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O que explica o crescimento de Bolsonaro nas pesquisas? Maiores desafios
O presidente e seus aliados podem até dizer que
não acreditam nas pesquisas, mas comemoram
os levantamentos internos e divulgados mos-

trando a recuperação na intenção de votos de
Bolsonaro ante a estagnação de Lula (PT).
Política 2

Na capital, apenas
23% vacinaram
contra Influenza

são inflação
e desemprego

Em discurso para empresários, o presidente da Câmara
Arthur Lira pontuou as prioridades do Brasil para o ano
das eleições.
Política 6

A gripe causa mais gravidade em gestantes do que
em mulheres em idade fértil e que não estão grávidas
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS),
a taxa geral de vacinação contra a Influenza
(gripe) em Goiânia é de cerca de 23%, mas o recomendado pelo Ministério da Saúde (MS) é imunizar 90% das pessoas incluídas nos grupos prio-

MArcelo Aith

ritários, entre idosos, trabalhadores da saúde,
puérperas, gestantes e professores. A baixa adesão
tem preocupado autoridades da saúde, uma vez
que o déficit vacinal pode acarretar em surtos.

Pedido expresso de
voto está proibido
até 16 de agosto
Opinião 3

Cidades 11

Oposição e situação fazem ato no dia do Trabalhador
As manifestações do dia do Trabalhador levou apoiadores e críticos do presidente Bolsonaro às ruas de diversas capitais do país. As manifestações do ato prógoverno aconteceram na Praça Tamandaré e Setor Oeste, enquanto a Central Única dos Trabalhadores (CUT) se reuniu na Praça do Trabalhador. Cidades 9

Usuários de
app se mostram
mais solidários

MArcelo Aith

Pedido expresso de
voto está proibido
até 16 de agosto
Opinião 3

Levantamento da Universidade
Oxford aponta que 93% dos clientes de entregas e viagens por
plataformas entendem que empresas não respeitam trabalhadores como deveriam.

Leia nas CoLunas

▼

Xadrez: Ronaldo Caiado
quer Lissauer, o deputado
do agronegócio.

Negócios 17

Política 2

Jair Elogia
elenco em
empate
Treinador falou sobre o ponto
conquistado diante do Atlético
Mineiro pela Série A. Ressaltou a
importância de Elvis e Apodi no
elenco esmeraldino; Goiás tem
semana de descanso antes de clássico diante do Atlético. Esportes 7

Esplanada: Conab comprou
esse ano mais de 233 mil cestas básicas para distribuição.
Política 6

Donato Rapper e o produtor Chriss Paiva são os próximos
convidados do 'Papo Xadrez' dessa segunda-feira (2)
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Cinema: ‘Doutor Estranho no
Multiverso da Loucura’ estreia a partir de 5 de maio.
Essência 16
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Caiado quer Lissauer,
o deputado do agronegócio
Saúde soma R$ 860 milhões a mais do que a dotação atual

Orçamento
secreto chega
a R$ 21 bilhões
A Comissão Mista de Orçamento recebeu até esta
sexta-feira (29) 22.918 indicações que somam R$ 20,9
bilhões para execução de emendas de relator-geral do
Orçamento, classificadas como RP 9. O valor já ultrapassa
os R$ 16,5 bilhões aprovados pelo Congresso Nacional
na lei orçamentária deste ano.
A maioria dos pedidos contempla ações na Saúde,
que recebeu um total de R$ 9,1 bilhões, R$ 860 milhões
a mais do que a dotação atual. No entanto, a conta está
mais apertada para programas de Desenvolvimento Regional, que receberam R$ 6,7 bilhões em indicações,
mas têm apenas R$ 4,3 bilhões disponíveis. Uma diferença
de R$ 2,4 bilhões.
Já a Agricultura recebeu R$ 2 bilhões em indicações,
mais do que o dobro dos R$ 940 milhões disponíveis
em emendas de relator. Apenas as emendas para Educação apresentam uma folga, já que receberam menos
indicações do que a dotação atual de R$ 960 milhões.
Até o momento, apenas R$ 333 mil dessas emendas
foram empenhadas, para ações na Educação. O Poder
Executivo bloqueou R$ 1,722 bilhão em emendas de
relator-geral, o que corresponde a quase 11% do total
dessas despesas
Os estados com o maior volume de indicações são a
Bahia (R$ 2,2 bilhões), Maranhão (R$ 2,1 bilhões) e São
Paulo (R$ 2 bilhões). Minas Gerais tem o maior número
de pedidos, com 3.217 indicações de R$ 1,8 bilhão.
Dos pedidos de recursos, 12.904 foram encaminhados
por deputados, com R$ 7,2 bilhões. Já os senadores enviaram 1.742 solicitações, de R$ 2,2 bilhões. Outros
8.272 pedidos vêm de usuários externos, com R$ 11,2
bilhões. (Ag. Câmara)

Ganha força movimento para que o deputado e
presidente da Alego, Lissauer Vieira (PSD), seja o
candidato ao Senado na chapa do governador Ronaldo Caiado (UB). Essa ideia preocupa interlocutores
dos quatro nomes que sonham com o apoio de
Caiado ao Senado: João Campos (Republicanos),
Delegado Waldir (UB), Luiz do Carmo (PSC) e Alexandre Baldy (PP). Embora o quarteto tenha semelhanças ideológicas com Caiado, nenhum deles
seria capaz de reaproximar o governador com o
setor rural, onde Bolsonaro detém apoio quase absoluto. Lissauer, produtor rural, é o nome cotado.
Ele ocupa o lugar de outro parlamentar que poderia
ajudar Caiado: Zé Mário Schreiner (MDB). Um caiadista defende Lissauer como o candidato e confirma
que ele tem conseguido recolocar
Caiado na
base ruralista. "Bem aos
poucos, mas
tem", disse.

xadrez@ohoje.com.br

Ainda

Também estiveram no ato a
presidente da CUT e do Sintego,
Bia Lima, pré-candidata a deputada
estadual e o economista Fábio Júnior, que já foi candidato a prefeito
em 2020 pelo UP.

Mito

Já apoiadores de Jair Bolsonaro
se reuniram na Praça Praça Tamandaré, no Setor Oeste. Além de
apoio ao presidente, o grupo criticou o Supremo Tribunal Federal
(STF) e a condenação do deputado
federal Daniel Silveira (PTB-RJ).

Consonância

Na capital, o pré-candidato
ao governo com apoio de Bolsonaro, Major Vitor Hugo (PL) posou para fotos ao lado dos deputados Eduardo Prado (PL),
Major Araújo (PL) e Humberto
Teófilo (PL). O pré-candidato ao
Senado, Wilder Morais também
aparece no registro.

Afinadinhos
Domingueira

Militantes de direita e esquerda aproveitaram o
1° de maio, Dia do Trabalhador, para se movimentarem.

O vereador Clécio Alves deixou
o MDB e se filiou ao Republicanos,
partido do prefeito de Goiânia Rogério Cruz. O parlamentar já foi
filiado ao PPS e PT e PSD.

Lula

Pega o código

Na Praça do Trabalhador, como o nome faz jus,
apoiadores do ex-presidente Lula se juntaram, cantaram samba, sortearam brindes e distribuíram panfletos
contra Bolsonaro.

Palanque

A deputada estadual Adriana Accorsi (PT), précandidata a uma vaga na Câmara Federal, usou o microfone para mandar um recado à base petista. Antes,
sem alarde, disse: “Goiás é um dos poucos estados do
Brasil em que Bolsonaro está empatado com Lula.
Nós precisamos falar com a classe trabalhadora, não
é possível um trabalho, uma trabalhadora, apoiar
esse governo que quer a nossa morte”.

Digital influencer, o goiano Pablo Marçal filiou-se ao Pros com o
intuito de se candidatar à Presidência da República em outubro.
Com discurso evangélico, se coloca
como o candidato da terceira via.
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Cinco dias após internação
em São Paulo, o ex-governador
Marconi Perillo (PSDB) recebeu
alta neste domingo.

O que explica o crescimento
de Bolsonaro nas pesquisas?
Apesar do crescimento, presidente
não conseguiu penetrar nas classes
sociais mais baixas, mesmo com
programas sociais
Raphael Bezerra
Boa parte do crescimento
do presidente Jair Bolsonaro
(PL) nas pesquisas de intenção
de votos e avaliação no desempenho do seu governo
está relacionada com a entrega das emendas parlamentares para deputados da base
e as chamadas emendas do
relator -que ficaram conhecidas como orçamento secreto.
Outro fator que faz a aprovação ou rejeição do presidente
variar é a inflação e o preço
dos combustíveis. A tendência,
revelada nas pesquisas, é que
quando o preço da gasolina
sobe, sua rejeição sobe junto.
O oposto também ocorre.
Depois de amargar níveis
históricos de rejeição durante
a pandemia, especialmente
pelo negacionismo da doença
e rejeição à vacina, Bolsonaro
tem recuperado os danos a
sua imagem desse período. Se
as pesquisas são retratos do
momento e o brasileiro tem
memória curta, o presidente
tem se beneficiado dessas duas
máximas na política.
Apesar de se manter atrás
do ex-presidente Lula (PT), a

recuperação de Bolsonaro
tem sido notada em diversas
pesquisas de intenções de
voto. Um levantamento da
XP/Ipesp divulgada após a
saída do ex-ministro e juiz
da Lava-Jato Sergio Moro
(União Brasil) da corrida eleitoral, mostrou Bolsonaro com
30% das intenções de votos e
Lula com 44%. No último levantamento do mesmo instituto, o presidente aparecia
com 26%.
A saída de Moro, por sinal,
é uma, mas não a única explicação, para a retomada. O
eleitor de Moro era, em grande parte, o mesmo eleitorado
de 2018 insatisfeito com os
governos petistas e, agora em
2022, estava insatisfeito com
o governo de Bolsonaro. Mas
na volta dos que não foram,
a saída do ex-Juiz do páreo
devolveu uma margem de segurança para que o atual presidente se mantenha firme
na disputa.
Em busca da consolidação,
o presidente tem feito uma
corrida contra o tempo para
entregar obras e benefícios
à população. É que nos três
meses que antecedem as elei-

Depois de amargar níveis históricos de rejeição, Bolsonaro tem recuperado os danos a sua imagem
ções, nenhum candidato pode
aparecer em inaugurações de
obras. Importante recurso da
base do presidente no Congresso Nacional, as emendas
do relator têm sido utilizadas
como carro chefe das benfeitorias do governo de Jair.
O cientista político Guilherme Carvalho explica que
o presidente Lula estagnou
nas pesquisas pela falta da
caneta de aplicação de recursos e, enquanto busca competir pelas redes sociais, o
presidente já está nas ruas.
“O prisma econômico é aquele que mais favorece ao crescimento do presidente, mesmo que não seja um crescimento sustentado. Benefícios

que não são constantes, também influenciam”, avalia.
Apesar da tentativa de colar
no eleitorado de classe de renda baixa, com a extensão do
programa Auxílio Brasil, saque
FGTS, empréstimo para endividados, Carvalho avalia que
o presidente não conseguiu capitalizar esses programas como
sendo seus. A avaliação de Carvalho é que, por se postar como
alguém muito ideológico, e por
causa da falta de continuidade
desses programas, a imagem
do presidente não está atrelada
aos benefícios.
Para o cientista político
Paulo Kramer, o fato do presidente ter conseguido as principais lideranças do centrão

para o seu governo mostra,
mais do que as pesquisas, que
a canoa de Bolsonaro não está
furada. “O posicionamento de
Lula nas pesquisas tem a ver,
ou teve a ver até pouco tempo
atrás, com aquilo que os publicitários chamam de recall.
A lembrança que as pessoas
tinham dos bons tempos dos
mandatos do Lula era que as
pessoas tinham mais dinheiro
no bolso e o bem estar. Mas à
medida que a campanha
avança, o ex-presidente vai
estar cada vez mais confrontado com fatos e versões de
que ele presidiu o maior esquema de corrupção da história da humanidade”, comenta. (Especial para O Hoje)
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Pedido expresso de voto está
proibido até 16 de agosto
Marcelo Aith
A propaganda para as eleições neste ano só
é permitida a partir do dia 16 de agosto. Pedidos
expressos de voto são proibidos em qualquer
tipo de publicação nas redes sociais, comícios,
entrevistas em veículos de comunicação - jornais,
portais, rádio ou TV - e até mesmo em materiais
impressos como folhetos e outdoors.
A propaganda eleitoral antecipada é sempre
motivo de polêmica em anos eleitorais. Atualmente, uma serie de políticos estão em evidência na mídia e em eventos públicos e particulares como pré-candidatos. Entretanto, alguns deles chegam a tangenciar e até a ultrapassar a linha do que configura a propaganda
eleitoral antecipada.
Entre os exemplos recentes estão duas ações
movidas pelo Partido dos Trabalhadores (PT)
contra possíveis propagandas e pedidos de votos
para o atual Presidente da República, Jair Bolsonaro. Na primeira, o partido apresentou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) duas representações contra o presidente por causa de motociatas
em Goiás e no Mato Grosso, nas quais, segundo
o PT, ocorreram diversas manifestações em favor
da reeleição de Bolsonaro. Na segunda, O PT entrou com representação na Corte Eleitoral contra
o pastor José Wellington Costa Jr., presidente da
Convenção Geral das Assembleias de Deus no
Brasil (CGADB), por propaganda eleitoral antecipada, em um culto também com a presença do
presidente em Cuiabá. E na ação, o PT aponta
que o pastor e o deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), líder da bancada evangélica na
Câmara, "discursaram em favor da reeleição do
presidente, com a sua anuência explícita", e que
"o evento não passou de um ato de campanha, a
despeito da aparência de culto religioso".
Importante destacar que a propaganda no
âmbito político é regulamentada no Código
Eleitoral, o qual traz três modalidades: propaganda partidária, propaganda intrapartidária
e propaganda eleitoral.
Em síntese, a propaganda partidária, como
espécie de propaganda política, objetiva disseminar as ideias e programas dos partidos políticos. A Lei 13.487/2017 extinguiu essa modalidade de propaganda política.
Por outro lado, a propaganda intrapartidária
é aquela exercida pelo pré-candidato para conquistar os votos dos filiados ao seu partido para
conquistar a vaga para disputar as eleições.
Dessa forma, é uma propaganda dirigida a um
grupo específico de eleitores com visibilidade
interna no partido. A Lei das Eleições, em seu

artigo 36, §1º, estabelece que na quinzena anterior às convenções partidárias é permitido a
realização da propaganda com a finalidade de
convencer os demais filiados. Na hipótese de
extrapolar os "muros do partido", o candidato
faltoso estará sujeito a multa de até R$ 25 mil
Já a propaganda eleitoral é aquela que visa
à captação de votos dos eleitores durante o período eleitoral. José Jairo Gomes conceitua propaganda eleitoral como "a elaborada por partidos políticos e candidatos com a finalidade
de captar votos do eleitorado para investidura
em cargo público-eletivo".
Destaque-se que a propaganda eleitoral somente é permitida, nos termos do artigo 36 da
Lei das Eleições, a partir do início da campanha
e respeitados os requisitos legais. Realizar propaganda antes desse período pode configurar
propaganda eleitoral antecipada.
"Artigo 36-A — Não configuram propaganda
eleitoral antecipada, desde que não envolvam
pedido explícito de voto, a menção à pretensa
candidatura, a exaltação das qualidades pessoais
dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação
social, inclusive via internet: (Redação dada
pela Lei nº 13.165, de 2015).Há de se destacar
que, para que se configure a propaganda antecipada, deve existir pedido expresso de voto.
Na hipótese de o pré-candidato descumprir as
normas e fazer propaganda antecipada, ou seja,
com pedido ostensivo e explícito de votos antes
do início do período eleitoral, estará sujeito a
multa de até R$ 25 mil.
Estamos em ano eleitoral e as propagandas
antecipadas com ostensivas e explicitas solicitações
de votos estão, principalmente na redes sociais,
a pleno vapor, cumprindo aos adversários políticos
ficarem atentos e noticiarem os fatos à Justiça
Eleitoral para que esta coíba essa conduta ilícita.
E o eleitor também tem um papel importante de
fiscalizar qualquer tipo de propaganda antecipada
e denunciar às fake news. Escolher o candidato
certo é uma tarefa hercúlea, mas o cidadão não
pode se furtar dessa obrigação constitucional,
mesmo porque uma escolha errada pode afundar um país ou um Estado. Ouça, leia, reflita
e vote com consciência.
Não se engane com discursos proféticos e “salMarcelo Aith é advogado,
vadores da pátria”. O
latin legum magister
país é do povo e não da
(LL.M) em direito penal
claque que o governa.
econômico

Novas regras para
concessão do auxílio-doença
Debora Hurtado
O Governo Federal publicou no último dia 20
de abril de 2022 uma nova Medida Provisória MP 1113 - que tem como objetivo regulamentar
alguns procedimentos ligados à concessão de benefícios por incapacidade. Uma novidade dentro
desses procedimentos é a possibilidade de deferimento de auxílio-doença (ou auxílio por incapacidade temporária) independente da perícia
médica federal, apenas com análise documental.
Modelo similar àquele adotado durante a
pandemia, momento em que a perícia presencial
ficou inviável devido ao vírus Covid-19. A ideia,
na prática, visa otimizar as concessões, tendo
em vista que no INSS existem filas gigantescas
de segurados aguardando uma data com o médico da autarquia.
No entanto, é sempre importante lembrar
que o contato pessoal entre o médico e o segurado tem um papel muito importante na concessão, pois, muitas vezes, no decorrer da conversa, o segurado consegue explicar de forma
bem clara como a doença o incapacita para a
atividade que exerce.
Importante destacar que a análise documental é feita de forma muito impessoal e pode
gerar inúmeros indeferimentos que seriam evitados caso a perícia presencial fosse realizada.
Um ponto interessante a se ressaltar é que
nos últimos anos e, principalmente, após a explosão da pandemia no Brasil e no mundo,
inúmeros benefícios por incapacidade temporária foram concedidos para segurados com
problemas psiquiátricos.
Agora, é de se imaginar que, para doenças
em que não há exames para comprovar, apenas
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Bancas:

o laudo não será considerado suficiente para o
deferimento do benefício nesses casos. Por esse
motivo, espera-se que algumas perícias presenciais
sejam mantidas, uma vez que em alguns casos
continuarão sendo extremamente necessárias.
Além da mudança na concessão do auxíliodoença, outro ponto chamou atenção: pela nova
MP, os segurados que recebem auxílio-acidente
poderão passar por pente-fino.
O benefício do auxílio-acidente é pouco comentado (e pouco conhecido). Vale dizer que
ele tem uma origem indenizatória, compensatória. O auxílio-acidente é concedido àqueles
segurados que sofrem um acidente (de qualquer
natureza) e acabam tendo sua capacidade reduzida, mas não extinta por completo.
Por esse motivo, recebem uma complementação mensal a fim de que possam passar a trabalhar
sem grandes prejuízos. Antes da Medida Provisória,
o auxílio-acidente era definitivo e cessado somente
em caso de morte ou aposentadoria. Agora, é
possível que os segurados sejam chamados a perícia e caso seja constatado que a incapacidade
não existe mais, o benefício pode ser cessado.
Vale lembrar que todas as decisões tomadas
pelo INSS são passíveis de recurso.
Conclui-se, portanto, que a MP traz algumas
mudanças ao funcionamento do INSS, principalmente na questão do
auxílio doença e pode
ser de grande ajuda para
minimizar e diminuir
as imensas filas de concessão de benefícios,
Debora Hurtado é advomas somente se utilizagada especialista em Dida de forma correta.
reito Previdenciário
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CARTA DO LEITOR

Mosquito da dengue
Em época de pandemia pouco se fala sobre o
Aedes aegypti. O mosquito, que é responsável por
causar doenças arboviroses, é o principal transmissor
da dengue. É importante os órgãos públicos intensificarem as campanhas de combate, principalmente
por não termos o suporte dos agentes de combate a
endemias que auxiliam e verificam os cuidados
domésticos. Em épocas de chuvas isoladas devemos
ficar mais atentos para que não sejamos omissos
em relação ao mosquito da dengue, já que podemos
fazer a diferença. É um trabalho em conjunto. A
consciência de mantermos uma cidade limpa e os
cuidados em casa resulta em vidas preservadas.
Yasmine Gondim
Aparecida de Goiânia

CONTA PONTO

{

Esta ação é realizada por
meio do Programa Nota
Fiscal Goiana, que
contabiliza os times com
maior emissão de
documentos ﬁscais entre
seus torcedores e
apoiadores. Para
incentivar seu time do
coração, o cidadão pode
indicar seu clube entre os
que estão na primeira
divisão do Campeonato
Goiano, a partir da
lista disponibilizada no
site da Economia
O Governo de Goiás, por meio da Secretaria da Economia e da Secretaria de Esporte e Lazer (Seel),
repassou nesta quinta-feira (28/04),
no Estádio Serra Dourada, o valor
de R$ 3 milhões em prêmios aos
times de futebol da 1ª divisão do
Campeonato Goiano.

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
ex-reitores se articulam para eleger, em
outubro, bancadas federais e estaduais
de educação. conforme o manifesto
“educação e ciência para reconstruir o
país”, ao menos nove ex-reitores de instituições federais de ensino alçam pré-candidaturas em todo o Brasil, dentro de
partidos como Pt, PDt, PSB e PcdoB,
ProS. No Facebook, o internauta Warley
lopes comentou: “edward Madureira, o
grande líder da educação nas universidades federais e institutos de educação”.

M

@ohoje
No instagram, o hoJe repercutiu que a o
feriado de 1º de maio se aproxima e, na
data em que é comemorado o Dia do trabalho, grupos bolsonaristas planejam manifestações para reacender as críticas ao
Supremo tribunal Federal (StF). A convocação para os atos, que ainda não ganhou
muita força, vêm após o presidente Jair
Bolsonaro (Pl) publicar o ‘indulto’ ao deputado federal Daniel Silveira (PtB-rJ),
condenado pelo StF a 8 anos e 9 meses de
prisão por ataques a ministros da corte.
Sobre o assunto, um internauta questionou: “Vão comemorar a gasolina a 7 reais,
óleo de soja a 12,00?”.

N

@jornalohoje
Na plataforma, o hoJe mostrou que
mesmo com os índices relativos à pobreza
no Brasil crescendo rapidamente nos últimos quatro anos, até junho de 2021, em
plena pandemia, o número de brasileiros
que viviam com renda per capita de até r$
261 mensais chegava a 27,7 milhões. enquanto isso, em um cenário que parece
destoar da atual realidade socioeconômica
dos brasileiros, milionários e bilionários
estão fazendo fila para comprarem seus jatinhos particulares.

Aos colaboradores do o hoje: Artigos para este espaço devem conter no máximo 4.000 caracteres e
também podem ser divulgados no portal ohoje.com.
São analisados os textos enviados, com foto e assinatura, para editor@ohoje.com.br. cartas não podem
ultrapassar 800 caracteres e o endereço para envio
é o mesmo dos artigos. Mais informações podem
ser obtidas pelo (62) 3095-8742.
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Voto obrigatório segue ﬁrme
e jovens se alistam em massa
Outro esforço
contínuo do
tribunal é o de
manter alto o
engajamento da
população na
escolha de seus
representantes
Raíssa Portela
Dias antes de Emmanuel
Macron ser reeleito presidente
da França, com 58,5% dos votos
válidos, no domingo (24), o ministro do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) Sérgio Banhos
se reuniu em Paris com autoridades francesas responsáveis
pelo planejamento e acompanhamento eleitoral. O objetivo
era ampliar a cooperação entre
os dois países e aprimorar a
organização das eleições no
Brasil. Magistrado de um país
no qual grande parte da população ainda não tem acesso à
internet e, quando tem, está
exposta a notícias falsas, Banhos
destacou a desinformação como
um desafio para o TSE.
Outro esforço contínuo do
tribunal é o de manter alto o
engajamento da população na
escolha de seus representantes. Ainda em setembro do
ano passado, o TSE lançou
uma campanha específica
para os jovens que estão entrando na faixa de idade permitida ao voto. Com o slogan
“Bora Votar. Eu vou porque
eu posso”, a campanha incentiva o alistamento eleitoral e
o "voto consciente" dos brasileiros de 16 e 17 anos. Mesmo
não sendo obrigados a comparecer às urnas, esses cidadãos podem participar do processo eleitoral e escolher seus
representantes nos Poderes
Executivo e Legislativo.
"O objetivo da ação é estimular o interesse dessa faixa
etária em participar da vida
política e conscientizá-los sobre
o potencial que o voto tem de
mudar a realidade do país. A
campanha transmite a mensagem de que o Brasil pertence
a toda a população brasileira
e que os jovens podem fazer a
diferença por meio do voto",
diz um informe oficial da Corte
a respeito da campanha
Em uma das peças veiculadas pela TV, rádio e internet,
os jovens são conclamados a
um exercício de alto teor cívico: “não permita que outras
pessoas decidam por você.
Por isso, vote porque você
pode, vote porque você quer,
vote porque você se importa.
Não deixe de emitir sua opinião”. O vídeo da campanha
foi protagonizado por atrizes
e atores negros, pardos, indígenas e brancos, todos na flor
da idade, em situações cotidianas. Jovens trans também
figuram na campanha.
O tom dessas mensagens
de exortação vincula-se organicamente ao caráter obrigatório do voto no Brasil,
já que, a partir de 1988, o poder público e setores da sociedade trabalham para que
dever e desejo de participação
sejam partes indissociáveis
da atitude e do compromisso
político dos brasileiros com
o voto. No caso específico do
eleitorado de 16 em diante, o
Portal da Justiça Eleitoral
mantém uma página exclusiva, inspirada nos aplicativos
de mensagem. A interface
traz respostas às perguntas

evolução do índice de abstenção no brasil

crescimento superior a 45%.
Chama a atenção o aumento
da procura pelo documento
entre aqueles com apenas 15
anos: em março, foram emitidos 23.185 novos títulos
para esses adolescentes, contra 12.297 documentos feitos
em fevereiro, um incremento
de 88,5%.
A pedido da Agência Senado, a Assessoria de Comunicação do TSE atualizou nesta sexta-feira (28) os dados
do alistamento relativos ao
primeiro trimestre do ano.
Em meio a forte polarização
política, a Justiça Eleitoral captou um aumento recorde na
emissão de títulos para jovens
entre 15 e 18 anos. De janeiro
a março, o Brasil ganhou
1.144.481 novos eleitores na
faixa etária de 15 a 18 anos
contra 854.838 novos títulos
em 2014 e 877.082 em 2018.

Abstenções

mais frequentes sobre a emissão do título eleitoral feitas
por meio das redes sociais.

Hollywood

Apelos extraoficiais por participação política estão partindo
da classe artística no Brasil e
até no exterior. Anitta, Zeca Pagodinho, Whindersson Nunes
e Juliette entraram na torcida
organizada do voto jovem. Da
Califórnia, o astro de Titanic,
Leonardo DiCaprio, aderiu à
hashtag #tiraotitulohoje e encorajou a juventude brasileira
a pegar o documento que dará
direito a sufragar candidatos
em outubro e novembro. DiCaprio seguiu o exemplo de
Mark Ruffalo, intéprete de Hulk,
que havia feito postagem semelhante na terça-feira (26).
“O Brasil abriga a Amazônia
e outros ecossistemas críticos
para as mudanças climáticas.
O que acontece lá é importante
para todos nós e o voto dos jovens é fundamental para impulsionar a mudança para
um planeta saudável. Para saber mais sobre o registro de
eleitores no Brasil antes de 4
de maio, visite http://olhao-

barulhinho.com #tiraotitulohoje” escreveu DiCaprio.

Corrida ao título

Seja por razões de natureza cultural ou político-ideológica, seja pelo acerto no roteiro das peças de propaganda, que contam igualmente
com artistas populares, o empenho do TSE tem funcionado
bem ultimamente.
De acordo com a Agência
Brasil, o alistamento realizado
pela Justiça Eleitoral no mês
de março registrou um salto
de 45,63%, quando comparado
a fevereiro, entre adolescentes
de 15 a 17 anos, faixa etária na
qual o voto é facultativo. Para
poderem exercer o direito ao
voto, os jovens com 15 anos
devem completar 16 até o dia
do primeiro turno da eleição,
que neste ano será 2 de outubro.
Os números de março foram
divulgados na sessão plenária
do dia 5 pelo presidente do
TSE, ministro Edson Fachin.
Ao todo, entre os jovens
com 15 a 17 anos, o número
de novos títulos passou de
199.667 em fevereiro para a
marca de 290.783 em março,

Ao contrário da França, cujo
sistema de voto é o facultativo,
no Brasil, o voto e o alistamento
eleitoral são obrigatórios para
todo cidadão, nato ou naturalizado, alfabetizado, com idade
entre 18 e 70 anos. E são facultativos somente para analfabetos, maiores de 70 anos e
para os jovens com 16 e 17
anos. Não obstante os modelos
díspares, as taxas de abstenção
têm crescido nas duas democracias. Em 2012, 19,6% dos
eleitores franceses se abstiveram no pleito presidencial, percentual que se elevou a 25,4%
em 2017 e bateu em 28,01%
no segundo turno vencido por
Macron. O desinteresse já usual
naqueles avessos à participação
ou desancantados com a política somou-se à falta de entusiasmo de parcela da esquerda
com a candidatura de Macron.
O presidente-eleito já foi socialista, mas migrou para o
centro, terreno no qual se equilibra o Em Marcha!, partido
fundado pelo próprio Macron.
No caso do Brasil, os índices
de abstenção não são tão altos,
mas vêm estabelecendo uma
curva crescente a partir de 2010,
depois de atingirem o ponto
mais baixo (16,8%) da ladeira
iniciada em 1994, quando saíram do patamar de 29,3%, em
plena vigência do voto obrigatório. De 19,4% em 2014, passaram a 20,3% em 2018.

Sistema punitivo

A obrigatoriedade do voto
no Brasil foi estabelecida em
1932, com aprovação do Código
Eleitoral. A exigência foi mantida pelo artigo 14, parágrafo
1º da atual Constituição do

Voto em trânsito
em faculdade na
Asa Sul de
Brasília, em 2014:
corrida ao título
de eleitor cria
expectativa de
maior
participação dos
jovens nas eleições
de 2022

Brasil, promulgada em 1988.
Quem deve votar obrigatoriamente e não comparece às
urnas fica em débito com a
Justiça Eleitoral. Deixar de votar ou justificar o voto por três
eleições seguidas gera o cancelamento do título. Lembrando que, cada turno de votação
é considerado uma eleição.
O prazo para a regularização do título de eleitor neste
ano acaba em 4 de maio, assim
como o prazo para emissão
do primeiro título. Com o título
cancelado, a pessoa deixa de
exercer vários atos da vida
civil, como participar de licitações, contratar com o poder
público, renovar passaporte
e inscrever-se em concurso,
entre outras consequências.
Por sorte, a modernização tecnológica tem facilitado a vida
de quem precisa acertar o passo com a Justiça eleitoral. Serviços como emissão da primeira via do título (alistamento), mudança de município
(transferência), alteração de
dados pessoais, mudança do
local de votação por justificada
necessidade de facilitação de
mobilidade e revisão para a
regularização de inscrição
cancelada já podem ser feitos,
remotamente, por meio do sistema Título Net.
Outro alívio para os eleitores é que, por conta da pandemia de covid-19, o Tribunal
Superior Eleitoral suspendeu
os débitos de quem não votou
nem justificou o voto nas Eleições de 2020. Portanto, mesmo
o cidadão que deixou de pagar
multas referentes aos dois turnos desse pleito estará apto a
emitir certidões de quitação
eleitoral, o que pode ser feito
de forma online. Pesquisa nacional aplicada pelo Instituto
DataSenado revelou que 40%
dos cidadãos que deixaram de
exercer o direito de voto nas
eleições municipais de 2020 o
fizeram por medo do novo coronavírus. (Ag. Senado)
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Cesta básica

O piso foi inserido pela Câmara nessa medida provisória

Auxílio Brasil de
R$ 400 tem que
ser aprovado
até dia 16
O Senado precisa votar até 16 de maio a Medida
Provisória (MP) 1.076/2021, que, após mudanças feitas
na Câmara dos Deputados, poderá garantir de forma
permanente o valor mínimo de R$ 400 para as famílias
beneficiárias do Auxílio Brasil. Esse é o prazo final de
validade da proposta, que, devido a alterações feitas
na Câmara dos Deputados, foi convertida em um projeto
de lei de conversão: o PLV 6/2022.
Inicialmente, o texto enviado pelo governo federal
previa esse piso somente até dezembro deste ano — o
que foi viabilizado após a aprovação, em dezembro,
da PEC dos Precatórios (Emenda Constitucional 114).
Mas o substitutivo aprovado pelos deputados federais
na última quarta-feira (27) instituiu o “benefício extraordinário”, uma espécie de complemento ao valor
do Auxílio Brasil de forma permanente. Sem o benefício
extraordinário para completar o valor mínimo de R$
400, o Auxílio Brasil teria um tíquete médio de R$ 224.
A estimativa é que o governo precise desembolsar
R$ 41 bilhões por ano para bancar o complemento do
benefício. Só com o Auxílio Brasil, o governo gasta
cerca de R$ 47,5 bilhões.
Outra mudança nessa medida provisória estabelece
que o benefício extraordinário passa a fazer parte do
conjunto de benefícios que compõem o Programa
Auxílio Brasil. (Ag. Senado)

A cena picaresca revela ao Governo o quanto o Brasil dos rincões ainda carece de informações e interface com Brasília. Em duas situações recentes, no Nordeste, funcionários
da Companhia Nacional de Abastecimento
ouviram de populares um “obrigado ao presidente Lula” pelas cestas básicas doadas a
famílias. Em parceria com o Ministério da Cidadania, que adquire os pacotes, a Conab faz
doações de alimentos desde 2020 para aldeias
indígenas, comunidades quilombolas e assentamentos do MST, em especial no Norte e Nordeste. Os episódios chegaram ao presidente
Jair Bolsonaro, que deu uma bronca na turma.

Slogan

A Conab comprou esse ano mais de 233
mil cestas, e correu o mês para nelas aplicar
o adesivo do slogan ‘Pátria Amada Brasil’.

Cabide

A estatal não foge à regra eleitoral: hoje
nas mãos do Republicanos, ficou sob controle
do PTB nos Governos de Lula, Dilma Rousseff
e na gestão de Michel Temer.

Bolsonaros & Sarneys

O senador Flávio Bolsonaro (PL) almoçou
com a ex-governadora Roseana Sarney (MDB)
na casa do clã maranhense em Brasília. Vem
aliança na eleição. Ela é candidata à Câmara.

Demagogia

Bolsonaro atacava a EBC e seu traço de audiência na campanha eleitoral, prometendo
acabar com a TV. Além de manter a estatal
que engole R$ 500 milhões por ano, ele faz
campanha com veiculação de discursos e
agendas banais. Não satisfeito em usá-la para
cabide de empregos de bolsonaristas, acaba
de lançar mais dois canais no bojo da estatal.

Agrado

São os canais Educação e Libras (um agrado
à esposa). É projeto puramente político, contam
nos camarins, para ajudar os eleitoreiros da
Bíblia e os amigos candidatos da primeiradama, uma entusiasta da linguagem de sinais.

Inhotim voltou

O e-mundi retomou seus eventos no
Brasil. A 15º edição do Encontro Mundial
da Imprensa aconteceu sábado e domingo com uma press-trip de edição
nacional no Instituto de Inhotim, em
Brumadinho (MG). Participaram dez
grandes veículos de capitais, com patrocínio da Gasmig, Cemig, Tecnobank
e apoio da Agência Boomerang, Café
Azzurro e Corretora Grif.

Drama de Damares

O Republicanos pediu ao governador
Ibaneis Rocha (DF) vaga na chapa para
Damares Alves ao Senado. Mas Flávia
Arruda é o trato. Três deputadas ainda
cobraram Bolsonaro que barre a ex-ministra à Câmara.

Acostamento

Enquanto o ex-CEO do Grupo Itapemirim Sidnei Piva desfila em casa de tornozeleira, o amigão Tarcísio de Freitas
quer distância – chegou a fazer merchandising da empresa numa live de Bolsonaro. Piva quis reaproximação com o exministro, em vão. O bolsonarista candidato
ao Governo de São Paulo deixou a Itapemirim no acostamento da política.

Mayday

A viação caiu em desgraça causada
por Piva (que comprou a marca da família
Cola e a enterrou com sucessivas maracutaias, até o fatal mayday da ITA Linhas
Aéreas). Fontes da ANTT dizem que a
viação não recupera as 26 linhas interestaduais que perdeu e será finalizada.

Saldão

Paraná, RJ e SP são os Estados que
mais lucram para a Secretaria de Patrimônio da União. Em todo o Brasil, a
SPU ganha muito com laudêmios (10
milhões/mês), aluguéis e alienações (20
milhões/mês). O Governo vai contabilizar mais até o fim do ano com a venda
direta de imóveis no saldão.

Inﬂação e desemprego são
os maiores desaﬁos do Brasil
Em discurso para
empresários, o
presidente
também defendeu
a aprovação das
reformas
administrativa e
tributária
O presidente da Câmara
dos Deputados, Arthur Lira
(PP-AL), defendeu a atuação
do Legislativo no período da
crise sanitária do novo coronavírus e afirmou que o desemprego e a inflação são os
maiores desafios a serem enfrentados. Lira discursou em
evento promovido pela Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc)
na última quinta-feira (28).
O presidente cobrou a aprovação da reforma tributária
para melhorar o ambiente de
negócios no País e atrair investidores. “A aprovação dessa
reforma tem um enorme potencial para fazer o País deslanchar”, disse Lira aos empresários presentes ao encontro.

Reforma administrativa

Lira também criticou a falta de apoio à reforma administrativa, cujo texto está
pronto para ser levado ao
Plenário (PEC 32/20). Segundo
Lira, nem o governo, nem os

O presidente cobrou a aprovação da reforma tributária para melhorar o ambiente de negócios no País e atrair investidores
empresários, nem a sociedade
brasileira se mobilizaram
para convencer os parlamentares a aprovar a proposta,
que sofreu forte oposição de
grupos organizados contrários à reforma.
“Houve uma pressão inversa muito barulhenta, não
mexemos em nenhum direito
adquirido, não mexemos no
status quo de nenhum funcionário em atividade. Fizemos só uma nova regra para
os entrantes do serviço público. Se já tivéssemos feito a reforma há 20 anos, hoje o Brasil

estaria em outro patamar e
sem teto de gastos”, criticou.
O presidente disse que faltou apoio do governo e houve
uma oposição muito forte.
"Sem 308 votos não temos
como levar [a PEC] para o
Plenário”, afirmou o presidente referindo-se ao número
de votos necessários para
aprovar uma proposta de
emenda à Constituição.

Desenvolvimento
econômico

Lira anunciou a votação
de uma pauta de consenso

entre Câmara e Senado no
mês de maio com foco em
propostas de desenvolvimento econômico. Além da reforma tributária, Lira espera votar o projeto que estabelece
um marco legal para o uso
de garantias destinadas à obtenção de crédito no País (PL
4188/21). Pela proposta, será
possível utilizar um mesmo
imóvel como garantia em diferentes operações de financiamento, o que não é possível atualmente.
“O objetivo do PL 4188/21
é ajudar o empresariado que

precisa se socorrer nos bancos
para financiar seus negócios
e que a garantia do seu bem
seja proporcional ao valor do
empréstimo pedido”, explicou.
Outra proposta que pode
vir a ser pautada nas próximas
semanas é a Medida Provisória
1085/21, que cria o Sistema
Eletrônico dos Registros Públicos (Serp). Com a medida,
todos os cartórios devem realizar seus atos por meio eletrônico e devem ser conectados entre si. “Desburocratiza
a gestão dos cartórios”, defendeu o presidente da Câmara.
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EntrEga em campo
Rosiron Rodrigues / Goiás EC

Jair Ventura elogia
força de vontade
de equipe em
empate diante do
Atlético Mineiro:
“Extremamente
orgulhoso”
Victor Pimenta
O Goiás conseguiu um ponto importante no Campeonato
Brasileiro da Série A ao ficar
somente no empate em 2 a 2
diante do Atlético Mineiro, na
noite deste sábado (30), jogando em casa. Porém, a equipe segue na zona de rebaixamento da competição.
Resultado importante apesar de ser em casa, devido as
circunstâncias do jogo e diante
dos atuais campeões brasileiros. O time esmeraldino chegou a ficar duas vezes atrás
do placar, mas com raça, vontade e jogando bem, conseguiram esse ponto importante
diante do clube mineiro.
“Não só um time candidato
ao título como o atual campeão.
A gente não pode tirar a força
do investimento, a força do
Atlético Mineiro, do campeonato descente que eles fizeram,
mas hoje eu fico extremamente
orgulhoso da entrega da nossa
equipe. Saímos duas vezes atrás
do placar e conseguir buscar
os gols contra uma equipe tão
qualificada como é, a gente
não pode deixar de pontuar
isso. Lógico que jogando em
casa, a gente quer vencer, assim
como fora, mas ficamos felizes
pelo poder de entrega e pela
primeira vez não perdemos
nenhum jogador machucado
e mostra que se não tivéssemos
perdido dois diante do Avaí,
poderíamos ter um poder de
reação. Só parabenizar, agora
é o momento de recuperar al-

guns atletas e será uma semana
muito importante, de descansar
os atletas e implementar a ideia
que temos dentro do futebol”,
disse Jair Ventura.
O principal nome do time
esmeraldino e da partida foi o
meia Élvis. O jogador que vinha
tendo poucas oportunidades
com Jair, voltou a ganhar seu
espaço e vem sendo titular nos
últimos jogos. Neste contra o
Atlético Mineiro, foi autor da
assistência para o gol de Apodi
e marcou o seu, de pênalti, para
deixar tudo igual no placar.
“O Élvis é o nosso camisa
10 de fato. Por vezes vamos
optar por ter um time mais
físico do que esse camisa 10.
Costumo dizer que o camisa
10 está em extinção, os grandes clubes não tem aquele
dez clássico, são aqueles
meias-atacantes que vem ocu-

SÉRIE D

pando essa função, mas o Élvis é o cara desse último passe.
Vão ter jogos que precisarei
do camisa 10, terão jogos que
precisarei de um camisa 9. É

estratégia. Eu trabalho cada
jogo como uma final de Copa
do Mundo, cada jogo tentando
potencializar aqueles que estão no melhor momento”, ressaltou o treinador.
Quem vem se destacando
com a camisa esmeraldina e
não é de hoje é Apodi. Lateral
de origem, ele virou ponta na
temporada e após um começo
ruim, ganhou a confiança do
elenco e do treinador, que o
banco e ajudou o Goiás nos últimos jogos com gols. Diante
do Atlético Mineiro, em uma
arrancada espetacular, recebeu
de Élvis para fazer o primeiro.
“É mérito do atleta. O trabalho que eu faço com ele,
faço com os demais jogadores,
trato da mesma importância,
é assim que acredito em uma
gestão, assim que consigo o
respeito no vestiário tratando

todos da mesma maneira e
fico feliz que ele venha fazendo
gols, que venha respondendo.
As críticas acontecem no meio
do futebol. O Apodi é experiente e ele sabe disso. Muitas
vezes passamos como teimoso,
mas a gente conhece as características dos jogadores e a
gente vê algumas situações e
isso que vamos fazendo, dando
rodagem e buscando ser sempre uma equipe”, concluiu o
profissional esmeraldino.
Agora, o elenco esmeraldino terá uma semana de
“descanso” e Jair Ventura poderá treinar o time com mais
tempo, afinal, no próximo domingo (8), encaram o Atlético
Goianiense, no clássico pela
quinta rodada do Brasileiro
da Série A, às 16 horas, no
estádio Antônio Accioly. (Especial para O Hoje)

SÉRIE C

Anápolis vence
clássico e Iporá
segue sem vencer
na competição
Outros três goianos entraram em campo neste final de semana para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D. No sábado
(30), Grêmio e Anápolis fizeram o clássico regional e
melhor para o time tricolor.
Já neste domingo (1), o Iporá
recebeu o Costa Rica em
casa, foi derrotado e segue
sem vencer na competição.

No segundo tempo, o
Grêmio Anápolis voltou melhor e acabou diminuindo
com Yan Maranhão. Porém,
três minutos depois, o próprio Maranhão foi cortar
uma bola do time tricolor
e acabou mandando contra
seu próprio gol. Ambas
equipes somam quatro pontos e estão na zona de classificação do grupo 5.

Grêmio Anápolis
1x3 Anápolis

Iporá 1x2 Costa Rica-EC

O clássico agitou o sábado (30), às 16 horas, no
estádio Jonas Duarte. Melhor para o Anápolis que
venceu sua primeira na Série D ao ganhar por 3 a 1
do rival Grêmio Anápolis.
Uma partida disputada e
com dois golaços por parte
do time tricolor.
Aos dezoito minutos, o
atacante João Marcelo recebeu na direita e tentou
cruzar, mas acabou encobrindo o goleiro Maticoli,
abrindo o placar. Sete minutos depois, novamente o
atacante. Dessa vez ele cortou para a perna esquerda
e finalizou, marcando mais
um golaço.

Treinador falou das
atuações de Élvis
e Apodi, que
garantiram o ponto
esmeraldino em casa

O Iporá deixou escapar
sua primeira vitória na
competição e viu o Costa
Rica comemorar os três
pontos na tarde deste domingo (1), no estádio Ferreirão. O lobo-guará soma
apenas um ponto na Série
D até o momento.
Depois de um primeiro
tempo sem muitas chances
criadas e sem gols marcados, o segundo tempo foi o
tempo das decisões. Aos
doze minutos, Bruninho
abriu o placar para o time
sul-mato-grossense. Renato
chegou a empatar o confronto, mas Ikson nos acréscimos, garantiu a vitória do
Costa Rica. (Victor Pimenta, especial para O Hoje)

Para Eduardo Souza, empate
da Aparecidense foi justo
No último sábado (30), a
Aparecidense entrou em campo para mais uma rodada da
Série C do Campeonato Brasileiro. Desta vez, para encarar o Campinense, fora de
casa. No Estádio Amigão, em
Campina Grande, na Paraíba,
o time comandado pelo técnico Eduardo Souza ficou no
1 a 1 com a Raposa, resultado
que quebrou a sequência de
duas derrotas consecutivas
do Camaleão.
Após o término do confronto, o comandante da equipe
goiana falou a respeito da importância do ponto conquistado longe dos domínios da
Cidinha. De acordo com Eduardo Souza, o empate, dentro
do que as duas equipes apresentaram no duelo, foi justo.
Além disso, o comandante afirmou que é importante somar
pontos no início da caminhada
de um campeonato.
“É um ponto importante. É
claro que nós entramos em
campo para ganhar o jogo.
Mas o ponto é importante para
quebrar a sequência (negativa).
Vínhamos de duas derrotas e
tínhamos que pontuar, ainda
mais nesse início de campeonato, onde nós jogamos três
partidas fora de casa, enfrentando boas equipes, que estão
na parte de cima da tabela. Eu
acho que o resultado foi justo.
Foi um resultado importante.

Samy Oliveira

Dentro da maneira como foi o
jogo, foi um resultado justo”,
disse Eduardo Souza.
O próximo compromisso
da Aparecidense na Terceirona será apenas na próxima
segunda-feira (9), quando receberá o Vitória, às 20h, no
Estádio Anníbal Batista de Toledo. Já pensando no próximo
adversário, Eduardo Souza
afirma que será um jogo de
inteligência, onde o triunfo
não virá de qualquer jeito.
“Será um jogo dificílimo. O
Vitória, apesar de não vir tão
bem nesse começo (de cam-

peonato) é um time de camisa
e que tem um dos maiores investimentos (da competição).
É trabalhar. Temos de trabalhar durante a semana. Vamos
estudar bastante a equipe do
Vitória e traçar a melhor estratégia. Temos de trabalhar
bem, principalmente as situações ofensivas que vamos encontrar dentro da partida.
Será um jogo de inteligência
e nós precisamos saber que
não vamos ganhar de qualquer jeito”, finalizou o treinador. (Breno Modesto, especial para O Hoje)
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Cuiabá EC

No sábado (30), o Atlético Goianiense empatou em 1 a 1 com o Cuiabá, na Arena Pantanal

Pontos pelo caminho
Louzer lamenta
pontos perdidos
diante do Cuiabá
Breno Modesto
No último sábado (30), o
Atlético Goianiense deixou
escapar, mais uma vez, sua
primeira vitória na Série A
do Campeonato Brasileiro. Assim como aconteceu com o
Botafogo, há pouco mais de
uma semana, a equipe comandada pelo técnico Umberto Louzer vencia o Cuiabá
por 1 a 0 e, nos minutos finais,
tomou o empate. Desta vez,

contra o Cuiabá, fora de casa.
Logo após o término do
confronto, o comandante rubro-negro comentou sobre a
situação recorrente do clube
não conseguir segurar a vitória, como também havia acontecido na Copa Sul-Americana,
onde perdeu para o Antofagasta, do Chile, de virada, após
sair vencendo a partida por
1 a 0. Louzer lamentou mais
dois pontos perdidos, mas se
mostrou animado com a atuação de sua equipe.
“Lamentamos por mais esses dois pontos (perdidos), até
por conta da produção (ofensiva) que nós tivemos. Por um
lado ficamos felizes, pois temos

construído, temos jogado e feito boas partidas. Mas, infelizmente, esse “pequeno detalhe”
tem nos custado caro. Estamos
tendo as oportunidades de
“matar” as partidas e acabamos sofrendo as consequências por não fazer isso. Mesmo
conversando, nos cobrando,
mostrando (os erros) e posicionando, não estamos conseguindo neutralizar essas questões, que estão custando caro.
Mas é continuar trabalhando
e dar confiança aos atletas”,
disse Umberto Louzer.
O treinador completou falando a respeito da dificuldade encontrada no jogo contra o Dourado, principalmen-

te por conta do alto desgaste
provocado pelo alto número
de jogos nos últimos dias. Segundo Louzer, o Rubro-Negro
não se acovardou e buscou
os três pontos até o fim.
“Sabíamos da dificuldade
que era enfrentar o Cuiabá
dentro de sua casa. Nós vínhamos de um desgaste muito
grande. Mas os atletas suportaram bem e não “se acovardaram” em nenhum momento. Buscamos o resultado de
vitória até o fim. É levantar a
cabeça, descansar e projetar
nossa mente e nossa estratégia
para o próximo adversário.
Tenho certeza de que isso estancará o quanto antes. Temos

conseguido sair à frente e ter
volume em cima dos nossos
adversários. Está nos faltando
um pouco de capricho para,
no mínimo, sustentar esse resultado de 1 a 0. Temos que
dar confiança aos atletas, para
que a gente possa voltar a
vencer”, comentou Louzer.
Agora, o Dragão muda o
foco novamente e passa a se
concentrar na Copa Sul-Americana, onde recebe o Defensa
y Justicia, nesta quarta-feira
(3), às 21h30, no Estádio Antônio Accioly. Em caso de vitória, o Atlético manterá a
primeira colocação de sua
chave, indo a nove pontos.
(Especial para O Hoje)
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Trabalhadores encontram diﬁculdade
de se manter com um salário mínimo
Pnad mostra que a renda do trabalhador teve queda de 8,8% no trimestre no último mês de fevereiro
Fábio Lima

Sabrina Vilela
No Dia do Trabalho os trabalhadores não tiveram muito
o que comemorar. A taxa de
desemprego no Brasil atualmente está em 11,1%. A porcentagem já é um pouco menor que no período pré-pandemia, em 2019. Os dados de
março foram divulgados na
última sexta-feira (29) pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Porém,
a recuperação e as oportunidades não são iguais para esse
contingente de 11,9 milhões
de brasileiros que ainda estão
à procura de um trabalho.
Mayara Paula da Costa faz
parte do número de brasileiros
que perderam o emprego por
conta da pandemia. Ela trabalhava como vendedora em
uma loja de roupas íntimas na
Região da 44, mas em outubro
de 2020 ficou desempregada
e não conseguiu mais emprego.
“Tinha outra funcionária e eu,
mas a dona disse que não tinha
condições de manter as duas
e me mandou embora. Mas,
eu fiquei sabendo que por conta da crise a loja fechou há
cerca de um ano”.
Agora, Mayara luta para
sobreviver apenas com o que
o marido ganha como motorista de Uber. Eles têm três filhos - nas idades de 7 anos, 11
anos e 2 meses - e ela afirma
estar cada vez mais desesperada com a situação financeira
que só piora por causa do aumento de itens básicos.
“Tenho uma nenê de apenas 2 meses que precisa de
leite Aptamil que custa R$
49,90. Estamos passando muito sufoco ultimamente. Só estamos conseguindo seguir em

O Dia do Trabalhor (1°) foi marcado por protestos entre bolsonaristas e centrais sindicais na Capital
frente por causa do trabalho
do meu marido e algumas
ajudas que recebemos”, desabafa a mãe preocupada.
Euzamar Alves de Abreu
conseguiu preservar seu emprego como camareira em um
hotel durante a pandemia.
Mas, ela conta que não foi fácil, mesmo não tendo parado.
“Eu não perdi o emprego, mas
quando começaram a fechar
os comércios eu recebi as minhas férias adiantada. Quando
eu voltei meu salário teve que
diminuir porque não tinha
tanto movimento”, relata.
Euzamar trabalhava dia
sim e dia não para ajudar nas
despesas da casa onde mora
ela, o marido e dois filhos em
Goianira. Mas, deixou de receber mensalmente para trabalhar na diária. “Eu só não
passei dificuldade porque tinha a renda do meu marido

para ajudar”, explica.
Atualmente Euzamar está
mais preocupada por estar desempregada. Ela teve que pedir
demissão do trabalho a mais
ou menos um mês por causa
de problemas de saúde. Ela
pretende procurar outro emprego assim que terminar todos os exames. Apesar do marido trabalhar, ela se preocupa,
porque não é fácil sustentar
uma família de quatro pessoas.
“Está tudo muito caro. Agora
que estou desempregada temos
que economizar ao máximo”.
O marido de Euzamar, Bruno Mata Albuquerque tem que
ter dois empregos para tentar
driblar os aumentos de itens
básicos. “Meu marido trabalha
como frentista em Aparecida
de Goiânia e quando ele não
está no posto trabalha como
Uber moto. Ele trabalha demais
para conseguir sustentar a casa

agora”, conta sobre a dupla
jornada do companheiro.
Já Demilson Ferreira trabalha com reciclagem há cerca
de um ano. Ele teve que ver
na reciclagem uma ajuda para
conseguir aumentar a renda.
“O dinheiro que eu tiro com a
reciclagem me ajuda a pagar
as despesas”. Ele explica que
faz coleta de materiais para
conseguir no final do mês um
dinheiro para ajudar com os
aumentos, “Eu faço coletas e
revendo no final do mês. Eu
coleto e separo, depois tem
determinados caminhões que
pegam papelão, outro pega
plástico, outro pega sucata,
tem também de ferro velho e
latinhas”, explica a sua rotina
com os materiais recicláveis.

Desigualdade
no emprego

Os números do IBGE mos-

tram que há uma grande desigualdade no mercado de
trabalho seja entre as regiões, entre as diferentes idades ou a escolaridade de
cada um. Entre as mulheres,
por exemplo, a taxa de desemprego ainda é de 13,4%,
enquanto para os homens
está em 9,2%, de acordo com
os dados do IBGE para o 4º
trimestre de 2021, os mais
recentes disponíveis.
No Nordeste, que tem a
economia muito dependente
dos serviços e que mais sofre
para se recuperar, a taxa de
desocupação é de 13,8%. É um
número bem diferente do Centro-Oeste (9,5%) e do Sul (6,8%),
onde ficam os principais pólos
agropecuários do país.
Em Santa Catarina, um dos
maiores produtores de frango
do país, a taxa de desemprego
é de apenas 5,4%, a menor do
Brasil. Nos produtores de soja
e milho Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul, está na faixa
dos 6%. Na Bahia, por outro
lado, onde estão os piores índices, 16,5% dos trabalhadores
ainda estão sem emprego.
Segundo dados do Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), o país conta com
12 milhões de brasileiros sem
trabalho e renda formal. A
pesquisa aponta ainda que a
inflação pode chegar a 6,5%
neste ano. A Pnad destaca que
a renda do trabalhador teve
queda de 8,8% no trimestre
no último mês de fevereiro,
se comparado com o mesmo
período do ano passado. O
Serasa por meio do Mapa de
Endividamento mostra que
cerca de três a cada dez pessoas no Brasil estão inadimplentes e sem emprego.

Procon divulga mais uma alta de preços
O Programa de Defesa do
Consumidor (Procon Goiânia), divulgou, na última
quarta-feira (27) uma pesquisa mostrando o reajuste
de 7,64% no preço da cesta
básica, que saltou de R$
562,66 para R$ 634,60, ou
seja, houve aumento de R$
71,94 no custo médio da cesta. O estudo do Procon foi

realizado entre os dias 12 a
18 de abril, em 12 redes de
supermercados de Goiânia.
Foram coletados preços
de 30 produtos que compõem
a alimentação de uma família
composta por quatro pessoas.
Conforme a pesquisa, entre
os itens que mais sofreram
reajuste estão: o quilo da banana nanica (195,27%), to-

mate saladete (141,25%), pão
francês (114,45%), farinha de
mandioca (111,14%) e banana
prata (110,82%).

Atos no Dia do
Trabalhador

O Dia do Trabalhor (1°)
foi marcado por protestos entre bolsonaristas e centrais
sindicais na Capital. As ma-

nifestações do ato pró-governo aconteceram na Praça
Tamandaré e Setor Oeste. Já
a da Central Única dos Trabalhadores (CUT) foi realizada na Praça do Trabalhador
e no Setor Norte Ferroviário.
"Emprego, Direitos, Democracia e Vida", esse foi o
tema da mobilização realizada pela CUT que contou

também com apresentações
artísticas e serviços para a
população como cortes de
cabelo e aferição da pressão
arterial. Já os manifestantes
a favor do presidente em
exercício, contaram com
apoio de parlamentares como
Major Vitor Hugo (PL-GO), e
o ex-senador Wilder Morais
(PL). (Especial para O Hoje)
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FGTS poderá ser usado para
pagar até 12 parcelas atrasadas
A partir de hoje,
mutuário poderá
amortizar
prestações não
pagas
A partir desta segunda-feira (2), o mutuário inadimplente com a casa própria poderá usar o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS)
para negociar o pagamento
de até 12 prestações em atraso. A medida foi autorizada
pelo Conselho Curador do
FGTS no último dia 20.
Na ocasião, o Conselho Curador aumentou, de três meses
para 12 meses, o limite de uso
do saldo do fundo para quitar
parcelas em atraso. A medida
vale até 31 de dezembro. O
uso do FGTS para reduzir o
valor de prestações futuras ou
abater atrasos inferiores a 90
dias existe há bastante tempo,
mas a destinação dos recursos
para pagar mais de três parcelas atrasadas, até agora, exigia autorização da Justiça.
De acordo com o Conselho
Curador, atualmente 80 mil
mutuários de financiamentos
habitacionais têm mais de três
parcelas em atraso e são considerados casos de inadimplência grave. Desse total, 50% têm
conta vinculada ao FGTS.
Na última quarta-feira
(27), a Caixa Econômica Federal, que administra o FGTS,
atualizou as regras que regulamentam as contas do fun-

O trabalhador que
quer quitar parcelas
deve procurar o
banco onde fez o
ﬁnanciamento
habitacional

do. Segundo o banco, os recursos do Fundo de Garantia
serão sacados em parcela única, com o valor debitado sendo usado para negociar as
prestações em atraso.

Procedimentos

O trabalhador interessado
em quitar parcelas não pagas
deve procurar o banco onde
fez o financiamento habitacional. O mutuário assinará
um documento de Autorização de Movimentação da Conta Vinculada do FGTS para

poder abater até 80% de cada
prestação, limitado a 12 parcelas atrasadas.
O mecanismo só vale para
imóveis avaliados em até R$
1,5 milhão e haverá restrições.
Quem usou o saldo de alguma
conta do FGTS para diminuir
o saldo devedor e o número
de prestações não poderá usar
o fundo para quitar prestações
não pagas antes do fim desse
intervalo. O prazo é com base
na data da última amortização
ou liquidação.
Na nova versão do Manual

do FGTS, atualizada pela Caixa,
os critérios para poder fazer o
saque são os mesmos dos trabalhadores que usam o dinheiro do fundo para comprarem
ou construírem a casa própria.
O trabalhador deverá ter contribuído para o FGTS por, pelo
menos, três anos, em períodos
consecutivos ou não, não poderá ter outro imóvel no município ou região metropolitana
onde trabalha ou mora e não
poderá ter outro financiamento ativo no Sistema Financeiro
de Habitação (SFH).

INCLUSÃO

CFM permite reprodução com material de 2 pais
Após a atualização dos critérios de reprodução assistida
no Brasil, ocorrida em julho
do ano passado, começam a
nascer os primeiros bebês de
casais homoafetivos formados
por homens.
Isso só foi possível graças
à aprovação da Resolução
2.294/2021 , do Conselho Federal de Medicina (CFM), que
desde a publicação, em julho
de 2021 que permite o uso
de óvulos de parentes, de até
quarto grau, para gerar bebês
por meio de reprodução assistida.
Os primeiros bebês a serem concebidos depois da publicação da norma são os gêmeos Marc e Maia, filhos do
casal Robert e Gustavo. As
crianças, que estão com dois
meses de vida, são o motivo
da alegria dos pais.
“É um prazer gigantesco,
tem sido o momento mais especial da nossa vida. Tem momentos de desespero também:
na hora que os dois começam
a chorar e às vezes a gente
não sabe o que fazer, aí tenta
uma coisa, tenta outra, dá o
leite, troca fralda, até conseguir
alinhar. Mas tirando isso, é
uma rotina muito animada, é
muito gostoso”, diz o engenheiro Gustavo Catunda de
Rezende.
A relação com a prima continua o mesmo. “A gente se
fala praticamente todos os dias.
Infelizmente a gente mudou
para São Paulo, ela está em
Brasília. Mas em breve ela deve
vir visitar a gente, visitar os
bebês. É um prazer gigantesco,
mas é sempre bom lembrar
que barriga solidária não configura mudança em arranjo

lução dos modelos familiares
e evolução do perfil sociológico”, afirma o médico.

Procedimento

Os primeiros bebês concebidos depois da norma são os gêmeos Marc e Maia, filhos de Robert e Gustavo
familiar. Então a relação dela
com os meus filhos é a mesma
se tivesse nascido do meu próprio útero, então ela é tia ou
prima dos bebês, como elas
preferirem”, disse Gustavo.
O casal de engenheiros e
criadores de conteúdo montou no Instagram o perfil
@2depais para compartilhar
todo o processo de fertilização
in vitro, gestação, parto e os
melhores momentos da vida
de Marc e Maya.

Mudança

Antes da atualização desta
resolução, só era permitido
aos casais homoafetivos do
sexo feminino a gestação
compartilhada, onde uma das
mulheres captava os óvulos
e a outra gestava, com espermatozoides doados. “Na resolução de 2021 entrou o entendimento de que casais do
sexo masculino tem essa total
liberdade. Mas, no caso do

casal masculino, não pode ser
embriões provenientes de espermatozoides de um e de
outro, tem que ser de um ou
de outro, porque a carga genética precisa ser conhecida”,
explica a médica especialista
em reprodução assistida na
Huntington Medicina Reprodutiva, Thais Domingues.
A resolução diz que “Na
eventualidade de embriões
formados de doadores distintos, a transferência embrionária deverá ser realizada
com embriões de uma única
origem para a segurança da
prole e rastreabilidade”.

Avanço

Membro da Câmara Técnica
do CFM que se dedica ao tema
da reprodução assistida e expresidente da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida,
o médico Adelino Amaral Silva,
especialista em Reprodução
Humana Assistida pela Fede-

ração Brasileira de Ginecologia
e Obstetrícia (FEBRASGO), considera a atualização da resolução um avanço.
O casal usou o material
genético de Robert, o óvulo
da irmã de Gustavo e o ventre
da prima de Gustavo, que
carregou os gêmeos durante
as 35 semanas de gestação.
“A resolução veio acompanhar a evolução dos modelos
de família. A união homoafetiva já é uma entidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, é totalmente legal.
O CFM tinha realmente que
legislar em prol desses casais.
Isso foi uma proposta que
saiu da câmara técnica de maneira que você não discrimine, que inclua e assim tenha
direito a fazer a sua família.
Eu considero um avanço. Nos
últimos dez anos o conselho
vem sempre na vanguarda
para aperfeiçoar as suas resoluções de acordo com a evo-

Existem cinco técnicas de
reprodução assistida, entre
elas a fertilização in vitro (FIV),
opção utilizada para os casais
homoafetivos. A FIV segue as
seguintes etapas: cerca de dez
dias depois da menstruação
é feita uma medicação subcutânea, que é uma injeção
na barriga para fazer os folículos crescerem, chamada estimulação ovariana.
“Então no último dia, que
seria perto do dia ovulatório
normal da mulher, a gente retira
os óvulos por via vaginal e esses
óvulos são fertilizados com sêmen de doador, no caso do casal
do sexo feminino, e depois de
cinco dias são formados os blastócitos [células primordiais do
embrião]. Se não tiver indicação
de congelamento, eles podem
ser introduzidos já na mulher,
que pode ser tanto naquela que
retirou os óvulos, quanto na
outra, se ela tiver feito o preparo
do útero para receber os embriões”, explica a médica.
Para os casais homoafetivos
formados por homens, quem
faz essa retirada de óvulos é
uma doadora. Já a gestante de
substituição deve pertencer à
família de um dos parceiros
em grau de parentesco consanguíneo até o quarto grau,
desde que não ocorra a consanguinidade. Além desse vínculo, a cedente deve ter pelo
menos um filho vivo. No Brasil,
não é permitida a “barriga de
aluguel”, ou seja, a cessão temporária do útero não pode ter
caráter lucrativo.
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Vacinação contra Inﬂuenza
tem baixa adesão na Capital
Com apenas 23% da
população imunizada, a
Saúde alerta para baixa
cobertura vacinal, o que
pode gerar surtos da
doença no Estado
Daniell Alves
Segundo a Secretaria Municipal
de Saúde (SMS), a taxa geral de vacinação contra a Influenza (gripe) em
Goiânia é de cerca de 23%, mas o recomendado pelo Ministério da Saúde
(MS) é imunizar 90% das pessoas incluídas nos grupos prioritários, entre
idosos, trabalhadores da saúde, puérperas, gestantes e professores. A
baixa adesão tem preocupado autoridades da saúde, uma vez que o déficit vacinal pode acarretar em surtos.
No último sábado (30), a SMS disponibilizou 66 pontos para o dia D
de vacinação contra Influenza e sarampo. O objetivo da ação é mobilizar todos os grupos prioritários para
imunização com as duas vacinas.
No caso da Influenza, além dos idosos, trabalhadores da saúde, gestantes e puérperas (que já estão sendo
imunizados), podem se vacinar:
crianças de seis meses a menores
de 05 anos (04 anos, 11 meses e 29
dias), professores, indígenas, pessoas
com comorbidades e deficiência permanente, Forças Armadas, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, adolescentes e jovens
de 12 a 21 anos de idade sob medidas
socioeducativas, dentre outros.
Dentro do grupo de comorbidades, estão incluídos os imunossuprimidos, que precisam apresentar
qualquer comprovante, como receita
e relatório médico para serem vacinados. Já no caso do sarampo, além
dos trabalhadores da saúde, passam
a ser vacinadas também as crianças
de seis meses a menores de 05 anos.
A campanha para todos os grupos
segue até o dia 03 de junho. “A partir
desta data, a vacinação será aberta
para toda população”, informa o secretário Durval Pedroso.

Sarampo

A superintendente de Vigilância
em Saúde da Secretaria de Estado
da Saúde (SES-GO), Flúvia Amorim,
destaca que o sarampo é altamente
transmissível, podendo causar sérias
complicações e evoluir para morte.
A transmissão pode ocorrer por dispersão de gotículas com partículas
virais no ar, principalmente em ambientes fechados, como creches, escolas, clínicas e meios de transporte,
como ônibus, navios e aviões.
“A campanha de vacinação contra
o sarampo é uma estratégia que tem
como objetivo resgatar menores de
5 anos ainda não vacinados e corrigir falhas primárias da vacinação,
reduzindo grandes grupos de suscetíveis”, destaca Flúvia.
Em agosto de 2019, o registro de
cinco casos confirmados de sarampo
em Goiás restabeleceu a cadeia de
transmissão da doença após 20 anos
sem a circulação do vírus. Esse surto
se estendeu de agosto de 2019 a
março de 2020, quando foi registrado
um total de 20 casos da doença, em
Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Posse e Rialma. Em 2021, foram
notificados no Estado 25 casos suspeitos de sarampo, todos descartados, e em 2022 foram notificados 2
casos, também descartados.

Sintomas

De acordo com a SES, o vírus pode
ser transmitido seis dias antes e quatro
dias após o aparecimento do exantema (manchas vermelhas na pele). Os
sintomas clássicos são febre alta, exantema maculopapular generalizado,
tosse, coriza, conjuntivite e manchas
brancas que aparecem na mucosa
oral, antecedendo ao exantema.

A campanha de vacinação contra a doença para todos os grupos segue até o dia 3 de junho
dos grupos elegíveis”, aponta.

Adiamento

A Secretaria recomenda o adiamento da vacinação contra a influenza
nas pessoas com quadro sugestivo
de infecção pela Covid-19 em atividade, para evitar confusão com outros
diagnósticos diferenciais. A vacinação
deve ser adiada até a melhora clínica
do quadro agudo e ausência de febre.
As vacinas contra a Covid-19 e a
influenza poderão ser administradas
de maneira simultânea ou com qualquer intervalo, na população a partir
de 12 anos de idade. No entanto, para
crianças de 5 a 11 anos de idade,
deve ser respeitado um intervalo mínimo de 15 dias entre os imunizantes.

Documentação

A doença causa mais gravidade em gestantes do que em mulheres em idade fértil

coMPlicaçÕes
Alguns casos podem evoluir com complicações, especialmente em indivíduos
com doença crônica, idosos e crianças
menores de 2 anos, o que acarreta elevados níveis de morbimortalidade.
As complicações mais comuns são:
2 pneumonia bacteriana e por outros vírus;
2 sinusite;
2 otite;
2 desidratação;
2 piora das doenças crônicas;
2 pneumonia primária por influenza, que
ocorre predominantemente em pessoas
com doenças cardiovasculares (especialmente doença reumática com estenose mitral) ou em mulheres grávidas.
trAtAmento
De acordo com o Protocolo de tratamento de Influenza 2017, do ministério
da Saúde, o uso do antiviral Fosfato de
oseltamivir está indicado para todos
os casos de Síndrome respiratória
Aguda Grave (SrAG) e casos de Síndrome Gripal (SG) com condições ou
fatores de risco para complicações. o
início do tratamento deve ocorrer preferencialmente nas primeiras 48 horas
após o início dos sintomas.

“A vacina trivalente é segura e
protege contra os vírus da influenza
A (H1N1 e H3N2) e influenza B. A
detecção de anticorpos protetores

Condições e fatores de risco para complicações, com indicação de tratamento:
2 Grávidas em qualquer idade gestacional;
2 Puérperas até duas semanas após o
parto (incluindo as que tiveram aborto
ou perda fetal);
2 Adultos ≥ 60 anos;
2 Crianças < 5 anos (sendo que o maior
risco de hospitalização é em menores
de 2 anos, especialmente as menores
de 6 meses com maior taxa de mortalidade);
2 População indígena aldeada ou com dificuldade de acesso;
2 Pneumopatias (incluindo asma);
meDIDAS PreVentIVAS PArA GeStAnteS
A gripe (influenza) causa mais gravidade
em gestantes do que em mulheres em
idade fértil e que não estão grávidas. As
mudanças no sistema imunológico, circulatório e pulmonar durante a gravidez faz
com que as gestantes sejam mais propensas às complicações por influenza,
entre estas complicações pode estar associado o trabalho de parto prematuro,
assim como hospitalização, e óbito. (especial para o Hoje).
Fonte: mInIStÉrIo DA SAÚDe

se dá entre duas e três semanas
após a vacinação, e apresenta, geralmente, duração de seis a 12 meses.
A meta é vacinar, no mínimo, 90%

Pessoas com idade acima de 12
anos que quiserem se vacinar contra
Covid-19 precisam apresentar documento com foto, comprovantes
de vacinação e endereço. As crianças
terão que mostrar obrigatoriamente
o Cartão de Vacinação, um documento e o comprovante de endereço.
Os pais que não puderem acompanhar os filhos precisam preencher
autorização para que outras pessoas
acompanhem a criança. O documento está disponível na página do ImunizaGyn no site da Prefeitura de
Goiânia (www.goiania.go.gov.br).
Já para Influenza, que é dose única, as pessoas com idade acima de
60 anos precisam apresentar documento com foto e comprovante de
endereço. Os profissionais da saúde
precisam comprovar atuação na área,
como crachá, contracheque ou declaração da empresa. Já as gestantes
e puérperas, devem apresentar documento de identificação com foto,
CPF ou Cartão SUS, comprovante de
endereço, além do comprovante da
gestação ou do parto, em 45 dias,
como, por exemplo, os exames BetaHCG ou Ultrassonografia.

Influenza

Segundo a Organização Mundial
da Saúde (OMS), a influenza é uma
infecção respiratória aguda causada
por diferentes vírus. Os sinais e sintomas da doença são muito variáveis,
podendo ocorrer desde a infecção
assintomática até formas graves que
podem até mesmo causar a morte.
Os quadros graves ocorrem com
maior frequência nos indivíduos que
apresentam fatores ou condições de
risco para as complicações da infecção. E mais: a gravidade da doença
é maior quando surgem cepas pandêmicas para as quais a população
tem pouca ou nenhuma imunidade.
(Especial para O Hoje)
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Operação de evacuação de
Mariupol está em andamento
Informação foi
confirmada pela
Cruz Vermelha.
Segundo
comandantes do
batalhão
ucraniano, os civis
criaram uma rota
de fuga para
Zaporizhia
O Comitê Internacional da
Cruz Vermelha (CICV) está trabalhando com a Organização
das Nações Unidas (ONU) em
uma operação para retirar as
pessoas de Mariupol e da usina
siderúrgica Azovstal sitiada,
segundo comunicado da entidade. “O CICV confirma que
uma operação de passagem
segura está em andamento,
em coordenação com a ONU
e as partes em conflito. O comboio de evacuação de civis começou em 29 de abril, percorreu cerca de 230 quilômetros
e chegou à usina de Mariupol
na manhã de sábado, hora local, segundo o comunicado.
“O CICV insiste no fato de
que nenhum detalhe pode ser
compartilhado até que a situação permita, pois isso pode
comprometer seriamente a segurança dos civis e do comboio.
Autoridades locais relevantes
estão se comunicando com os
civis sobre detalhes práticos”.
O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmou
pelas redes sociais neste domingo (1º) que a “evacuação
de civis de Azovstal começou”.

Fumaça sobe acima da planta da usina siderúrgica Azovstal, em Mariupol
“O 1º grupo de cerca de
100 pessoas já se dirige para
a zona controlada”, acrescentou Zelensky.
“A evacuação de civis de
Azovstal começou. O 1º grupo
de cerca de 100 pessoas já se
dirige para a área controlada.
Amanhã vamos encontrá-los
em Zaporizhzhia. Gratidão a
nossa equipe! Agora eles, juntamente com a #ONU, estão
trabalhando na evacuação de
outros civis da usina.”
O conselho da cidade de
Mariupol disse no domingo
que havia uma “chance” de
evacuar civis da cidade sitiada de Mariupol.

O Conselho solicitou que
as pessoas se reunissem às
16h na hora local (às 10h de
Brasília) perto de um centro
comercial chamado “Port
City”, a fim de evacuá-los para
a região sul de Zaporizhzhia.
“Se você tem parentes ou
conhecidos em Mariupol, tente contatá-los de todas as maneiras. Ligue, mande mensagem e diga que é possível ir a
Zaporozhzhia, onde é seguro”,
disse o Conselho pelo Telegram. “Oramos para que tudo
funcione”, complementou.
Um canal local do Telegram disse anteriormente que
até as 15h, em hora local, um

“corredor verde” estaria aberto para os cidadãos que desejam entrar em território
“controlado pelo inimigo no
distrito de Kamensky”.
Há cerca de 100 mil pessoas ainda em Mariupol, embora a maior parte da cidade
tenha sido severamente danificada por semanas de bombardeios e ataques aéreos das
forças russas.
Mariupol é o lar da siderúrgica Azovstal, que foi submetida a intenso bombardeio
russo nas últimas semanas.
Acredita-se que centenas de
pessoas, dezenas delas feridas, estejam dentro do com-

plexo siderúrgico.
No domingo, agências de
notícias estatais russas disseram que 46 civis foram evacuados das proximidades da
usina, citando o Ministério
da Defesa russo.
Seus relatórios seguiram
comentários de um comandante ucraniano que está dentro da fábrica, afirmando que
alguns civis foram evacuados
da siderúrgica após a introdução de um cessar-fogo.
Esperava-se que esses civis,
todos mulheres e crianças, fossem para o “destino acordado”
de Zaporizhzhia, disse o capitão Svyatoslav Palamar.

UCRÂNIA

DINAMARCA

Guerra é “regressão
macabra da
humanidade”,
diz o papa Francisco
Caça Su-24M da Força Aérea Russa (imagem de arquivo)

Membro da OTAN diz que avião
russo violou seu espaço aéreo
Um avião de reconhecimento russo violou o espaço
aéreo da Dinamarca, informou o ministro de relações
exteriores do país, Jeppe Kofod, em nota publicada em
sua página oficial do Twitter,
neste domingo (1º).
Kofod disse que o embaixador russo foi convocado

para explicar nesta segundafeira o acontecimento, que
chamou de “inaceitável” e “extremamente preocupante”.
“O embaixador russo foi
convocado para conversas no
Ministério das Relações Exteriores amanhã. Outra violação russa do espaço aéreo
dinamarquês. Isso é comple-

tamente inaceitável e extremamente preocupante na situação atual”.
Violações semelhantes foram registradas pela Suécia
na semana passada e em abril.
Ao contrário da Dinamarca,
porém, o país não é membro
da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte).

dade de mais alto escalão dos
EUA a viajar à Ucrânia desde
o início da guerra travada pela
Rússia, em 24 de fevereiro.
"Nossa delegação viajou a
Kiev para enviar uma mensagem inequívoca e retumbante
para o mundo todo: os Estados
Unidos estão firmemente com
a Ucrânia", disse a democrata
em comunicado divulgado nes-

te domingo (01/05).
A presidente da Câmara
disse que a visita dos americanos visava "agradecer (aos
ucranianos) por sua luta pela
liberdade". "Estamos na fronteira da liberdade e sua luta
é uma luta de todos. Nosso
compromisso é estar com vocês até que a luta termine",
acrescentou Pelosi.

EXPRESSA
A presidente da Câmara
dos Deputados dos Estados
Unidos, Nancy Pelosi, reuniu-se com o presidente da
Ucrânia, Volodimir Zelenski,
durante uma visita surpresa
a Kiev.
Segunda na linha de sucessão à presidência americana
depois da vice-presidente Kamala Harris, Pelosi é a autori-

O papa Francisco descreveu neste domingo
(01/05) a guerra na Ucrânia como uma "regressão
macabra da humanidade"
que o faz "sofrer e chorar". Ele pediu ainda a
instalação de corredores
humanitários para retirar
os ucranianos que estão
presos em Mariupol.
Dirigindo-se a milhares de fiéis na praça de
São Pedro, no Vaticano,
para sua oração do meiodia, Francisco voltou a
fazer críticas veladas à
Rússia. Ele ainda pediu
orações de um mês pela
paz na Ucrânia – no catolicismo romano, o mês
de maio é dedicado a Maria, mãe de Deus.
"Meus pensamentos
vão imediatamente para
a cidade ucraniana de
Mariupol, cidade de Maria, barbaramente bombardeada e destruída",
disse o pontífice sobre a
cidade portuária no sudeste da Ucrânia, sob controle majoritariamente
russo, que foi nomeada
em homenagem a Maria.
Francisco pediu corredores humanitários segu-

ros para evacuar a siderúrgica Azovstal, em Mariupol, onde tropas e civis
se abrigam da ofensiva
russa. Neste domingo, a
ONU informou que está
realizando uma "operação
de passagem segura" para
os civis presos em Azovstal, em coordenação com
o Comitê Internacional da
Cruz Vermelha, a Rússia
e a Ucrânia.
Em sua oração, o papa
também questionou se
todo o possível está sendo
feito para pôr fim à guerra por meio do diálogo.
"Enquanto assistimos
a uma regressão macabra
da humanidade, me pergunto, junto a muitas outras pessoas angustiadas,
se a paz está realmente
sendo procurada, se realmente há uma vontade
de evitar uma escalada
militar e verbal contínua,
se tudo está sendo feito
para silenciar as armas",
declarou o pontífice.
Ele ainda pediu a seus
ouvintes para que "não
cedam à lógica da violência, à espiral perversa das
armas", e sim escolham
um caminho do diálogo.
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Viagem de sabor
Fruto goiano e patrimônio cultural da região vira coringa em prato tipicamente italiano, o risoto
Elysia Cardoso
O risoto, prato tipicamente italiano, surgiu no século XI,
na Lombardia, uma província ao norte da Itália. Literalmente,
a palavra risoto significa ‘pequeno arroz’. Apesar de não ser
um prato brasileiro, a receita é bastante apreciada no Brasil,
com diversas combinações de sabores e ingredientes. E você
já pensou em dar um ar regional para essa iguaria?
Como patrimônio de Goiás, o pequi é o símbolo do Cerrado
e pode ser um elemento coringa na cozinha ao se transformar
em risoto, além das várias possibilidades já famosas com o
fruto, como no meio do frango ou recheio de pastel. Mesmo
com sabor marcante, o pequi pode ter nuances delicadas
nesse tipo de composição, agradando até os mais criteriosos
em relação ao aroma e paladar do queridinho dos goianos.

O ouro do cerrado

O pequi é uma fruta do tamanho de uma pequena laranja,
de cor verde, que nos meses de janeiro a abril confere ao
cerrado um perfume bastante agradável. Perfume, este, que
atrai uma grande variedade de animais: insetos, pássaros,
roedores, pacas, veados, preás, tatus e, é claro, o homem!
Muita gente se desloca para apanhar o pequi, que se desprende
facilmente dos ramos de suas árvores, os pequizeiros.
O fruto permanece sempre da mesma cor, não importa se
verde ou maduro. Mas, como saber quando o pequi está
pronto para ser saboreado? A resposta é através da casca!
Quando o fruto está maduro, sua casca amolece. Abrindo-a,
encontramos de uma a quatro amêndoas, envolvidas por
uma saborosa polpa, que pode ser amarela, branca ou rosa.
É preciso tomar muito cuidado ao comer o pequi, porque no
seu caroço existem espinhos bem finos e penetrantes, que
podem machucar sua boca ao mastiga-lo.
Nativo do Cerrado brasileiro, o pequi é um fruto de casca
verde-escura que possui espinhos no caroço (debaixo da
polpa) e se destaca por ser altamente nutritivo. Seu nome,
inclusive, vem do tupi e significa 'pele espinhenta'. Além de
ser muito usado no preparo de sucos, mousses e doces nordestinos, essa fruta é rica em vitaminas, antioxidantes e
pode fortalecer bastante a imunidade.
Um dos principais benefícios do pequi é que ele possui
um alto teor de vitaminas A, C e antioxidantes, que contribuem
diretamente para o sistema de defesa do corpo. O betacaroteno
presente na fruta, em especial, é um tipo de pigmento que, a
longo prazo, faz bem para a saúde da pele e do sistema cardiovascular.
O pequi também se destaca por ser rico em fibras alimentares nutrientes que garantem mais saciedade, contribuem
para o funcionamento do aparato gastrointestinal e auxiliam
no controle do índice glicêmico. Vale destacar que as fibras
também são importantes para o controle do colesterol e ajudam, em conjunto com outros nutrientes, a fortalecer a imunidade do corpo.
Entusiasta da cultura regional de Goiás, o empresário e
influencer Evandro Duarte, mais conhecido por Vandim,
ensina como fazer o prato de alta gastronomia junto ao
pequi, colocando a culinária goiana em prática e evidência.
(Especial para O Hoje)

Empresário e influencer Evandro Duarte, mais conhecido por Vandim ensina a fazer risoto de pequi

receita
InGreDIenteS:

moDo De PrePAro:

2 1 caixa de creme de leite

em uma panela derreta ligeiramente
três colheres de sopa de manteiga
junto com a cebola e o alho. Adicione 1
½ xícara de arroz arbóreo e refogue
por um minuto. Adicione uma concha
do caldo fervendo e mexa bem. Junte
150 gramas de polpa de pequi em conserva, picado grosseiramente. Por último, adicione ½ xícara branco seco.
Acrescente 1 caixa de creme de leite e
50 gramas de mussarela ou queijo parmesão e mexa bem. Coloque sal e adicione pimenta à vontade. Polvilhe por
cima 50 gramas do restante do queijo.
Desligue o fogo e sirva a seguir.

2 1 ½ de xícara de arroz arbóreo
2 150

gramas de polpa de pequi em conserva picado
2 1 cebola picada
2 Alho picado
2 Pimenta à vontade
2 100 gramas de mussarela ralada ou parmesão
2 ½ xícara de vinho branco seco
2 2 xícaras de água
2 2 tabletes de caldo de legumes
2 3 colheres de sopa de manteiga
Para o caldo:
Ferva as 2 xícaras de água em uma panela. Adicione
o caldo da conserva de pequi. Acrescente os dois sachês de caldo de legumes.
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LIVRARIA
t

Morte de forma
leve e lúdica

Educadora transformou a dor após a morte da mãe em
combustível para ensinar as crianças sobre a dor do luto

O show reforça o objetivo do artista de transformar uma
sociedade desigual

O rap no
metaverso
Emicida faz show inédito dentro
do popular jogo online Fortnite
Lanna Oliveira
Emicida já lotou casas
de Sul a Norte e, agora, está
prestes a aumentar a lista
de territórios para onde já
levou seu som e a cultura
brasileira. No último dia
29, , o rapper paulistano
estreou um show inédito
dentro do popular jogo online Fortnite, disponibilizado globalmente. A experiência faz parte da Série
‘Onda Sonora’, uma celebração da música e dos artistas de todo o mundo, com
cantor sendo o primeiro
brasileiro a participar. O
show reforça o objetivo do
artista de transformar uma
sociedade desigual.
A experiência vai além
do jogo: o público poderá
assistir em 15 cinemas Cinemark e também haverá
uma linha de roupas com
tema Fortnite. "Vejo a oportunidade de criar essa experiência no Fortnite como
algo muito especial. Além
de sermos fãs do jogo, eu
e o pessoal do Laboratório
Fantasma somos contadores de histórias que transformam a realidade. Poder
fazer isso nessa nova perspectiva, no jogo, é algo que
nos move. Será histórico
poder levar nossa história
e cultura brasileira, por
meio do rap, aos quatro
cantos do mundo”, comenta Emicida.
A apresentação contará
a história do rapper, e passará por cenários que dialogam diretamente com sua
trajetória, não apenas
criando uma conexão com
seus fãs, mas também contextualizando para que o
conheçam mundo afora, já
que o jogo rompe as fronteiras geográficas. Com

uma linguagem inovadora
e disruptiva, unindo o que
há de mais moderno do
ponto de vista da produção
de conteúdo e captura de
movimento, a experiência
trará uma performance
inédita entre o verdadeiro
Emicida e seu avatar 3D.
"Ao longo desses 13
anos, contribuímos para
elevar o respeito à cultura
periférica dentro da música, moda e entretenimento.
Estou muito feliz e realizado por poder ser uma
empresa que vem da periferia de São Paulo e poder
contribuir com uma experiência que marca parte
do que é o futuro do entretenimento. Prova que
quando nos conectamos
pelo nosso propósito, podemos chegar mais longe
e transformar vidas. Essa
parceria com o Fortnite só
reforça esse movimento estratégico da nossa parte.",
comenta Evandro Fióti, irmão e sócio de Emicida.
“Sempre que expandimos nossa linguagem e negócios de forma pioneira
para outras plataformas,
buscamos influenciar positivamente o mundo, com
os valores da cultura negra
e do hip hop. É possível
impactar a sociedade de
forma positiva e contribuir
para a construção de um
mundo melhor. É possível
mudar o ambiente por
meio da música, independente da plataforma, e colocando a cultura como
uma importante forma de
impacto social, seja por
meio de um disco, um livro, um desfile de moda
ou dentro de um game. É
isso que a Laboratório Fantasma faz”, completa. (Especial para O Hoje)

“Mamãe, cadê a vovó?
Eu tô com saudade”. Essas
frases fizeram parte da história da educadora parental
Prisla Tranjan após a morte
de sua mãe durante a pandemia de Coronavírus. Além
da dor que sentia, ela precisava explicar ao filho Joaquim, à época com 2 anos e
meio, porque eles não viam
mais a avó e porque ela
passava o dia chorando.
Para dar vasão a esse sentimento amargo, ela resolveu
escrever um livro que conta
essa metamorfose da vida.
Foi assim que nasceu ‘Todo
Mundo Vira Borboleta’.
‘Todo Mundo Vira Borboleta’ ensina, de forma lúdica, leve e divertida a criança o ciclo da vida pelo qual
todos nós, um dia, iremos
passar. Falar de luto e perdas
na vida estando distante do
que esse sentimento representa é mais fácil do que
quando o vivemos no momento presente. Prisla usou
seu conhecimento como educadora para trazer mais que
um desabafo, mas ensinamento às futuras gerações
de que a morte faz parte da
vida e que, independente da
crença, tudo que passamos
em vida são transformações.
“A dificuldade dos adultos
de conviver e encararem a
morte é passada para os filhos. Para a criança, é como
se o parente estivesse ‘dormindo’ ou ‘viajando’, e ela
acha que um dia ele voltará.
Conversar abertamente e explicar essa ‘passagem’ ajuda

a evitar traumas nas crianças.“ – Prisla Tranjan, educadora parental e escritora
‘Todo Mundo Vira Borboleta’ fala da metamorfose da
vida, com alusão à vida da
lagarta que vira borboleta. A
associação é importante para
a criança aprender que a vida
trará mudanças o tempo todo,
sejam elas dolorosas, alegres,
tristes e até dignas de celebração. Podemos achar que
as crianças não entenderão
certos assuntos, mas a capacidade de compreensão delas
vai muito além do que muitos
pais imaginam.
Sobretudo no momento
da pandemia em que o mundo ainda se encontra, é importante trazer o tema do
luto para dentro de casa e
explicar à criança que a vida
irá nos reservar momentos
como esse. “Por mais doloroso
que seja falar de morte com
uma criança, o importante e

explicar o sentido da ausência
que aquela pessoa terá a partir de então na vida da família. Falar sobre a saudade, a
passagem e, principalmente,
acolher o coração partido
dela“, explica a educadora.

Autora

Prisla Tranjan é mãe do
Joaquim e da Ágata. Tornouse mãe no último semestre
da faculdade de Direito, terminou os estudos e, já imersa
no universo da maternidade,
buscou estudar Criação e Comunicação Consciente entre
pais e filhos. Formou-se como
Consultora Parental em Criação e Comunicação Consciente. Possui um Grupo de Apoio
Materno digital com mais de
100 mães do Brasil. Tem
como um de seus objetivos
facilitar o dia a dia entre
pais e filhos, trazendo uma
nova metodologia inspirada
na Disciplina Positiva.

Para dar vasão ao sentimento amargo da morte, Prisla Tranjan resolveu escrever um livro que
conta essa metamorfose da vida

RESUMO De NoVelAS
t
o Clone
o delegado incrimina Mel,
Nando e regininha como os
mandantes do assalto. Mel
nega. Maysa abraça a filha.
clarice desmonta ao receber
o telefonema da delegacia.
Alicinha banca a compreensiva
quando roger termina tudo
com ela. clarice desmarca o
compromisso com roger sem
explicar. lurdes manda que
deixem a filha regininha presa. Ali inventa que Mohamed
e Zuleika tiveram a mesma
ama de leite.

Quanto Mais Vida, Melhor
Flávia estranha o comportamento de Paula depois de
a empresária saber a verdade
sobre a filha. tina decide sair
com roni, e Neném não gosta. celina afirma a Daniel que
Guilherme precisa ser interditado. Neném convence
Nedda a não aceitar dinheiro
de roni. Flávia diz que não
perdoará sua mãe, e Paula
fica arrasada. cora vê roni
se divertir com tina. Guilherme pede para rose manter
o segredo.

amanhã é para sempre
Bárbara promete um milhão de dólares a Plutarco
caso ele a ajude a extorquir
da família elizalde o dinheiro
do resgate e ele aceita. liliana
chega à clínica psiquiátrica.
Um dos funcionários de Artêmio Bravo percebe que ela
está na clínica e a leva até a
casa de Artêmio. Por ordem
de Bárbara, Plutarco telefona
para Gonçalo e exige o dinheiro do resgate.Aníbal fica
furioso ao saber o que aconteceu entre camilo.

Mar de amor
No quarto abandonado,
quando Simona leva comida
para estrela. ela se aproveita
de um descuido, a empurra,
e sai correndo do cativeiro.
estrela está tentando fugir,
mas leon percebe e manda
um cão atacá-la, estrela assustada acaba entrando novamente no quarto. Simona
joga água gelada em estrela,
pois ela está com uma febre
muito alta, leon diz a Simona
que se estrela morrer, será
melhor.

Pantanal
Jove consegue convencer
Juma a deixar que ele frequente sua casa. Madeleine
decide manter Zaquieu na
mansão. Juma fala de Jove
para Muda. Zaquieu ajuda Madeleine com sua nova live.
Guta sente ciúmes de Juma e
discute com Jove. Nayara
abandona seu emprego para
trabalhar com Madeleine. tadeu vê Guta chorando e culpa
Jove. Jove compara José leôncio com o Velho do rio. Guta
dá um ultimato em tenório.
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AGENDA cUltUrAl
t

série inglesa
Voltar no tempo pode ser
coisa que só acontece em filmes de ficção científica com
máquinas enormes de teletransporte, mas este não é o
caso da série inglesa ‘Ashes

início às 19h30, no canal do
Youtube da artista. Quando:
Segunda-feira (2). onde: youtube.com/reginajardimcantora. horário: 19h30.

A cantora goiana Regina Jardim convida o público para assistir
ao show ‘Caminhos que Encantam’ nesta segunda-feira (2)
to Ashes’. com 8 episódios,
de aproximadamente uma
hora cada, a primeira temporada da série estreia, com
exclusividade, na plataforma
Petra Belas Artes À la carte
hoje (2). Produzida pela Kudos
Film & television e transmitida originalmente pela BBc
one em 2008, ‘Ashes to Ashes’
é um spin-off da série ‘life
on Mars’ (2006). Quando: Segunda-feira (2). onde: belasartesalacarte.com.br.
Músicas que marcaram
A cantora goiana regina
Jardim convida o público a

reviver músicas que influenciaram e marcaram a trajetória de muitos artistas brasileiros em um show virtual
intimista que leva o nome
de ‘caminhos que encantam’, nesta segunda-feira
(2). Acompanhada pelo violonista elson Araújo, ela interpreta canções de Dorival
caymmi, João Só, Dominguinhos, roberto carlos, tom
Jobim, chico Buarque, raimundo Fagner, Pedro caetano, Arnaldo Passos / Geraldo Pereira, cartola e lupicínio rodrigues / Felisberto
Martins. A transmissão tem

sonho realizado
o cantor sertanejo Marcos
Bisioli se uniu ao goiano Vini,
dando início a dupla Vini e
Bisioli. A nova dupla grava
hoje (2), o primeiro DVD, ‘Dois
Sonhos Se tornando realidade’, que conta com as participações de George henrique & rodrigo, Ph & Michel
e cléber & cauan. A gravação ao vivo é no tatu Bola,
localizado no Setor Marista,
em Goiânia. Marcos Bisioli
conta com mais de 15 mil
visualizações no Youtube.
Já Vini Matos tem dez anos
de carreira solo. Juntos, a
dupla lança novas músicas
como ‘chorei na ligação’ e
‘cativeiro’. o estilo sertanejo
e com pegada de sofrência,
podem ser conferidas em
todas as plataformas de
streaming. Quando: Segunda-feira (2). onde: Al. cel.
eugênio Jardim, Nº 184, Setor Marista – Goiânia.

Tributo a Ayrton Senna

A produção resgata o começo da carreira no kart e a enorme
percepção que Senna tinha nas pistas de corrida
em alta velocidade, contra
o muro. A trágica batida encerrou a vida do esportista
e a esperança de milhares
de brasileiros que acordavam cedo nas manhãs de
domingo apenas para acompanhar as conquistas do astro e comemorar vitórias,
recordes e títulos em autódromos como o de Mônaco.
Com dez edições de 25 minutos, o programa traz uma
perspectiva intimista, emocionante e reveladora sobre
os bastidores da rotina de

Ayrton Senna da Silva. Para
contar a trajetória e celebrar
o legado deixado por ele, a
atração reúne cerca de 60
entrevistas com diversas pessoas que conviveram com o
piloto que faleceu novo, com
apenas 34 anos de idade.
A produção destaca, principalmente, aspectos vividos
do Senna fora dos circuitos.
O seriado em cartaz na programação da emissora pública é inspirado na obra do
jornalista Ernesto Rodrigues,
também biógrafo do atleta.

Ele transforma as páginas
de seu livro e recupera momentos pessoais e feitos da
carreira profissional de Ayrton Senna.
Para redigir o livro e, depois, dirigir a série, o autor
entrevistou pilotos e ex-pilotos, correspondentes internacionais, pessoas que
trabalhavam diretamente
com Senna, artistas e personalidades da mídia. Amigos, admiradores e companheiros de pista recordam
histórias curiosas e divertidas. O arquivo é enriquecido
com imagens de acervo em
alta resolução de diversos
acontecimentos expressivos.
Obstinado por ganhar
disputas, Senna marcou época, sua garra e talento atravessam gerações. O público
hoje em dia pode conferir
nas redes sociais trechos de
provas com manobras espantosas e ultrapassagens
incríveis do brasileiro que
fez o fechado mundo da Fórmula 1 se render à emoção
de suas conquistas.

CELEBRIDADES
Gabriel Medina é flagrado
beijando a modelo Gabriela
Versiani em Camarote da
sapucaí
Gabriel Medina já superou o fim do seu casamento
com Yasmin Brunet. o surfista foi visto, na noite deste
sábado (30), aos beijos com
a modelo Gabriela Versiani.
os dois foram filmados na
pista de dança de um camarote da Sapucaí, no rio, durante o Desfile das campeãs.
Gabriela é ex-namorada de
Kevinho, com quem ficou durante dois anos e terminou
em fevereiro. Vale lembrar
que a própria Yasmin também compareceu aos camarotes da Sapucaí. (igraínne
Marques, Purepeople)
andressa suita curte passeio em aquário com os filhos durante visita ao Rio
de Janeiro
Andressa Suita está no rio
de Janeiro, onde curtiu o Baile
da Vogue nesta sexta-feira
(29), e aproveitou o sábado
ao lado dos filhos, Samuel e
Gabriel. Neste sábado (30), a
modelo levou as crianças ao
aquário da cidade e compartilhou alguns momentos do

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
Algumas coisas que você espera podem não dar certo, mas
isso pode ser uma grande sorte,
portanto não lastime. Você pode
estar inspirando muita confiança
das pessoas à sua volta e pode
estar vivendo um momento de
brilho pessoal. tome uma atitude,
mas não seja ansioso.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
Você pode estar com a mente
inquieta e desatenta. Valerá mais
a pena colocar energia em situações de ajuda ao próximo do que
ficar remoendo problemas que
não têm solução. hoje o dia também pode ser ótimo para leituras
e escrita. Saiba se distanciar um
pouco das coisas do dia a dia.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
o dia pode trazer boas ideias,
além da presença de pessoas queridas. Você pode perceber uma
pessoa próxima paquerando você;
se isso não for o que você deseja,
pode causar certo desconforto.
Para os namorados, o dia pode
ser interessante, cheio de romantismo ou atividades novas.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
Você pode se pegar pensando
em uma pessoa, portanto a paixão
pode te flechar. Além disso, o dia
traz inquietação e energia. Notícias
chegam trazendo mais alegria. É
importante se libertar de carências
emocionais. cuide melhor da sua
saúde e não procrastine.

5

Jennifer Lorenzini/Reuters

A partir desta segunda
(2), a TV Brasil apresenta a
produção ‘Ayrton: Retratos
e Memórias’, sobre um dos
maiores ídolos nacionais do
esporte, o piloto brasileiro
Ayrton Senna. A emissora
pública homenageia o saudoso tricampeão de Fórmula
1 ao exibir o seriado de segunda a sexta, às 18h, com
dois episódios consecutivos.
A atração também está no
app TV Brasil Play.
A série documental vai
ao ar na telinha durante
toda a semana em que se
recorda a morte de um mito
do automobilismo mundial.
Senna morreu em 1º de
maio de 1994, após grave
acidente durante o Grande
Prêmio de San Marino, em
Ímola, na Itália.
O piloto perdeu o controle
de sua Williams enquanto
perseguia o rival da Benetton, o então jovem alemão
Michael Schumacher, novo
talento da categoria. O carro
de Senna passou reto na curva Tamburello até se chocar,

15

HORÓSCOPO
t
Iasmim Kudo

Poetas da periferia
Nesta segunda-feira (2),
os poetas da periferia ganham mais uma edição do
Slam da liga para mostrar
sua produção. Promovido
pela liga Solidária, organização da sociedade civil sem
fins lucrativos da cidade de
São Paulo, o evento é online
e escolhe seis finalistas e um
júri seleciona três vencedores.
esta é a terceira edição do
evento e a exemplo das anteriores, a premiação é em
dinheiro: r$ 500 para o primeiro lugar, r$ 300 para o
segundo e r$ 200 para o terceiro. ele é transmitido pelo
canal da organização no Youtube, às 19h, com apresentação do rapper crônica Mendes. Quando: Segunda-feira
(2). onde: youtube.com/ligasolidaria. horário: 19h.

n

LEÃO
(22/7 - 22/8)
o dia é favorável aos negócios.
Você pode fazer progresso em
algo já iniciado. As emoções podem estar meio radicais, então
tome cuidado com pensamentos
rígidos e obsessivos. Brigas podem acontecer se você não conseguir ser um pouco flexível. Você
pode precisar de liberdade.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
o dia pode trazer desfecho
para alguma situação. tome cuidado com a inflexibilidade, permita que outros deem suas opiniões e saiba ouvir, porque uma
visão mais compreensiva das coisas vai ajudar. É importante mudar
hábitos para ter mais saúde ou
manter uma rotina organizada.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
As relações estão ativadas. Saiba dialogar para haver consenso.
Além disso, você pode conseguir
assumir a liderança ou o controle
por ter uma visão mais inteligente
da situação. Avalie bem as situações, porque pode haver alguma
desfavorável. o dia te desafia a
aprofundar as experiências.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
o dia traz força da concentração para organizar, planejar ou
se livrar de tarefas acumuladas.
Bom dia para fazer planilhas ou
administrar gastos e ganhos. Alguns atrasos podem acontecer,
então tome cuidado para não perder a paciência. Um amigo pode
chegar com uma ajuda.

9

Maiara e Fernando Zor estão noivos novamente:
casal admite compromisso
Maiara, da dupla com Maraísa,
e Fernando Zor, da dupla com
Sorocaba, estão noivos novamente. O casal, que já terminou e reatou pelo menos dez vezes ao longo
de três anos, chegou a ficar noivo
em Dubai, quando o sertanejo
pediu a cantora em casamento
após os dois pularem de paraquedas. Com o término polêmico
na sequência, o compromisso havia se desfeito. Pouco depois de
compartilhar as imagens ao lado
de Maiara e chamá-la de "Minha
noivinha", Fernando Zor passou
a receber uma série de mensagens de fãs apoiando o casal.
(Igraínne Marques, Purepeople)

passeio em suas redes sociais. Nas imagens, é possível
ver as crianças se divertindo
ao lado de amigos enquanto
observavam os peixes nos
reservatórios. Mais tarde, Andressa deixou o copacabana
Palace, onde está hospedada,
e foi flagrada levando os filhos no Shopping leblon.
(laís Fernandes, Purepeople)

arthur aguiar curte 1º
evento após o 'BBB 22' e
troca beijos com a mulher,
Maíra Cardi
Arthur Aguiar enfim está
curtindo um pouco a vida
após vencer o 'BBB 22' com
mais de 60% dos votos. o
ator foi fotografado no show
de luan Santana, em campo
Grande, no Mato Grosso do

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
Ajudas podem chegar de onde
menos se imagina. Saiba ser aberto para receber. Ser diplomático
e justo ajudará muito a levar as
conversas deste dia. tome cuidado
com a tendência a levar tudo para
o lado pessoal. Pode ser necessário abdicar de algo que queria
fazer para ajudar.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
o dia traz conversas difíceis à
tona; é preciso encará-las. Você
pode conseguir organizar muito
da sua vida familiar hoje, se não
procrastinar. Saiba rebater a preguiça. A saúde pode ser um ponto
a ser revisto: cuide melhor de si
mesmo e mude seus hábitos.

;

Sul, com a mulher, Maíra
cardi, com quem trocou beijos na frente das câmeras.
os dois chegaram a posar
ao lado do cantor e da namorada de luan, izabela cunha. essa é a primeira vez
que Arthur aparece em um
evento público com Maíra
após o reality show. (igraínne
Marques, Purepeople)

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
hoje o dia traz agitação e
movimento. Você pode ver notícias agradáveis chegando em
sua direção. Amor e romance
podem ser assuntos que mexerão com a sua cabeça. É importante saber se abrir e não manter
posturas egoístas ou agressivas.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
o dia favorece o descanso e
a reflexão. Você pode ter muita
criatividade e imaginação, conseguindo se organizar para realizar, mas é preciso manter a calma e evitar ansiedades. A família
pode trazer alguma preocupação
ou contrariedades. evite guardar
mágoas e saiba dialogar.

16
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Fissuras do lóbulo da orelha
O uso de
ornamentos
auriculares é uma
prática
multicultural, o
que influencia no
aumento da
incidência de
rasgo na orelha
Lanna Oliveira
A autoestima é parte importante da composição de um
indivíduo, refletindo na área
profissional, emocional, social
e psíquica. É o que enxerga o
médico cirurgião plástico Fernando de Nápole, e com isso
ele entende o papel que exerce
socialmente. Assim, por meio
de intervenções estéticas ele
busca devolver autoconfiança
e apesar de muitos não saberem, fissuras do lóbulo da orelha é um problema simples de
ser resolvido e que ainda causa
muita insegurança. Tirando de
mulheres e homens até o prazer de usar acessórios.
Ao longo da vida buscamos
na estética apoio para a construção da autoestima e faz parte disso investir em roupas,
sapatos e ornamentos que nos
deixem mais bonitos. Mas nunca imaginamos que o uso excessivo de brincos, alargadores
e afins podem causar problemas futuros. O médico Fernando de Nápole diz que é
mais comum do que se imagina as fissuras de lóbulo de orelha. “Considerando a grande

incidência de fissuras de lóbulo
de orelha (FLOs) no mundo
inteiro, é surpreendente a escassez de avaliações objetivas”,
comenta.
Ele explica que existem dois
tipos de fissuras: completas e
incompletas. Nas primeiras, o
lóbulo da orelha fica fissurado,
ou seja, rasgado, até o seu final.
Já na segunda, essa fissura não
vai até o final. Sua ocorrência
é facilitada pelo uso de brincos,
ornamentos tradicionais em
nossa cultura, que não possuem metais puros. O médico
aconselha o uso de brinco de
ouro puro nas pessoas que têm
sensibilidade aos demais metais. “Dessa forma, evitaremos
o processo inflamatório que
ocorre no local”, diz.
Segundo Fernando, é a inflamação que facilita o ‘rasgar’
do lóbulo da orelha. “Sempre
que essa região ficar verme-

Existem dois tipos de
ﬁssuras: completas,
aquelas que são
rasgadas por inteiro
e incompletas, as
quais essas ﬁssuras
não vão até o ﬁnal

lhinha, suspenda imediatamente o uso do brinco e inicie o
uso de anti-inflamatório. Algumas vezes, antibióticos devem
ser prescritos, mas sempre sob
orientação médica”, indica.
Brincos pesados também devem ser evitados. “Estimulamos
o uso do sutiã de brinco para
aliviar o peso no lóbulo da orelha”, complementa. No caso dos
alargadores, também não há
indicação, já que é um procedimento agressivo ao lóbulo.
Após a fissura, como recuperar o lóbulo da orelha? A cirurgia de correção é tecnicamente simples, sendo realizada
sob anestesia local. Complementar à ela, enxerta-se gordura nesse lóbulo para que ele
retorne ao seu aspecto habitual. “Para os meus pacientes
sempre indico procedimentos
que alcancem um resultado
satisfatório e natural, sempre

prezando pela saúde e o bemestar deles. Por isso falo com
segurança que este procedimento é seguro e não é necessário medo ou insegurança”,
tranquiliza o médico.
Após 2 meses, novo furo
pode ser realizado para utilização do brinco adequado.
Muito importante que esse furo
seja realizado sob condições
estéreis, a fim de evitar inflamação e infecção local. Infelizmente, essa cirurgia envolve
uma redução no tamanho do
lóbulo da orelha, o que pode
provocar assimetria em relação ao lado contralateral. Por
isso, evitar essas ocorrências
é sempre a melhor medida.
“Evitar é sempre a melhor medida, mas caso haja, siga as
orientações do seu médico”,
finaliza o cirurgião plástico
Fernando de Nápole. (Especial
para O Hoje)

CINEMA
t
Aparecida: 14h50, 17h. cineflix
Butiti: 14h50, 17h.

esTReias
Jujutsu Kaisen 0 (Gekijouban
Jujutsu Kaisen 0, 2022, Japão).
Duração: 1h45min. Direção:
Sunghoo Park. elenco: Megumi ogata, Kana hanazawa,
Mikako Komatsu. Gênero: Animação, ação, drama, fantasia.
cinemark Flamboyant: 14h30,
15h30, 16h30, 17h, 19h,
19h30, 20h30. cinemark Passeio das Águas: 14h30, 15h20,
17h, 17h50, 19h30, 20h40. Kinoplex Goiânia: 16h40, 19h,
21h15. cineflix Aparecida: 15h,
19h30, 21h45. cineflix Butiti:
16h50, 19h.
Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doctor
Strange in the Multiverse of
Madness, 2022, eUA). Duração: 2h06min. Direção: Sam
raimi. elenco: Benedict cumberbatch, elizabeth olsen, rachel McAdams. Gênero: Fantasia, ação, aventura. cinemark Flamboyant: 19h, 19h20,
19h40, 20h, 20h20, 20h40,
21h, 21h50, 22h10, 22h30,
22h50, 23h10, 23h30. cinemark Passeio das Águas: 19h,
19h40, 20h, 20h20, 20h40,
21h, 21h50, 22h30, 22h50,
23h10, 23h30.
Meu Amigãozão: O Filme
(Meu Amigãozão: o Filme,
2022, Brasil). Duração:
1h17min. Direção: Andrés lieban. Gênero: Família, animação e aventura. cinemark
Flamboyant: 13h.
Downton Abbey II: Uma
Nova Era (Downton Abbey:
A New era, 2022, eUA). Duração: 2h06min. Direção: Simon curtis. elenco: hugh
Bonneville, Michelle Dockery,
elizabeth McGovern. Gênero:
Drama, histórico. cinemark
Flamboyant: 15h20, 18h10,
18h20, 21h10.

Sonic 2 - O Filme (Sonic the
hedgehog 2, 2022, eUA). Duração: 2h02min. Direção: Jeff
Fowler. elenco: James Marsden, Jim carrey, tika Sumpter.
Gênero: Animação, família,
aventura. cinemark Flamboyant: 12h30, 12h45, 13h30,
13h40, 14h, 15h55, 16h25,
16h50, 17h40, 17h50, 19h40,
20h35, 20h45. cinemark Passeio das Águas: 12h35, 14h20,
16h10, 16h15, 17h15, 17h50,
19h. Kinoplex Goiânia: 14h30,
16h20, 17h, 19h40. cineflix
Aparecida: 15h, 17h30, 20h.
cineflix Butiti: 15h, 16h20,
17h30, 18h50, 20h.

'Animais
Fantásticos: Os
Segredos de
Dumbledore' conta
com Maria
Fernanda Cândido
no elenco

Morbius (Morbius, 2022, eUA).
Duração: 1h45min. Direção:
Daniel espinosa. elenco: Jared
leto, Matt Smith (Xi), Adria
Arjona. Gênero: Ação, fantasia,
aventura. cinemark Flamboyant: 22h. cinemark Passeio
das Águas: 17h40, 22h. cineflix Aparecida: 17h15. cineflix
Butiti: 21h10.
eM CaRTaZ
Medida Provisória (Medida
Provisória, 2022, Brasil). Duração: 1h34min. Direção: lázaro ramos. elenco: taís Araújo, Alfred enoch, Seu Jorge.
Gênero: Drama. cinemark
Flamboyant: 14h, 14h40, 15h.
cinemark Passeio das Águas:
21h50. Kinoplex Goiânia:
21h10. cineflix Butiti: 21h20.
Cidade Perdida (the lost city,
2022, eUA). Duração: 1h52min.
Direção: Aaron Nee, Adam
Nee. elenco: Sandra Bullock,
channing tatum, Daniel radcliffe. Gênero: comédia, romance, ação. cinemark Flamboyant: 14h45, 16h15, 17h20,
18h50, 21h30. cinemark Pas-

seio das Águas: 15h20, 16h10,
18h, 18h50, 21h30. Kinoplex
Goiânia: 18h50, 20h50. cineflix
Aparecida: 15h30, 16h50,
19h15, 21h40. cineflix Butiti:
19h10, 21h30.
Detetives do Prédio Azul 3 Uma Aventura no Fim do
Mundo (Detetives do Prédio
Azul 3 - Uma Aventura no Fim
do Mundo, 2022, Brasil). Duração: 1h45min. Direção: Mauro lima. elenco: Pedro henriques Motta, letícia Braga, Anderson lima. Gênero: Aventura, família. cinemark Flamboyant: 13h50, 15h10, 15h20,
15h30, 18h. cinemark Passeio
das Águas: 13h25, 13h40,
15h20, 15h55. Kinoplex Goiânia: 16h15, 18h30. cineflix

Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore (Fantastic Beasts: the Secrets of
Dumbledore, 2022, eUA). Duração: 2h23min. Direção: David
Yates. elenco: eddie redmayne,
Jude law, Mads Mikkelsen. Gênero: Fantasia, aventura. cinemark Flamboyant: 13h30,
14h40, 15h, 15h15, 16h40, 17h,
17h30, 18h10, 18h30, 20h40,
21h20, 21h30, 21h40. cinemark
Passeio das Águas: 13h30,
14h30, 14h35, 15h, 15h30,
15h50, 16h35, 17h40, 18h05,
18h25, 18h35, 20h30, 21h10,
21h30, 21h40. Kinoplex Goiânia: 15h, 17h10, 18h, 20h10,
21h. cineflix Aparecida: 15h20,
15h50, 18h40, 19h10, 21h30,
22h. cineflix Butiti: 15h20,
16h50, 18h10, 19h40, 21h.
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Negócios
Usuário se mostra mais solidário
com condição dos entregadores
Rovena Rosa/ABr

Levantamento da
Universidade Oxford aponta que
93% dos clientes de
entregas e viagens
por plataformas entendem que empresas não respeitam trabalhadores
como deveriam
Augusto Diniz
Os serviços de transporte
e entrega por aplicativo começaram a funcionar no Brasil com a chegada da Uber ao
Rio de Janeiro em maio de
1014. Logo depois, no final
de junho daquele mesmo ano,
os carros dos chamados “motoristas parceiros” da plataforma de viagens solicitadas
na tela do celular começaram
a rodar em São Paulo. A nova
modalidade de mobilidade
privada só veio para Goiânia
quase dois anos depois.
No dia 29 de janeiro de
2016, o então secretário estadual de Planejamento, ex-deputado federal Thiago Peixoto, fez a primeira corrida em
um trecho pela Uber em Goiânia. Mas as entregas por aplicativo são mais antigas. A solicitação de, por exemplo, comida pela tela em uma plataforma que conecta restaurantes, bares e entregadores
passou a existir na capital
goiana em 2012, quando o
iFood começou a receber pedidos. Naquele início, foram
apenas 69 clientes a usar os
serviços da plataforma para
receber um produto em casa.
Dez anos depois da chegada da modalidade de entrega
por aplicativo começar a funcionar em Goiânia, a discussão
em todo o Brasil não está mais

na viabilidade do serviço e
na comodidade de se receber
comida em casa ao alcance
da ponta dos dedos. O debate
mais atual, que antes era bem
tímido, é o das condições de
trabalho oferecidas pelos aplicativos aos entregadores. Existe até um termo para definir
os funcionários informais, os
“parceiros” das plataformas
de entrega: uberizados.
Se você nunca ouviu a expressão “uberização do trabalho”, entre os entregadores,
ela é cada vez mais comum.
Mas não só entre quem fica
horas na rua para levar comida à sua casa, principalmente
durante a pandemia da covid19. É o que aponta uma pesquisa feita pelo Instituto Locomotiva para o Fairwork, projeto da Universidade Oxford,
que mede a qualidade do serviço oferecido pelos aplicativos
de entrega e transporte.

Regulamentação

Em São Paulo, 87% dos
paulistanos já defendem a regulamentação do trabalho por

Trabalhadores reivindicam
condições básicas de trabalho,
como inclusão no INSS, local
para carregar o celular,
banheiro e ponto de descanso
entre uma viagem e outra

aplicativo, como mostra a pesquisa. De cada dez moradores
da capital paulista, nove defendem que os entregadores
e motoristas que oferecem seu
serviço aos aplicativos tenham
garantidos direitos trabalhistas, mesmo que mínimos.
A preocupação do paulistano, que tende a refletir o
pensamento de outras capitais com mais tempo de uso
dos aplicativos para transporte ou entrega de comida,
por exemplo, está em empre-

sas como Uber e iFood garantirem um pagamento justo
aos trabalhadores informais,
os “parceiros”. Tanto que 64%
dos moradores de São Paulo
não consideram que essas
plataformas pagam o que deveriam para os motociclistas
e condutores que encontraram uma fonte de renda em
tempos de crise no País. Muitas vezes a única possível.
Sete a cada dez pessoas entrevistadas em São Paulo disseram aos pesquisadores que

não usam mais esse tipo de
aplicativo porque as empresas
que comandam o serviço não
oferecem salários justos e condições mínimas de trabalho
aos funcionários. Se o assunto
não fosse importante, o governo federal, a pré-campanha
e até mesmo as plataformas
não estariam dispostos a mostrar empenho em garantir melhorias aos “parceiros”.
O caderno Negócios trouxe
em outras edições do jornal O
Hoje como até bares e restaurantes têm fugido pouco a pouco dos aplicativos com a criação de sites próprios, adotaram
o uso de aplicativos de mensagem e até a velha ligação telefônica para receber o pedido
e entrega por conta própria.

Discussão envolve direitos mínimos
Além dessa problemática
que envolve as plataformas de
pedido por aplicativo, discute-se no Brasil uma possibilidade de regulamentar entregadores e motoristas, mesmo
que não nos moldes da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), com a garantia da carteira assinada, mas com a inclusão desses funcionários no
Instituto Nacional do Serviço
Social (INSS) para que eles tenham direito a aposentadoria.
Quando os entregadores e
motoristas começaram a se organizar e cobrar melhores pagamentos por quilômetro rodado e condições mínimas de
trabalho, como um local para
descanso, recarregar os celulares e banheiro, as plataformas passaram a bloquear o
“parceiro” que se voltava contra a empresa. De 2020 para
cá, melhorias, mesmo que poucas, começaram a surgir.
Entre elas, vieram a melhoria no pagamento por viagem, quilômetro rodado, a

possibilidade de cancelar a
viagem ou não aceitar o trecho
solicitado pelo passageiro. Mas
muito ainda precisa ser discutido para que possamos tratar esse trabalhador informal
precarizado como alguém que
troca seu trabalho por um valor minimamente digno.
Se você é usuário, ou já foi,
constante de aplicativos de entrega ou de transporte, deve
ter ouvido alguma vez sobre
o tempo que um motorista
passa na rua por dia para fazer
valer aquele serviço. De relatos
de quem fica até 15 horas diariamente na rua para conseguir cobrir os custos de manter
o carro para receber passageiros, há casos extremos
como o motorista que estava
há 18 horas no volante e confessou que pode ter dormido
no momento do acidente que
hospitalizou o ex-BBB Rodrigo
Mussi esse ano em São Paulo.

Paralisações

Com condições de trabalho

assim, o resultado da pesquisa
na pergunta sobre as paralisações não parece uma surpresa.
82% dos paulistanos entendem
que são justas as greves e paralisações de motoristas e entregadores para protestar contra o tratamento e pagamento
recebido nas plataformas. Mesmo que parte dos “parceiros”
se sinta “patrão de si mesmo”,
até quando passa horas para
cobrir os custos da gasolina
que gasta durante o dia para
atender às viagens que recebe
pelo aplicativo, o Breque dos
Apps, nome do movimento grevista iniciado em 2020, principalmente por entregadores,
deu algum resultado.
Outros resultados da pesquisa do projeto ligado à Universidade Oxford em São Paulo apontam para problemas
que ainda precisam ser aceitos e encarados pelas empresas que operam no Brasil
usando a força de trabalho
de motoristas e entregadores
“parceiros”. Além dos 82% de

paulistanos que enxergam ser
justas as paralisações e greves
por melhores salários e condições de trabalho, 53% acreditam que os apps de entrega
e transporte não cumprem as
leis trabalhistas brasileiras.
E a consequência de um
cliente insatisfeito com as condições dadas a quem faz um
serviço funcionar é o gradual
abandono daquele habitual e
cômodo pedir uma viagem ou
uma comida com poucos toques na tela. 70% dos usuários
disseram que parar de usar as
plataformas de empresas que
não oferecem boas condições
de trabalho e salários justos
aos entregadores e motoristas.

Condições justas

Mesmo aqueles usuários
que consideram as condições
oferecidas justas aos trabalhadores dos aplicativos se juntam
aos insatisfeitos com as plataformas. 93% responderam que
os apps não oferecem condições
de trabalho mais justas aos en-

tregadores e motoristas. Ainda
assim, 46% dos clientes disseram usar com frequência aplicativos de transporte e entrega.
Em entrevista à Folha de
S.Paulo, Rafael Grohmann,
coordenador do Fairwork Brasil, que as empresas que
atuam no setor de serviços
por aplicativo deveriam adotar “ações para melhorar ativamente as condições para
seus trabalhadores”. 99 e iFood
responderam que buscam
constantemente o aprimoramento das práticas para que
o trabalhador tenha condições
justas ao oferecer seu serviço
por meio das plataformas.
A Associação Brasileira de
Mobilidade e Tecnologia (Amobitec), da qual fazem parte
iFood, 88 e Uber, disse à Folha
que segue atenta às reivindicações dos entregadores e motoristas para tornar o mercado
de aplicativos de delivery e
mobilidade no Brasil cada vez
melhor para quem atua nele.
(Especial para O Hoje)

