramento feito pelo preconceito
e indiferença incrustados nas mentes da grande
maioria de líderes públicos, privados e sociais
que seguem insensíveis quanto ao analfabetismo
dentro das escolas e às desigualdades nas vidas
das pessoas mais empobrecidas. O que torna o
Brasil uma nação menor, excludente, com uma
democracia frágil.
Há uma espécie de avaliação feita quando da
inscrição das pessoas no cadastro único que viabiliza
o acesso às políticas sociais compensatórias, superimportantes e necessárias. Meu Deus, o que seria
sem o Bolsa Família? Mas insuficientes para a
solução estrutural das desigualdades. E assim pros-
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Gean Alaesse
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Bancas:

segue a perpetuação do perverso ciclo de exclusão.
O regime de colaboração entre Estados e municípios com foco na aprendizagem, especialmente na garantia da alfabetização de todas e
de cada uma das crianças, de todas as raças, etnias e gêneros aos 6 anos, consolidada aos 7
anos de idade, é a estratégia mais adequada
para assegurar um itinerário formativo e também
de vida para as gerações de meninas e meninos
em todas as escolas brasileiras.
Para tanto, a primeira e indispensável condição é uma mudança na atitude política e cultural
dos líderes políticos, empresariais, sociais, religiosos e culturais do nosso País que torne a ação
de alfabetização na idade certa, com o sentido
de urgência, uma prioridade real, concreta e
efetiva nas suas ações práticas.
Agora, as salas de aulas estão se abrindo para
receber as crianças e, na sequência, teremos
nas eleições a oportunidade de promover o
debate sobre a educação como prioridade para
que a população entenda que eleger alguém significa escolher prioridades corretas, ou seja, as
famílias também precisam se engajar para
promover as transformações de escolas que
produzem analfabetismo, em escolas que alfabetizam na idade certa e asseguram a aprenVeveu Arruda é ex-prefeidizagem adequada nas
to de Sobral, no Ceará
demais séries.
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CARTA DO LEITOR

Povo negro
Percorrer a trajetória do povo negro, reconhecer as sequelas provocadas na diáspora, tais
como o sequestro da humanidade, os castigos, a
impossibilidade 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 encontro 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 população negra. A abolição
da escravatura não garantiu de fato a liberdade.
Castigos corporais e outras humilhações se fazem
presentes quando um jovem negro é executado
sumariamente, quando o imaginário coletivo
define o negro como perigoso e incapaz, quando
a cor da pele é uma sentença. É preciso conhecer
e combater qualquer medida que impeça o negro
de sonhar, de respirar, de viver.
Sandro Antunes
Firminópolis

CONTA PONTO

{

“Contribuir com o setor
produtivo que sofreu
tanto nestes últimos
dois anos, e oferecer ao
empregado mais
liberdade e autonomia.
Esse foi nosso objetivo
com a criação do Passe
Livre do Trabalhador.
E a alta adesão, em
apenas uma semana,
comprova a
necessidade do bilhete”
Tarcísio Abreu, presidente da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), ao falar sobre a criação
do Passe Livre do Trabalhador.

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
Fontes da frente ampla que reúne PT,
PCdoB, Pv e PsB – este último, fora da federação – afirmaram ao Jornal O Hoje que
o ex-governador José eliton (PsB) manterá
o nome à disposição como pré-candidato
ao governo mesmo que o ex-governador
Marconi Perillo (PsdB) também se anuncie para a corrida ao Palácio das esmeraldas. O veículo de comunicação procurou
eliton para comentar a situação, mas não
teve retorno. “Juntar nada com coisa nenhuma”, ironizou o leitor.
Willian Almeida

M

@ohoje
recentemente as redes sociais Instagram, Facebook e Messenger receberam
as funções de mensagens temporárias que desaparecem após um determinado
período - como forma de dar maior segurança às conversas dos usuários. agora, a
empresa responsável pelas redes divulgou que trará mais uma novidade: o
usuário será notificado quando alguém
fizer uma captura de tela da conversa.
“nãããããããããããããããããããããããããããããããã
ããããão”, lamenta internauta.
Ana Paula Drumond (@anapauladrumond)

N

@jornalohoje
O governador ronaldo Caiado (união
Brasil), anunciou nesta terça-feira (17/)
que testou positivo para a Covid-19. segundo a publicação feita nas redes sociais, Caiado teve quadro de febre na
noite da última segunda-feira (16) e acabou recebendo o diagnóstico da doença.
a agenda do governador está suspensa.
“Que se recupere logo, ainda bem que
está vacinado”, desejou leitora.
Kenia Borges (@keniaborgess)

aos colaboradores do O Hoje: artigos para este espaço devem conter no máximo 4.000 caracteres e
também podem ser divulgados no portal ohoje.com.
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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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Conselho do
FCO aprova
R$ 113 mi em

empréstimos

ao agronegócio

Raphael Bezerra
Em reunião Ordinária do Conselho de Desenvolvimento
do Estado (CDE) e Câmara Deliberativa do FCO, em
Goiânia, foram aprovadas 108 cartas-consultas para empréstimos que totalizaram R$ 113,5 milhões destinados
ao agronegócio. A previsão é de que 341 novos empregos
diretos sejam gerados em 55 municípios goianos.
Jataí lidera a lista de maiores valores autorizados
para financiamentos. Entre os quinze primeiros estão
também Rio Verde, Goiatuba, Montividiu, Vicentinópolis,
Edealina, Goiás, Inaciolândia, Porangatu, Silvânia, Novo
Planalto, Itumbiara, Doverlândia, Nova Crixás e Cachoeira
Dourada. As atividades contempladas são produção de
grãos, bovinocultura de corte, cana-de-açúcar, bovinocultura de leite e suinocultura. A maior demanda dos
proponentes é por máquinas e implementos agrícolas.

Outros segmentos

O CDE também decidiu, a partir de uma solicitação do
presidente do conselho e titular da Secretaria da Retomada,
César Moura, pedir vistas de todas as cartas, 21 no total, que
seriam deliberadas para o setor empresarial não-rural. A
decisão foi tomada como forma de manifestar insatisfação
com os atuais encargos financeiros incidentes sobre as operações de crédito para outros segmentos da economia.
Segundo Moura, esperava-se que os juros para essa
modalidade de financiamento fossem próximos dos cobrados para o setor rural. No entanto, o Conselho Monetário
Nacional (CMN) definiu taxas com variação entre 8,62%,
mínimo e o máximo, para capital de giro, que chega a
17,08%, o que inviabiliza o crédito para muitas empresas.
Para resolver a situação, de acordo com o subsecretário
de Fomento e Competitividade da SIC, Wendel Garcia, o
conselho vai pedir ao Conselho Nacional de Desenvolvimento
(Condel) a revisão da metodologia de cálculo das taxas. “O
Governo de Goiás, por intermédio do governador Ronaldo
Caiado, fez a sua parte ao solicitar a mudança. Precisamos
fortalecer o setor rural, sim. Mas também temos de dar
condições para o empresariado que está nas cidades e
precisa de propostas com juros mais em conta”, defendeu.

O fundo

O Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO) foi criado
pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela
Lei nº 7.827, de 27/09/1989. Seu objetivo é promover o desenvolvimento econômico e social dos estados de Goiás,
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e do Distrito Federal,
mediante programas de financiamento aos setores produtivos. É dividido em duas modalidades, FCO Empresarial e
FCO Rural, abastecidas com recursos provenientes de alíquotas de 0,6% do Imposto de Renda (IR) e do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI), bem como dos
retornos dos financiamentos. (Especial para O Hoje)

A maior demanda por proponentes está no setor de
máquinas e nos implementos para a agricultura

EXPRESSA
O Tribunal de Contas da União (TCU) rejeitou o pedido
para pasalisar a análise da segunda etapa do processo de
privatização da Eletrobrás. O pedido foi negado por 7 votos
a 1, tendo como único favorável o ministro Vital do Rêgo. O
ministro solicitou a paralisação da análise até a conclusão
da fiscalização de procedimentos adotados pela estatal
para provisionamento de contingências relacionadas a demandas judiciais do empréstimo compulsório de energia.
"Não compartilho de entendimento que falhas encontradas foram sanadas, restando apenas miudezas. As irregularidades que acabo de apresentar representam
erros que totalizam o montante de R$ 40 bilhões, referentes
a tributação, endividamento líquido ajustado da Eletrobras.
Sem falar do possível prejuízo bilionário de Angra 3 e na
ausência de valores bilionários de indenização de transmissão", disse. Rêgo aponta ilegalidades em relação a dividendos da Eletronuclear, Itaipu e nos serviços de avaliações independentes contratados pelo BNDES. Além de
ausências de informações sobre impacto na política nacional de energia nuclear e divergência sobre cálculos
do endividamento líquido ajustado da empresa.
A votação foi aberta pela presidente do Tribunal, Ana
Arraes, logo após Vital do Rêgo apresentar seu votorevisor, que aponta uma série de irregularidades na privatização.Essa etapa trata, principalmente, sobre o valor
das ações a serem emitidas pela empresa. (ABr)

Econômica
Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Segundo trimestre começa com sinais
de baixo desempenho para a indústria
Depois de cambalear ao longo do primeiro trimestre do ano, a indústria aparentemente teria mantido o ritmo trôpego
em abril, conforme sugerem indicadores
divulgados até o momento. A produção,
vendas domésticas e o consumo aparente
de aço experimentaram queda na comparação com o mesmo mês do ano passado e
recuaram também frente a março deste
ano, segundo dados do Instituto Aço Brasil,
que representa o setor siderúrgico. Na
mesma linha, a produção de veículos registrou nova baixa no mês, mantendo níveis
historicamente reduzidos, conforme estatísticas recentemente divulgadas pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).
No mês passado, a produção de aço bruto
sofreu baixa de 2,2% em relação a março,
saindo de 2,988 milhões para 2,923 milhões
de toneladas, e caiu 3,8% frente a abril do
ano passado, quando as siderúrgicas haviam
processado em torno de 3,037 milhões de
toneladas. Entre janeiro e abril, a produção
atingiu 11,553 milhões de toneladas neste
ano, o que se compara com 11,729 milhões
no mesmo intervalo de 2021, demonstrando
um recuo de 1,5%. As vendas no mercado
interno, por sua vez, anotaram queda de
4,9% na passagem de março para abril e
encolheram 8,6% na comparação com abril
de 2021, limitadas a 1,762 milhão de toneladas. Em março deste ano e em abril do
ano passado, a indústria do setor havia
vendido, respectivamente, 1,852 milhão e
1,927 milhão de toneladas. No quadrimestre,
as vendas neste ano somaram 6,648 milhões
de toneladas, despencando 15,0% diante de
7,823 milhões de toneladas vendidas entre
janeiro e abril do ano passado.

O consumo aparente de aço, que soma
os volumes vendidos aqui dentro com as
importações, deduzidas das exportações de
aço, continuou murchando, com queda de
5,3% na saída de março para abril, passando
de 2,097 milhões para 1,986 milhão de toneladas, o que significou, por sua vez, baixa
de 10,3% na comparação com abril do ano
passado, quando o mercado havia consumido
2,215 milhões de toneladas. Em consequência,
os dados do primeiro quadrimestre, igualmente comparado ao mesmo período de
2021, mostram um retrocesso de 14,2% no
consumo aparente, saindo de 8,980 milhões
para 7,701 milhões de toneladas.

Importações ladeira abaixo

Além da queda nas vendas domésticas,
as importações de aço bruto embicaram para
baixo, reforçando a impressão de uma demanda ainda muito enfraquecida no setor
industrial e, em consequência, no conjunto
da economia. A indústria do setor importou
apenas 223,0 mil toneladas de aços laminados
e semiacabados em abril deste ano, num retrocesso de 37,4% diante de 356,0 mil toneladas em igual mês do ano passado. Nos quatro
meses iniciais de 2021 e de 2022, pela ordem,
foram importadas 1,417 milhão e 1,059 milhão
de toneladas, correspondendo a uma retração
de 25,3%. A alta das exportações, até aqui,
não parece ter sido suficiente para compensar
a retração das vendas, como mostram os dados da produção. De toda forma, as vendas
externas de produtos siderúrgicos saltaram
42,9% em abril deste ano, para 1,186 milhão
de toneladas, diante de 830,0 mil toneladas
no mesmo mês de 2021. No quadrimestre, as
exportações avançaram 32,7% (de 3,514 milhões para 4,663 milhões de toneladas).

BALANÇO
t

2 Os problemas e gargalos

enfrentados pelas montadoras de veículos ainda em
operação no Brasil explicam
em parte o desempenho das
siderúrgicas, embora o insumo seja consumido por
setores mais amplos da indústria, como fabricantes de
produtos da chamada linha
branca (geladeiras, freezers
e outros), eletroeletrônicos,
outros equipamentos de
transportes, máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos mecânicos e elétricos, entre outros.
2 Divulgados no começo
deste mês, os dados da Anfavea para abril vieram também negativos, a despeito de
ligeira variação de março
para abril, quando a produção oscilou 0,4% ao passar
de 184,786 mil para 185,449
mil unidades. Mas, na comparação com os 190,907 mil
veículos montados em abril
do ano passado, a produção
caiu 2,9%, passando a acumular perdas de 13,6% no
quadrimestre. Para comparação, a indústria de veículos
chegou a montar 788,68 mil
unidades nos quatro primei-

ros meses do ano passado,
mas concluiu a montagem
de 681,587 mil em igual período deste ano.
2 Não deverá surpreender,
portanto, caso os dados da
pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) sobre a produção industrial apontarem mais uma
derrapada do setor como um
todo em abril. A conferir.
2 Os números da inflação
começaram a ceder em maio,
embora em um ritmo ligeiramente acima das expectativas iniciais dos mercados.
Mas o frio intenso e geadas
ao longo da semana poderão
afetar negativamente a produção e, portanto, os preços
de verduras e folhas, atingindo igualmente a produção
de leite, o que poderá reforçar
as pressões altistas no curtíssimo prazo.
2 Até meados do mês, de
toda forma, o Índice de Preços ao Consumidor Semanal
(IPC-S), do Instituto Brasileiro
de Economia da Fundação
Getúlio Vargas (Ibre/FGV),
desacelerou de 1,84% nos 30
dias encerrados em 15 de
abril para 0,41% nas quatro

semanas terminadas em 15
de maio, saindo de 0,83%
até a primeira semana deste
mês. A principal influência,
embora não a única, veio
das tarifas de energia, com
a volta da bandeira verde, o
que resultou numa queda
de 15,45% até 15 de maio
(frente a redução de 10,78%
nos 30 dias terminados no
dia 7 do mesmo mês).
2 As despesas com habitação passaram a anotar queda
de 2,98%, diante de uma redução de 0,69% nas quatro
semanas de abril. Os gastos
com alimentação registraram
desaceleração, saindo de
1,97% até 15 de abril para
1,59% nas quatro semanas
terminadas no dia 7 de maio
e daí para 1,19% até 15 deste
mês. Como já ressaltado acima, a melhora relativa na
tendência observada para os
preços dos alimentos pode
ser revertida pelo clima muito mais frio nos últimos dias,
o que poderá afetar os índices
inflacionários nas próximas
semanas. A entrada da safra
de grãos, no entanto, poderá
suavizar o ciclo esperado de
altas para hortifrútis.

Ministro aﬁrma que bioeconomia

deve ser prioridade no País
O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo
Alvim, defendeu anteontem
(17) o avanço no país da bioeconomia – modelo de produção industrial baseado no
uso de recursos biológicos,
como alternativa aos não renováveis. De acordo com o
ministro, o modelo é estratégico e prioritário em razão
das características da biodiversidade brasileira.
“Um país que tem biodiversidade, com o número de

biomas que nós temos, nós
não podemos abandonar esse
fator diferencial. Isso, somado
à capacidade de pesquisa
científica que nós temos, que
precisa ser ampliada, mas
que nós temos, e na pandemia
mostrou a sua força, nós conseguiremos construir um país
diferente”, disse Alvim no Fórum de Inovação Anbiotec,
na 27ª Feira Hospitalar, na
capital paulista.
O ministro ressaltou que o
incremento da bioeconomia,

assim como o da transformação digital, é fundamental no
atual momento.
De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE), a bioeconomia movimenta no mercado mundial
cerca de 2 trilhões de euros e
gera cerca de 22 milhões de
empregos. Segundo a entidade,
o modelo responderá, até 2030,
por 2,7% do Produto Interno
Bruto (PIB) dos seus países
membros. (ABr)
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Assessora vende diploma
falso em gabinete
Lorenzo Barreto e Yago Sales
Sem nenhum constrangimento, a assessora parlamentar Nubia Pereira da Silva Ribeiro cobrava R$100 por diploma falso de pós-graduação
dentro do gabinete 10 do vereador Kleybe Morais (MDB)
na Câmara Municipal de Goiânia. A venda foi feita principalmente nas últimas semanas
depois que aprovados no processo seletivo simplificado
001/2021 da Secretaria Municipal da Educação (SME) foram ao local em busca de ajuda para obter, às pressas, horas correspondentes a uma
pós-graduação exigida pelo
edital do certame.
O vereador Kleybe Morais,é investigado pelo Ministério Público e pela Polícia Federal por conta de ter liderado
suposto esquema de compra
de votos utilizando influência
na prefeitura na renovação
de contratos temporários em
2017. O processo é conduzido
lentamente e, enquanto isso,
o parlamentar continua repetindo o modus operandi para
ter apoio político e reelegerse. Ano passado, a reportagem
do jornal O Hoje flagrou o
parlamentar em uma reunião
convocada pelas redes sociais
prometendo ajudar pessoas a
conseguirem uma vaga justamente no processo seletivo
001/2021 da SME.
Na tarde de sexta-feira (13),
último dia para entrega de documentos para que os 1.230
convocados assumissem as vagas de servidores efetivos afastados, a reportagem gravou

negociação com a servidora.
Na ocasião, ela reconheceu ter
“vendido” o diploma no dia
anterior para um professor de
Educação Física que não tinha
o título de pós-graduação. O
ponto de partida da investigação foram denúncias de uma
fonte anônima.

Jeitinho

Quando chegou ao gabinete, o repórter perguntou
como conseguiria um certificado. Diante de dois menores
aprendizes, Nubia chamou o
repórter a uma sala, fechou
a porta, pediu documentos e
R$100. “O que eu consigo pra
você é fazer o curso de 360
horas que é o que eles estão
pedindo. Preciso entrar e fazer
seu curso, link por link e fazer
a prova”, disse, prometendo
entregá-lo em 1 hora.
Nubia ainda explica que
“mudaria” a data de conclusão
do curso. “Precisa colocar especialização e a data tem que
ser anterior à sua convocação.”
Na conversa, a servidora sugere outra pessoa envolvida
na fraude. “Eu faço a transferência pro menino [pessoa que
edita o certificado] e ele faz o
que precisa fazer e depois eu
te mando o documento pronto
no WhatsApp.”
A negociação continuou
pelo celular. A reportagem enviou dados aleatórios - nomes
e números de RG e CPF - para
comprovar a fraude e, depois
de enviar, via PIX, o valor exigido, recebeu o certificado do
Instituto Nacional de Aperfeiçoamento Profissional, que oferece cursos livres no site Só

Educador, com sede em Barbalha, no Ceará. O código do
certificado, no entanto, correspondia à conclusão de curso
de uma outra pessoa.

“É falso”

Procurado pela reportagem,
o diretor da unidade escolar
cearense, Carlos Henrique de
Sousa Barros, confirmou que
o documento é falso. “A pessoa
usou uma especialização em
Educação Física e Psicomotricidade, que é o primeiro ponto
de falsificação porque a nossa
empresa não disponibiliza esse
tipo de graduação.”
Ainda conforme Carlos, o
código de autenticidade tem letras e números que somente
funcionários da empresa podem verificar. “E a pessoa pegou um código de autenticidade
real e todas as outras informações são falsas. Ela está falsificando uma pós-graduação
usando o nome da nossa empresa, sendo que nossa empresa
não trabalha nesse segmento
de pós-graduação’’, completa.
Em nota, a SME disse que
vai abrir um procedimento
para apurar o caso e identificar
certificados emitidos pela Só
Educador. A pasta também deverá tomar providências administrativas e jurídicas.
No início da tarde de quarta-feira (18), a servidora Nubia
Pereira voltou a procurar a reportagem. Ela queria saber se
o repórter havia tomado posse
na vaga de professor na rede
municipal de ensino. Sobre o
outro candidato que havia se
beneficiado da artimanha no
dia anterior à visita da repor-
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Pedro Pinheiro

Nubia Pereira
da Silva Ribeiro
trabalha no
gabinete do
vereador
Kleybe Morais
e providenciou
documento
fraudulento
em menos de
uma hora à
reportagem
do O HOJE

tagem, ela disse que “deu tudo
certo [tomou posse]”, mas que
“muitas escolas não têm vagas”.

Outro lado

No gabinete ainda na quarta-feira, Núbia foi questionada
sobre a cobrança e falsificação
do documento. Inicialmente,
negou qualquer participação.
Em seguida, após ser indagada,
respondeu, com a voz trêmula:
“Você acha que eu sou boba
de responder e depois me prejudicar?’’. Sobre o valor recebido, ela volta a se defender:
“Você tá querendo que eu me
denuncie, me entregue?”.
Outro assessor, Laerte Borges Mesquita Júnior, disse que
a reportagem deveria procurar o vereador Kleybe Morais.
Nervoso, pedindo para o repórter sair do gabinete, chegou
a procurar agentes da Guarda
Municipal. Laerte foi flagrado
pela reportagem em novem-

bro do ano passado recepcionando pessoas em reunião
para falar justamente do processo seletivo 001/2021.
Em mensagem enviada a
grupos na internet, o vereador
pedia que pessoas acima de
35 anos comparecessem à sala
28, no térreo do Parthenon
Center, na Rua 4, no Centro de
Goiânia, com caneta azul, comprovante de endereço e documentos pessoais. Não era exigida, dizia a mensagem, qualquer experiência. Foi na mesma sala que ocorreram reuniões que desencadearam denúncias que levaram o Ministério Público e a Polícia Federal
a investigar o vereador. Kleybe
foi procurado na Câmara e por
telefone, mas não respondeu
aos questionamentos, principalmente se sabia o que ocorria
no gabinete 10, onde exerce o
cargo de vereador desde 2017.
(Especial para O Hoje)
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Esplanada
Leandro Mazzini e Walmor Parente |
reportagem@colunaesplanada.com.br

Dividendo$

Denúncia por abuso de autoridade não prosperou, mas cabe recurso

Toﬀoli rejeita
notícia-crime
de Bolsonaro
contra Moraes
O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal
(STF), decidiu nesta quarta-feira (18/5) negar prosseguimento à notícia-crime apresentada pelo presidente
Jair Bolsonaro (PL) contra o ministro Alexandre de
Moraes, também do STF.
A denúncia seria por abuso de autoridade, mas para
Toffoli, os materiais apresentados “não trazem indícios,
ainda que mínimos, de materialidade delitiva”, razão
pela qual foi rejeitada. Toffoli escreveu que os fatos narrados “evidentemente não constituem crime” e que não
há justa causa para o prosseguimento.
A ação foi protocolada na terça-feira (17) por um advogado particular, e não pela Advocacia-Geral da União
(AGU), que representa os interesses do governo junto ao
Judiciário. A petição inicial alegava que o ministro Alexandre de Moraes teria cometido ao menos cinco crimes
previstos na Lei de Abuso de Autoridade, entre eles o
prolongamento injustificado do chamado Inquérito das
Fake News, do qual o ministro é relator e no qual Bolsonaro figura como investigado.
A ação foi distribuída por sorteio a Toffoli, que decidiu rejeitá-la algumas horas após ela chegar ao seu
gabinete. Ele afirmou que a legislação exige, para que
se possa configurar qualquer crime de abuso de autoridade, que haja “finalidade específica de prejudicar
outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou,
ainda, a indicação de mero capricho ou satisfação
pessoal”, o que não se configura no caso. (Ícaro Gonçalves, especial para O Hoje)

O pagamento de dividendos da Petrobras para
o chamado grupo de controle (União Federal,
BNDES, BNDESPar, Fundo de Participação Social e
Caixa Econômica Federal) saltou de R$ 3 bilhões
em 2012 para mais de R$ 27,1 bilhões em 2021.
Neste ano, os cofres do Governo e órgãos vinculados
já abocanharam, no primeiro trimestre, mais de
R$ 13,7 bilhões (um recorde histórico) em dividendos
da maior empresa brasileira. Os dados constam
em levantamento solicitado pela Coluna à petrolífera.

Lava Jato

Em 2013, foram R$ 2,5 bilhões; 2014, R$ 4 bilhões;
2015, 2016 e 2017: não houve pagamento de dividendos em virtude da Lava Jato; 2018, R$ 1,2 bilhão;
2019, R$ 2,9 bilhões e 2020, R$ 2,5 bilhões.

Privatização

Apesar de receber a maior fatia dos lucros da
Petrobras, o Governo Bolsonaro quer privatizá-la.
O novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida,
já apresentou estudos para a venda da empresa.

Bravata

Não passou de bravata, por ora, a ameaça do
presidente Bolsonaro sobre a contratação de uma
empresa para auditar as urnas. Procurado pela
Coluna, o partido do mandatário, PL, diz não ter
“nenhuma informação oficial sobre o assunto”.

Distorção

Diferentes segmentos econômicos trabalham
há anos para resolver a distorção tributária provocada pela Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA), cobrada para controlar e fiscalizar
as atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais. Hoje, um posto de
gasolina paga o mesmo que uma distribuidora
ou refinaria. O impasse é bastante antigo e se arrasta desde o governo Dilma Rousseff.

Base de cálculo

O diretor-executivo da Associação das Cerealistas
do Brasil (Acebra), Roberto Queiroga, explica que
a base de cálculo é feita sobre todas as operações
de comercialização das empresas, desde grãos até
defensivos agrícolas. “No nosso entendimento, a
TCFA deveria ser cobrada somente sobre o faturamento daquilo que realmente impacta o meio ambiente. Não estamos pedindo a suspensão da cobrança, só queremos justiça tributária”.

Veto & voto

A derrota do Governo na votação no Senado da Medida Provisória que manteve a gratuidade
de bagagens poderá ter impacto
nas eleições deste ano. Se a Câmara confirmar novamente a medida, o presidente Bolsonaro –
aconselhado pela equipe econômica – pretende vetá-la. O que
não agradará a classe média que
já não aguenta os preços das passagens nas alturas.

Páreo baiano

Em pesquisa da Genial/Quaest,
ACM Neto (União) aparece com
65% da preferência do eleitorado
na disputa pelo governo da Bahia,
contra 6% de Jerônimo Rodrigues
(PT) e 5% de João Roma (PL). Kleber
Rosa (Psol) tem 1% e Giovani Damico (PSB) não pontuou. Sem
Roma na disputa, ACM Neto chega
a 70% dos votos e Rodrigues a 8%.

Calcanhar de Aquiles

O PT deve começar a se acostumar com a vinculação de Lula
com a Lava Jato. Tecnicamente,
Lula foi absolvido em apenas
três dos onze processos mais conhecidos. Em oito, as acusações
prescreveram, foram suspensas,
arquivadas ou encerradas por
erros processuais. Ou seja, Lula
se livrou dos processos, mas teve
apenas três absolvições.

PEC

O senador Lasier Martins (Podemos-RS) recolhe assinaturas para
viabilizar Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) que inclua entre
as atribuições do Conselho Nacional de Justiça o exame de reclamações contra ministros do STF.
Pela proposta, qualquer cidadão
poderá ingressar no CNJ com queixa contra magistrados. São necessárias 27 assinaturas para a proposta começar a tramitar.

Ministros deverão prestar
esclarecimentos à Câmara

Marcelo Camargo / ABr

Marcelo Queiroga, Adolfo Sachsida e o
advogado-geral da União, Bruno Bianco,
foram convidados a dar explicações
Ícaro Gonçalves
Três requerimentos do deputado federal Elias Vaz (PSBGO) foram aprovados ontem
(18) na Câmara. O ministro da
Saúde, Marcelo Queiroga, terá
que explicar aos deputados a
falta de remédios básicos nas
unidades de saúde. O ministro
de Minas e Energia, Adolfo
Sachsida, deve dar informações
sobre suposto estudo de privatização da Petrobras. E o advogado-geral da União, Bruno
Bianco, foi chamado para justificar por que está patrocinando a defesa da mulher acusada de ter sido funcionáriafantasma de Jair Bolsonaro
(PL) quando o presidente era
deputado federal.

Veja detalhes sobre
cada requerimento

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, deve comparecer à Comissão de Fiscalização
Financeira e Controle da Câmara no dia 16 de junho para
explicar os motivos do desabastecimento de medicação
básica nas unidades públicas
de saúde, como antibióticos e
analgésicos. O requerimento

do deputado federal Elias Vaz
foi feito após receber diversas
reclamações no gabinete.
“Há relatos de que os médicos, antes de receitarem o
remédio, precisam ligar nas
farmácias e perguntar quais
antibióticos estão disponíveis
no dia. Muitos pacientes tiveram que peregrinar em busca
de medicamentos básicos em
Goiás, que abriga algumas das
maiores indústrias farmacêuticas nacionais”, afirma o parlamentar. Elias Vaz lembra
que o Ministério da Saúde é
o órgão responsável pela gestão dos estoques.
Já o ministro de Minas e
Energia, Adolfo Sachsida, deverá participar de audiência
no dia 22 de junho para que
esclareça a informação de que
o governo estaria iniciando
estudos de privatização da
Petrobras e a Pré-Sal Petróleo
S.A. – PPSA, que é a estatal
responsável por gerir os contratos da União com o présal. “O ministro disse ter 100%
de apoio do presidente Jair
Bolsonaro para iniciar esse
processo. A privatização da
Petrobras e da PPSA é um desejo antigo do ministro Paulo

Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga deve ir à Câmara no dia 16 de junho para explicar desabastecimento
Guedes (Economia), antigo
chefe de Adolfo Sachsida”, informa o requerimento.
Por fim, a Câmara também vai ouvir o advogadogeral da União, Bruno Bianco, sobre a defesa de suposta
ex-funcionária-fantasma de
Bolsonaro. A AGU assumiu
a defesa da Wal do Açaí, suspeita de ter sido funcionária-fantasma do gabinete de
Jair Bolsonaro quando ele
era deputado federal. Wal
foi denunciada pelo Ministério Público Federal por improbidade administrativa.

O nome de Walderice Santos da Conceição constava
como secretária parlamentar
na Câmara dos Deputados. Ao
mesmo tempo, ela tinha como
principal atividade um comércio em Angra dos Reis (RJ) chamado “Wal Açaí”, além de prestar serviços particulares na
casa de Bolsonaro. Na ação em
que a AGU defende Wal do
Açaí, o MPF pede que ela e
Bolsonaro sejam condenados
por improbidade administrativa e efetuem o ressarcimento
dos recursos públicos indevidamente desviados.

A análise das contas bancárias de Walderice revelou
uma movimentação atípica, já
que 83,77% da remuneração
recebida foi sacada em espécie.
Em determinados períodos, o
percentual de saques supera
95% dos rendimentos. O MPF
apontou também que o então
deputado Jair Bolsonaro tinha
conhecimento de que Walderice não prestava os serviços
correspondentes ao cargo e,
mesmo assim, atestou falsamente a frequência dela ao
trabalho em seu gabinete. (Especial para O Hoje)
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Comandante apresentado
Bruno Corsino/Atlético-GO

Substituto de
Umberto
Louzer, Jorginho
é apresentado
pelo Atlético
Goianiense
Breno Modesto
Um dia após a vitória contra o Antofagasta, pela quinta
rodada da fase de grupos da
Copa Sul-Americana, o Atlético Goianiense apresentou
seu novo comandante para
a sequência da temporada.
O técnico Jorginho, que acompanhou, no Estádio Antônio
Accioly, o triunfo da equipe
rubro-negra diante do time
chileno, concedeu sua primeira entrevista coletiva neste retorno ao clube do bairro
de Campinas.
O treinador não escondeu
a felicidade pelo seu retorno
ao Rubro-Negro e por reencontrar, depois de um ano,
pessoas com as quais trabalhou em sua primeira passagem pelo Dragão. Curiosamente, assim como aconteceu em
2019, no Coritiba, Jorginho assume um lugar deixado por
Umberto Louzer. Reconhecendo o bom trabalho deixado
pelo antecessor, o profissional
afirma que a equipe tem condições de ter um excelente desempenho nas três competições em que está disputando.
“Eu estou, verdadeiramente, muito feliz por estar de
volta. Já revi alguns rostos
com os quais tive a oportunidade de conviver por, apro-

Ao lado de Adson
Batista, Jorginho
foi oﬁcialmente
apresentado pelo
Atlético Goianiense

ximadamente, dois meses. E
fico feliz por retornar. Eu
tive a oportunidade de substituir o (Umberto Louzer) no
Coritiba, em 2019. E, ao terminar o ano, eu fiz uma postagem no Instagram e no Facebook, agradecendo, junto
do Louzer, nosso acesso à Série A, por conta do excelente
trabalho que ele havia feito.
Então, falei aos atletas que é
importante reconhecermos o
bom trabalho das pessoas.
Nossa vida é feita de mudanças, de escolhas. Hoje, estou
aqui e estou muito feliz por
estar aqui. Tenho certeza de
que faremos um excelente

trabalho, seja na Copa SulAmericana, na Copa do Brasil
ou no Campeonato Brasileiro”, disse Jorginho.
No entanto, Jorginho prefere não apontar uma competição como objetivo principal
para a temporada. Na visão
dele, é necessário pensar em
um jogo de cada vez, já que,
com tantos jogos em sequência, alguns atletas podem acabar se lesionando. Portanto, o
comandante prega cautela neste início de caminhada.
“O meu principal objetivo
será jogo a jogo. Não adianta
pensarmos em uma competição isolada. Nós temos de en-

tender que é quase impossível,
tendo competições tão importantes como essas, que a gente
não use o nosso elenco. É fundamental que isso aconteça.
Então, é por isso que eu tenho
de pensar em um jogo de cada
vez. Se eu perceber que um
jogador não tem condições fisiológicas de jogar uma partida,
vou preferir poupá-lo”, finalizou Jorginho.
A reestreia de Jorginho à
frente do comando técnico do
Atlético Goianiense acontecerá
no próximo sábado (21), às
16h30, na partida contra o Coritiba, no Estádio Antônio Accioly. (Especial para O Hoje)

MERCADO DA BOLA

GOIÁS

Aparecidense acerta as
contratações de volante

Tadeu agradece e valoriza torcida

e atacante para a
sequência da Série C
Sem vencer há cinco
jogos, a Aparecidense
foi ao mercado para se
reforçar e na noite desta
última terça-feira (17),
garantiu a chegada de
mais dois jogadores visando a sequência da
Série C. Tratam-se do
volante Luiz Felipe e do
atacante Luiz Paulo.
Atualmente a Cidinha
ocupa a 16ª colocação
da competição. Ambos
tem contrato até o final
da temporada.

Luiz Felipe

O jogador de apenas
21 anos chega para contribuir ainda mais no
meio-campo da Aparecidense. O volante foi revelado nas categorias de
base do América Mineiro, passou pelo Betinense
e Palmeiras antes de chegar ao Bahia, onde se
profissionalizou. Fez sua
estreia no time principal
ainda em 2020, diante
do Atlético Mineiro.
No último ano, Luiz
Felipe disputou o Brasileiro de Aspirantes e
o Campeonato Baiano
pelo time tricolor. Na
atual temporada, atuou
somente em uma partida, ainda pelo estadual.
Sem espaço na equipe,
o jogador foi emprestado para a Aparecidense

até o final da temporada, onde terá em disputa a posição com os também volantes: Bruno
Henrique, Rodriguinho,
Renato e Derli. Estes
dois últimos no departamento médico.

Luiz Paulo

Natural de Recife (PE),
o experiente atacante de
31 anos foi revelado nas
categorias de base do
Sport e tem passagens
marcantes por CRB, Campinense, Boa Esporte, Fluminense de Feira, Lagarto, Itabaiana, Ituano, Madureira, Criciúma e outros clubes do Nordeste.
Recentemente, Luiz Paulo
estava no Sampaio Corrêa, onde marcou um gol
em sete jogos.
O centroavante chega
para disputar posição
com os centroavantes,
Alex Henrique, artilheiro
do clube na temporada
e com Gilvan, que ainda
não marcou na competição nacional.
A Aparecidense volta
a campo neste próximo
domingo (22), quando recebem o Floresta, pela
sétima rodada da Série
C. A partida acontece às
18 horas, no estádio Aníbal Batista de Toledo.
(Victor Pimenta, especial para O Hoje)

mesmo nos momentos difíceis
O Goiás ainda não perdeu
em casa nesse Campeonato
Brasileiro da Série A. Parte
disso é por conta da festa
que a torcida vem fazendo
desde sua primeira partida
no estádio Hailé Pinheiro
na competição.
Nos empates diante do
Palmeiras e Atlético Mineiro
e na vitória sobre o Santos,
no último domingo (15), o
torcedor lotou a Serrinha e
apoiou o time desde o apito
inicial. Porém, esse apoio
não é de hoje. A torcida foi
papel fundamental no acesso
para a Série A e ainda teve
a média de público maior
entre todos no Goianão. No
clube desde 2019, Tadeu falou sobre a ajuda de seu décimo segundo jogador.
“A prova foi que desde o
ano passado isso já vem acontecendo. A gente já teve o sucesso no acesso através dessa
sinergia de todo mundo, todos
remarem para o mesmo lado
e essa ano, apesar de termos
perdido o Campeonato Goiano
e de ter começado um pouco
abaixo no Brasileiro, esse apoio
continua ainda incondicional
e ele continuou muito forte
para nós e aqui dentro do clube
todo mundo remando por um
só objetivo. É um ano de afirmação para nós, porque temos
os pés no chão, humildade
para poder saber que é o ano
para nos firmarmos na Série
A. A partir do momento em
que todos entendem isso, as
coisas tendem a acontecer de
uma bela forma”, disse Tadeu.

Isabela Azine

Goleiro terá pelo menos até 2026 o apoio do
torcedor embaixo das traves esmeraldinas

Novidade

Segundo informações do
Sintonia Esmeraldina, o atacante Vinicius já está apto
para voltar aos campos, porém, ainda na fase de transição. O jogador que não atua
desde a partida diante do RB
Bragantino, pela Copa do Brasil, sofreu duas lesões na coxa
esquerda, mas o mesmo passou por exames de ressonância magnétic, e foi confirmado
que a lesão na coxa esquerda

está 100% cicatrizada.Apesar
de estar ausente nos últimos
jogos, Vinicius segue sendo o
jogador com mais assistências
na temporada, dos que atuam
na Série A, sendo nove no total. O atacante deve iniciar
nesses próximos dias a fase
de transição para os gramados
e segundo o próprio, na última
coletiva que concedeu junto
ao Goiás, seu retorno ao time
seguirá indefinido. (Victor Pimenta, especial para O Hoje)
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Vila Nova FC

Dado Cavalcanti deve promover três alterações no time titular do Vila Nova para o jogo contra a Chape

eStreia com mudanças

Breno Modesto
Vai começar a “era Dado
Cavalcanti” no Vila Nova. Nesta quinta-feira (19), às 19h,
diante da Chapecoense, o treinador faz sua estreia à frente
do comando técnico do Colorado. E, já nesta primeira partida, o comandante deve promover mudanças em relação
à escalação titular que vinha
sendo utilizada por Higo Magalhães, demitido após a derrota para o Sampaio Corrêa,
no sábado (14).
Sem dar pistas do que deve
mandar a campo no Estádio
Onésio Brasileiro Alvarenga,
Dado Cavalcanti apenas disse
que sua intenção com as alterações, até por conta do pouco
tempo que teve para preparar
o time, é dar uma evolução
maior para a equipe.
“É uma estreia cercada de
expectativas. Vou carregar,
também, muito das condições
que estavam sendo colocadas
em prática no período em que
o Higo (Magalhães) estava
aqui. Mas, de imediato, já tentando fazer modificações que,

Na estreia de Dado Cavalcanti, Vila Nova
recebe a Chapecoense, no OBA
quem sabe, podem promover
uma evolução maior para a
nossa equipe”, afirmou Dado
Cavalcanti.
Sobre o adversário, Dado
cita a experiência em jogar
fora de casa e saber utilizar
muito bem o equilíbrio defensivo e ofensivo, preenchendo
muito bem a área adversária
e surpreendendo os rivais.
“É um time que se acostumou e sabe jogar fora de casa,

sabe usar bem o seu equilíbrio defensivo e sua força de
contra-ataque, A Chapecoense
é um time que reage muito
bem, que tem jogadores que
preenchem melhor a área adversária e que surpreendem
como o Matheus Bianqui”, finalizou Dado.

Chapecoense

Sem vencer há três rodadas, a Chapecoense saiu da

vice-liderança para a décima
posição na tabela de classificação da Segundona. Com
apenas um ponto conquistado
e nenhum gol marcado nos
últimos três jogos, a grande
missão do técnico Gilson Kleina na partida diante do Colorado é colocar um ponto final
nestes dois jejuns, para que o
time catarinense volte a brigar
na parte de cima.
Preservados nos primeiros

FICHA
TÉCnICa
t
Vila Nova

x

Chapecoense

Data: 19 de maio de 2022. Horário: 19h. Local: estádio Onésio Brasileiro alvarenga, em Goiânia
(GO). Árbitro: Wagner do nascimento Magalhães (Fifa/rJ). Assistentes: daniel do espirito santo Parro (rJ) e Carlos Henrique alves de lima Filho (rJ). VAR: Pablo ramon Goncalves Pinheiro (rn)
Vila Nova: Tony; alex silva, alisson Cassiano,
renato e Willian Formiga; rafinha, arthur rezende e Matheuzinho; Pablo dyego, daniel
amorim e victor andrade.
Técnico: dado Cavalcanti

Chapecoense: vagner; ronei, léo, Xandão e
Fernando; Betinho, Matheus Bianqui e lima;
Maranhão, rodrigo varanda e Orejuela.
Técnico: Gilson Kleina

treinamentos da semana, os
laterais Fernando e Ronei,
além do zagueiro Xandão participaram normalmente da
última atividade antes do duelo contra o Tigre e não devem
ser desfalques para Kleina.
Em contrapartida, o Perotti,
que desfalcou a Chape contra
o Sport, na última rodada, segue como dúvida.

Histórico

A partida desta quinta-feira (19) será a terceira da história entre Vila Nova e Chapecoense. Nas duas vezes anteriores em que se enfrentaram, houve bastante equilíbrio. Cada uma das equipes
venceu a partida disputada
em seu estádio. Os dois únicos
confrontos aconteceram em
2012, pela primeira fase da
Série C daquela temporada.
No duelo do Serra Dourada,
que aconteceu no dia 8 de setembro daquele ano, o Colorado, que era comandado pelo
técnico Ney da Matta, bateu a
Chape por 1 a 0, com gol do
atacante Pedro Júnior. (Especial para O Hoje)
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Mulheres são donas de 55% das
pequenas empresas em Goiás
Estima-se que haja mais de um milhão de empreendedores espalhados por todo o território
Pedro Pinheiro

Ítallo Antkiewicz
As mulheres vêm lutando
há anos por igualdade social
e por mais espaço no mercado
de trabalho. O número de Microempreendedores Individuais (MEIs) foi impulsionado
durante a pandemia de Covid-19 e ainda está em crescimento. Neste cenário, as mulheres têm ganhado destaque.
Embora seja 51% da população goianiense, as mulheres
representam 55% dos empreendedores de Goiás.
Os dados são de um estudo do Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae-GO). De
acordo com o levantamento,
estima-se que haja mais de
um milhão de empreendedores espalhados por todo o
território goiano. Destes,
552.669 são mulheres.
As mulheres também buscam mais informações para
empreenderem melhor. Dos
empreendimentos atendidos
pelo Sebrae-GO em 2021, 49%
foram representados por mulheres, além de mais de 35
mil potenciais empreendedoras que procuram a instituição em busca de orientações nos temas sobre empreendedorismo.
O Sebrae já conta com o
programa Sebrae Delas Mulher de Negócios, um programa de aceleração com o objetivo de aumentar a probabilidade de sucesso de ideias
e negócios liderados por elas.
Diretor técnico do SebraeGO, Marcelo Lessa pontua que
essas mulheres demonstram
enorme capacidade de inovar
e seguir adiante. “Elas possuem uma performance diferenciada na construção de
seus negócios”, afirma.

Realidades
transformadas

Além de contribuir para o
crescimento da economia e
para a criação de empregos,
o empreendedorismo feminino transforma também as relações sociais. Quando mulheres alcançam a autonomia
financeira, não precisam mais
se submeter a relacionamentos abusivos e violentos, pois
não dependem mais de terceiros para se sustentar.
As lideranças femininas
têm também grande potencial
transformador dentro das empresas, diversificando os pontos de vista na tomada de decisões e dando mais visibilidade para questões de gênero.
Isso ocorre tanto no cotidiano
com os colegas de equipe
quanto na relação cliente ou

Brenda abriu o salão dias antes do início da pandemia, superou o período de crise e emprega outras mulheres
Pedro Pinheiro

to de 2020, ainda com as restrições impostas pela pandemia, a empresa driblou as adversidades e saiu do status
de pequena empresa para se
tornar uma empresa que recebe pedidos de todo o País.
A loja online da Jéssica coleciona 28,7 mil seguidores
no Instagram e atende tanto
no atacado como no varejo.
Embora não tenha sido fácil
de início ela conta feliz de
tudo o que conquistou em
quase dois anos de negócios.
“Começamos com um investimento R$400 que era o que
tínhamos na época, com a
cara e a coragem. No ano de
2021 tivemos um faturamento
de mais de R$400 mil e com
isso conquistamos nossa liberdade financeira, e estamos
realizando nossos maiores sonhos”, conta com orgulho.

Às vésperas do lockdown

Jéssica investiu os últimos R$ 400 para abrir uma loja de calçados online e hoje fatura R$ 500 mil por ano
prestador de serviço. Da mesma forma, empresárias empoderadas podem influenciar
e inspirar outras mulheres,
compartilhando suas histórias
e ajudando-as a superar os
obstáculos e desafios.

Negociações

De acordo com dados do
Sebrae-GO, somente em 2021
foram registrados 99.374 novos MEIs no Estado, valor
33,58% superior a 2020. Quando comparado ao ritmo anterior à pandemia, o volume é
ainda maior, representa crescimento de 113,52% em relação a 2019.
Diretor técnico do SebraeGO, Marcelo Lessa afirma que
o ano passado é visto como
atípico e um dos motivos para
isso seria a retomada das atividades após as restrições impostas no contexto da pandemia de Covid-19. “As empresas
voltaram a funcionar, houve

demissões e as pessoas viram
oportunidade de empreender.
O MEI é a primeira etapa da
formalidade, mais fácil e barato. A parte tributária não é
algo que impacta tanto, por
exemplo”, pontua.
Para crescer, Lessa ressalta
que há orientações para alavancar os potenciais de cada
empresa. “É preciso evitar a
mortalidade. A cada dez empresas, três fecham as portas.
O que faz a virada de chave é
observar as potencialidades.
Nos últimos nove anos, não
tivemos um crescimento tão
alto como esse”, explica.
Em 2020, o diretor técnico
revela que 44% dos MEIs vendiam produtos ou serviços
pela internet e um ano depois
o número subiu para 70% em
Goiás. “O mercado digital fez
aumentar o faturamento e
abriu o leque. A gestão financeira é muito importante, o
MEI não tem grande acesso a

crédito, tanto que 60% procuraram financiamento e só
28% conseguiu acesso (em
2021), o que é muito pouco”,
afirma Lessa.
O diretor técnico pontua
que investir em gestão e planejamento é considerado essencial. Neste sentido, é possível aproveitar atendimentos
especializados e cursos gratuitos ou subsidiados e oferecidos pelo Sebrae. “A Semana
do MEI 2022 é um exemplo, o
evento acontece desde segunda-feira (16) e vai até o dia 20
de maio”, ressalta.

Transformando
adversidade em sonhos

Desempregada com o fechamento do comércio, Jéssica
Ketlin Salles, 23, e o marido,
Ranniery Batista de Oliveira,
28, investiram os últimos R$
400 que tinham no bolso, para
iniciar uma loja de calçados
pela internet. Aberta em agos-

10 dias antes do decreto
de isolamento social em Goiás
em março de 2020, a empresária Brenda Grazyelly, 24,
deixou a carreira no ramo
administrativo e começou a
empreender no ramo da beleza. “Foi muito difícil segurar
a barra, porém meus conhecimentos administrativos me
salvaram. Mas, até hoje o principal desafio que enfrentamos
é o preconceito das pessoas
com as curvaturas de seus cabelos, tendo a ideia de que
cabelo cacheado é um cabelo
desarrumado é que não transmite elegância”, conta.
Ela tem um salão especializado em cachos no Jardim
América, a ideia surgiu por
sofrer pela falta de especialistas na área. “O salão nasceu
por meio de uma necessidade
que eu tinha de encontrar alguém que soubesse cuidar
dos meus cachos e que respeitasse os meus limites, sofri
muito na mão de profissionais
que cortavam demais meu cabelo por não entender minha
curvatura, ou que diziam que
meu cabelo era ‘ruim’ e que
o único jeito pra ele era alisamento”, desabafa.
As adversidades não desanimaram Brenda que
atualmente atende em um
espaço bem maior e conseguiu aumentar a equipe que
conta com outras cinco cabeleireiras. “Sou muito grata
a cada mulher que me permitiu cuidar de suas madeixas também, pois elas que
me trouxeram até aqui”,
agradece. Ela conclui afirmando que é importante ser
“grato a cada pequena conquista e use seus erros como
os melhores ensinamentos”.

Desafios para mulheres empreendedoras
Embora as mulheres representem, hoje, 51% da população goiana, quando se
fala em empreendedorismo,
elas estão à frente nas unidades de negócio registradas
no Estado de Goiás. A informação é um dos dados levantados pelo “Perfil da Empreendedora Goiana”, estudo
feito em uma parceria da Faculdade de Administração e
Ciências Econômicas da Universidade Federal de Goiás
(FACE/UFG) e o Sebrae.
A coordenadora do estudo
e gestora do projeto Sebrae

Delas, Vera Lúcia de Oliveira,
ressalta que nos últimos 40
anos a participação das mulheres no empreendedorismo
no Estado cresceu cerca de
10% a cada década, se destacando na faixa etária dos 35
aos 54 anos. “A mulher empreendedora em Goiás é mais
escolarizada que o homem
empreendedor. Mais da metade das empreendedoras
possuem ensino superior
completo”, afirma.
Mas, apesar do crescimento nos últimos anos e da
maior especialização das mu-

lheres, o empreendedorismo
feminino ainda enfrenta inúmeros desafios na região. “É
curioso notar que 92% das
mulheres que participaram
do nosso estudo se sentiam
capazes de empreender e, ao
mesmo tempo, 35% delas
apontavam dificuldades para
iniciar um negócio próprio
por barreiras culturais e sociais. Em relação às incertezas
do cenário econômico nos
próximos anos, 62% das mulheres se sentem atingidas”,
explica a coordenadora.
As dificuldades para a mu-

lher empreendedora não param por aí. O estudo da UFG
e do Sebrae-GO aponta que,
em média, as mulheres dedicam 18 horas a menos aos
seus empreendimentos em
comparação com os homens
devido às sobrecargas domésticas. Os rendimentos também
não são equivalentes: em uma
mesma função e com trabalho
exercido em um mesmo período, os homens goianos ganham cerca de 26% mais que
as mulheres.
Os rendimentos, de modo
geral, também são menores

em função das atividades normalmente exercidas pelas mulheres donas de negócios próprios que, em Goiás, tendem
a ter menor valor agregado.
Cerca de 93% dos empreendimentos femininos são ligados
a serviços domésticos ou cuidados com o corpo, como manicures e centros de estética,
enquanto apenas 4% das mulheres goianas empreendedoras montam seus negócios ligados a atividades de alto valor
agregado como as da área de
engenharia e tecnologia. (Especial para O Hoje)
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Uma criança
ou adolescente
é abusado a
cada quatro
horas em Goiás
Daniell Alves
No mês da campanha Maio Laranja, que trata sobre o
combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, os dados são preocupantes. Goiás registra um
abuso sexual a cada quatro horas, uma média de seis por
dia, aponta a Secretaria de Segurança Pública (SSPGO).
Somente entre os dias 2 e 18 deste mês, cinco suspeitos
desse tipo de crime foram presos, 10 mandados de prisão
foram cumpridos e outras 12 pessoas conduzidas à delegacia, durante a Operação Parador.
A ação foi realizada pela Polícia Civil de Goiás (PC).
Em Goiânia, um homem de 25 anos, foi preso por crime
de estupro de vulnerável, contra uma criança de 6 anos.
Após a vítima confidenciar para a própria irmã sobre os
abusos suportados, a família tomou conhecimento. De
acordo com a polícia, o investigado confessou as práticas
dos abusos sexuais e afirmou estar arrependido, sendo
depois recolhido na unidade carcerária.
Segundo a delegada da Delegacia de Proteção à Criança
e ao Adolescente (DPCA), Ana Elisa Gomes, os suspeitos
foram investigados e são próximos e de confiança das vítimas, como padrastos, tios, avós, vizinhos, entre outros.
Contudo, os nomes não foram divulgados.
Ana explica que o perfil do abusador é previsível.
“Pessoas próximas e de confiança. Junto com outras
forças policiais, fizemos abordagens em locais que podem
ocorrer abusos sexuais, como motéis, casas noturnas e
rodovias", relata. Mais de 60 pessoas foram presas em
Goiás, nos últimos quatro anos, por crimes deste tipo.

Queda

Em comparação com o primeiro trimestre do último
ano, foi registrada queda no registro de estupros no
Estado, segundo a SSP. Entre as crianças com até 11
anos, a diminuição foi de 3% e no grupo com idade de
12 a 17 anos foi de 8%. Porém, o conselheiro tutelar da
região Norte da Capital, Valdivino Silveira, afirma que
o número é subnotificado.
Segundo ele, o cenário de pandemia da Covid-19
contribuiu para estes dados e que grande parte das
ocorrências atendidas os abusadores são parentes das
crianças e adolescentes. Assim, a escola se torna um
refúgio para as vítimas.

Cenário nacional

Conforme a Organização Maio Laranja, todos os
anos 500 mil crianças e adolescentes são explorados
sexualmente no nosso país. “Há dados que sugerem
que somente 7,5% dos dados cheguem a ser denunciados
às autoridades, ou seja, estes números na verdade são
muito maiores. A luta é de todos nós. São as nossas
crianças. É o nosso futuro”, pontua.
A Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos do
(MMFDH) registrou 18,6 mil registros de violência sexual
entre janeiro e dezembro de 2021. Em 2022, já foram 4,4
mil denúncias. A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar
(PeNSE) 2019, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostra uma realidade de vulnerabilidade.
Isto porque uma em cada sete das crianças sofreu violência
sexual alguma vez, as meninas em maior número.
As pessoas podem denunciar casos de abuso e exploração podem ser feitas pelo 180, pelo Disque 100 e também
nos órgãos de proteção de defesa dos direitos da criança
e do adolescente. A qualquer momento, em situação de
flagrante, a Polícia Militar pode ser acionada pelo 190.

Campanhas educativas

Para especialistas, a forma de reduzir os casos é
com informações e campanhas educativas. A presidente
da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente
(CDCA), da Ordem dos Advogados de Goiás (OAB)
Roberta Muniz, afirma que o órgão também faz parte
da rede de proteção da infância e juventude
Segundo ela, o conhecimento é transformador, sobretudo
no combate à violência sexual infantil. “A OAB, através da
CDCA, iniciará um projeto que é o “OAB Nas Escolas”.
Muito me alegra perceber que outras entidades também
têm a educação como foco. É através da informação, da
educação, que a gente consegue colocar em prática esses
enfrentamentos para resguardar os direitos das crianças e
dos adolescentes, que tanto precisam de nós, da nossa proteção integral”, afirma. (Especial para O Hoje)

Somente este mês, cinco suspeitos foram presos pelo crime

Jurídica
Manoel L. Bezerra Rocha

| juridica@ohoje.com.br

Não é crime advogado gravar
audiência no MP sem autorização
A Quinta Turma do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) determinou o trancamento
de investigação instaurada pelo Ministério
Público do Rio de Janeiro (MPRJ) contra
duas advogadas que gravaram, sem autorização, o depoimento de um cliente no
procedimento que apura a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista
Anderson Gomes. O colegiado entendeu
que não houve ilegalidade na conduta das
profissionais. Com a decisão, a Quinta
Turma anulou todos os atos de investigação
e os atos judiciais requeridos no procedimento, inclusive a operação de busca e
apreensão realizada nas residências e no
escritório das advogadas, às quais deverão
ser restituídos os bens ilegalmente apreendidos. Para o relator do caso, ministro Joel
Ilan Paciornik, houve abuso de autoridade

na instauração do procedimento investigativo do MPRJ contra as advogadas, pois,
embora a gravação não autorizada não seja
"ética e moralmente louvável", a sua realização, no caso, não foi ilegal, muito menos
criminosa. O ministro Joel Paciornik explicou que os procedimentos administrativos
criminais possuem natureza de investigação
criminal, diferenciando-se dos inquéritos
policiais pela circunstância de terem curso
no âmbito do Ministério Público, sem interveniência ou auxílio da autoridade policial. "Não são meros procedimentos de natureza administrativa, porquanto têm natureza de inquérito e se submetem, sim, ao
controle jurisdicional do sistema acusatório
previsto no Código de Processo Penal, especialmente para garantia dos direitos fundamentais dos investigados", disse.

Influi nos preços
dos combustíveis
A Medida Provisória
1118/22 restringe, até 31
de dezembro de 2022, o
uso de créditos tributários decorrentes de contribuições sociais (PIS/Pasep e Cofins) a produtores e revendedores de
combustíveis. A MP altera a Lei Complementar
192/22, que definiu até

o final do ano a alíquota
zero de PIS/Pasep e Cofins sobre combustíveis.
A norma prevê ainda a
incidência por uma única vez do ICMS, principal
tributo estadual, sobre
combustíveis, inclusive
importados, com base
em alíquota fixa por volume comercializado.

Fundo penitenciário
A pauta da sessão deliberativa do Senado vai
analisar
a
MP
1.082/2021, que altera
para no mínimo 40% o
repasse obrigatório do
Fundo Penitenciário Nacional (Funpen), administrado pela União, aos
fundos de estados, Distrito Federal e municí-

pios. O novo percentual
deverá ser aplicado nos
exercícios futuros. Antes
da edição da MP, a Lei
Complementar 79, de
1994, firmava o repasse
em até 75%, até 31 de
dezembro de 2017; em
até 45%, no exercício de
2018; e até 25%, no exercício de 2019.

STM mantém
pena a
fuzileiro
naval por furto
de pistola
O Superior Tribunal Militar
(STM) manteve a condenação de
um ex-soldado, fuzileiro naval,
por peculato, ao se apropriar de
uma pistola. No julgamento, a
maioria dos ministros da Corte
votou pela manutenção da sentença de primeiro grau, que condenou o militar a 4 anos, 9 meses
e 18 dias de reclusão.

TST mantém pensão de viúva mesmo
após casamento dos dependentes
A Sexta Turma do Tribunal Superior do
Trabalho excluiu a possibilidade de cessação
do pagamento de pensão devida à viúva,
aos filhos e às filhas de um trabalhador vítima de acidente de trabalho caso venham
a se casar ou estabelecer união estável. De
acordo com o colegiado, a única limitação
ao recebimento da parcela é a expectativa
de vida da vítima. Segundo o TRT, é razoável
concluir que, nessa situação, quem
antes era considerado dependente não terão

mais essa condição, “pois se presume que
toda pessoa adulta, não sendo portadora
de invalidez comprovada, é capaz de satisfazer às suas próprias necessidades”. Para
o relator do recurso de revista dos familiares, ministro Augusto César, o período de
recebimento da pensão somente deve ser
limitado à expectativa de vida do empregado
falecido, não cabendo condicioná-la à superveniência eventual de casamento ou
união estável de seus dependentes.

RÁPIDAS

t

2 Dia Nacional da Adoção - A Coordenadoria da Infância e Juventude do TJGO promove

no próximo dia 25, em parceria com a Escola Judicial do TJGO, o webinário “Entrega Legal
para Adoção”, alusivo ao Dia Nacional da Adoção, celebrado anualmente em 25 de maio.

PRISÃO TEMPORÁRIA

Pastor investigado por abusar
de três crianças em Itajá é detido
O pastor evangélico Rui Donizete Costa, 47 anos, foi preso
ontem (18), em Goiânia, suspeito de abusar sexualmente
de três crianças em Itajá, região
sul de Goiás. A PCGO deu cumprimento ao mandado de prisão temporária expedido pelo
juízo da comarca de Itajá.
As investigações apontam
que, nos anos de 2017 e 2018,
o pastor teria se aproveitado
de seu cargo eclesiástico de
pastor e do prestígio e confiança dele decorrente para
abusar, molestar, importunar
sexualmente três crianças que
possuíam idades entre 3 e 8

anos na época dos fatos.
De acordo com a Polícia
de Itajá, em razão da confiança depositada no suspeito,
os fiéis da igreja deixavam
os filhos na residência dele.
“Assim, o suspeito chamava
as crianças para assistirem
televisão e, na sala de sua
casa, abusava delas, passando
a mão nas partes íntimas, introduzindo o dedo, além de
colocar vídeos pornográficos
para as vítimas assistirem”,
afirmou a polícia.
O delegado de Caçu (município próximo de Itajá) Nícolas Alvarenga, disse que o

investigado, ao ser confrontado pelos genitores das vítimas sobre os fatos por elas
relatos, afirmava que as acusações eram falsas, “obra do
demônio” que influenciava
os pensamentos das crianças.
Após as acusações, o suspeito
foi transferido pelo ministério
religioso para outra cidade,
sendo encontrado ontem em
Goiânia, numa loja do setor
Campinas, por policiais civis
da DPCA da Capital.
A reportagem não conseguiu localizar a defesa do suspeito. (Daniell Alves, especial
para O Hoje)
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Cerca de 407 mil goianos vivem
com menos de R$10 por dia
Fotos: Pedro Pinheiro

Não há ainda uma
estimativa de
pessoas em
situação de rua no
Estado, mas em
Goiânia são cerca
de 1,2 mil, de
acordo com o
último censo
Sabrina Vilela
Com a chegada da frente
em Goiás a preocupação está
voltada para as pessoas que
não têm condição de se abrigar. Segundo dados da Central
Única das Favelas Goiás (Cufa)
12.3% da população goiana
está desempregada, o que representa 900 mil pessoas em
Goiás. Cerca de 407 mil pessoas estão abaixo da linha da
pobreza, ou seja, vivem com
até R$10 por dia. De acordo
com a central, os dados se devem à pandemia e também
pelo aumento da inflação. Não
há ainda uma estimativa de
pessoas em situação de rua
no Estado, mas em Goiânia
são cerca de 1.200 de acordo
com o último censo.
O pedreiro Rodrigo Coutrim
Ciqueira, 33, fez parte dessa
estatística. Ele viveu mais de
7 anos na rua e sentiu na pele
a luta que é ter que viver sem
perspectiva, principalmente
em tempos mais frios como
agora. “Eu saí de casa aos 16
anos porque comecei a me envolver com drogas e não
aguentava mais ver o sofrimento da minha mãe por isso.
Então, fui de Goiânia até São
Paulo a pé com mais dois amigos e apenas 25 gramas de maconha”, conta.
Rodrigo morou na Cracolândia em São Paulo e voltou
pouco depois para Goiânia. Ele
conseguiu sair do mundo das
drogas após se casar e ter filhos. Atualmente ele é feliz por
estar limpo a mais de 1 ano e
meio. “Sempre fui muito trabalhador, agora sou pedreiro
e conquistei a minha casa. Tenho orgulho de dizer que sustento a minha família com o
meu trabalho”, conta o pai de
três crianças.
Ele lembra do que ele passava na época em que Goiânia
ficava mais fria. “Eu sofria, corria atrás de cobertura em todo
lugar. Cheguei a dormir numa
lata de lixo em Goiânia, eu enchia de papelão e dormia”.

Cerca de
1,2 mil pessoas
estão em
situação de rua
na capital do
Estado. Grupos
oferecem
abrigos
Ações

A Prefeitura de Goiânia está
com ações voltadas para pessoas em situação de rua a fim
de amenizar a situação do frio.
Além do fornecimento de abrigo e agasalhos serão feitas
ações para conseguir inserir
novamente essas pessoas na
sociedade. As ações tiveram
início ainda na noite da última
terça-feira (17) com a acomodação de pessoas no Mutirama,
além da distribuição de cobertores no Cepal do Setor Sul e
Casas de Acolhida. A Prefeitura
ofereceu transporte, cobertores, agasalhos e refeições aos
que foram atendidos no local.
O secretário de Desenvolvimento Econômico e Economia Criativa (Sedec), Michel
Magul, explica o motivo de ter
escolhido o mutirama para a
ação. “O Mutirama tem um salão de eventos que era utilizado
para a realização de festas infantis e eventos escolares. É
um espaço que comporta bem
as pessoas em situação de rua
e que estava disponível para
a realização desse acolhimento
de forma emergencial”.

Na última terça-feira (17)
72 pessoas foram acolhidas e
o secretário conta que algumas pessoas insistiram em
permanecer nas ruas. “Para
elas, a Prefeitura tem oferecido cobertores, alimentos,
meias, agasalhos e kits de higiene bucal da mesma forma

que é disponibilizado no abrigo provisório”. Essa ação específica se estenderá até o
próximo domingo (22), mas
Magul afirma que recebe pessoas em situação de rua de
forma perene em duas casas
de acolhida, no Setor Leste
Universitário e em Campinas.

“Ao longo desses dias com
frio mais intenso nós teremos
carro para transportar as pessoas até Mutirama e três pontos
para doação de alimentos e
agasalhos, na Avenida Independência com a Rua 44, na
Praça Joaquim Lúcio e no Setor
Estrela Dalva. É uma ação pontual que demonstra o cuidado
da Prefeitura com seus habitantes, principalmente os mais
vulneráveis”, afirma.
Caso a pessoa resista e
não queira receber ajuda ela
será respeitada. “Nós respeitamos a liberdade dessas pessoas e entregamos os materiais que ela queira fazer uso,
para reforçar o aquecimento
e a alimentação durante o
período de frio”, salienta o
secretário da Sedec.
As pessoas em situação de
rua podem ter a oportunidade
de serem acolhidas a qualquer
momento. “Qualquer pessoa
pode procurar a Secretaria de
Desenvolvimento Social ou as
Casas de Acolhida e serão bem
recebidos pelas nossas equipes
de assistência social, que prestam auxílio na emissão de documentos pessoais, encaminhamento para cursos de qualificação profissional e reinserção na sociedade”.
As ações de acolhimento
foram ampliadas ontem (18),
devido à expectativa de que
as temperaturas chegassem a
4ºC na capital com a distribuição de kits com cobertores,
água, pares de meia e alimentação. Também foi realizada
na noite de ontem a acolhida
de pessoas em situação de rua
no Ginásio Rio Vermelho. Durante todo o processo, equipes
do Consultório de Rua da Secretaria Municipal de Saúde
(SMS) prestaram atendimento
de testagem ampliada para a
Covid-19, vacinação, exames
clínicos e odontológicos, consultas, cadastros e distribuição
de kits de higiene bucal.
Já a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) também realizou ontem (18) uma
força-tarefa de entrega de cobertores em Goiânia e Aparecida de Goiânia com a entrega
de alimentos, cobertores e benefícios à população vulnerável e em situação de rua.
A ação Aquecendo Vidas
2022 tem como meta alcançar todos os 246 municípios
goianos. Realizada todos os
anos, a Campanha Aquecendo Vidas já distribuiu mais
de 130 mil cobertores desde
2019, além dos 70 mil adquiridos para este ano. (Especial para O Hoje)

INMET

Onda de frio avança e Centro-Oeste pode chegar a 5ºC
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta que
a onda de frio que já atinge o
Sul e centro-sul do país desde
terça-feira (17) deve permanecer até esta quinta-feira
(19), provocando quedas de
temperatura superiores a
5°graus Celsius (C) em média
também nas Regiões Sudeste
e Centro-Oeste.
O frio já está afetando regiões do Goiás, Mato Grosso,
Distrito Federal, Minas Gerais,
Espírito Santo e Rio de Janeiro, chegando até o sul do Tocantins. De acordo com o Inmet, durante a madrugada
de hoje foram registradas na

Região Sul temperaturas mínimas de -2,5°C em Bom Jardim da Serra (SC), 0°C em São
José dos Ausentes (RS), 1,7°C
em Cambará do Sul (RS), 2,6°C
em Vacaria (RS) e 2,6°C em
Inácio Martins (PR).
Na Região Sudeste, as temperaturas caíram para -0,1°C
em Campos do Jordão (SP),
1,4°C no Pico do Couto (RJ),
2,1°C em Itapira (SP), 3,4°C em
Maria da Fé (MG) e 4°C em
Nova Friburgo (RJ). No Goiás,
a temperatura mínima registrada foi de 4,8°C em Mineiros
(GO) e 5,1°C em Rio Verde (GO).
O Inmet emitiu um aviso
de geada, que pode afetar as

plantações com frios de até
3ºC em regiões do Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do
Sul, São Paulo e sul fluminense. Em Brasília, as temperaturas para amanhã tem previsão de mínima de 5ºC e máxima de 21ºC, com tendência
de queda. Hoje, a mínima na
capital ficou em 9ºC.
O Centro de Operações da
prefeitura do Rio de Janeiro
(COR), informou que foi registrada hoje a temperatura mais
baixa do ano na cidade: 13,2ºC
às 6h30, no Alto da Boa Vista,
zona norte da Cidade. A previsão para o dia é de máxima
de 22ºC, considerado frio para

os padrões cariocas, e mínima
de 13ºC na madrugada.

Chuvas intensas

O Inmet emitiu um aviso
também para chuvas intensas
na região metropolitana de
Porto Alegre, no sudeste e nordeste rio-grandense e no sul
catarinense, com alerta vermelho. De acordo com a previsão do instituto, pode chover
entre 30 e 60 milímetros (mm)
em uma hora ou de 50 a 100
mm ao longo do dia, com ventos intensos de até 100 km/h.
Há, ainda, alerta para
ventos costeiros até amanhã
que podem atingir do sudes-

te do Rio Grande do Sul à
região metropolitana do Rio
de Janeiro. Ontem, o Inmet
alertou para a possível evolução de ciclone para tempestade subtropical Yakecan
no sul do país.
Na Região Norte, o alerta
laranja é para chuvas intensas
no sudeste e sudoeste do Pará,
área oriental do Tocantins,
baixo Amazonas, centro, sudoeste, sudeste e norte amazonense, norte e sul do Amapá e de Roraima. Em Manaus,
a previsão é de temperatura
máxima de 30ºC e mínima de
24ºC. (Rodrigo Melo, especial
para O Hoje)
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Rússia diz que 700 combatentes
se renderam em Mariupol
Desde o início da
invasão, meios de
comunicação
russos falam em
'novo Tribunal de
Nuremberg'. Há
indícios de que
Convenção de
Genebra pode ser
ignorada
Quase 700 combatentes ucranianos se renderam na siderúrgica de Azovstal, em Mariupol,
nas últimas 24 horas, anunciou
ontem (18) a Rússia, mas os líderes ainda estariam escondidos
lá dentro, atrasando o fim da
batalha mais longa e sangrenta
da Europa em décadas.
Enquanto isso, a Finlândia
e a Suécia solicitaram formalmente a adesão à aliança militar ocidental Organização do
Tratado do Atlântico Norte
(Otan), provocando a expansão
que o presidente russo, Vladimir Putin, há muito citou como
uma de suas principais razões
para o lançamento da "operação militar especial" na Ucrânia, em fevereiro.
O Ministério da Defesa da
Rússia disse que a rendição
de mais 694 combatentes significa que 959 pessoas já depuseram suas armas na vasta
siderúrgica Azovstal, último
bastião de defensores ucranianos na cidade.
Se confirmado, o anúncio

Os soldados
ucranianos estavam
escondidos nos
túneis subterrâneos
da siderúrgica
Azovstal

russo resolveria grande parte
do mistério em torno do destino de centenas de combatentes
dentro da usina, depois que a
Ucrânia anunciou, ontem, que
ordenou que toda a guarnição
se retirasse. O Ministério da
Defesa ucraniano, que até ago-

ra confirmou que apenas cerca
de 250 pessoas deixaram a siderúrgica, não respondeu imediatamente a um pedido de
comentário por escrito.

Rendição

O líder dos separatistas próRússia no controle da área disse, segundo uma agência de
notícias local, que os principais
comandantes dentro da usina
ainda não se renderam: "Eles
não partiram", disse Denis Pushilin, de acordo com a agência
de notícias DAN.
A rendição final de Mariupol encerraria um cerco de
quase três meses à cidade antes
próspera de 400 mil habitantes,
onde a Ucrânia diz que dezenas
de milhares de civis morreram

sob o cerco e bombardeio russos, muitos enterrados em valas comuns.
Kiev e Moscou disseram,
esta semana, que cerca de 250
pessoas deixaram a usina, dando poucas pistas sobre o destino de outras centenas que se
acreditava estarem lá dentro.
A Ucrânia afirmou que não
revelaria quantos estavam lá
até que a operação para a retirada fosse concluída.
Autoridades ucranianas
falaram da esperança de organizar uma troca de prisioneiros por defensores de Mariupol, que descrevem como
heróis nacionais. Moscou diz
que nenhum acordo foi feito
para combatentes que chama
de nazistas.

Feridos

A Rússia disse que mais
de 50 combatentes feridos
foram levados para tratamento em um hospital, e outros foram para uma prisão
recém-reaberta, ambas em
cidades mantidas por separatistas pró-Rússia. Jornalistas da agência de notícias
Reuters filmaram ônibus levando combatentes capturados para os dois locais.
O Kremlin afirmou que Vladimir Putin garantiu pessoalmente o tratamento humano
daqueles que se renderem,
mas políticos russos de alto
escalão pediram publicamente
que eles nunca fossem trocados, ou mesmo que sejam executados. (ABr)

JULGAMENTO

Soldado russo se declara culpado por crimes de guerra

Soldado Vadim Shishimarin durante audiência em tribunal em Kiev

Um soldado russo acusado
de crimes de guerra na Ucrânia
se declarou culpado, nesta quarta-feira (18), de matar um idoso
civil desarmado. Vadim Shishimarin, um comandante de tanque russo de 21 anos, falou em
um tribunal distrital de Kiev
durante o primeiro julgamento
por crimes de guerra contra
um soldado russo que participou da invasão promovida por
Moscou, em 24 de fevereiro.
Em um julgamento que tem
grande importância simbólica
para Kiev, Shishimarin é acusado de assassinar um civil de
62 anos na vila de Chupakhivka,
no Nordeste da Ucrânia, em 28

de fevereiro. Se condenado, ele
pode pegar prisão perpétua. A
Ucrânia acusa a Rússia de atrocidades e brutalidade contra
civis durante a invasão e disse
que identificou mais de 10 mil
possíveis crimes de guerra. A
Rússia nega alvejar civis ou envolvimento em crimes de guerra e acusou Kiev de encená-los
para difamar suas forças.
Questionado sobre o julgamento, o porta-voz do Kremlin,
Dmitry Peskov, disse à Reuters:
"Como antes, não há informações [sobre o julgamento] e a
capacidade [da Rússia] de prestar assistência também é limitada devido à ausência de nos-

sa missão diplomática".
Questionado de forma mais
ampla sobre as alegações de
crimes de guerra contra as forças russas na Ucrânia, Peskov
declarou: "Consideramos impossível e inaceitável lançar
tais termos. Muitos dos casos
que a Ucrânia está falando são
falsos, e os mais notórios são
encenados, como foi comprovado de forma convincente
por nossos especialistas".
Depois que os guardas levaram Shishimarin ao tribunal algemado, ele foi questionado pelo juiz se aceitava
a acusação contra ele. Ele
confirmou que sim. (ABr)

INVESTIGAÇÃO

Caixa preta sugere que queda de avião na China foi proposital
Dados de caixa preta recuperados do avião da China Eastern que caiu em março sugerem que alguém no cockpit derrubou o a aeronave intencionalmente, informou o “Wall
Street Journal”, citando uma
avaliação preliminar de autoridades dos Estados Unidos.
O Boeing 737-800 estava
voando de Kunming para
Guangzhou quando caiu oito
quilômetros até atingir as montanhas, matando todos os 132
passageiros e tripulantes a bordo.
Este foi o acidente aéreo mais
mortal da China em décadas.
Informações extraídas do
gravador de dados de voo da-

nificado do avião mostram ordens de entrada feitas por um
humano nos controles para o
mergulho, de acordo com o
Wall Street, citando pessoas familiarizadas com o caso.
“O avião fez o que foi dito
por alguém na cabine”, informou a fonte do jornal.
O gravador de dados de
voo do avião e o gravador de
voz da cabine foram recuperados do acidente e enviados
ao Conselho Nacional de Segurança em Transportes dos
EUA (NTSB), em Washington,
para análise, segundo a mídia
estatal chinesa.
Autoridades americanas en-

volvidas na investigação estão
se concentrando nas ações de
um piloto, de acordo com o
Wall Street, acrescentando que
também é possível que outra
pessoa no avião possa ter invadido a cabine e causado deliberadamente o acidente.
Os investigadores chineses
não revelaram nenhum problema mecânico ou técnico com
a aeronave que poderia ter causado o acidente, mas podem
exigir mais ações em toda a indústria – como é típico após sitações como esta – um fato que
as autoridades americanas acreditam que dá credibilidade à
sua avaliação.

Equipes de resgate trabalhando em local de queda de avião na China
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Mistura da música
popular brasileira
Lanna Oliveira
Goiânia respira sertanejo, e não à toa
é escolhida como pano de fundo para a
gravação dos mais célebres registros musicais. Nesta quarta-feira (18), a Capital
do sertanejo recebeu de braços abertos o
projeto ‘Deu Rolo em Goiânia’ da dupla
Guilherme e Benuto. Os cantores escolheram a cidade para gravar seu terceiro
DVD, que contou com as participações da
Turma do Pagode, Xand Avião, Hugo &
Guilherme e Matheus & Kauan. Em entrevista ao Essência, os cantores dizem estar
ansiosos pelo resultado final do projeto.
Guilherme e Benuto são expoentes do
sertanejo e vêm de uma sequência de sucessos. A mais recente, ‘Vagabundo Chora’
já possui 36 milhões de streamings no
YouTube e mais de 25 milhões de plays no
Spotify. Sem dúvidas o sucesso os acompanham desde a projeção nacional com a
música ‘3 Batidas’ e agora partem para
mais um capítulo de suas carreiras. O
novo projeto, o DVD ‘Deu Rolo em Goiânia’,
vem para registrar a história dos irmãos
também como compositores.
Dentre as 19 faixas inéditas e 8 medleys
de regravações, diversas são músicas autorais. “O DVD marca parte da nossa história
como compositores. Selecionamos um material para os fãs aproveitarem”, conta a
dupla. Com um repertório diversificado, as
parcerias dão o tom da verdadeira mistura
brasileira. Eles trazem além do sertanejo, o
pagode, o forró e outras surpresas que o
público acompanhará logo mais. “As músicas
estão muito boas, já soltamos prévia de 7
faixas e o povo tem abraçado bem, não
tem como escolher uma só”, continuam.
Na busca de sempre se renovar, fazer
algo diferente, os cantores entenderam que
o sertanejo casa bem com todos os ritmos e
souberam aplicar a teoria na prática. Segundo Guilherme e Benuto, o sonho desse
projeto não é de agora. “Planejamos gravar
esse DVD por muito tempo. A gravação do
último trabalho ‘Drive in 360’, na verdade,
foi uma adaptação que tivemos que fazer
por conta da pandemia”. No processo de
idealização do ‘Deu Rolo em Goiânia’, eles
escolheram o Laguna Gastrobar para a gravação e acertaram na escolha do espaço.
A dupla mostra força em enfrentar o
novo, não se intimidaram por estarem no
berço do sertanejo depois de uma sequência
de sucessos. Eles concluem que o fato de

@lagunagyn

Guilherme e Benuto
gravam terceiro DVD
da carreira em Goiânia e promovem o encontro do sertanejo
com o pagode e o forró

contarem com o apoio do público goiano
apaixonado por sertanejo deixa tudo mais
especial. “Estamos muito ansiosos por ter
tirado o 'Deu Rolo Em Goiânia' do papel,
agora é pra valer. Com toda certeza, isso
impulsiona demais a nossa vontade de fazer
acontecer”. Eles concluem dizendo que ontem foi dia de muito rolo do bom em Goiânia.

Vivendo a música desde sempre

A Capital do sertanejo recebeu de
braços abertos o projeto ‘Deu Rolo
em Goiânia’ da dupla Guilherme e
Benuto, no espaço Laguna Gastrobar

Guilherme e Benuto nasceram em Campinas, interior de São Paulo, e descobriram
a música ainda crianças. Guilherme começou a tocar sanfona aos nove anos. Benuto, que é formado em música erudita e
já fez parte de cinco orquestras sinfônicas,
descobriu a paixão pelo violino aos 11
anos. Incentivados pelo pai, eles começaram a tocar chorinho, forró, samba e música instrumental em botecos e bares. Durante uma década de Villa Baggage, como
um trio, os irmãos participaram diretamente de todos os projetos gravados, com
destaque para as faixas que contaram com
a participação de Maiara & Maraisa e de
Henrique & Juliano.
Como renomados compositores do
meio sertanejo, eles escreveram sucessos
que foram interpretados por grandes artistas: ‘Pergunta boba’ (Jorge & Mateus),
‘Mel e limão’ e ‘Arco íris preto e branco’
(Jads & Jadson), ‘Com você’ (Felipe Araújo),
‘Musa da praia’ (Lucas Lucco), ‘Foi no
bar perdeu o lugar’ (Thaeme & Thiago),
‘Avisei na portaria’, ‘Joga água na língua’
e ‘Pensa bem’ (Israel & Rodolffo), ‘Muito
prazer e procura-se’ (João Neto & Frederico), ‘Orgulho trouxa’ e ‘Até Deus Duvida’
(Guilherme & Santiago), ‘Varanda por janela’ (Kleo Dibah), ‘Traição à queima roupa’ (Cristiano Araújo), entre outras.
O salto da dupla aconteceu com o single
‘3 Batidas’ que acumula mais de quase
300 milhões nas plataformas digitais, e
logo em seguida veio o DVD 'Drive In 360'
com os sucessos: ‘Pulei Na Piscina’, ‘Sigilo’
e ‘Mesa Falsa’. O registro mostrou um formato inovador, e também a qualidade
musical de Guilherme e Benuto. O projeto
contou com direção de vídeo de Fernando
Trevisan (Catatau) e produção musical de
Ivan Miyazato. Em 2021 também participaram do projeto ‘Casa Filtr’ e gravaram
ao lado de Os Barões da Pisadinha, Diego
e Victor Hugo e Japinha Conde, entregando
os hits ‘Faxina’, EP ‘Modões’ e ‘De Cama’.
(Especial para O Hoje)
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Combate
à cefaleia
Pesquisa mostra que metade
da população mundial sofre
com dores de cabeça
Elysia Cardoso
Um estudo de revisão
global publicado em abril
no The Journal of Headache
and Pain estima que 52%
das pessoas acima de 5 anos
têm cefaleia, um dos distúrbios neurológicos mais
prevalentes e incapacitantes
em todo o mundo. Mais da
metade da população mundial sofre ao menos um episódio de dor de cabeça por
ano, sendo que 14% tem a
forma crônica da condição,
a enxaqueca. Outros 26%
possuem cefaleia do tipo
tensional (dor leve a moderada, como se fosse um
"apertão"), e 4,6% sentindo
o incômodo durante 15 ou
mais dias por mês.
Para alertar sobre a
questão, 19 de maio é considerado o Dia Nacional de
Combate à Cefaleia. Ao todo,
existem mais de 150 tipos
de dor de cabeça, que são
classificados de acordo com
a origem da dor. O neurologista Iron Dangoni Filho,
ressalta as principais. “A
enxaqueca é a mais conhecida, porém a mais comum
nas pessoas é a cefaleia tensional, que é mais leve e
possui maior frequência.
Além disso, destaco ainda
a cefaleia trigêmino autonômica e a cefaleia em salvas, mais comum nos homens”, detalha.
O médico explica que as
dores de cabeça podem ser
primárias e secundárias,
quando são causadas por
alguma outra doença, como
um tumor ou AVC. “Entre
as primárias, os sintomas
podem se diferenciar. Por
exemplo, a enxaqueca costuma ser moderada a forte,
apenas de um lado, com
duração de cerca de três
dias e com sintomas associados, como a fotofobia
(sensibilidade à luz) ou fo-

nofobia (sensibilidade aos
sons). Já a cefaleia tensional
geralmente é uma dor atrás
da cabeça, mais leve e que
pode piorar ao longo do dia
e durar até sete dias”.

Como se prevenir

Iron Dangoni Filho destaca que a maioria das pessoas faz apenas o tratamento para tirar a dor, que é
feito com remédios. Contudo, ele conta que é possível
realizar a prevenção. “Para
os que já têm dores de cabeça é possível evitar que
elas apareçam com medicamentos. Porém, muitos
preferem o tratamento não
medicamentoso, que pode
ser feito com exercícios físicos, ioga, acupuntura,
massagem e boa alimentação. Ficar sem dormir longos períodos pode ser gatilho para crises também,
bem como ficar muito tempo sem comer”.
O especialista ressalta
que a automedicação para
as dores de cabeça também
é algo perigoso. “Existe a
cefaleia por uso excessivo
de analgésico, que acontece
quando se muda o tipo de
dor em razão do uso dos
remédios. Normalmente
ela fica pior e pode cronificar, o que dificulta o tratamento”, afirma. Ele revela que, quando a dor aparece com frequência, devese procurar um neurologista. “Quando acontece
quatro vezes por mês já há
indicação. Se a dor de cabeça aparece menos vezes,
mas são fortes, também é
preciso ir atrás de ajuda.
Quando ela muda o padrão
também é sinal de alerta,
por exemplo,quando não
responde aos analgésicos
ou quando tem uma intensidade bem mais intensa
que o habitual”, detalha.
(Especial para O Hoje)

LIVRARIA
t

Aventura fantástica
Narrativa do escritor e produtor cultural Caluã Eloi questiona
poderes totalitários e dá visibilidade para grupos marginalizados
Uma aventura repleta de
enigmas para devorar de
uma só vez. Em 'Bairro dos
Corvos Elétricos', livro de Caluã Eloi, uma criança sai sozinha em busca de um novo
mundo, mas encontra um lugar completamente controverso chamado Aquiles, onde
nada e tudo é verdade.
Em sua jornada, a criança
encontra pessoas e criaturas
mágicas, como Tispadis, um
artesão de bonecos mágicos
que lhe dará um novo nome.
Também conhece Aliah, a
rainha misteriosa deste bairro, e seu irmão Ushas, o bardo. Mago Sphynx é outro
personagem importantíssimo para a saga: um gato
muito peculiar que conhece
todos os segredos desta terra
misteriosa e de todas as pessoas que vivem ali.
Ao reunir elementos de
mitologias celta, nórdica,
egípcia e grega, Caluã cria
um universo instigante,
cheio de suspense e magia,
combinando uma aventura
fantástica às múltiplas possibilidades de mundos.
Em um universo de contradições, o autor, que se
identifica como uma pessoa
trans não-binária, provoca
diversas críticas sociais sobre
poderes totalitários, machismo e abuso sexual, dando
protagonismo, visibilidade
e representatividade às mulheres e comunidade trans.
Segundo o autor, 'Bairro dos
Corvos Elétricos' normaliza
as existências LGBTQIA+ em
todos os espaços.
“A
comunidade
LGBTQIA+ quando procura
um livro ou filme com representatividade trans, lésbica, bissexual, etc. não necessariamente quer ver
uma história sobre sofrimento causado pelo preconceito. Às vezes, apenas
queremos ver estas pessoas
como super-heróis, vivendo romances fofos ou lutando em aventuras mitológicas”, reflete Caluã.
Através da ficção, a obra
escancara tópicos do nosso
tempo, permitindo que o público pense a respeito do seu
lugar no mundo e se sinta
encorajado a ser quem se é.

Sobre o autor

Neurologista Iron Dangoni Filho explica quais dores de cabeça
são mais comuns; problema atinge metade do mundo

Caluã Eloi é escritor, videomaker e produtor cultural, formado em Produção
Cultural (IFRJ), especialista
em Linguagens Artísticas,
Cultura e Educação (IFRJ) e
mestre em Artes, Cultura e
Linguagens (UFJF). Possui
três livros publicados e quatro espetáculos teatrais, além
de ensaios, crônicas, resenhas, poemas e outras obras.

Caluã Eloi é escritor, videomaker, produtor cultural
e consultor de diversidade e inclusão

RESUMO de nOvelas
t
O Clone
Mel volta para casa e pede
perdão para toda a sua família.
Maysa anuncia para a filha e
para Xande um apartamento
como presente de casamento.
leônidas sofre ao se lembrar
do vício da neta. noêmia e
Mustafá terminam o casamento. ela não aceita ficar presa
em casa e é devolvida pelo
marido para o Bar da Jura. Tavinho decide pedir guarda do
filho de Karla. Cecéu e Telminha têm a ideia para que o
pai não precise pagar pensão
para Karla e sua mãe. lidiane
surta com a ideia. albieri tenta
se despedir de léo.

Quanto Mais Vida, Melhor
neném acalma Guilherme.
Paula se lamenta para Marcelo. Juca convida Flávia para
jantar. Guilherme grava uma
cirurgia. Juca avisa a Paula
que contará a verdade para
Flávia. soraia percebe a troca
de olhares entre Tigrão e Tina.
neném assina contrato com
o Flamengo. Guilherme se sente mal e tenta disfarçar na
frente de Flávia. Paula desiste
de ir ao jantar na casa de Juca.
Osvaldo e nedda se reconciliam. Bibi passa mal e todos
se preocupam. daniel encontra Guilherme desmaiado. Flávia descobre a verdade.

amanhã é para sempre
Érika procura Camilo para
perguntar se ele vai se casar
com a sobrinha de steve. “Franco” diz a rebeca que precisa
entregar liliana se quiser que
o pacto continue. rebeca pergunta qual o interesse dele
em sua enteada e “Franco” diz
que responderá sua pergunta
quando estiver com liliana.
Bárbara diz que liliana está
em um lugar muito melhor
que um manicômio mas nem
ele, nem ninguém da família
elizalde voltarão a vê-la. eduardo, fora de si, tenta asfixiar
rebeca. santiago procura aurora no convento.

Mar de amor
só Coral comemora a notícia. Coral continua a humilhar
luz cada vez que tem uma
oportunidade. estrela volta a
se ocupar de seus projetos em
Praia escondida para não ficar
pensando em victor Manuel.
Os planos do casamento de
Oriana e santos estão adiantados, inclusive será o Padre Zamora quem irá casá-los. salvador e esperança procuram por
Maria do Mar insistentemente,
mas não conseguem nenhuma
informação útil quanto a criança. O diretor do presídio informa
a victor Manuel que haverá um
novo julgamento.

Pantanal
José leôncio leva Irma à tapera de Juma para conversar
com Jove. Filó se ressente ao
ver José leôncio com Irma.
dona Jacutinga se surpreende
com o estado de José lucas.
José leôncio confessa a Irma
que errou ao escolher Madeleine. Tenório estranha o comportamento de Maria Bruaca,
e Guta comemora. Juma diz a
Jove que tem medo de que ele
vá embora. Trindade se encanta
com Irma. dona Jacutinga incentiva José lucas a seguir em
frente. Juma fica abismada
quando alcides lhe diz que é
da terra dos pais dela.
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AGENDA CulTural
t

arte audiovisual
Hoje (19), às 20h a Quasar Cia. de dança convida
o público para conferir o
documentário 'avÁ – CanOeIrO – a teia do povo
invisível'. um trabalho audiovisual dirigido por Mara
Moreira, finalizado entre os
anos de 2005 e 2006, que

versa 'Música Made in vera',
com (Marcos Gomes) Markim. as atividades serão gratuitas e transmitidas através
do canal do Youtube. O projeto traz a participação de
artistas da região do Conjunto vera Cruz, com programação online. Quando:
quinat-feira (19). Onde:
(www.youtube.com/c/nossoveraJornal). Horário: oficina (14h30). roda de conversa (19h30).

INSCRIÇÕES

Cantora Maria Ponto participa de Sarau Musical do HGG, hoje (19)
tem a participação do elenco da Quasar. O documentário foi produzido com o
intuito de retratar a dizimação de uma nação indígena,
que já foi soberana de vasto
território no Centro-Oeste
brasileiro. um tema que segue preocupante no contexto nacional atual, discutido por uma obra que demonstra como a arte é capaz de fomentar debates a

respeito de temas sensíveis
a toda uma sociedade.
Quando: quinta-feira (19).
Onde: YouTube (Quasar Cia.
de dança). Horário: 20h.
Regenera Vera
Hoje Projeto ‘regenera
vera’ realiza oficina upcycling de mãe pra filha (público adulto e melhor idade)
com eurides lopes e Milleide lopes e a roda de con-

Goiânia Film Festival
O festival que desafia a
realização de filmes em 24
horas está com inscrições
abertas. O objetivo é estimular a produção audiovisual,
portanto qualquer pessoa
pode participar. Isso independente do nível de habilidade e equipamento (até
mesmo celular). vão ser aceitos: ficções, animações e documentários. Os filmes prontos deverão ser enviados para
o e-mail: gofilm2022@gofilmfestival.com.br com cópia
para cristos@cristosproductions.com até às 18h, do dia
03 de julho.

Cine Cultura estreia três produções na

programação desta quinta-feira (19)
O Cine Cultura traz nesta
semana três estreias em sua
programação. Entram em
cartaz na quinta-feira (19),
as produções 'Mirador', de
Bruno Costa, 'Arthur Rambo
- Ódio nas Redes', de Laurent
Cantet, e 'Amigos de Risco',
dirigido por Daniel Bandeira. Além das novidades, o
filme Ucraniano 'Klondike A Guerra na Ucrânia', de
Maryna Er Gorbach, segue
em exibição na telona até o
dia 26 de maio.
Em 'Mirador', que tem
como cenário a cidade de
Curitiba, um boxeador treina
para retornar aos ringues
enquanto divide seu tempo
com dois subempregos. Pai

No clássico francês 'Arthur Rambo', a história gira em torno do
declínio do escritor Karim D. depois de o seu alter ego ser exposto
de Malu, ele tem sua vida
revirada quando passa a ter
que cuidar da filha sozinho,
e esse é o seu maior desafio:

se tornar, de uma vez por
todas, pai.
Já o longa-metragem 'Amigos de Risco', produção per-

nambucana, foi recentemente
redescoberto e restaurado.
Na trama, após uma temporada longe da cidade, Joca
está de volta ao Recife para
reencontrar seus melhores
amigos, Nelsão e Benito.
No clássico francês 'Arthur Rambo' a história gira
em torno do escritor Karim
D. Sua carreira entra em declínio depois do seu alter
ego, Arthur Rambo, ser exposto. Apesar da fama, o jovem começa a ser atacado
devido às suas publicações
antigas com piadas homofóbicas e antissemitas. Baseado
numa história verídica, o filme retrata a queda de uma
estrela em ascensão.

Paulo andré reage sobre
possível affair com Mel
Maia após ganhar torcida

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
dia de finalizações e resoluções. Pode ser um dia pesado e
cansativo, mas sem dúvidas será
produtivo. Pode existir conflito
entre você e seu chefe, portanto
tenha paciência. É importante
dar pausas e cuidar da saúde.
evite ansiedades ou exigir mais
do que de fato é possível fazer.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
você pode conquistar algo que
dava como perdido ou reaver uma
coisa que não estava encontrando.
as relações podem se fortalecer
a partir de um diálogo franco e
verdadeiro. Passeios podem ser
revigorantes e precisam acontecer
para trazer mais paz e equilíbrio.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
É importante respirar fundo
para não entrar em conflito ou
perder a paciência, inclusive com
pessoas que ama, e depois acabar
se arrependendo. Pode ser preciso
exercitar a comunicação, buscando ajudar as pessoas com conselhos ou palavras de sabedoria.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
você pode fazer bons aliados
hoje ou receber a ajuda de velhos
amigos. Cuidado para não fazer
o oposto, criando inimizades. sua
saúde pode estar boa, mas cuide
mais da sua alimentação. É importante comer de forma mais
equilibrada. evite radicalismos.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
O dia exigirá de você muito
dinamismo e uma porção de
foco. Isso pode ser desafiador,
porque existe muita coisa a ser
feita, mas é impossível saber por
onde começar. Portanto comece
de forma a organizar as coisas e
veja o mais simples primeiro. a
saúde pode precisar de atenção.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
Pode ser preciso lidar com a
lentidão dos outros, afinal você
está cheio de energia, mas cuidado para não acabar indo para
um caminho de brigas e desentendimentos. existe uma decisão
a ser tomada. alguma situação
pode ter o seu desfecho hoje.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
O dia pede economia e uma
visão mais empreendedora ou
criativa. Tome cuidado para não
ficar lamentando perdas ou situações que não deram muito
certo: saiba ver o que está dando
certo e tenha mais pé no chão.
você pode viver boas parcerias
hoje ou ter afinidades.

8

CELEBRIDADES
Bárbara evans nega ser privilegiada após críticas por
rápida perda de peso depois da gravidez
Bárbara evans está focada
em perder peso pouco mais
de 1 mês após o nascimento
da primeira filha, ayla. depois
de celebrar o fato de ter voltado a caber em calças antigas, a modelo, que documentou a diminuição da barriga
4 dias depois de dar à luz, recebeu críticas de uma seguidora. "desnecessário você
mostrar essas coisas... Toda
hora calça 36, você faz as mulheres se sentirem mal, diminuídas. nem todas as mulheres têm a vida que você tem,
muitas são normais. Tenha
mais humildade", pediu a internauta. O comentário da internauta chamou a atenção
de Bárbara, que publicou a
mensagem com um longo desabafo. "essa vida que eu tenho? só se for de muito esforço. eu não fiz nenhum tratamento pra emagrecer. eu
tive foi muita força de vontade, fazendo dieta no final da
gravidez, exercícios... e quando a ayla nasceu, também.
eu mostro para incentivar e
não diminuir ninguém. Para
vocês verem que é só querer!",
garantiu. (Matheus Queiroz,
Purepeople)
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HORÓSCOPO
t

EVENTOS

sarau do HGG
O Hospital estadual alberto rassi - HGG recebe nesta
quinta-feira (19), a cantora
Maria Ponto no projeto de
humanização sarau do HGG.
a apresentação será realizada
a partir das 17h, no Jardim
da solistência, localizado no
térreo da unidade de saúde.
Maria tem apenas 16 anos
de idade e quatro de carreira.
além de cantar, ela compõe
e atua também como influenciadora digital. Iniciou sua
carreira como compositora
no final de 2020, e se inseriu
no mercado através de composições para um projeto de
pagode. Quando: quinta-feira
(19). Onde: avenida anhanguera, n° 6.479, setor Oeste
- Goiânia. Horário: 17h.

n

Foquinha, Paulo andré comentou sobre a declaração
de Mel. "eu vi bem superficial
essas coisas assim. vi que ela
comentou, mas ficou por isso
mesmo, não vi mais nada!",
afirmou o esportista encerrando o assunto. (Patrícia dias,
Purepeople)

Samantha Schmütz
aparece aos prantos e
explica alfinetada em Juliette
Samantha Schmütz
quebrou o silêncio e se
pronunciou pela primeira vez após o comentário
polêmico sobre Juliette,
que rendeu reações fervorosas e defesa de artistas e ex-BBBs nesta semana. A atriz, que já acumula atritos com Juliana
Paes por conta de uma
briga política ocorrida no
auge da pandemia, apareceu chorando nas redes
sociais e pediu desculpas

por casal com atriz
vice-campeão do ‘BBB 22’,
Paulo andré reagiu com bom
humor ao ser questionado
sobre um possível affair com
Mel Maia. a atriz, que completou 18 anos e é dona de

à campeã do ‘BBB 21’. Samantha alega que foi tomada por um sentimento
de frustração por conta
do atual momento da indústria artística. No entanto, ela disse ter se arrependido do comentário
sobre Juliette e apagou
em cerca de 40 segundos,
tempo suficiente para
que outros internautas
'printassem' e espalhassem a frase. (Matheus
Queiroz, Purepeople)

estilo autêntico, deu uma cantada no atleta durante uma
live feita por ele. Mel entrou
ao vivo e ofereceu uma aliança
para Paulo andré enquanto
o velocista tocava violão. em
conversa com a influenciadora

internação de Virgínia Fonseca foi causada por cefaleia do tipo mais grave
Internada desde o último
domingo (15) com fortes dores de cabeça, os médicos
que tratam do caso de virgínia Fonseca revelaram o que
levou ao quadro atual. em
nota, o hospital afirma que a
influencer, que entra no 4º
mês de gestação, sofre de
uma cefaleia refratária à analgesia convencional. "a paciente está no quarto, estável e
consciente, recebendo medicações venosas para controle
da dor. a avaliação obstétrica
diária demonstra que a gestação transcorre normalmente, sem intercorrências, e o
feto encontra-se com boa vitalidade", destacou o Hospital
vila nova, de são Paulo. a
cefaleia refratária à analgesia
convencional é uma enxaqueca, onde as dores de cabeça não cessam com os tratamentos e medicações tradicionais ou quando tais métodos vão perdendo a eficácia
ao longo do tempo. (Matheus
Queiroz, Purepeople)

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
Pode surgir um insight, uma
ideia ou mais clareza sobre uma
situação específica. vale a pena
acreditar no seu poder de comunicação hoje, porque sua simpatia pode conquistar as pessoas. algum projeto pode trazer
sucesso. Bom dia para vender.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
um novo talento pode estar
despontando, e isso surge de
uma forma muito espontânea.
você se sentirá mais seguro para
se dedicar ao que de fato gosta,
portanto tudo que te limita pode
sair do seu caminho. existe uma
oportunidade de aprender algo
novo que trará progresso.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
É importante ser mais flexível,
senão o dia só trará rupturas e
situações contrárias. novos desafios surgem para serem enfrentados, mas sua capacidade
de ver as coisas por novo viés
te ajuda a ter mais autoconfiança. acredite na sua criatividade,
ela te colocará em vantagem.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
novidades a caminho. O dia
será intenso e meio caótico, mas
valerá a pena passar por ele.
você se sentirá mais vivo e mais
alerta. sua capacidade de ajudar
é grande. sua intuição está ativada. existe mudança ou passeio.
Cuidado com a dispersão.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
novos rumos estão surgindo.
O dia tem um tom de descanso e
liberdade após um período intenso de trabalho. Tome cuidado
com a desordem mental, que
pode acabar fazendo você perder
o foco ou um tempo precioso.
acordos positivos trarão mais paz.
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Grooves e sons autorais

Samuel Barros

A partir desta
quinta-feira (19),
o projeto ‘Cria!’ do
Lowbrow abre
espaço para
bandas goianas
e valoriza
música local
Elysia Cardoso
Abrir espaço para bandas
autorais goianas e valorizar
a música local. Este é o objetivo do ‘Cria!’, mais novo projeto do Lowbrow Lab Arte &
Boteco que, uma vez por mês,
receberá grupos independentes da capital para apresentarem seus grooves autorais.
A estreia acontecerá nesta
quinta-feira (19), a partir das
21h30, com os shows das bandas Blowdrivers e Ousel.
“Existe uma cena muito rica
com músicos e bandas fantásticas fazendo música autoral
de extrema qualidade, mas basicamente não vemos bares,
clubs e casas de shows em
Goiânia para as bandas autorais tocarem, apenas festivais.
Então a ideia é abrir espaço
para esse pessoal poder mostrar seu trabalho”, destaca
Roan, proprietário da casa.

Blowdrivers

Com influências do rock
clássico e de músicas mais
modernas, a Blowdrivers se
destaca pela sua versatilidade nas composições, dinâmicas instrumentais bem definidas, solos de guitarra e um
vocal agressivo, além de muita personalidade no palco.
Fundado em 2016, o grupo é
formado por Arthur Benaglia
(vocal), Guilherme Gonçalves

(guitarra), Felipe Camargo
(baixo) e Wendell Silva (bateria), mas se apresentará
com o baterista Marcelo Rezende neste show.
Frequentemente presente
nos principais festivais da
cidade, entre eles o Vaca
Amarela e o Goiânia Noise,
a banda chega mais madura
e coesa após o lançamento
de seu último EP ‘Cooking
something new’e de seu single ‘Looks like me’, em 2021.
Historicamente, o grupo investe apenas no trabalho autoral, mas, no Lowbrow, também fará interpretações de
grandes nomes do rock,
como Led Zeppelin.

Ousel é uma das
primeiras a se
apresentarem no
novo evento mensal
da casa, que leva o
nome de ‘Cria!’

Ousel

Formada por Thaís Michelone (vocal), Renato Fernandes
(guitarra), Pedro Amaral (guitarra), Túlio Queiroz (baixo) e
Raphael de Almeida (bateria),
a Ousel é uma banda de indie
rock, dream pop e post-rock
que tem entre suas referências
musicais nomes como Slowdive, Deafheaven, Mogwai, Dry
Cleaning e Terno Rei.
Fundado também em 2016,
o grupo lançou seu disco de
estreia em janeiro de 2020,
com oito faixas autorais que
tratam de temas relacionados
a estados emocionais humanos
despertados por questões como
a vulnerabilidade e a insegu-

rança. O álbum obteve espaço
em mídias nacionais e internacionais, como rádios da Califórnia e de Nova Iorque e
uma revista japonesa.

Exposição

Além do novo projeto, o
Lowbrow também apresenta a
mostra coletiva Liberta, das artistas Junger Thai, Larovski e
Luiza Portilho. Com curadoria
de Roan, proprietário da casa,
a nova exposição conta com 12
obras feitas com acrílica sobre
tela, spray sobre madeira e tela
e, ainda, de técnica mista sobre
tela que têm como enredo a liberdade de ser, amar, existir e
resistir. (Especial para O Hoje)

CINEMA
t
esTReias
A Médium (The Medium,
2022, Tailândia). duração:
2h11min. direção: Banjong Pisanthanakun. elenco: narilya
Gulmongkolpech, sawanee
utoomma, sirani Yankittikan.
Gênero: Terror, suspense. Cinemark Passeio das Águas:
16h, 21h50. Kinoplex Goiânia:
16h20, 20h10. Cineflix aparecida: 16h55, 21h55. Cineflix
Butiti: 16h40, 21h20.
Dog - A Aventura de Uma
Vida (dog, 2022, eua). duração: 1h42min. direção: reid
Carolin, Channing Tatum. elenco: Channing Tatum, ethan
suplee, Kevin nash. Gênero:
Comédia dramática. Cinemark
Flamboyant: 16h10, 16h30,
21h20, 21h40. Cineflix Butiti:
16h40, 19h15.
Chamas da Vingança (Firestarter, 2022, eua). duração: 1h34min. direção:
Keith Thomas (II). elenco:
Zac efron, ryan Kiera armstrong, sydney lemmon. Gênero: suspense, fantasia,
terror. Cinemark Flamboyant: 13h20, 17h, 19h,
19h20. Kinoplex Goiânia:
14h10, 21h15. Cineflix aparecida: 15h05, 19h45. Cineflix Butiti: 17h20, 19h20.
Quatro Amigas Numa Fria
(Quatro amigas numa Fria,
2022, Brasil). duração:
1h47min. direção: roberto
santucci. elenco: Maria Flor,
Fernanda Paes leme, Micheli
Machado. Gênero: Comédia.
Cinemark Passeio das Águas:
15h30, 16h, 21h20. Cineflix
aparecida: 14h40, 19h35.

Top Gun: Maverick (Top Gun:
Maverick, 2022, eua). duração:
2h11min. direção: Joseph Kosinski. elenco: Tom Cruise, Miles
Teller, Jennifer Connelly. Gênero:
ação. Cinemark Flamboyant:
14h10, 14h50, 15h30, 15h55,
17h10, 17h50, 18h30, 20h10,
20h50, 21h30. Cinemark Passeio das Águas: 14h30, 15h30,
17h30, 18h, 18h30, 20h30,
21h30. Cineflix aparecida: 14h,
16h40, 19h20, 22h.
Twenty one Pilots Cinema Experience (Twenty one Pilots
Cinema experience, 2022, eua).
duração: 1h30min. direção: Jason Zada. elenco: Tyler Joseph,
Josh dun. Gênero: documentário. Kinoplex Goiânia: 19h.
Pureza (Pureza, 2022, Brasil)
duração: 1h41min. direção: renato Barbieri. elenco: dira Paes,
Flavio Bauraqui, Matheus
abreu. Gênero: drama, biografia. Cinemark Flamboyant:
13h20, 14h35, 18h55, 19h15.
eM CaRTaZ
O Homem do Norte (The
northman, 2022, eua). duração: 2h17min. direção: robert
eggers. elenco: alexander
skarsgård, nicole Kidman,
Claes Bang. Gênero: ação, histórico. Cinemark Flamboyant:
16h, 21h30, 21h50. Kinoplex
Goiânia: 17h30, 20h30. Cineflix
aparecida: 17h05, 21h45. Cineflix Butiti: 21h20.
Meu Amigãozão: O Filme
(Meu amigãozão: O Filme, 2022,
Brasil). duração: 1h17min. direção: andrés lieban. Gênero:
Família, animação e aventura.
Cinemark Flamboyant: 13h.

Em 'Quatro Amigas
Numa Fria' Daniela,
Karen, Ludmila e
Josie embarcam
juntas rumo a uma
aventura na
Argentina

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (doctor
strange in the Multiverse of
Madness, 2022, eua). duração:
2h06min. direção: sam raimi.
elenco: Benedict Cumberbatch, elizabeth Olsen, rachel
Mcadams. Gênero: Fantasia,
ação, aventura. Cinemark
Flamboyant: 13h, 13h05, 14h,
14h20, 14h30, 15h, 15h20,
15h40, 15h50, 16h10, 16h50,
17h10, 17h20, 17h50, 18h20,
18h40, 18h50, 19h40, 20h10,
20h40, 20h45, 21h10, 21h30,
21h40, 22h10, 23h, 23h30. Cinemark Passeio das Águas:
12h, 12h30, 13h, 13h10, 13h25,
14h, 14h30, 14h50, 15h10,
15h20, 15h30, 16h, 16h30, 17h,
17h20, 17h40, 17h50, 18h,
18h20, 18h30, 18h50, 19h,
19h20, 19h35, 19h50, 20h10,
20h40, 21h10, 21h40, 21h50,
22h10, 22h30, 22h40. Kinoplex
Goiânia: 14h10, 14h50, 15h20,
15h50, 16h20, 17h30, 18h,

18h30, 19h, 20h40, 21h10,
21h40. Cineflix aparecida:
15h10, 16h30, 17h50, 19h,
19h10, 20h30, 21h40, 21h50.
Cineflix Butiti: 15h, 16h25,
17h40, 19h, 20h20, 21h35.
Sonic 2 - O Filme (sonic The
Hedgehog 2, 2022, eua). duração: 2h02min. direção: Jeff
Fowler. elenco: James Marsden,
Jim Carrey, Tika sumpter. Gênero: animação, família, aventura. Cinemark Passeio das
Águas: 13h40, 15h. Cineflix aparecida: 14h05. Cineflix Butiti:
17h, 20h.
Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore (Fantastic Beasts: The secrets Of
dumbledore, 2022, eua). duração: 2h23min. direção: david
Yates. elenco: eddie redmayne,
Jude law, Mads Mikkelsen. Gênero: Fantasia, aventura. Cinemark Flamboyant: 13h, 19h.
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Negócios
Alexandre Cardoso

O aumento do diesel da última
semana já causa efeitos nos
preços dos alimentos. O 5º
boletim do Programa Brasileiro
de Modernização do Mercado
Hortigranjeiro (Prohort), da
Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab), mostra
uma continuidade da alta nos
preços da batata, cebola e
tomate no mês de abril

Com alta do diesel, alimentos
e frete sobem 10% no País
Lindomar Oliveira

A Agência Nacional
de Transportes
Terrestres (ANTT)
divulgou que a oscilação acumulada
no valor do diesel
é de 3,26%
Alexandre Paes
Uma semana após o reajuste do diesel, o governo federal publicou uma medida
provisória que pode provocar
um novo aumento no frete.
O presidente Jair Bolsonaro
assinou a revisão extraordinária da tabela do piso mínimo do setor.
O aumento do diesel já causa efeitos nos preços dos alimentos. Segundo o presidente
da Associação Brasileira das
Centrais de Abastecimento
(Abracen), Eder Eduardo Bublitz, o encarecimento do frete
motivou um repasse de aproximadamente 10% nos preços
de frutas, verduras e legumes
vendidos no atacado.
Antes, o valor era alterado a cada variação de 10%
no combustível. Agora, o gatilho caiu para 5%. Por enquanto, a Agência Nacional
de Transportes Terrestres
(ANTT) divulgou que o preço
segue o mesmo, pois a oscilação acumulada atual no
diesel é de 3,26%.
Bublitz pondera que o poder público precisa pensar em
ações para conter os reajustes

nas frutas, verduras e legumes. “O impacto do óleo diesel
na gôndola é altíssimo. É necessário, é prudente, urgente
que os governos federal, estadual e municipal se sentem
para analisar medidas, principalmente uma desoneração
fiscal”, defende.
Para o administrador Fernando Lima, está ficando cada
vez mais inviável ter um veículo em Goiânia. "Estamos pagando um preço muito alto.
Antes, eu usava o carro para
tudo, mas, hoje, tenho que ficar
intercalando os dias para poder

ir trabalhar, porque não dá
mais”, expõe sua indignação.
Dados da Associação Brasileira de Importadores de
Combustíveis (Abicom) indicam que a defasagem entre
os preços da gasolina no mercado interno em relação ao
mercado internacional chega
a 18%. Para o óleo diesel, a
defasagem média é de 4%. O
último reajuste, de 18,8%,
ocorreu há 67 dias para a gasolina. No caso do diesel, o
último aumento ocorreu há
oito dias, com alta de 8,8%
nos preços domésticos.
Lindomar Oliveira

Preços nas Ceasas

O 5º boletim do Programa
Brasileiro de Modernização
do Mercado Hortigranjeiro
(Prohort), da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), que também foi divulgado nesta terça-feira (17),
mostra uma continuidade da
alta nos preços da batata, cebola e tomate em abril.
Já a cenoura, uma das ‘vilãs’
da inflação, registrou o início
de uma queda por conta da
baixa demanda, mas ainda
com cotação superior a outros
anos. O preço do quilo sofreu
quedas que variam entre quase
5% a mais de 35% no comparativo com março, ficando entre R$ 4,08 (Goiânia) e R$ 7,50
(Fortaleza).
No caso da batata, nas centrais de abastecimento do Rio
de Janeiro, Belo Horizonte e
Curitiba houve um crescimento no preço do quilo de
mais de 40% em abril. “A
oferta menor provocou este
movimento, com a safra de
verão no seu final e a de inverno com envios aos mercados insuficientes para atender a demanda”, diz o documento. O quilo foi encontrado
entre R$ 2,51 (Rio de Janeiro)
e R$ 6,24 (Rio Branco).
O quilo do tomate continua
subindo desde o segundo semestre do ano passado, mas

com menor intensidade, oscilando em abril entre R$ 6,89
e R$ 8,99 em Goiânia. Segundo
a Ceasa-GO, a oferta do produto voltou a cair em abril e
chegou a um dos piores níveis
dos últimos dois anos.
No caso da cebola, apenas
a Ceasa de Fortaleza observou uma leve queda no preço.
Nas demais centrais de abastecimento, a alta do quilo variou entre 3,64% e 30,16% no
comparativo com março. O
preço mínimo chegou a R$
2,85 (Curitiba) e o máximo a
R$ 5,36 (Brasília).
A Companhia Nacional de
Abastecimento aponta que o
preço da cebola é pressionado
pela concentração da produção
no Sul do País, sendo que as
ofertas de outras regiões e as
importações não conseguiram
reverter esse quadro.
Já entre as frutas, a procura caiu no mês passado, especialmente por conta dos feriados. Com isso, os preços
do mamão e da melancia tiveram uma redução. Já o quilo da banana oscilou entre
queda de quase 5% e aumento
de mais de 13%. No caso da
laranja, o valor seguiu alto,
mas também com variações
– entre queda de quase 27%
em Rio Branco (AC) e aumento de 4,97% em Recife (PE).
(Especial para O Hoje)

