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O cenário de desemprego na faixa de dois dígitos, infla-
ção elevada, salários em baixa e juros em alta tem fa-
vorecido o aumento do endividamento das famílias, o que
tende a gerar obstáculos novos a uma eventual retoma-
da do crescimento nos meses adiante. Econômica 4

Dívidas consomem quase
82% da renda das famílias 
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saúde mental e física
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Primeiro trans a
chefiar cargo na
prefeitura comemora 
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PF, Interpol e o STF
batem cabeça sobre
Alan dos Santos
Esplanada 6

João Campos e o
sonho da única vaga
ao Senado Federal
Política 2

Dados do Conselho Federal de
Medicina (CFM) indicam que
77% dos brasileiros fazem o
uso de medicamentos sem qual-
quer orientação médica.
Cidades 9

Automedicação
é responsável
por mortes por
envenenamento

Diante das constantes recla-
mações de certos deputados
em relação à ausência de al-
guns colegas em plenário, o
presidente da Casa, deputado
Lissauer Vieira (PSD), pautou a
matéria. A proposta de aca-
bar com as participações re-
motas foi derrotada e teve ape-
nas oito votos.
Política 2

Alego vota 
para manter 
sessões híbridas

Com a chegada do período de estiagem, a ten-
dência o número de queimadas cresça. Em
Goiás, no comparativo entre os meses de abril
deste ano e do ano passado, o Corpo de Bom-
beiros já combateu o dobro de incêndios, são 558
ações contra 287. Somente nos últimos três dias

foram quase 60 ocorrências. Um dos principais
pontos de preocupação da corporação é com as
márgens das rodovias. Isto porque, além de
prejudicarem o meio ambiente, podem causar
acidentes aos condutores. Com a fumaça, a visão
dos motoristas fica comprometida. Cidades 11

Incêndios florestais
dobram na comparação
com o ano passado

PelA SulA, 
Atlético vence o
Defensa y Justicia
Pela quarta rodada da fase de
grupos da Copa Sul-Americana,
o Dragão, do técnico Umberto
Louzer, bateu os argentinos,
no Accioly, por 3 a 2.
Esportes 7

Arthur rezende
comemora fase
artilheira, pelo Vila
Meio-campo já soma três gols
pelo time colorado na Série B,
sabe do atual momento do clu-
be e que por ele, trocaria os três
gols por três vitórias.
Esportes 8

Pedro Pinheiro

Esta é a 10ª alta consecutiva da
Selic. O atual ciclo de alta dos ju-
ros básicos teve início em mar-
ço de 2021.Com a decisão, a taxa
Selic está no maior nível desde
fevereiro de 2017, quando era
13% ao ano. De julho de 2015 a
outubro de 2016, a taxa perma-
neceu em 14,25% ao ano. BC
apontou ambiente externo como
causa do aumento. Economia 4

Copom eleva
taxa de juros
para 12,75% 

Comediante Jacques Vanier apresenta 
seu primeiro show solo em Goiânia Essência 13

Cine Cultura volta a realizar
mostras após dois anos
Essência 15

Lágrima ácida pode
prejudicar visão de animais
Essência 16

Essência

Filas marcam último dia 
de regularização do título

Quem deixou a regularização do título de eleitor teve que
enfrentar longas filas e Sol escaldante. Até esta quarta (4),
4,7 milhões de goianos estavam aptos à votar. Política 2



Os deputados da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego)
decidiram, na tarde da última quarta-feira (4/5), pela manu-
tenção das sessões híbridas. Diante das constantes reclamações
de certos deputados em relação à ausência de alguns colegas
em plenário, o presidente da Casa, deputado Lissauer Vieira
(PSD), decidiu dar um basta no assunto. 

“Somos democráticos e não vou fazer nada aqui sem que
a maioria decida. Como essa questão foi levantada aqui ontem
[terça-feira, 3], vamos fazer uma votação para entender
quem concorda e quem discorda do atual modelo”, disse Viei-
ra antes de submeter o assunto à votação. Ao todo, foram 17
votos pela manutenção do modelo remoto e oito pelo fim. 

Durante a discussão do texto, diversos parlamentares pe-
diram a palavra para comentar o assunto. Henrique Arantes
(MDB), um dos primeiros a falar, considerou que a modalidade
“não funciona''. “Por que disputaram as eleições se não que-
rem vir aqui?”, indagou. 

Na sequência, Humberto Teófilo (Patriota) disparou: “La-
mentavelmente temos alguns colegas que depois desse siste-
ma desapareceram. Temos que ser transparentes e não po-
demos aceitar essa figura que vem se instalando, que é a figura
do deputado remoto”. 

Já os deputados Cláudio Meirelles (PL) e Álvaro Guimarães
(UB), por exemplo, foram na contramão. “A pandemia ainda
não acabou. Temos aqui um deputado entre a vida e a morte
[Iso Moreira] e com as três doses da vacina no braço. Não é só
a Alego que está em regime remoto, o TSE, o STF e o Congresso
também. Peço aos colegas que tenham juízo”, disse o primei-
ro deles. (Felipe Cardoso, especial para O Hoje)

2 n POLÍTICA

Deputados
decidem pela
manutenção das
sessões remotas

Thauany Melo

No dia do encerramento
do prazo para a regularização
do cadastro eleitoral para as
Eleições Gerais de 2022, as
unidades do Tribunal Regional
Eleitoral de Goiás (TRE-GO)
registraram alta movimenta-
ção de pessoas. O prazo de
solicitação finalizou às 23h59
desta quarta-feira (4).

Na terça-feira (3), véspera
do encerramento do prazo, a
Justiça Eleitoral superou a
maior marca da história e con-
tabilizou mais de um milhão de
atendimentos em todo o Brasil.
Foram 413.441 de forma pre-
sencial e 602.429 pela internet.
Por causa do volume de aces-
sos, plataformas como as do e-
Título, que não impactam a
retirada do título de eleitor ou
a regularização do registro
eleitoral, ficaram fora do ar até

esta quinta-feira (5).
Dados atualizados na ma-

nhã de quarta-feira pelo TRE-
GO mostraram que mais de
4,7 milhões de pessoas estão
aptas para votar no estado. Do
total, 52.51% do eleitorado é
composto por mulheres e os
outros 47.49% por homens. 

Neste ano, a Justiça Eleito-
ral investiu em campanhas
voltadas aos adolescentes en-
tre 15 e 17 anos, que, apesar da
não obrigatoriedade, podem ti-
rar o título de eleitor. No en-
tanto, os jovens eleitores vi-

nham demonstrando  pouco
interesse no assunto. Até 20 de
abril, apenas 44,2 mil pessoas
na faixa etária de 16 e 17 anos
tinham o alistamento eleitoral
em Goiás, um percentual de
apenas 0,93%. Já adolescen-
tes de 15 anos que completarão
16 anos até dois de outubro to-
talizam cerca de 1,5 mil com o
documento.

Para contornar a situação, o
TRE informou que realizou
campanhas nas redes sociais
da instituição, bem como en-
trevistas que incentivam e con-

vites ao jovem eleitor para tirar
o documento e votar nas elei-
ções. Celebridades também fi-
zeram postagens nas redes so-
ciais para incentivar os ado-
lescentes. Famosos como Anit-
ta, Mark Ruffalo e Leonardo Di-
Caprio participaram da ação.

Fechado
Todos os eleitores que soli-

citaram a emissão, transferên-
cia ou regularização do título
até as 23h59 de quarta-feira (4)
terão os pedidos analisados. O
prazo de resposta é de até um

mês e o andamento da solici-
tação pode ser acompanhado
pela internet.

A partir desta quinta-feira
(5) não são mais permitidas so-
licitações de criação ou alte-
ração de cadastro eleitoral,
uma vez que o banco de dados
da Justiça Eleitoral está fe-
chado para as eleições de ou-
tubro. De acordo com o ca-
lendário, o TSE divulgará o
quantitativo final de eleitores
e eleitores aptos a votar, por
município, no dia 11 de julho.
(Especial para O Hoje)

A partir desta quinta-feira (5) não são mais permitidas solicitações de criação ou alteração de cadastro eleitoral

Dados de quarta-
feira, antes do fim
do prazo para
regularização,
mostraram que
mais de 4,7
milhões de
pessoas estão
aptas para 
votar no estado

Deputado João Campos e o sonho 
da única vaga ao Senado Federal

Que o Republicanos, comandado por João Campos, pode
rachar, não é novidade. A igreja Universal não abre mão
de reforçar o grupo de Rogério Cruz, no caso do pleito des-
te ano, especificamente à campanha de Ronaldo Caiado
(UB). E o grupo que apoia João Campos não abre mão de
tê-lo como candidato ao Senado. Com a romaria de pré-can-
didatos ao Senado em busca de apoio do governador, o “so-
nho” de Campos teria apenas uma via à consolidação nas
urnas: caminhar com Gustavo Mendanha. E é justamen-
te o que aliados de Campos querem. Caso desista de ser can-
didato ao Senado e, claro, tente reeleição na base caiadista,
a tendência é que tanto Campos quanto o deputado esta-
dual Jeferson Rodrigues sejam eleitos. E é o que o Repu-
blicanos espera: fazer dois federais. Rogério Cruz, a estrela
da IURD dentro do partido, não tem
nada a perder. Caso Campos saia da
sigla, ele continua no reforço à
candidatura da primeira-dama,
Thelma Cruz. E, ainda,
numa eventual ree-
leição de Caia-
do, continua
na boa vizi-
nhança. 

Avanço
Nem é de se comemorar, pelo atraso, mas é bom o regis-

tro: Goiânia agora tem uma pessoa trans em um cargo de che-
fia na administração municipal. Rogério Cruz nomeou o ati-
vista John Maia, de 32 anos, na Superintendência  LGBTQIA+,
departamento importante da Secretaria Municipal de Direi-
tos Humanos e Políticas Afirmativas. 

Quer saber
Numa rotina de viagens pelo interior de Goiás, o gover-

nador Ronaldo Caiado (UB) terá de entregar ao deputado Alys-
son Lima (PSB) dados de gastos e pessoas transportadas no
avião e no helicóptero do Estado. O pedido foi feito “em ca-
ráter de urgência” por meio de requerimento. 

Dedo em riste
Nove deputados federais

foram alvos de abertura de in-
quéritos no Conselho de Ética
da Câmara dos Deputados nes-
ta quarta-feira (4). No caso, se-
rão dez processos, dois dos
quais contra o deputado
Eduardo Bolsonaro (PL-RJ). in-
clui-se a representação proto-
colada após Eduardo debo-
char tortura sofrida pela jor-
nalista Miriam Leitão.

Lista ilustre
Também foram abertos pro-

cessos sobre os deputados Car-
los Jordy (PL-RJ), Carla Zam-
belli (PL-SP), Jandira Feghali
(PCdoB-RJ), Talíria Petrone
(PSOL-RJ), Josimar Maranhão-
zinho (PL-MA), Heitor Freire
(União-CE), Bia Kicis (PL-DF) e
Kim Kataguiri (União-SP).

Goiano
Pré-candidato à Presidên-

cia pelo Pros, o coach Pablo
Marçal distribui nas redes so-
ciais um formulário para ca-
dastrar jornalistas para uma
coletiva de imprensa nesta
sexta-feira, em Goiânia. 

Agenda filantrópica
Em agenda pelo Entorno

do DF nesta quarta-feira (4), o
pré-candidato ao Senado Ale-
xandre Baldy se reuniu com
lideranças da Igreja Católica
para discutir pautas sociais e
filantrópicas.

2 A Comissão de Direito Po-
lítico e Eleitoral da Ordem
dos Advogados do Brasil pro-
move o II Simpósio de Direito
Eleitoral no dia 10 de maio. 

CURTA
t

TRE registra alta movimentação
no último dia para regularização 

Apenas 8 parlamentares votaram pelo fim das sessões à distância
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A Falta de dignidade
denominada escravidão

Mara Leme Martins 

Existem três fatores que são considerados os ní-
veis mais elevados de estresse: perda de um ente
querido, perda de um trabalho ou mudança de uma
cidade. Estamos enfrentando uma situação em que
esses três fatores ocorreram simultaneamente, en-
tão dá para se ter uma ideia do patamar de estresse
que esse momento está causando. 

Em uma guerra, os principais pilares de suas
vidas estão sendo destruídos simultaneamen-
te. O limite entre a estabilidade e o pânico é
rompido de uma forma abrupta, levando ao que
chamamos de transtornos. 

O primeiro pode ser considerado um trans-
torno de pânico, a mente trabalha em um limi-
te máximo buscando sobreviver. Nossas reservas,
tanto físicas quanto emocionais, estão sendo dre-
nadas de uma maneira muito rápida.

A saúde, como é definida pela Organização
Mundial da Saúde (OMS), é o equilíbrio entre as
partes do corpo. A ruptura desse equilíbrio é o
que se chama doença, ou seja, as pessoas adoe-
cem e podem desenvolver o que chamamos de
transtornos - síndrome do pânico, ansiedade ge-
neralizada, depressão etc. 

Com certeza, os níveis altíssimos de adrenali-
na alteram totalmente o nosso equilíbrio, fazendo
com que esse equilíbrio entre as partes fique
muito comprometido. Quanto maior o tempo de ex-
posição a situações como essas, maior o compro-
metimento, causando o que chamamos de trans-
tornos ou o desequilíbrio entre as partes, também
chamado como doença. 

São vários os transtornos, sendo eles o mais co-
mum é o transtorno de ansiedade generalizada -
ou seja, qualquer situação, mesmo que seja pe-
quena, pode desencadear um ciclo muito grande
de ansiedade na pessoa, podendo comprometer o

sono, alimentação e diversas áreas. 
O medo atua fazendo com que as pessoas

ponderem riscos e ameaças, tanto físicas quan-
to emocionais, buscando um bem-estar de uma
maneira geral e qualidade de vida também. Ima-
gina uma pessoa não ter medo de saltar de um
edifício de trinta andares? O fim seria trágico.
O medo é um moderador. Quando ele é exage-
rado e inapropriado, ele impede a pessoa de vi-
ver inúmeras situações. 

Sabemos hoje que a depressão, por exemplo,
pode desencadear problemas cardíacos, po-
tencializando situações ou pré-disposições, e
funcionando como verdadeiros gatilhos. As
doenças psicossomáticas, onde o indivíduo
descarrega no corpo dores de suas emoções que
ele não consegue elaborar. 

Quando é possível, um grande aliado é a mu-
dança de foco, forçando a atenção se voltar para
algo leve e saudável. Podendo ser coisas simples
como, por exemplo, escutar uma música do seu
agrado, ler um livro ou fazer uma caminhada.

É importante saber diferenciar um do outro,
pois quando os sintomas já estão em um nível
físico, é de essencial importância que um auxílio
médico seja feito muito rapidamente para evi-
tar comprometimentos maiores.

Um pilar de fundamental importância em mo-
mentos de grande stress
é um alinhamento espi-
ritual, a sintonia com
algo maior que nós mes-
mos. Comprovadamen-
te a Fé e a espiritualida-
de trazem imenso bené-
fico. Concluímos assim
os quatro pilares do ser
humano: físico, mental,
emocional e espiritual. 

João paulo Chaves Arantes 

Me comoveu muito a história de Madalena
Santiago da Silva, uma senhora de 62 anos que teve
vídeo viralizado nos últimos dias na web.

Em resumo, para quem não acompanhou o caso,
Madalena foi resgatada de um trabalho análogo ao
escravo e, ao dar entrevista para TV Bahia, filiada
da TV Globo naquele Estado, se emocionou ao se-
gurar a mão da repórter que era branca, pois era
maltratada e sofria racismo pelo seus antigos pa-
trões, não recebia seus proventos com a alegação
de ser “considerada da família.”

Embora achemos que o trabalho escravo foi
adotado apenas durante o período colonial e mo-
nárquico e está abolido no Brasil desde 1888, não
é bem esta a realidade que muitas das vezes nos
deparamos, como é o caso, por exemplo, da se-
nhora Madalena. 

A escravidão moderna é uma realidade e hoje
tomou moldes que podem diferir das senzalas e chi-
batadas que os senhores de engenho aplicavam
como punições em seus escravos, porém, não me-
nos injusto, agressivo, desumano e repulsivo.

O “trabalho escravo contemporâneo” ou “tra-
balho análogo a escravidão” é marcado hoje pelo
trabalho forçado, com vigilância ostensiva, que li-
mita ou proíbe a liberdade e a locomoção do tra-
balhador, jornadas exaustivas, condições degra-
dantes, servidão por dívidas, onde o trabalhador é
obrigado a exercer suas atividades sem receber a
devida contraprestação laboral, a submissão do tra-
balhador a trabalho exigido sob ameaçade punição,
com uso de coação, realizado de maneira involun-
tária, padecendo com o racismo e assédiosde di-
versas classes. Tal definição está transcrita na Por-
taria do Ministério do Trabalho nº 1.129/2017.

Embora pareça uma realidade distante, pois
aqui de nossos gabinetes, escritórios e consultórios
não enxergamos a veracidade latente que a cada
dia mais assola nossa sociedade, temos no Brasil,
por exemplo no ano de 2021, cerca de 1937 pessoas
resgatadas em “condições análogas à escravi-
dão”, conforme divulgado pelo site reporterbra-
sil.org.br, mostrando que muitos trabalhadores ain-
da se encontram descobertos as bestialidades
que em outrora era praticada.O número realmente
é expressivo e assustador.

O“trabalho escravo contemporâneo” ou “tra-
balho análogo a escravidão” fere um princípio fun-
damental, iniciado lá no século XVIII com o Ilu-
minismo de que “todos os homens nascem livres
e iguais em direitos” (Princípio da Dignidade da
Pessoa Humana).

Em nosso ordenamento jurídico vigente, incluído
pela Lei 10.803/2003, temos no artigo 149 do Códi-
go Penal a atual redação que balizou em que con-
siste o “trabalho análogo a escravidão” no Brasil, de-
finindo inclusive tal prática como crime, punido com
reclusão de 4 à 8 anos, além de multa.

Temos que combater veementemente a prática
narrada. A erradicação do “trabalho análogo a es-
cravidão” é fundamental e necessária.

O mundo empresarial contemporâneo repudia
qualquer situação que sejapróxima a “escravidão”,
inclusive, as grandes empresas multinacionais
mundo afora exigem padrões elevados de respei-
to ao trabalhador, inclusive obrigam a garantir que
não exista violação de direitos humanos em seu
meio ambiente laboral.

Para que isso ocorra é necessário uma política
de conscientização das empresas e empresários,
para que os mesmos monitoremo meio ambiente
de trabalho em especial a cadeia de produção e não
vejamtal prática como benéfica, visando garantir
apenas o lucro, que sejam criadas leis rigorosas e
que a fiscalização seja implacável.

Essa política de fiscalização tem que ser seve-
ra, pois caso contrário, despertaria desconfiança no
mercado e nos consumidores mundiais podendo
findar ou dificultaras tratativa mercantis interna-
cionais de nosso país.

Por derradeiro, acredito sim em um mundo
melhor, um mundo em que as pessoas respeitem
seus semelhantes, um mundo solidário em que as
vontades de ganho não sobreponham o respeito
ao ser humano e a dignidade da pessoa, um mun-
do em que pessoas, como a senhora Madalena,
não precisem chorar ou ter vergonha de sua con-
dição social, ou de raça, ou cor, que não precise
se esconder, que tenha seus direitos e garantias
resguardados pelo Estado e pela Lei, indepen-
dente de ideologia. 

Transcrevendo Max Weber “o trabalho dignifi-
ca o homem”, sabem por quê? 

Porque é atrás do trabalho que homens e mu-
lheres ganham qualidade moral que infunde res-
peito, adquirem cons-
ciência do próprio va-
lor, mensuram o tama-
nho de sua honraria e
nobreza, pois é através
do trabalho que pode-
mos humanizar o mun-
do e somente através
dele podemos realmen-
te adquirir o conceito
de dignidade. 

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

João Paulo Chaves Arantes
*Advogado em Direito do
Trabalho e Previdenciário

Mara Leme Martins PhD
em psicologia

Educação e desigualdade
É preciso crescer economicamente para melho-

rar a qualidade da educação, ou educar melhor para
que haja maior crescimento? Para os especialistas,
não há dúvida de que a educação é primordial. Mas,
diante das iniquidades socioeconômicas, cabe ao po-
der público fazer com que as duas políticas cami-
nhem juntas. Educar para crescer e promover de-
senvolvimento sem discriminações, estabelecendo
uma simbiose perfeita entre economia e educação.
O racismo estrutural, a discriminação por classe so-
cial e o baixo investimento nas escolas e na forma-
ção de professores somam para o aprofundamento
das disparidades. 

Carlos Brandão 
Ipameri

Desemprego
Um dos fatores que agrava a questão do de-

semprego no Brasil é o fim do auxílio emergencial.
A última parcela foi paga neste mês. Em janeiro,
parte deles não terão meios sequer para comprar
alimentos. Além disso, a inflação em ascendência
tem forte impacto na camada mais pobre da so-
ciedade, ao corroer o poder de compra de quem
pouco ou nada tem. Inflação em alta e desemprego
é uma combinação perversa. Retirar o país desse
quadro de adversidades não é atribuição exclusiva
do governo federal. A tarefa exige igual esforço do
Legislativo. Cabe ao Congresso apressar a apro-
vação de reformas estruturais, como a tributária
e a administrativa.

Gabriela Gomes
Trindade 

{
Nada nos orgulha mais do

que vermos a boa utilização

do dinheiro público e

termos agora a casa do

povo com essa arquitetura

moderna e atual

O governador Ronaldo Caiado e a pri-
meira-dama e coordenadora do Gabi-
nete de Políticas Socais (GPS),
Gracinha Caiado, participaram, nesta
quarta-feira (27/04), da inauguração
oficial da nova sede da Assembleia Le-
gislativa do Estado de Goiás (Alego), o
Palácio Maguito Vilela, localizado no
Park Lozandes, em Goiânia.

Como o medo pode impactar
nossa saúde mental e física @jornalohoje

“Às vésperas da Páscoa, Ministério da Jus-
tiça e segurança Pública notificou a fabri-
cante Ferrero do Brasil, para que formalize
a devolução do chocolate Kinder ou apre-
sente esclarecimentos sobre a segurança
do produto, após casos de contaminação
por salmonela na europa”

Joaquin Pereira

@ohoje
o novo arcebispo metropolitano de Goiâ-
nia, Dom João Justino, revelou que a igreja
Católica está com um processo interno
aberto para decidir o destino do padre
robson de oliveira. ele está sendo investi-
gado por desvios milionários de dinheiro
da associação Filhos do Pai eterno (afipe).

João Augusto

@jornalohoje
Petista foi entrevistado pela publicação
sobre sua intenção de se candidatar à Pre-
sidência, a Guerra na ucrânia e o atual pre-
sidente Bolsonaro. na chamada da capa, a
tiMe descreve Lula como "o líder mais po-
pular do Brasil" e diz que o político está no
seu "segundo ato". ao falar sobre o conflito
na europa, o petista disse que o presidente
ucraniano volodymyr Zelensky era tão res-
ponsável quanto o russo vladimir Putin pela
guerra, que ele apresenta um comporta-
mento “midiático” e que deveria estar “mais
preocupado com a mesa de negociação”.
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O cenário de desemprego persistente-
mente na faixa de dois dígitos, inflação ele-
vada, salários em baixa e juros em alta tem
favorecido o aumento mais acelerado do
endividamento das famílias, o que tende a
gerar obstáculos novos a uma eventual re-
tomada do crescimento nos meses adiante.
Entre fevereiro do ano passado e igual mês
deste ano, segundo estatísticas do Banco
Central (BC), o crédito ampliado contrata-
do pelas famílias, medida mais ampla de
endividamento, aumentou aproximada-
mente 20,0% em valores nominais, saindo
de R$ 2,483 trilhões para R$ 2,979 trilhões.
Descontada a inflação aferida pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), a dívida ampliada das famílias
cresceu perto de 7,6%.

Aquela modalidade inclui empréstimos
e financiamentos concedidos pelo sistema
financeiro, fundos de pensão, consórcios,
fundos constitucionais, créditos do Fundo
de Financiamento Estudantil (Fies), rece-
bíveis do agronegócio e do setor imobiliá-
rio, empréstimos tomados no exterior e tí-
tulos emitidos lá fora por entidades sem
fins lucrativos a serviço das famílias. O rit-
mo de avanço do crédito ampliado foi
muito superior àquele registrado pela
massa salarial ampliada disponível esti-
mada pelo BC, causando uma piora relati-
va nos níveis de endividamento.

A massa salarial disponível, por sua
vez, soma todos os rendimentos pagos aos
trabalhadores, benefícios e pensões da
Previdência e transferências de renda as-
seguradas por políticas e/ou programas
públicos, como o Bolsa Família (hoje Auxí-
lio Brasil) e benefícios de prestação conti-

nuada distribuídos a idosos carentes e
pessoas com deficiência. Para chegar à
massa de renda disponível, são subtraídas
as contribuições à Previdência e excluído
ainda o Imposto de Renda recolhido na fon-
te pelas pessoas físicas. Em valores não
atualizados, essa massa de rendimentos
saiu de R$ 3,284 trilhões nos 12 meses en-
cerrados em fevereiro do ano passado
para R$ 3,642 trilhões no mesmo período fi-
nalizado no segundo mês deste ano, numa
variação nominal de 10,91%. Descontada a
inflação, a renda sofreu recuo de 0,53%.

Perdas
Numa outra forma de avaliação, o sal-

do da dívida das famílias aumentou em R$
496,3 bilhões a partir de fevereiro do ano
passado, enquanto a massa salarial dis-
ponível apresentou acréscimo de R$ 358,12
bilhões, “cobrindo” pouco mais de 72% do
acréscimo sofrido pelo crédito ampliado.
Como consequência, a relação entre dívi-
da e renda disponível elevou-se de 75,6%
para 81,8% e tem se mantido acima dos
80% desde setembro do ano passado. Na
verdade, essa relação chegou a recuar
1,45 ponto de porcentagem entre dezem-
bro de 2020, quando havia atingido 77,1%,
até fevereiro do ano seguinte e voltou a
crescer com a retomada da política de ele-
vação dos juros básicos, em março. O sal-
do das dívidas chegou a corresponder a
82,4% da massa salarial ampliada dispo-
nível em dezembro do ano passado, re-
cuando levemente em fevereiro deste ano,
mas mantendo-se quase 6,2 pontos de por-
centagem acima dos níveis observados
no mesmo mês do ano passado.

2 O cenário pode se tornar
mais complicado daqui em
diante, já que o Comitê de
Política Monetária (Copom)
decidiu ontem elevar a taxa
básica de juros em mais um
ponto de porcentagem, de
11,75% para 12,75% ao ano
para desaquecer a atividade
econômica sob pretexto de
reduzir a inflação. Foi a dé-
cima alta consecutiva dos
juros básicos, que estavam
em apenas 2,0% ao ano até
o final da primeira quinzena
de março. Desde lá, os juros
aumentaram 10,75 pontos,
mantendo o País na lide-
rança entre as nações que
mais aumentaram os juros.

2 Considerando ainda os
valores estimados pelo BC,
o estoque do crédito am-
pliado subiu de 32,8% no
segundo mês de 2021 para
33,7% do Produto Interno
Bruto (PIB) no mesmo pe-
ríodo deste ano. Numa re-
lação inversa, a participa-
ção da massa de renda no
total das riquezas produ-
zidas pelo País encolheu
de 43,47% para 41,17%
(quer dizer, em torno de
2,3 pontos de porcentagem
a menos).

2 Essa discrepância tende
a influir também na for-
mação daquelas riquezas,
já que o consumo das fa-
mílias responde por algo
próximo a 60% do PIB. O

recuo da renda deve in-
fluenciar na direção de
uma redução do consumo,
afetando, portanto, todo o
conjunto da economia.

2 A pesquisa sobre endi-
vidamento e inadimplên-
cia das famílias, realizada
mensalmente pela Confe-
deração Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços e
Turismo (CNC), sugere um
agravamento no cenário
em abril, quando o per-
centual de famílias que se
dizem endividadas alcan-
çou o maior nível da série
histórica, iniciada em ja-
neiro de 2010. No mês pas-
sado, 77,73% das famílias
estavam em dívida de al-
guma forma e perto de
88,8% do saldo devedor es-
tavam relacionados a com-
promissos assumidos por
meio do cartão de crédito.

2 O percentual das famí-
lias com contas em atraso foi
o mais elevado desde janei-
ro de 2010, quando a pes-
quisa foi iniciada, saindo de
24,23% em abril do ano pas-
sado para 28,56% em igual
mês deste ano. Para compa-
ração, no primeiro mês de
2010, perto de 29,14% das fa-
mílias tinham atrasado o
pagamento de dívidas. Em
dois extremos, as famílias
sem dívidas caíram para o
nível mais baixo da série,
saindo de 32,44% para

22,25% entre aqueles mes-
mos meses, mas aquelas
muito endividadas passa-
ram a responder por 17,79%
do total diante de 14,39% em
abril do ano passado, per-
centual superado apenas pe-
los 17,84% registrados em
julho de 2011.

2 Na média, o percentual
da renda destinado ao pa-
gamento de dívidas mante-
ve-se relativamente está-
vel ao redor de 30,2%. Mas
o percentual de famílias
obrigadas a destinar mais
da metade de sua renda
para pagar contas e dívidas
subiu de pouco menos de
20,0% em abril do ano pas-
sado para 21,55% no mes-
mo mês deste ano. O pico
anterior havia sido anotado
em janeiro de 2021, alcan-
çando 21,69%.

2 Por trás daqueles indi-
cadores, o número de fa-
mílias endividadas cresceu
15,67%, passando de 11,003
milhões para 12,708 mi-
lhões em valores aproxi-
mados, o que correspon-
deu à entrada de 1,705 mi-
lhão de famílias no clube
dos endividados. O total de
famílias com contas em
atraso aumentou 16,3% en-
tre abril de 2021 e igual
mês de 2022, elevando-se
de 3,971 milhões para 4,619
milhões, correspondendo a
648,3 mil famílias a mais.

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Dívida das famílias avança e passa 
a representar quase 82% da renda

Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária
(Copom) do Banco Central (BC) decidiu elevar, ontem
(4), a taxa Selic, os juros básicos da economia, em um
ponto percentual. Com isso, a Selic passou de 11,75%
para 12,75% ao ano. 

Esta é a 10ª alta consecutiva da Selic. O atual ciclo de
alta dos juros básicos teve início em março de 2021. No
último boletim Focus, em que o BC mede a expectativa do
mercado financeiro, a projeção é de que a taxa básica en-
cerre 2022 em 13,25% ao ano.

Em comunicado, o BC avaliou que o ambiente ex-
terno seguiu se deteriorando e que as pressões infla-
cionárias decorrentes da pandemia se intensificaram
com problemas de oferta advindos da nova onda de co-
vid-19 na China e da guerra na Ucrânia. O Copom in-
dicou que, para a próxima reunião, deverá manter o
aperto monetário, mas com reajuste de menor mag-
nitude, ou seja, inferior a 1%. 

Com a decisão, a taxa Selic está no maior nível desde
fevereiro de 2017, quando era 13% ao ano. De julho de
2015 a outubro de 2016, a taxa permaneceu em 14,25%
ao ano. Depois disso, o Copom voltou a reduzir os juros
básicos da economia até que a taxa chegasse a 6,5% ao ano
em março de 2018. A Selic voltou a ser reduzida em agos-
to de 2019, até alcançar 2% ao ano em agosto de 2020, in-
fluenciada pela contração econômica gerada pela pan-
demia de covid-19. Esse foi o menor nível da série histó-
rica iniciada em 1986.

Inflação
A Selic é o principal instrumento do Banco Central

para manter sob controle a inflação oficial, medida pelo
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
Apesar disso, as estimativas do mercado para a inflação
vêm crescendo há pelo menos 16 semanas. Em março,
o IPCA foi 1,62%, maior taxa para o mês desde o início
do Plano Real, em 1994. Em 12 meses, o acumulado che-
gou a 11,30%, quase o dobro do teto da meta do Banco
Central, que é de encerrar o ano com inflação de 3,5%,
com tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou
para menos.

No mês passado, o presidente do BC, Roberto Cam-
pos Neto, indicou que o futuro das taxas de juros no
Brasil dependerá da extensão dos efeitos da guerra en-
tre Rússia e Ucrânia e de outros eventuais choques so-
bre a inflação.

A taxa Selic (Sistema Especial de Liquidação e de Cus-
tódia) serve como parâmetro de quanto o governo paga
para tomar dinheiro emprestado por meio da emissão de
títulos públicos.

Câmbio
A política monetária tem também efeito sobre o câm-

bio. Em tese, altas na taxa Selic tendem a atrair o inves-
timento externo em títulos públicos brasileiros, cuja ren-
tabilidade aumenta, o que acaba pressionando o dólar
para baixo diante do real.

Eventos em outros países, contudo, têm o poder de mi-
tigar esse efeito. Também nesta quarta-feira, o Federal
Reserve Bank (FED), o banco central dos Estados Unidos,
aumentou em meio ponto percentual os juros para os tí-
tulos norte-americanos. Assim, a taxa de referência no
país saiu de 0,5% para 1%.

Os EUA vivem um aumento histórico da inflação, o
maior em mais de 40 anos, e já passou o patamar de 8%
nos últimos 12 meses. A alta na taxa básica de juros dos
EUA tem o poder de atrair o fluxo de capital que iria para
outros países, com reflexos na valorização do dólar em
relação ao real. (ABr)

Percentual é o maior em cinco anos

Por falta de semicondutores, Volkswagen dá férias coletivas

BALANÇO

Econômica

Copom eleva
taxa de juros
para 12,75%
ao ano

A partir do dia 9 de maio,
os funcionários da Volkswa-
gen do Brasil terão 20 dias de
férias coletivas para os dois
turnos da fábrica de São Ber-
nardo do Campo, na região
metropolitana de São Paulo,
devido à falta de semicondu-
tores. Apesar de a montadora

não informar o número de
funcionários envolvidos, o
Sindicato dos Metalúrgicos
de São Bernardo do Campo,
diz que serão cerca de 2,5
mil trabalhadores. Atual-
mente a fábrica produz cerca
de 800 veículos por dia.

O coordenador-geral da re-

presentação do sindicato na
Volks, José Roberto Nogueira da
Silva, o Bigodinho, destacou o
acordo firmado entre o sindi-
cato e a direção da fábrica que
garante previsibilidade em si-
tuações de crise.

“Estamos usando todas
as ferramentas de flexibili-

dade discutidas no acordo
firmado pelo sindicato. Esse
acordo abrange momentos
bons e ruins para atravessar
crises como essa. O acordo
dá previsibilidade tanto
para a fábrica como para
os trabalhadores e certa
tranquilidade para atraves-

sar momentos como este”,
afirmou Bigodinho.

Ele reforçou ainda que a si-
tuação é semelhante ao que
está acontecendo em outras
fábricas e que há demanda de
produção, mas a escassez de
peças inviabiliza o atendi-
mento. (ABr)
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A ex-chefe do cerimonial
do Ministério da Educação
(MEC), Vanessa Reis Souza,
participou de audiência pú-
blica na Comissão de Educação
do Senado, nesta quarta-feira
(4) e disse que levou ao co-
nhecimento do ex-ministro
Milton Ribeiro uma denúncia
de “pedidos estranhos” feitos
a José Edvaldo Brito, dono de
uma empresa que prestava
serviços para a Prefeitura de
Nova Odessa (SP). 

A denúncia teria sido feita
a Vanessa em um evento no
município paulista, em agosto
do ano passado. O depoimen-
to de Vanessa faz parte da
apuração de denúncias de ir-
regularidades no Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE).

Aos senadores, a servidora
disse que perguntou que tipo
de pedidos haviam sido feitos
a Brito e se algum teria partido
de servidores da pasta. Brito te-
ria dito que os pedidos não fo-
ram feitos por ninguém do
MEC e que as solicitações eram
de passagens aéreas e hospe-
dagem, além de outros que
não quis especificar. Vanessa
disse que orientou o homem a
formalizar a denúncia e, a pe-
dido do Brito, consultou o en-
tão ministro e solicitou au-
diência para tratar do assunto.
A servidora confirmou que a
agenda ocorreu em setembro
do ano passado em Brasília,
mas não soube dizer se assun-

to foi tratado no encontro.
A ex-chefe do cerimonial

disse que os pastores Gilmar
Santos e Arilton Moura parti-
ciparam de pelo menos nove
atendimentos a prefeitos que
reivindicavam verbas do FNDE
para a construção de creches e
escolas. Ela explicou que os
dois nem sempre faziam parte
da composição da mesa do
evento e que, quando isso ocor-
ria, os religiosos faziam uma
oração agradecendo a presen-
ça de Ribeiro na cidade.

Ausências
A expectativa da Comissão

de Educação era ouvir hoje,
além de Vanessa, outros dois
convidados: Luciano de Freitas
Musse e Odimar Barreto. Se-
gundo o presidente do cole-
giado, senador Marcelo Cas-
tro (MDB-PI), assim como já fi-

zeram outros convidados em
outras datas, ambos não com-
pareceram e nem deram satis-
fação sobre a ausência. “Nós
entendemos que, se a pessoa
não tem culpa, ela é a principal
interessada. Se não vem, já
fica a suspeita, é quase uma
confissão de culpabilidade”,
ressaltou Castro.

Diferentemente de uma Co-
missão Parlamentar de Inqué-
rito (CPI), que tem competência
para convocar qualquer auto-
ridade ou pessoa para depoi-
mento, as comissões perma-
nentes só podem convocar mi-
nistros ou titulares de institui-
ções diretamente ligadas à Pre-
sidência da República. No caso
de outras autoridades ou de ci-
dadãos comuns, os parlamen-
tares podem fazer convites e o
comparecimento é facultado
ao convidado.

Histórico
A comissão investiga sus-

peitas de favorecimento no
repasse de verbas do  MEC e
do  FNDE por meio de uma su-
posta rede comandada pelos
pastores Gilmar Santos e Aril-
ton Moura, durante a gestão
do ex-ministro da Educação
Milton Ribeiro. As denúncias
resultaram na saída de Ri-
beiro, que também é pastor,
da pasta. À época, em sua de-
fesa, o ex-ministro afirmou
que não praticou atos ilícitos.
"Tenho plena convicção de
que jamais pratiquei qual-
quer ato de gestão que não
fosse pautado pela legalidade,
pela probidade e pelo com-
promisso com o erário. As
suspeitas de que foram co-
metidos atos irregulares de-
vem ser investigadas com pro-
fundidade", destacou. (ABr)

A Câmara dos Deputados
votou a medida provisória que
permite a oferta de bolsas do
Programa Universidade para
Todos (Prouni) a alunos que es-
tudaram em escolas particula-
res sem bolsa de estudos. A ma-
téria segue para sanção presi-
dencial.

Ao tramitar no Senado, con-
gressistas retornaram ao texto
o dispositivo que dispensava a
apresentação de documenta-
ção para comprovar renda fa-
miliar e a situação de pessoas
com deficiência, quando as in-
formações estiverem disponí-
veis em bancos de dados de ór-
gãos do governo. Inicialmente,
os deputados haviam incluído
a necessidade de comprovação
de renda. Com a modificação,
a proposta retornou à Câmara
e foi aprovada conforme o tex-
to dos senadores. 

Editada em dezembro do
ano passado, o governo federal
justificou que a medida busca
ampliar o acesso ao ensino su-
perior a estudantes egressos do
ensino médio privado que fi-
zeram o curso com bolsas par-
ciais. A mudança valerá a par-
tir de julho de 2022.

A proposta prevê dois tipos
de bolsas: integral, com renda
familiar mensal per capita de
até 1,5 salário mínimo e parcial

(50% da mensalidade): renda
familiar mensal per capita de
1,5 a 3 salários mínimos. Com
a nova regra, fica excluída a
bolsa de 25% anteriormente
prevista no programa.

Suspensão
A MP também prevê a in-

clusão de penalidade de sus-
pensão imposta para quem
descumpre as obrigações as-
sumidas no termo de adesão e

a readmissão da mantenedora
da universidade punida com a
desvinculação. Criado em 2005,
o programa prevê a oferta de
bolsas de estudos para estu-
dantes de graduação em fa-
culdades privadas em troca da
isenção de tributos (IRPJ, CSLL
e PIS/Cofins).

A medida modifica a sis-
temática de comprovação de
quitação de tributos do fim do
ano-calendário para periodi-

cidade semestral a ser deter-
minada pelo Ministério da
Educação.

Cotistas
A proposta estabelece que

a quantidade total de bolsas
para cotistas será calculada
seguindo a proporção de pes-
soas que se autodeclararam
pertencentes a qualquer um
desses grupos, segundo o úl-
timo censo do IBGE. Com as
novas regras, o cálculo da
cota seguirá o percentual de
cada subgrupo.

Estudantes vindos de ser-
viços de acolhimento familiar
e institucional também foram
incluídos nos grupos de cotis-
tas. É necessário que o candi-
dato conste na base de dados
do Sistema Nacional de Adoção
e Acolhimento do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ). Já o
percentual será regulamenta-
do pelo Poder Executivo.

Caso as vagas não sejam
ocupadas por esses estudantes
conforme o processo seletivo,
deverão ser preenchidas pelos
demais estudantes que preen-
chem os requisitos e por can-
didatos aos cursos de licencia-
tura, pedagogia e normal su-
perior, independentemente da
renda, para os professores da
rede pública. (ABr)

Prouni liberado para alunos de escolas privadas
ACESSO

Depoimento faz
parte de apuração
de denúncias de
tráfico de influência
com o Fundo
Nacional para
Desenvolvimento
da Educação (FNDE)

Ex-chefe do cerimonial do MEC
depõe em comissão do Senado
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Thauany Melo

Aos 38 anos, John Maia Go-
mes se tornou a primeira pes-
soa transexual a ocupar um
cargo de chefia na estrutura
dos servidores públicos de
Goiânia. Na quarta-feira (4),
ele foi nomeado como supe-
rintendente de políticas para
população LGBTQIA+.

Anteriormente, John ocu-
pava, há um ano, o cargo de Ge-
rente de Promoção Social, Cul-
tural e Saúde. “Hoje me torno
o primeiro homem trans a ocu-
par um cargo de chefia de su-
perintendência nacional", dis-
se. “A ficha ainda não caiu. Es-
tou em êxtase com a repercus-
são que está tendo, porque eu
não esperava tudo isso. Esse é
mais um grande acontecimen-
to, mais uma quebra de tabu
que nos mostra que podemos
estar em todos os lugares. Eu
não acreditei ainda. É uma
honra, um privilégio”, come-
morou o superintendente.

John recorda que, antes da
carreira pública, viveu diversos
momentos difíceis e hoje car-
rega isso para o ativismo social.
“Me formei até o segundo grau,
sou ex-presidiário e estive em

situação de rua. Já fui traficante
na cracolândia de São Paulo e
eu falo que eu realmente sou ‘o
fênix’. Hoje eu faço um traba-
lho social com pessoas em si-
tuação de rua, com a população
LGBTQIA+ e também com pes-
soas que saíram do cárcere

para não ter a reincidência”,
contou.

O superintendente, junta-
mente com a esposa, é respon-
sável por projetos sociais como
o “Mais um Sem Dor” e o “Sem-
pre Dá pra Fazer Mais Alguma
Coisa”. Ele explicou que, por

meio dessas ações, eles aten-
dem famílias em extrema vul-
nerabilidade em Goiânia e na
Região Metropolitana da capi-
tal. Entre as atividades, os vo-
luntários entregam marmitas,
roupas, e mediam a regulari-
zação de documentos. No ser-

viço público, John Gomes pon-
tua que objetiva “fazer chegar
oportunidades às pessoas que
não conseguem tê-las”.

Mais conquistas
Em junho de 2021, Aman-

da Souto Baliza se tornou,
aos 30 anos, a primeira ad-
vogada transexual a tomar
posse em uma comissão da
Ordem dos Advogados do
Brasil em Goiás (OAB-GO).
Em fevereiro deste ano, ela
também foi a primeira mu-
lher transexual a ser eleita
conselheira em uma seccio-
nal da OAB e no mês de abril
foi colocada no cargo de vice-
presidência da Comissão Es-
pecial da Diversidade Sexual
do Conselho Federal.

Ao O Hoje, Amanda Baliza
ressaltou a importância da re-
presentatividade e as respon-
sabilidades que cargos de por
acarretam.

“É muito importante a ocu-
pação desses espaços, porque a
partir disso podemos incenti-
var outras pessoas na busca pe-
los sonhos. Às vezes, em situa-
ções difíceis, as pessoas nem
conseguem sonhar. Também
trazemos uma perspectiva que
muitas vezes não é observada.
Quando a gente está nesses lu-
gares a gente consegue identi-
ficar esses problemas que pes-
soas como nós passam e muitas
vezes encontrar uma solução
para isso”, explica. “É uma
grande responsabilidade. Uma
sensação de satisfação grande,
mas sempre, também, aquela
sensação de ter que fazer o me-
lhor trabalho possível para
que a sociedade veja isso como
algo positivo”, completou. (Es-
pecial para O Hoje)

“Eu não acreditei
ainda. É uma
honra, um
privilégio”, disse
John Maia Gomes,
novo chefe da
Superintendência
LGBTQIA+

John recorda que, antes da carreira pública, viveu diversos momentos difíceis e hoje carrega isso para o ativismo 

A Câmara Municipal de Goiânia aprovou, em votação
definitiva, o projeto de lei que beneficia agentes comu-
nitários de saúde, de combate às endemias, administra-
tivos e operacionais. A expectativa era de que o texto ter-
minasse aprovado ainda na manhã de terça-feira (3/5),
mas, como de costume, não houve quórum. 

Os servidores, que acompanhavam atentamente a
sessão de ontem nas galerias do Legislativo, se viram,
novamente, sob a ameaça de ter mais um encontro
postergado em função da ausência dos vereadores. So-
mente às 9h24 é que o presidente em exercício, ve-
reador Clécio Alves (Republicanos), conseguiu o
quantitativo mínimo de parlamentares em plenário
para início do encontro. 

Com isso, a matéria finalmente pôde ser apreciada
pela Casa de Leis. O projeto, encaminhado ao Legislati-
vo pela Prefeitura de Goiânia,  altera a remuneração e
reestrutura a carreira dos servidores. O texto prevê uma
evolução a cada três anos, com escalonamento dos ven-
cimentos, que, a partir de 1º de maio de 2022, vão de R$
1.707,48 a 2.227,87.

Mas não só. O projeto avalizado por unanimidade na
Casa ainda garante o pagamento de adicional por pro-
dutividade em campo — até R$ 300,00 pago de forma va-
riável —, além de adicional por insalubridade e vale ali-
mentação — de R$ 400,00. 

Um dos principais defensores da proposta, o vereador
Mauro Rubem (PT), disparou ao comentar a aprovação
do texto: “São trabalhadores que trabalham sol a sol em
condições difíceis. Esse plano representa mais um pas-
so rumo à dignidade e valor que essa categoria merece”.
(Felipe Cardoso, especial para O Hoje)

Câmara
Municipal avaliza
reestruturação
de carreira e
salário para
agentes de saúde

Primeiro trans a ocupar cargo 
de chefia na prefeitura comemora
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Allan livre
Sete meses após a decretação da prisão

do blogueiro Allan dos Santos pelo ministro
Alexandre de Moraes, a Polícia Federal, a In-
terpol e o STF batem cabeça sobre a inclu-
são do bolsonarista na lista internacional de
procurados. Ele está foragido nos Estados
Unidos. Questionada pela Coluna sobre a es-
tranha demora, a PFalega que procurou a In-
terpol e recebeu a seguinte resposta: “O caso
em questão tramita perante o STF, e os au-
tos estão sob a responsabilidade e controle
de Ministro daquela Corte”. Na PF, tem gen-
te com medo de prender Allan e ser exo-
nerado por Bolsonaro. 

Lacônico 
Também procurado pela Colunaeindaga-

do se recebeu alguma posição da Interpol so-
bre a inclusão do nome de Allan dos Santos,
o STF é lacônico: “Não temos essa informação”. 

Matriarca de chicote 
O empresário José Aparecido foi ree-

leito nesta semana para mais um mandato
à frente da presidência da Fecomércio do
Distrito Federal. O efeito imediato foi a re-
condução da poderosa chefe do Senac-DF,
Karine Câmara.

Dra Tarja preta
Mais poderosa do que o próprio Apare-

cido, a diretora também é conhecida por ser
uma pessoa devota a Cristo, no entanto Ka-
rine está ficando conhecida entre os fun-
cionários como a dra. Tarja Preta.

Receituário queimado 
O apelido vem da quantidade de fun-

cionários tomando remédios contra de-
pressão. As consequências a médio prazo
deverão ser mais complicadas, já que
tem gente com dossiê de denúncias para
as próximas semanas contra a mandatá-
ria do sistema.

Colado em Lula
Sondagem do Instituto Paraná Pesquisas, di-

vulgada ontem, mostra que a diferença de in-
tenções de votos entre o presidente Bolsonaro
(PL) e o ex-presidente Lula (PT) caiu drastica-
mente em relação a outras anteriores.No cená-
rio estimulado, Bolsonaro saltou dos 32,7% para
35,2%, em comparação com o mês de abril. Lula
manteve os 40,0% das intenções de voto.  

Empate 
Na pesquisa espontânea - quando os nomes

dos pré-candidatos não são apresentados aos en-
trevistados -, Bolsonaro e Lula aparecem tecni-
camente empatados. O petista tem 27,6% das in-
tenções de votos, e Bolsonaro 25,2%.A Paraná en-
trevistou 2.020 pessoas presencialmente nas
ruas, em 166 cidades de 24 Estados do País. 

Atordoada 
A terceira via anda tão atordoada que não

há consenso nem sobre reuniões. “O MDB não
marcou reunião com outros partidos”, posi-
cionou o partido de Simone Tebet após infor-
mações do PSDB e Cidadania de que os parti-
dos teriam encontro ontem. 

Bate-papo  
Na versão traduzida da entrevista do ex-

presidente Lula à revista norte-americana
"Time",  a palavra “corrupção” foi citada en
passant uma única vez e a “Lava Jato”, ne-
nhuma. O texto do bate-papo diz que “Lula pro-
mete levar o Brasil de volta aos bons tempos
da sua Presidência, que ele encerrou com taxa
de aprovação de 83%”. 

Preço baixo
Levantamento com mais de 5 mil passagei-

ros da startup Buser mostra que 88% escolhem
o aplicativo de viagens de ônibus por conta do
preço mais baixo. Praticidade ao comprar pelo
app (43%), conforto dos ônibus (32%) e dispo-
nibilidade de horários (29%) também foram ci-
tados no questionário de múltiplas escolhas.



Brneo Modesto

O Atlético Goianiense voltou
a vencer. E foi uma vitória mui-
to importante. Jogando no Está-
dio Antônio Accioly, o time co-
mandado pelo técnico Umberto
Louzer derrotou o Defensa y
Justicia, da Argentina, por 3 a 1,
na noite de ontem, pela quarta
rodada da fase de grupos da
Copa Sul-Americana.

Com o resultado positivo, o
Dragão foi aos nove pontos e
se manteve na liderança do
Grupo F do torneio interna-
cional. O próximo compro-
misso na competição será no
dia 17, contra o Antofagasta,
no Antônio Accioly.

O jogo
Precisando da vitória para

se manter na liderança de seu
grupo, o Atlético Goianiense co-
meçou a partida dominando a
posse de bola, mas não conse-
guia levar perigo ao Defensa y
Justicia. A primeira chance real
do Rubro-Negro aconteceu so-
mente aos 12 minutos, quando

o lateral-direito Dudu, apro-
veitando um rebote, mandou
por cima da meta de Unsain.

O domínio atleticano au-
mentou e, na marca de 16 mi-
nutos, Marlon Freitas rece-
beu dentro da área e, quando
finalizou, viu a bola tocar na
mão de um defensor do time
argentino. Sem hesitar, o ár-
bitro uruguaio Gustavo Tejera
assinalou a penalidade máxi-
ma. O próprio Marlon Freitas
se encarregou da cobrança.
Deslocando Unsain, ele man-
dou na direita, no fundo das

redes de Unsain.
Após o gol marcado, o Dra-

gão manteve o domínio da pos-
se de bola, mas seguia criando
pouco. Desse modo, os visitan-
tes passaram a crescer e tive-
ram sua primeira oportunida-
de aos 32, quando Cardona,
após escanteio cobrado pelo di-
reito, subiu mais alto que o sis-
tema defensivo do Atlético e ca-
beceou. A bola, com veneno,
passou por cima e muito perto
do gol de Ronaldo.

Seis minutos mais tarde, o
Defensa y Justicia voltou a in-

comodar Ronaldo. Arthur Hen-
rique não conseguiu cortar um
lançamento e viu a bola sobrar
para Fontana, que levou até a
linha de fundo, invadiu a área
e finalizou cruzado. Bem colo-
cado, o arqueiro espalmou e
evitou o empate.

Na volta do intervalo, o
Atlético voltou com tudo. Logo
no primeiro minuto da segun-
da etapa, Shaylon ampliou o
marcador. O camisa 7 recebeu
na ponta direita, deixou o mar-
cador no chão, invadiu a área
e chutou cruzado, acertando o

ângulo de Unsain, que até se es-
ticou, mas não conseguiu al-
cançar a bola. Um golaço do
atacante rubro-negro.

Empurrado pela torcida e
aproveitando o bom momento,
o Rubro-Negro marcou mais
um. Na marca de sete minutos,
Baralhas, aproveitando a co-
brança de um escanteio pelo
lado direito, cabeceou e man-
dou no travessão. A bola aca-
bou voltando no goleiro Unsain
e entrando dentro do gol. Os ar-
gentinos chegaram a reclamar,
dizendo que não teria entrado,
mas Gustavo Tejera confirmou
o tento atleticano.

O Defensa y Justicia apa-
receu novamente e, desta vez,
foi letal. Aos 17, Fontana apro-
veitou uma cobrança de es-
canteio e subiu mais alto que
a defesa rubro-negra para
marcar o primeiro dos ar-
gentinos. E, já aos 40, Alber-
tengo aproveitou um cruza-
mento que veio da direita e
fez mais um para os visitantes.
No entanto, a reação parou
por aí. (Especial para O Hoje)

Atlético quebra sequência negativa e derrota o Defensa y Justicia, pela Sul-Americana

Bruno Corsino

drAgão copeiro
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Data: 4 de maio de 2022. Horário: 19h15. Local: estádio antônio accioly, em Goiânia (Go). Gols: Mar-
lon Freitas (17’/1t), shaylon (1’/2t) e unsain (7’/2t- contra) - aCG; Fontana (17’/2t) e albertengo (40’/2t)

- DYJ. Árbitro: Gustavo tejera (uru). Assistentes: richard trinidad (uru) e horacio Ferreiro (uru)

tÉCniCa

Atlético-GO: ronaldo; Dudu (Édson Fernando),
Wanderson, ramon Menezes e arthur henrique;

Baralhas, Marlon Freitas e Jorginho; shaylon (Brian
Montenegro), Diego Churin (airton) e Léo Pereira.

Técnico: umberto Louzer

Defensa y Justicia: unsain; Pieres, hugo Fer-
nández e Cardona; hugo silva (Duarte), altami-
rano, Cuello, hernán Zuliani e Matías rodríguez

(echevarría); Fontana e albertengo.
Técnico: sebastián Beccacece

3 x 2Atlético-GO Defensa y Justicia

FICHA

No Estádio Antônio Accioly, o Atlético 
Goianiense bateu o Defensa y Justicia por 3 a 2
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Victor Pimenta

A fase do Vila Nova não
está nas melhores. O time co-
lorado ainda não venceu na Sé-
rie B e contando com os jogos
do Campeonato Goiano e Copa
do Brasil, já chega há oito jogos
sem vitória. A equipe tenta
mudar esse retrospecto na par-
tida de sexta-feira (6), quando
enfrentam o Náutico, às 19 ho-
ras, no estádio Onésio Brasi-
leiro Alvarenga.

“A gente não vem de uma boa
sequência, de bons resultados e
o importante seria conquistar
uma vitória logo para termos
um ambiente melhor. Um am-
biente de trabalho com vitória é
sem dúvidas é bem melhor e
quanto antes a gente jogar, fa-
zermos um bom jogo, conquistar
uma vitória para a gente voltar a

ter um ambiente de vitórias no
nosso trabalho e assim podendo
reagir no campeonato”, disse
Arthur Rezende.

Nos últimos dois jogos, o
Vila Nova ficou próximo de
deixar os gramados com duas
vitórias, porém, o time que co-
meça atacando e ganhando,
vem sofrendo no final das
partidas e com falhas indivi-
duais deixando a desejar. Foi
o caso no empate em 1 a 1
diante da Tombense, no OBA
e por último, deixando o Lon-
drina empatar no final, em 2
a 2, no estádio do Café.

“O momento não é o me-
lhor, a gente não vive um
momento bom. São detalhes,
às vezes a gente toma um gol
no início ou no fim do jogo. É
um momento ruim, o que é
normal, todo time oscila na
temporada. Acho que essa os-
cilação vai acabar e nós va-
mos conseguir uma regulari-
dade quando conquistarmos
a primeira vitória nessa pró-
xima sequência e de uma pon-
tuação boa para a gente subir
na tabela, almejar coisas me-
lhores que é o que queremos
desde o início. Então, o prin-

cipal é vir essa primeira vitó-
ria e esse resultado que esta-
mos em busca dele”, ressaltou
o meia colorado.

Destaque no time colorado
vem sendo o meio-campista
Arthur Rezende. O jogador é
atualmente o artilheiro do clu-
be, com três gols marcados,
sendo dois deles nos últimos
dois jogos e ainda contribuin-
do com uma assistência no
empate em 2 a 2 diante do
Londrina. Arthur comemorou
a boa fase, mas que se pudes-
se, faria diferente.

“Feliz por estar fazendo gols

e dar assistências, espero que eu
possa manter essa regularidade.
Acho que sem dúvidas eu tro-
caria esses três gols por três vi-
tórias, que a gente estaria no G-
4, mas acredito que se Deus quis
os gols vão continuar saindo, as
assistências também e as vitó-
rias vão vir e vamos buscar
coisas melhores”, pontuou o jo-
gador do Vila Nova.

Depois do confronto diante
do Náutico, o Vila Nova volta a
campo somente na próxima
quarta-feira (11), dessa vez
pela Copa do Brasil. O time co-
lorado que perdeu por 3 a 2
para o Fluminense no jogo de
ida, recebe os cariocas às
21h30, no estádio Serra Dou-
rada. Vitória por um gol de di-
ferença do time colorado, a
partida irá para as penalidades.
(Especial para O Hoje)

Arthur Rezende comemora fase artilheira, mas 
com Vila Nova em busca de primeira vitória, faria
diferente: “Trocaria os três gols por três vitórias”

reIzende artilheiro 
Meio-campista espera ajudar time colorado já nesta sexta-feira, em casa, diante do Naútico, pela Série B

Heber Gomes

GOIÂNIA, QUINTA-FEIRA, 5 DE MAIO DE 2022
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CIDADES n 9

Sabrina Vilela

A maioria dos brasileiros
contém uma "farmacinha em
casa”, o que pode parecer
apenas uma preocupação ino-
fensiva na verdade pode tra-
zer sérios problemas para a
saúde.  Dados do Conselho
Federal de Medicina (CFM)
indicam que 77% dos brasi-
leiros fazem o uso de medi-
camentos sem qualquer
orientação médica. Segundo a
Organização Mundial da Saú-
de (OMS), mais da metade de
todos os remédios são pres-
critos, vendidos ou dispensa-
dos de maneira inadequada. 

A fotógrafa, Eduarda
Martinelli,25, sentiu na pele
os problemas que a auto-
medicação pode trazer. “Eu
estava grávida e tomei um
remédio de enjoo por conta
própria. Usei o Bromoprida
e comecei a ter reação, a mi-
nha língua, meu olho e mi-
nha cabeça iam pra cima
involuntariamente. Depois
de várias idas à emergência
e fazer exames neurológi-
cos, fui em um neurologista
que descobriu que era rea-

ção alérgica da metoclopra-
mida componente do remé-
dio e eu não podia tomar ne-
nhum remédio com esse
componente”, relembra.

Eduarda agora fica de olho
nos componentes das medi-
cações. “Fui à minha médica
do pré natal e contei para ela
sobre a reação então ela me
receitou outro remédio pra
enjoo que não tinha esse com-
ponente e desde então, não
tomo mais remédios sem olhar
os componentes pra não to-
mar algum que tenha o que
me causa alergia”.

Ela por três vezes foi parar
no hospital com sintomas de
intoxicação.”Foram umas três
vezes que tomei o remédio e
tive a reação mas nem per-
cebi que era por causa do re-
médio e como a reação pare-
cia com uma convulsão fui
procurar o neurologista que
apenas escutando os relatos
descobriu que era reação
alérgica do remédio.

Lussandra Goes, 50, foi em
busca de tratamento para de-
pressão e acabou recebendo,
segundo ela, uma medicação
que a fez piorar ainda mais.

Por dois anos ela tomou  uma
medicação que a fez desen-
volver esquizofrenia grave.
“Eu senti muitas náuseas,crises
epiléticas, desmaios e até alu-
cinações. Devido a isso tenho
um tipo de amnésia, não lem-

bro quase nada da adolescên-
cia de meus três filhos e muito
menos da infância, algo que a
gente como pais guarda com
carinho”, lamenta. 

As poucas coisas que Lus-
sandra lembra desse período

é o que o marido e os filhos
contam a ela. “Eu me sentia
mal com o medicamento ao in-
vés do médico tirar ele acres-
centava outro e com dose
maior”. Desesperados, a fa-
mília de Lussandra foi em
busca de outro profissional
porque ela se tornou uma pes-
soa irrecorrível, fora de si e em
alguns momentos até violenta.
“Os medicamentos que eu to-
mava eram para quem tem es-
quizofrenia e não para de-
pressão e eles eram caros, mas
eu conseguia pegar no Juarez
Barbosa [Central de Medica-
mentos de Alto Custo Juarez
Barbosa]”, relata. Ela conse-
guiu mudar o tratamento com
outro médico que tirou as me-
dicações que a faziam mal e
atualmente ela consegue levar
uma vida normal, mas la-
menta ter perdido dois anos
do crescimento dos filhos. 

A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) tam-
bém salienta que a escolha de
uma medicação deve ser feita
a partir de critérios técnicos e
científicos, pois “os benefícios
para o paciente devem superar
os riscos associados ao uso do
produto”. De acordo com da-
dos, de 2006, da Abifarma (As-
sociação Brasileira das Indús-
trias Farmacêuticas), que ser-
vem como base para o estudo
de especialistas até hoje, anual-
mente cerca de 20 mil pessoas
morrem no país vítimas da
automedicação.

A comercialização e o aces-
so a medicamentos é direito do
cidadão.Mas, mesmo tendo me-
dicações em casa para possí-
veis dores de cabeça ou gripe,
especialistas alertam que o
ideal é ter medicamentos ape-
nas prescritos. “O caso de au-
tomedicação que mais traz pre-
juízo e danos aos rins é o uso
dos antiinflamatórios. Eles são
comprados sem receita médica
e eficientes para tratamento de
dor osteomuscular, mas que
usados de forma abusiva, cons-
tante, frequente para tratar
doenças crônicas podem trazer
prejuízos à função renal dos
pacientes”, esclarece o médico
nefrologista Ricardo Mothé. 

Porém para quem quer
manter uma farmacinha em
casa existem remédios que po-
dem fazer parte da lista desde
que sejam usados com cautela.
"Nosso sistema não seria sufi-
ciente para atender todas as de-
mandas de queixas simples
como: cefaleias, dores comuns
ou dores leves. Então, para es-
ses casos é bom ter um analgé-
sico a sua disposição e saber
usá-lo conforme uma orienta-
ção prescrita previamente.
Também podem ser medica-
mentos para náuseas, vômitos,
cólicas, gases que possuem bai-
xo efeito colateral que tomado
de forma adequada não preci-
sa de receita para se ter em

casa”, ressalta Ricardo Mothé. 
Segundo o especialista, as

farmácias vendem esses tipos de
medicamentos sem prescrição
porque vários medicamentos
possuem regulamentação para
que não se tenha retenção de re-
ceita. “A quantidade ingerida é
abuso. Então, se ela está usando
a medicação, mesmo que pres-
crita, de forma inadequada é
uma forma de se automedicar e
ela está correndo riscos”. O mé-
dico faz alerta  para evitar in-
dicar remédios para outras pes-
soas porque nem sempre o que
funciona para um pode dar cer-
to para outro. 

Para quem tem criança em
casa o cuidado deve ser redo-

brado já que criança pequena
tem curiosidades e gosta de
colocar tudo que vê na boca..
“Muitos medicamentos não
tem o que fazer a não ser ob-
servação e outros já tem reco-
mendações específicas de in-
toxicação. Se a criança toma re-
médio de adulto ela deve ser le-
vada ao pronto socorro ime-
diatamente, por ser uma do-
sagem alta”. 

Sobre as pessoas que recla-
maram de erros médicos na
hora de prescrever o remédio,
o doutor Ricardo Mothé deixa
claro que podem existir sim,
mas que às vezes a pessoa pas-
sa a ter reação alérgica ou teve
alguma das reações previstas

pelo medicamento.
“O médico acredita que seja

determinada patologia apesar
de ser uma hipótese e pres-
creve uma medicação e nisso
temos dois cenários: a medi-
cação pode dar certo; o segun-
do é que o médico fez um diag-
nóstico e prescreveu a medi-
cação para o paciente com o in-
tuito de cuidar daquela condi-
ção e o paciente apresentou
efeitos colaterais. Nesse caso
não necessariamente é consi-
derado um erro de prescri-
ção.” Mas, ele ressalta que a
droga deve ser descontinuada
em caso de reações adversas
mesmo que não seja grave.
(Especial para O Hoje)

Cuidados com os remédios que tiver em casa

Anvisa alerta que a escolha de uma medicação deve ser feita a partir de critérios técnicos e científicos pois “os benefícios devem superar os riscos associados ao uso do produto” 

Médico nefrologista Ricardo Mothé faz alerta  
para evitar indicar remédios para outras pessoas

18% das mortes por envenenamento
são por causa de automedicação
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Pedro Pinheiro

Dados do Conselho Federal de
Medicina apontam que 77% 
dos brasileiros fazem uso de
medicamentos sem orientação médica
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Ítallo Antkiewicz

O número de cooperativas de transporte cresceu 45%
entre 2010 e 2020 em Goiás, segundo dados do Sistema da
Organização das Cooperativas Brasileiras em Goiás (OCB-
GO). Passou de 35 para 51 unidades neste período. Para se
ter uma ideia, entre 2019 e 2020 houve ainda o acréscimo
de uma nova cooperativa de transporte em Goiás e o to-
tal de ativos do segmento mais do que dobrou, de R$25,6
milhões para R$57,1 milhões.

Entretanto, este ramo do cooperativismo goiano foi um
dos mais impactados nos últimos dois anos pela pandemia
da Covid-19. A receita bruta das cooperativas de transporte
em Goiás sofreu redução de 30% em 2020, primeiro ano
da pandemia, para R$116 milhões.

Também houve queda significativa no número de
cooperados: eram 4,5 mil em 2010 e 3,8 mil em 2020, prin-
cipalmente por conta dos efeitos da crise sanitária em vá-
rias atividades neste ramo em 2020, que afetou fortemente
as cooperativas de transporte escolar.

Com o avanço da vacinação contra a Covid-19 e a re-
tomada no segundo semestre do ano passado de pratica-
mente todas as atividades econômicas, como as aulas pre-
senciais na rede ensino pública e privada de Goiás, a ex-
pectativa é de forte recuperação no ramo das cooperati-
vas de transportes.

O presidente do Sistema OCB-GO, Luís Alberto Pereira,
ressalta que as cooperativas que se dedicam ao transpor-
te escolar e de passageiros (táxis) sofreram o maior impacto
com a pandemia. “Tivemos que fazer ações emergenciais,
de caráter assistencial, para ajudá-los, pois o ensino e o tra-
balho presenciais foram interrompidos e as pessoas pas-
saram a realizar suas atividades em casa”, afirma.

Já as cooperativas de transporte de cargas, segundo o
dirigente, viveram uma situação diferente em razão da pro-
dução agropecuária, evitando impactos diretos nos serviços
dessa natureza. “Esse segmento teve uma recuperação rá-
pida e foi fundamental para garantir o abastecimento du-
rante a pandemia”, frisa.

Delivery
Um segmento no ramo de transportes que se beneficiou

da pandemia foi o de delivery.  O diretor administrativo da
Cooperativa dos Condutores de Motocicletas do Estado de
Goiás (Coopmego), Rubens Dias dos Santos, avalia que
diante da necessidade de distanciamento social, as pessoas
puderam constatar que o custo e benefício do serviço de en-
tregas de produtos, principalmente de gêneros de primeira
necessidade, como comida, remédios e bebidas, é positivo.

“Durante a pandemia, não paramos, assumimos o ris-
co, mantivemos as entregas e as pessoas perceberam as
vantagens desse serviço”, afirma.  A cooperativa viu o seu
número de cooperados saltar de 260 para quase 390 nos
últimos dois anos e os clientes fixos subiram cerca de
28%”, comemora.

Transporte escolar
O transporte escolar é o segmento do ramo que mais foi

afetado pela pandemia e teve as suas atividades paralisa-
das totalmente por mais de dois anos.  O presidente da Coo-
perativa do Transporte Escolar e Turismo do Estado de
Goiás (Cooperteg), Adilson Humberto Lellis, explica que es-
tão recomeçando do zero, praticamente.

“Já temos cerca de 80% do serviço retomado, mas acre-
dito que até o fim do ano ainda estaremos em recupera-
ção. Muitos proprietários de vans perderam seus veículos
por dificuldade de pagar as prestações e os devolvem para
os bancos”, pontua Lellis.

Ganhos e perdas
Se a crise sanitária não afetou diretamente o trans-

porte de grãos, o mesmo não se pode dizer da paralisa-
ção das fábricas de peças para veículos automotores, for-
temente impactada com o aumento dos custos das peças
de reposição, como pneus e tambores de freio, além dos
próprios caminhões.

O presidente da Cooperativa dos Transportadores de
Brasília e Entorno (GTBEN), Francisco Miranda Vieira, ex-
plica que, como o setor agrícola não parou em nenhum
momento, o escoamento das safras para portos e arma-
zéns manteve sua normalidade na pandemia. E a lu-
cratividade do segmento, no entanto, vem se deteriorando
nos últimos dois anos, impactada, além do custo das pe-
ças, pelo aumento do preço do diesel.

“Nós pagamos R$330 por um tambor de freio antes da
pandemia e hoje ele custa R$900. (Especial para O Hoje)

A expectativa é de forte recuperação no ramo de transporte

Desde que o uso de másca-
ras em locais fechados se tor-
nou opcional em Goiânia, no
dia 1º de abril deste ano, 718 ba-
res e restaurantes foram aber-
tos na Capital. As informações
são de dados repassados pela
Junta Comercial de Goiás (Ju-
ceg), que mostram que a rea-
bertura dos estabelecimentos
volta a acontecer, à medida
que os casos e óbitos de Covid-
19 diminuem.

Estima-se que cerca de 24
bares e restaurantes abriram
por dia em Goiânia, somente no
último mês. A realidade é bas-

tante diferente da que foi vivi-
da no início da pandemia, em
2020, quando o setor acumulou
um prejuízo de mais de R$20
milhões, só na Capital.

De acordo com a Associação
Brasileira de Bares e Restau-
rantes de Goiás (Abrasel-GO), os
prejuízos acumulados ao longo
dos anos de pandemia ainda
não foram completamente su-
perados pelos comerciantes.
Entretanto, a categoria tem bus-
cado repassar esses custos de
forma parcial para os clientes.

O presidente da Abrasel,
Danillo Ramos, afirma que o

segmento é responsável por
empregar mais de 50 mil tra-
balhadores. Portanto, o novo ce-
nário é classificado como um
momento “único” para os em-
presários do ramo.

“Cerca de 46% dos comer-
ciantes do setor ainda estão
com problemas relacionados
a dívidas provenientes dos pe-
ríodos de paralisação, outro
ponto preocupante é a inflação.
Afirmo que nós estamos pas-
sando esses custos de forma
parcial para a clientela”, ga-
rante. (Ítallo Antkiewicz, es-
pecial para O Hoje)

24 bares novos dia  desde a
liberação do uso das máscaras

Cooperativas de
transportes em
Goiás cresceram
45% em dez anos

tRÁPIDAS

Internação psiquiátrica de menor infrator
conta como tempo para liberdade

A Quinta Turma do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) decidiu que, caso seja determi-
nado tratamento psiquiátrico para o ado-
lescente submetido à medida socioeducati-
va de internação, ele deverá ser contabili-
zado no prazo máximo de três anos aplicá-
vel a essa restrição de liberdade, nos termos
do artigo 121, parágrafo 3º, do Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA). A decisão
veio após o colegiado analisar recurso es-
pecial contra acórdão do Tribunal de Justi-
ça do Paraná (TJPR), em que se determinou
– com base no artigo 64, parágrafo 4º, da Lei
12.594/2012 (Lei do Sinase) – a suspensão da
contagem do prazo de internação de uma jo-
vem encaminhada a tratamento médico de
transtorno bipolar em hospital. A relatoria
foi do ministro Ribeiro Dantas, o qual des-
tacou que a imposição, pelo Judiciário, de

qualquer das medidas socioeducativas pre-
vistas no artigo 112 do ECA exige a obser-
vância dos direitos e das garantias do menor.
Ele ressaltou que não se pode desconsiderar
o "referencial hermenêutico humanizador"
construído com a edição da Lei do Sistema
Nacional de Atendimento Socioeducativo
(Sinase), cujo artigo 35 elenca os princípios
gerais relativos à execução das medidas so-
cioeducativas. "A correta aplicação do arti-
go 64, parágrafo 4º, da Lei 12.594/2012, de-
manda um olhar atento aos princípios do Si-
nase, com destaque àqueles previstos nos in-
cisos I, V, VII e VIII do artigo 35. Assim, na exe-
cução de medida socioeducativa, a adoles-
cente não pode ser submetida a condição
mais gravosa do que a aplicável a um adul-
to que tenha praticado a mesma conduta ilí-
cita", disse o ministro.

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

Jurídica

Cavalo-de-pau liberado

O Projeto de Lei
843/22 deixa de prever
multa e punições admi-
nistrativas ao motorista
que praticar manobras
arriscadas, como cavalo
de pau e empinada, em
vias privadas ou em vias
públicas com autoriza-
ção do órgão de trânsito.
A proposta está sendo
analisada pela Câmara
dos Deputados O texto

altera o Código de Trân-
sito Brasileiro para esta-
belecer que as sanções
como multa de R$ R$
2.934,70, suspensão do
direito de dirigir e
apreensão do veículo, só
serão aplicadas a quem,
em via pública e sem
permissão da autoridade
de trânsito, “promover
competição, eventos or-
ganizados.

Dispensa por justa causa

A Terceira Turma do
TST excluiu de conde-
nação imposta à uma
empresa de serviços ge-
rais o pagamento pro-
porcional do 13º salário
e das férias a um por-
teiro demitido por jus-
ta causa. De acordo
com o colegiado, a mo-
dalidade de dispensa
motivada autoriza o
não pagamento dessas

parcelas. O relator do
recurso de revista, mi-
nistro José Roberto Pi-
menta, explicou que o
artigo 3º da Lei
4.090/1962, que insti-
tuiu o 13º salário, é ex-
presso ao limitar o pa-
gamento proporcional
da parcela aos casos de
dispensa imotivada,
ainda considerando o
teor da Súmula 171.

2 Antes tarde do que nunca - Está sendo analisada pela Comissão Mista da Assembleia
Legislativa a matéria de nº 1981/22, encaminhada pelo TJGO, que visa alterar a organi-
zação judiciária do estado com o objetivo de dar maior celeridade às demandas, espe-
cialmente no segundo grau de jurisdição. 

Os julgamentos em processos
judiciais proferidos no Brasil entre
2018 e 2022 em direito ambiental
podem ser inscritos, até o dia 2 de
maio, no Concurso Nacional de
Decisões Interlocutórias, Senten-
ças e Acórdãos sobre Meio Am-
biente. O objetivo do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) é reco-
nhecer e dar visibilidade a esses
atos judiciais pela fundamentação,
relevância coletiva e adequação às
normas nacionais e internacionais
em matéria de meio ambiente.

Concurso do CNJ
prestigia decisões
de caráter
ambientalmente
positivas

TRF1 decide sobre direitos dos 
denominados “soldados da borracha”

A 2ª Turma do Tribunal Regional Federal
da 1ª Região (TRF1), ao julgar apelação con-
tra a sentença que julgou procedente o pe-
dido de restabelecimento do benefício pre-
videnciário de aposentadoria rural por ida-
de e a percepção cumulativa com a pensão
vitalícia de seringueiro, reformou a sentença
ao fundamento da impossibilidade de cu-
mulação da pensão de seringueiro na con-
dição de “soldado da borracha” com apo-
sentadoria rural por idade. O relator, de-
sembargador federal João Luiz de Sousa, ex-

plicou que a pensão mensal vitalícia de se-
ringueiro, no valor de dois salários mínimos,
está prevista no art. 54 do Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias (ADCT) e
na Lei 7.986/1989 quando comprovados a
condição de seringueiro que tenha traba-
lhado durante a Segunda Guerra Mundial
nos Seringais da Região Amazônica, na pro-
dução de borracha em regime de esforço de
guerra, ou que seja seu dependente, e o es-
tado de carência por ausência de meios para
sua subsistência e da sua família.
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A campanha Maio Amare-
lo, voltada à conscientização
no trânsito, foi lançada ontem
(4) pela Prefeitura de Goiânia.
Neste ano, o tema é “Eu res-
peito a faixa, juntos salvamos
vidas”. O objetivo da campa-
nha é chamar a atenção para
os números relacionados à
violência no trânsito em todo
o mundo. Com isso, propõe
ações de conscientização nas
mais diversas esferas. 

Em Goiânia, por exemplo,
somente neste ano, foram re-
gistradas 45 vítimas fatais em
acidentes de trânsito, conforme
mostrado nesta semana pelo O
Hoje. Ainda que não haja nú-
meros oficiais mais recentes
pelo Ministério da Saúde (MS),
o movimento aponta que ór-
gãos locais já divulgaram seus
dados, e que a tendência é de
aumento no índice de vítimas
fatais no biênio mais recente.

A ação busca engajamen-
to da sociedade para o res-
peito à sinalização de trânsi-
to. Para isso, foram disponi-
bilizadas mídias diversas, de
forma gratuita, entre vídeos e
peças publicitárias liberadas

para compartilhamento entre
os goianienses. 

Faixas
Na Capital, o Maio Ama-

relo foca no respeito às faixas
de pedestre, em especial, as
não semaforizadas. As ações
têm papel multisetorial, uma
vez que envolvem obras,
transporte coletivo e outras

áreas estruturantes. 
A campanha publicitária

ressalta o engajamento de
toda a sociedade pela cons-
cientização sobre a impor-
tância do uso da faixa, tanto
pelo pedestre quanto pelos
condutores. “O condutor deve
ter a consciência de que o
veículo pode ceifar vidas. Pa-
rar na faixa é respeitar a

vida”, afirma Rogério Cruz. 
Em um dos vídeos, as ima-

gens mostram a sinalização
em vias públicas da capital, e
na porta de instituições de en-
sino. Além das peças publici-
tárias, serão realizadas ações
educativas em escolas muni-
cipais, blitz educativas e
avançadas ao longo da cam-
panha, com vistas à promo-

ção da mudança de compor-
tamento no trânsito. 

Dados alarmantes
O secretário municipal de

Mobilidade, Horácio Mello, res-
salta que as mortes no trânsi-
to configuram um problema
alarmante no mundo todo. Por
isso, na Capital, o foco será na
educação no trânsito e, espe-
cificamente na campanha, terá
foco na conscientização sobre
o respeito à faixa de pedestre
não sinalizada e semaforiza-
ção. “Temos mais de duas mil
faixas não semaforizadas, fora
780 em cruzamentos semafo-
rizados, e o projeto é ampliar,
tanto esse número quanto a vi-
sibilidade das mesmas”. 

Já o presidente do Departa-
mento Estadual de Trânsito
(Detran-GO), Eduardo Macha-
do, anunciou projetos de edu-
cação no trânsito nas escolas
públicas do Estado. Para isso,
disse contar com o apoio das
autoridades de trânsito muni-
cipais em uma “gestão unísso-
na, para que juntos preserve-
mos vidas”. (Daniell Alves,
especial para O Hoje)

Respeito à faixa de pedestre é tema de campanha
MAIO AMARELO

A ação busca engajamento da sociedade para o respeito à sinalização de trânsito

Daniell Alves

O quantitativo de incêndios
florestais registrados pelo Cor-
po de Bombeiros de Goiás
(CBM-GO) quase dobrou no úl-
timo mês em comparação a
abril do ano passado. São 558
ações contra 287. Somente nes-
te mês, foram 59 combates a in-
cêndios. Após a chegada do
período de estiagem, a ten-
dência é que estes números au-
mentem ainda mais. 

É o que afirma a tenente do
Corpo de Bombeiros, Vanessa
Furquim. “Nós temos perce-
bido que os incêndios come-
çaram bem cedo. No ano pas-
sado, tivemos mais 9 mil ocor-
rências de incêndios florestais
e neste ano pode ser que ul-
trapassem se não contarmos
com a conscientização da po-
pulação”, avalia. 

Os meses considerados
mais críticos para os incên-
dios são agosto, setembro e
outubro. “Ainda nem chega-
mos no período crítico e já te-
mos que atender algumas
ocorrências. A nossa preo-
cupação é que quando co-
meçar a estiagem piore”,
alerta a tenente do CBM. 

Ela ressalta que a maioria
das ocorrências é causada por
ação humana e dificilmente
será por algum motivo natural.
“99% são provocados pelas
pessoas, que colocam fogo no
lixo, querem fazer a limpeza
dos imóveis. Também há uma
série de questões onde os pro-
prietários acham que vão con-
seguir controlar e o incêndio
atinge proporção maior e avan-
çam em locais particulares”. 

Crime
No entanto, provocar in-

cêndio em mata ou floresta
é crime, conforme descrito
na Lei Federal 9.605/98.
“Atear fogo em lote baldio
também pode configurar
crime ambiental de polui-
ção, pois a fumaça resulta
em danos à saúde humana e
se o fogo expuser a perigo a
vida, o responsável pode
ser enquadrado por crime
de incêndio”. 

Outro problema registrado
pela corporação são os incên-
dios às margens das rodovias,
que, além de prejudicarem o
meio ambiente, podem causar
acidentes aos condutores. Com
a fumaça, a visão dos motoris-
tas fica comprometida. 

Incêndio na Chapada
No último ano, quatro pes-

soas foram indiciadas pela Po-
lícia Civil de Goiás (PCGO) re-
ferentes aos incêndios na Cha-
pada dos Veadeiros, ocorri-
dos no mês de setembro, por

mais de dez dias na região do
parque. As investigações re-
sultaram no indiciamento de
quatro autores, pelos crimes
previstos nos artigos 41 e 39 da
Lei dos Crimes Ambientais,
além do crime de incêndio
qualificado previsto no artigo
250, § 1º do Código Penal. 

Segundo as investigações,
um dos focos do incêndio ocor-
reu de maneira culposa, pela
conduta imprudente de dois
autores no manuseio de mate-
riais de construção, ocasio-
nando a queima do condomí-
nio Vale Azul, na cidade de
Alto Paraíso. 

Uma das testemunhas re-
latou que o fogo ocasionou o
prejuízo de cerca de R$ 150
mil. As outras duas investi-
gações concluíram pela ocor-
rência de crime doloso. Um
deles ocorreu em uma estra-
da vicinal para o Distrito de
São Jorge e o outro, mais
grave, ocorreu na Fazenda
Cascata, responsável pela
queima de 14.183 hectares.

As queimas, no total, consu-
miram uma área de cerca
de 28 mil hectares.

Operação Cerrado Vivo
Com objetivo de prevenir

novos incêndios, a CBM exe-
cuta a Operação Cerrado Vivo.
As metas da instituição são a de
prevenir e combater incêndios
em vegetações goianas com o
reforço de drones, que moni-
toram áreas sujeitas aos in-
cêndios nesta época do ano de
baixa umidade do ar e au-
mento da temperatura.

Os drones conseguem ofe-
recer aos bombeiros uma visão
panorâmica do terreno e, além
disso, os ajudam a determinar
para onde o fogo deve se mo-
ver em seguida. Isso permite
que os profissionais que atuam
em seu combate possam to-
mar decisões rápidas e asser-
tivas sobre o deslocamento da
equipe e, se necessário, da eva-
cuação de comunidades que
possam ser impactadas.

Desde o início do ano, estão

sendo realizadas diversas
ações educativas, como pales-
tras. Cartilhas de orientação,
visitas a propriedades rurais,
oficinas para confecção de
abafadores e treinamento de
brigadas de incêndio, para
atuarem em propriedades ru-
rais e áreas de proteção am-
biental, são algumas das ati-
vidades já em curso, além das
ações de combate efetivo de
incêndio em vegetação.

Além do combate às quei-
madas, a Operação também
atua com ações de fiscalização
de incêndios urbanos, por meio
de parceria com as prefeituras.
“As ações preventivas são para
preservar o meio ambiente e
conscientizar a população, pro-
movendo informações para sa-
ber como proteger as proprie-
dades. A operação tem traba-
lhado em cima dessas questões.
O combate é a melhor preven-
ção e temos visto que ainda é
muito alto o número de incên-
dios florestais”, finaliza Va-
nessa. (Especial para O Hoje)

Somente neste
mês, foram 59
combates a
incêndios
registrados 
pelo Corpo 
de Bombeiros

Incêndio na Chapada dos Veadeiros consumiu uma área de cerca de 28 mil hectares, no último ano 

Incêndios florestais dobram em
comparação com ano o passado
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O ministro dos Negócios
Estrangeiros da Rússia, Sergei
Lavrov, acusou Israel, na últi-
ma terça-feira (3), de “apoiar o
regime neonazista na Ucrâ-
nia”, provocando assim uma
escalada na guerra de palavras
entre os dois países. A tensão
começou depois de Lavrov ter
afirmado que Adolf Hitler ti-
nha “sangue judeu”.

Ainda no rescaldo das de-
clarações na última segunda-
feira (2), quando afirmou que
Hitler tinha origem judaica, o
ministro russo recusou pedido
de desculpas exigido por Israel
e, em vez disso, voltou a colo-
car o dedo na ferida.

Em comunicado, o minis-
tério russo disse que os co-
mentários do chanceler de Is-
rael, Yair Lapid, que respon-
deu a Lavrov afirmando que
“Hitler não tinha ascendên-
cia judaica e que os judeus não
se mataram no Holocausto”,
eram “anti-históricos” e “ex-
plicavam, em grande medida,
por que o atual governo is-
raelita apoia o regime neona-
zista em Kiev”.

Moscou reiterou o argu-
mento de Lavrov, de que as
origens judaicas do presiden-
te Volodymyr Zelenskiy não
impediram a Ucrânia de ser
governada por neonazistas.
"O antissemitismo na vida co-
tidiana e na política não parou

e, pelo contrário, é encorajado
[na Ucrânia]", disse Lavrov
no comunicado.

O chanceler russo fez a de-
claração sobre Hitler nessa
segunda-feira, na televisão,
depois de ser questionado por
que a Rússia justifica a invasão
na Ucrânia com a necessidade
da “desnazificação” se o pró-
prio presidente do país, Volo-
dymyr Zelensky, é judeu. Para
insultar o presidente ucrania-
no, Lavrov acabou por atacar
também Israel.

“Se bem me lembro – pos-
so estar enganado – Hitler

também tinha origens judai-
cas, por isso não quer dizer
nada”, disse Lavrov. “Há mui-
to tempo que ouvimos os sen-
satos judeus dizerem que os
maiores antissemitas eram ju-
deus”, acrescentou. As pala-
vras de Lavrov acabaram por
abrir um fosso diplomático
entre a Rússia e Israel, que
apesar de ter expressado apoio
à Ucrânia após a invasão rus-
sa em fevereiro, absteve-se de
prejudicar as relações com
Moscou, evitando enviar crí-
ticas diretas e impor sanções
formais aos oligarcas russos.

Yair Lapid descreveu as pa-
lavras de Lavrov como “im-
perdoáveis e ultrajantes” e exi-
giu um pedido de desculpas.

“As declarações do chan-
celer russo são um escândalo
imperdoável. Hitler não ti-
nha ascendência judaica e os
judeus não se mataram no
Holocausto”, afirmou Lapid.
“Envidamos todos os esfor-
ços para manter uma boa re-
lação com a Rússia, mas há li-
mites e, desta vez, ultrapas-
saram esse limite. O governo
russo tem de nos pedir des-
culpa e ao povo judeu”.

Líderes ocidentais de-
nunciaram os comentários
de Lavrov e Zelensky, que
acusou a Rússia de ter “es-
quecido as lições da Segunda
Guerra Mundial”.

"Como se pode dizer uma
coisa dessas na véspera da
data que assinala a vitória
sobre o nazismo [9 de maio
de 1945]. Essas palavras sig-
nificam que o primeiro di-
plomata da Rússia acusa o
povo judeu pelos crimes na-
zistas. Não há palavras", dis-
se Zelensky em pronuncia-
mento. (ABr)

Chanceler Sergei
Lavrov disse que
"Hitler tinha
sangue judeu"

Rússia acusa Israel de apoiar
"regime neonazista" da Ucrânia
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A presidente da Comis-
são Europeia, Ursula von
der Leyen, apresentou on-
tem (4) ao Parlamento Eu-
ropeu, em Estrasburgo, o
sexto pacote de sanções
contra a Rússia, que inclui
corte progressivo das im-
portações de petróleo - até
o boicote completo.

O objetivo, afirmou Ur-
sula von der Leyen, é “banir
todo o petróleo russo até o
fim do ano”, de “forma or-
deira e planejada”. Isso para
permitir "que os parceiros
europeus consigam encon-
trar alternativas”.

“Todo o petróleo, marí-
timo e por oleoduto, bruto e
refinado”, disse a presiden-
te da comissão. A Rússia
assegura 45% das importa-
ções europeias de gás. For-
nece ainda 25% do petróleo
e 45% do carvão.

Segundo Von der Leyen,
não será fácil, alguns Esta-
dos-membros são forte-
mente dependentes do pe-
tróleo russo. "Mas nós sim-
plesmente temos de traba-
lhar nisso”, afirmou.

Ela lembrou que no úl-
timo pacote de sanções, o
bloco começou com o car-
vão, agora aborda a depen-
dência do petróleo russo.

Ainda segundo Von der
Leyen, “para ajudar a
Ucrânia” a economia co-
munitária “tem de per-
manecer forte”.

Numa primeira reação à
intervenção de Ursula von
der Leyen, Vladimir Dzha-

barov, primeiro vice-presi-
dente da comissão de As-
suntos Internacionais da
câmara alta do Parlamento
russo, sustentou, em decla-
rações citadas pela agência
RIA, que a Europa acabará
por continuar a comprar
petróleo da Rússia por meio
de outros países, uma vez
implementado o embargo.

Outras medidas
No âmbito da apresen-

tação do sexto pacote de
sanções europeias à Rússia
de Vladimir Putin, a presi-
dente da comissão acenou
com “investimentos maci-
ços para atender às neces-
sidades e às reformas ne-
cessárias” na Ucrânia, tendo
em vista o pós-guerra.

“Eventualmente, será
aberto caminho para o fu-
turo da Ucrânia dentro da
União Europeia”, afirmou.

Outra das medidas pro-
postas por Bruxelas é a ex-
clusão do banco russo Sber-
bank do sistema financeiro
de pagamentos internacio-
nais Swift.

A Comissão Europeia
propõe ainda aplicar san-
ções ao patriarca da Igreja
Ortodoxa Russa, Kirill, de
acordo com documento a
que a agência France Pres-
se teve acesso. Além disso,
a nova lista inclui 58 per-
sonalidades, entre elas mi-
litares russos, assim como
a esposa e os filhos de Dmi-
try Peskov, porta-voz do
Kremlin. (ABr)

Comissão Europeia anuncia
boicote progressivo 
ao petróleo russo

O papa Francisco disse
em entrevista publicada no
jornal italiano Corriere Della
Sera, que solicitou uma reu-
nião em Moscou com o pre-
sidente russo, Vladimir Putin,
para tentar interromper a
guerra na Ucrânia, mas não
recebeu resposta.

O papa também afirmou
que o patriarca Kirill, da Igre-
ja Ortodoxa Russa, que deu
apoio total à guerra, "não pode
se tornar coroinha de Putin".

Francisco, que fez uma vi-
sita sem precedentes à embai-
xada russa quando a guerra co-
meçou, disse ao jornal que,
cerca de três semanas após o

início do conflito, pediu ao
principal diplomata do Vati-
cano que enviasse uma men-
sagem a Putin.

A mensagem era "que eu es-
tava disposto a ir a Moscou.
Certamente, era necessário que
o líder do Kremlin permitisse
uma abertura. Ainda não re-
cebemos uma resposta e con-
tinuamos insistindo".

"Temo que Putin não possa
e não queira ter essa reunião
neste momento. Mas como
você pode não parar com tan-
ta brutalidade?"

Antes da entrevista, Fran-
cisco, de 85 anos, não havia
mencionado especificamente a

Rússia ou Putin publicamente
desde o início do conflito, em
24 de fevereiro. Mas ele tem
deixado poucas dúvidas sobre
sua posição, usando termos
como agressão e invasão in-
justificadas e lamentando as
atrocidades contra civis.

Questionado sobre uma via-
gem à capital ucraniana Kiev,
que Francisco disse no mês
passado ser uma possibilidade,
o papa disse que não iria por
enquanto.

"Primeiro, tenho que ir a
Moscou, primeiro tenho que
encontrar Putin. Faço o que
posso. Se Putin ao menos abrir
uma porta", acrescentou. (ABr)

Papa diz a jornal que pediu
reunião com Putin sobre Ucrânia

Pontífice quer interromper guerra entre os dois países

Chanceler Sergei Lavrov disse que "Hitler tinha sangue judeu"
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Lanna Oliveira

Com seu jeito simples e divertido,
o comediante Jacques Vanier se apre-
senta em Goiânia nesta sexta-feira
(6), às 19h no Teatro Rio Vermelho.
Com o show ‘Vô conta proceis... Tudo
que eu não conto na internet!’, ele che-
ga à Capital para mostrar além do que
seus fãs veem nas redes sociais. Jac-
ques ganhou notoriedade quando co-
meçou a gravar vídeos enquanto mo-
rava nos Estados Unidos e a partir de
então, fala de forma cômica sobre os
costumes goianos. Então para quem
quer conhecer um pouco mais do
agroboy, essa é a oportunidade.

Em seu primeiro show solo, o co-
mediante Jacques Vanier não foge de
suas raízes, por isso a escolha por es-
trear em sua cidade natal. Em entrevista
ao Essência, ele diz estar ansioso e feliz
com a oportunidade de compartilhar
com os seus conterrâneos, amigos e fa-
miliares uma parte do que ele trabalhou
tanto para colocar nos palcos. “Estou an-
sioso pela minha estreia em Goiânia,
principalmente pelos ingressos estarem
esgotados. Vou ter que tomar uma ‘do-
zinha’ de Velho Barreiro antes de entrar
(risos)”, inicia ele. 

Além de dividir uma parte de sua
trajetória neste palco com seus amigos,
ele adianta que o show será uma opor-
tunidade de homenagear as mães goia-
nas, inclusive a sua, que estará presente.
“Estão vindo amigos de vários estados,
mas uma parte importante do show é
a homenagem ao Dia das Mães. Será es-
pecial e as expectativas são as melhores
possíveis”, revela Jacques. E para este
momento, não poderia faltar sua per-
sonagem mais famosa, a geniosa Dona
Mãe. Ela promete agitar o espetáculo
com o mau humor mais bem humora-
do da internet.

A construção do espetáculo foi pen-
sada para que os projetos de mais des-
taque de Jacques pudessem ter espaço.
Aos que vão assistir à apresentação, já
saibam que além de Dona Mãe, estarão
presentes no show Thiago Tubão e Sid
Peão para o Boteco do Jacó, evento
aclamado pelos fãs do comediante. “Já
tem uns seis meses que venho pensan-
do no espetáculo, mas o início do pro-
cesso foi quando comecei a colocar no

papel tudo que eu queria falar, as his-
tórias que eu queria contar e as ideias
pro show”, relembra.

Segundo a produção do espetáculo,
o show de humor será dividido em três
blocos, o primeiro terá a apresentação
de Stand Up Comedy de Jacques. Um hu-
mor de cara limpa, um formato que ele
já tem intimidade devido a sua partici-
pação no grupo ‘Só os Três Comedy’. Na
segunda parte, ele receberá Thiago Tu-
bão e Sid Peão para o Boteco do Jacó ao
vivo, evento idealizado por ele e que já
é um sucesso. E por fim o bloco que fi-
naliza o show, a única oportunidade de
assistir ao vivo a sua personagem mais
famosa, a Dona Mãe.

Jacques Vanier imprime sua per-
sonalidade em tudo que faz e no seu
primeiro show solo não seria dife-
rente. Talvez por isso destaca-se no
mundo vasto da internet, provando,
mais uma vez, que Goiás é berço de
grandes talentos. “Já temos previsão de
uma turnê no interior de Goiás ainda
neste semestre. Ao final do show des-
ta sexta-feira (6) anunciaremos as da-
tas e as cidades. No segundo semestre
levaremos o meu show para dez ca-
pitais do Brasil”, Jacques Vanier fina-
liza a entrevista com novidades.

Do engenheiro ao comediante
Em seu primeiro material para as

redes sociais, o goiano, que é forma-
do em Engenharia Civil, pede pamo-
nha, galinhada e caldo de cana no dri-
ve-thru do McDonald’s na Califórnia.
A reação do atendente é tão divertida
que o vídeo viralizou e gerou milha-
res de visualizações. A partir daí a
criatividade de Jacques não teve li-
mite. São mais de 100 milhões de vi-
zualizações em seus vídeos no You-
Tube, Mais de 10 milhões de pessoas
por semana assistindo o seu conteú-
do no Instagram, onde ele exalta o es-
tilo de vida, os costumes e as pecu-
liaridades da zona rural.

O goiano caiu na graça do grande pú-
blico, e se tornou querido por todos, in-
dependentemente da faixa etária e nível
socioeconômico. Segundo seus fãs, o
carisma de Jacques é impressionante,
mostrando que o seu jeito de bom moço
da roça, o torna encantador. Prova dis-
so é que o seu jargão, o ‘I’m bão e ocê?’,
que já é ouvido em diversas conversas
pela cidade. A personagem Dona Mãe
também foi um fator determinante na
sua carreira, ela ganhou projeção na-
cional e é um dos momentos mais es-
perados dos vídeos do comediante.

A partir desse sucesso, ele decidiu
que já estava preparado para seguir em
turnê pelos teatros pelo Brasil com seu
primeiro espetáculo. Ele começa por
Goiânia, mas a programação é que ele
passe por mais cidades. “Eu estou mui-
to feliz por poder mostrar para o pú-
blico o resultado de tanto esforço e de
anos me dedicando à produção de con-
teúdos. Foram meses montando o show,
muito estudo e dedicação. E começar
pela minha cidade é bão demais. Ape-
sar da ansiedade, tenho certeza que to-
dos vão se divertir muito”, conta em-
polgado.  (Especial para O Hoje)

Serviço
Show ‘Vô conta proceis... Tudo que eu
não conto na internet!’ com Jacques Va-
nier
Quando: Sexta-feira (6)
Onde: Rua 4, Nº 1400, Setor Central –
Goiânia (Teatro Rio Vermelho)
Horário: 19h
Ingressos: ingressodigital.com e Leitura
Goiânia Shopping
Informações: @culturadoriso, cultu-
radoriso.com e (62) 99311-9322

O comediante Jacques Vanier apresenta seu primeiro show solo e leva para o público um pedaço da sua história

A geniosa personagem Dona Mãe promete agitar o 
espetáculo com o mau humor mais bem humorado da internet

Essência

Suas raízes no palco

GOIÂNIA, QUINTA-FEIRA, 5 DE MAIO DE 2022
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O Clone
Leo questiona Lucas por

ter abandonado Jade tantas
vezes. Mel é agressiva com
telminha e insiste que o filho
não é de Xande. ela aconse-
lha Xande a partir para ou-
tra; ele procura Dora e beija-
a. Mel faz uma festinha com
os amigos no quarto de May-
sa, que expulsa todos ao
chegar. Mel chora ao ver
Xande e Dora namorando.
nazira vê a foto de Leo; Mo-
cinha garante que ele vai se
casar com Jade. 

Quanto Mais Vida, Melhor
Guilherme avisa Flávia que

não pode processar os pais.
Cora pensa em se vingar de
tina. Guilherme pede para
Joana gerenciar a clínica na sua
ausência. odete procura Pau-
la. Flávia confirma que Gui-
lherme pode morrer e Daniel
fica pensativo. odete chanta-
geia Paula. rose decide voltar
para o Brasil. roni se diverte
com Bianca e tina. tigrão pede
para neném jogar bola com
ele. Cora manda seus capan-
gas pegarem tina. 

Amanhã é para sempre
Fernanda tenta se esquivar

quando adriano diz que está
pronto para a lua de mel. Fran-
co vai até a casa de Érika e diz
aos pais dela que decidiram se
casar. steve diz a Camilo que a
única maneira de remediar a si-
tuação é se casando com ela e
caso discorde, a sociedade en-
tre o Grupo Lactos e a Power
Milk será desfeita, além do fato
de que os elizalde terão que de-
volver dez milhões de dólares.
Liliana chama artêmio de pai e
ele se emociona. 

Mar de Amor
Quando Luciana e um co-

mandante tratam victor
como assassino, o advogado
do rapaz pede a ambos que
não o façam, pois a culpa de
victor ainda não foi provada.
Catalina continua tentando
atrair santos, mas ele resis-
te. Mercedes repete para
victor Manuel, perante es-
trela, que o ama. Catalina
volta a sentir dor de cabeça
e desmaia. inês pensa em
chamar um médico, mas Co-
ral não permite. 

Pantanal
Jove decide ensinar Juma a ler.

Madeleine sente ciúmes de irma
com Gustavo. José Leôncio se
preocupa com o sumiço do filho.
Juma se entristece quando Jove
diz que vai embora do Pantanal.
Guta sofre com a ausência de
Jove. tibério descobre Jove na ta-
pera de Juma e conta para José
Leôncio. irma adverte nayara
sobre sua dedicação a Madeleine.
tadeu conta para Guta que Jove
está morando com Juma. o velho
do rio questiona Jove sobre seu
envolvimento com Juma.

RESUMO
t

De noveLas

Hábito que
salva vidas
Hoje (5) é o Dia Mundial de
Higiene das Mãos e nunca foi 
tão importante falar sobre

Elysia Cardoso 

Com os reflexos de uma
pandemia que ainda ecoa
ao redor do mundo, ainda é
importante se falar sobre hi-
giene.  Aprende-se desde
criança que se deve lavar as
mãos antes de comer ou de-
pois de ir no banheiro, mas o
simples ato de lavar as mãos
pode impedir o surgimento
de diversas infecções como
diarreia, gripe, resfriado,
doenças de pele e infecções
no estômago. Hoje, 5 de
maio, é o Dia Mundial de Hi-
giene das Mãos, decretado
pela Organização Mundial
da Saúde (OMS). 

Higienizar as mãos é um
dos principais métodos de
combate ao novo Coronaví-
rus, por isso ultimamente
nunca foi tão falado sobre os
hábitos de higiene dos bra-
sileiros, e de acordo com pes-
quisa de comportamento do
consumidor após o Covid-
19, feita pelo Instituto Quali-
best entre os dias 10 e 22 de
março, 94% dos brasileiros
mudaram os hábitos de hi-
giene. Estudo apontou ainda
aumento do uso do álcool em
gel em 67%, álcool líquido
em 63%, água sanitária em
51%, desinfetante em 47% e
sabonete líquido em 42%.

Segundo o infectologista
do Hospital de Doenças Tro-
picais (HDT), Alexandre Cos-
ta, que também atende em
consultório instalado no Órion
Complex, os trabalhadores
da área da saúde têm que to-
mar cuidado redobrado, pois
são nos procedimentos que
aumentam os riscos de con-
trair algo, “Todos devem lavar
as mãos, principalmente o
profissional de saúde que está
em constante contato com
pacientes com diferentes
doenças”, ressalta.

“Mesmo com as mãos
devidamente limpas, é im-
portante evitar levá-las ao
rosto, pois os nossos olhos,
nariz e boca são portas de
entrada para todo tipo de
doença infectocontagiosa.
Essas máscaras de pano ca-
seiras são uma boa alter-
nativa para tentar evitar

esse hábito de tocarmos o
rosto frequentemente. Além
disso, evita que portadores
assintomáticos do vírus o
transmitam para terceiros”,
explica Alexandre.

O médico alerta, que além
de criar o hábito de lavar as
mãos, é preciso lembrar que
há formas corretas de fazer,
como por exemplo retirar
todo e qualquer acessório,
para que a higienização seja
feita da melhor forma. “O
mesmo vale para quando
usar álcool líquido e em gel
70%”, frisa Alexandre. De
acordo com dados da OMS,
estima-se que a sepse, uma
infecção generalizada que
pode ser evitada com o sim-
ples gesto de lavar as mãos,
afeta mais de 30 milhões de
pacientes todos os anos em
todo o mundo. 

Estudo do Fundo das Na-
ções Unidas para a Infância
(Unicef) mostrou que 41%
das mortes de recém-nasci-
dos podem ser evitadas pela
higienização das mãos. No
Brasil, de acordo com dados
da Anvisa, cerca de 25%
das infecções registradas
são causadas por bactérias
resistentes, que tornam-se
resistentes a remédios. Da-
dos que só mostram que a
higienização das mãos é
algo que já devia ter sido
discutido nos lares e con-
sultórios brasileiros.

Alexandre dá algumas
dicas de como lavar as mãos
corretamente. Se possível,
usar sabão antibactericida.
No entanto, qualquer ou-
tro também é eficiente. Não
é necessário colocar grande
quantidade de sabão na
mão, em geral, 2 ml são su-
ficientes. Esfregar a parte de
baixo e de cima das mãos e
não esquecer das pontas
dos dedos, embaixo das
unhas, entre os dedos e po-
legar, o processo deve durar
cerca de 60 segundos. Ao fe-
char a torneira use o coto-
velo ou um papel. O mesmo
processo deve ser feito com
álcool em gel caso não seja
possível fazer a limpeza
com água e sabão. (Especial
para O Hoje) 

Na atualidade o que mais se vê falar é sobre higiene, 
e hoje, sabe-se que lavar as mãos salva vidas

LIVRARIA
t

Até onde uma escritora
iria para encontrar inspira-
ção? Em ‘Pulp à Brasiliana’,
novo livro de Yvis Tomazini,
Sabrina Barlavento é famosa
e premiada no circuito lite-
rário, mas segue assombrada
por uma crítica negativa a
respeito de seu trabalho. De-
sesperada para encontrar
uma boa história, a autora
aceita a proposta inusitada e
até mesmo perigosa de Rafael
Perso, um vigarista envolvi-
do com o narcotráfico, para
se aventurar em um cemité-
rio nazista abandonado.

Um thriller instigante com
pitadas de romance, rechea-
do de trapaças e curiosidades
históricas. Estes são os pilares
de ‘Pulp à Brasiliana’, que
trazem para o cenário na-
cional uma trama de tirar o
fôlego que também aborda
temas como o descaso com a
Floresta Amazônica e o tra-
tamento indigno dado aos
povos indígenas.

Ambientado principal-
mente na Amazônia, o autor
usa suas referências de via-
gens ao local para criar uma
experiência de leitura única.
De maneira quase cinemato-
gráfica, o leitor acompanha
cenas que lembram o dina-
mismo de Steven Spielberg e
diálogos que remetem ao es-
tilo característico de Luis Fer-
nando Veríssimo.

O lançamento do livro e
as aventuras pessoais de Yvis
pela Amazônia também re-
sultaram em um documen-
tário que terá episódios pu-
blicados semanalmente no
canal do YouTube do autor. A
obra audiovisual apresenta
informações sobre a floresta,
em especial a região de La-
ranjal do Jari, e dos povos de

vivem nela em uma narrati-
va que reúne elementos lú-
dicos e artísticos.

Sobre o autor
Natural do litoral de São

Paulo, Yvis Tomazini pos-
sui formação em Adminis-
tração, mas sempre priori-
zou a paixão pela escrita.
Certa vez, em busca de mais
experiências, se demitiu de
um escritório ao lado do
porto para trabalhar por
três anos dentro dos navios
que via pela janela. 

A jornada lhe apresentou

dezenas de lugares e pessoas
pelo mundo. Ávido estudante
das estruturas narrativas, fez
cursos de literatura investi-
gativa, de roteiros voltados à
curtas metragens, além de di-
versas oficinas de escrita cria-
tiva. Publicou seu primeiro
conto em 2011, mesmo ano
em que venceu em segundo
lugar o 1º Prêmio Literário
Professor Mário Carabajal de
Poesias da Academia de Le-
tras do Brasil de Santa Cata-
rina com a poesia ‘Galo’. 

Aventura eletrizante 
'Pulp à Brasiliana', lançamento de Yvis Tomazini, destaca
descaso com a Floresta Amazônica e os povos indígenas
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As mostras de grandes ci-
neastas voltam às telas do
Cine Cultura após um hiato de
dois anos devido à pandemia
da Covid-19. Para estrear o
evento, o escolhido foi Andrei
Tarkovsky, considerado um
dos principais nomes do ci-
nema russo.

Para prestar uma home-
nagem aos 90 anos do cineas-
ta, o Cine Cultura, unidade da
Secretaria de Cultura de Goiás
(Secult) , em parceria com o
CPC-Umes Filmes, apresenta
uma mostra dedicada à boa
parte de sua obra. O evento
acontece de 05 a 11 de maio e
traz filmes que representam
vários momentos da criação de
Tarkovsky, que tornou-se co-
nhecido por filmes que evo-
cam uma espécie de espiri-
tualidade do tempo, desen-

volvendo em seu cinema uma
observação atenta à beleza de
memórias e momentos.

Em cartaz, estarão: O rolo
compressor e o violinista (1960)
que traz a história de amizade
entre um menino de 7 anos e
um operador de rolo compres-
sor, A infância de Ivan (1962),

primeiro longa-metragem de
Tarkovsky que aborda a traje-
tória do protagonista nas fren-
tes soviéticas durante a segun-
da guerra mundial e Andrei Ru-
blev (1966), que é baseado na
história de um dos maiores
icononografistas da Rússia. 

Ao longo da narrativa, ex-

plora-se os  caminhos que le-
varam Rublev, que foi monge
e canonizado em 1988, a se
tornar um artista. Por meio do
roteiro de Tarkovsky, o es-
pectador conhece as motiva-
ções para que o artista se tor-
nasse o maior pintor de íco-
nes da escola medieval russa.
O filme, que participou do
Festival de Cannes de 1969, é
tido como uma das melhores
películas de arte pelo jornal
britânico The Guardian.

SERVIÇO 
Mostra - Andrei Tarkovsky
Quando:  Quinta-feira (5), às
17h e 20h 
Onde: Praça Dr. Pedro Ludo-
vico Teixeira, N° 2, Setor Cen-
tral - Goiânia
Ingresso: R$ 10 (inteira) R$ 5
(meia). Apenas dinheiro.
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Voz e violão 
Maurício valle e reny

Cruvinel fazem o show de
comemoração dos 4 anos
do ateliê Pizza, Café e arte
nesta quinta (5), às 20h. os
músicos vão apresentar can-
ções do folk rock acústico e
MPB, com destaque para
os mineiros do Clube da es-
quina. Couvert artístico a
r$ 10. o show traz canções
dos Beatles, neil Young, eric
Clapton, Beto Guedes, Lô
Borges, entre outros. as
músicas ganharam novas
roupagens, destacando a
leveza do estilo folk rock,
com vozes e violões. Quan-
do: quinta-feira (5). onde:
rua 29, n°186, Centro -
Goiânia. horário: 20h. 

Concerto para 
a comunidade

a orquestra sinfônica Jo-
vem de Goiás (osJG), que in-
tegra os Grupos sinfônicos
da eFG em artes Basileu Fran-
ça, realiza concerto para a co-
munidade nesta quinta-feira
(5), a partir das 20h, no tea-
tro escola Basileu França. o
repertório para esse concer-

to comemorativo está reple-
to de obras latino-america-
nas. a regência vai ser do
maestro venezuelano, Die-
go Guzmán. Quando: quinta-
feira (5). onde: avenida uni-
versitária, n° 1.750, setor
Leste universitário - Goiânia.
horário: 20h.

Exposição de presentes 
a Consciente Construtora

realiza um coletivo de marcas
a partir desta quinta-feira
(5). Música, gastronomia,
itens para casa e decoração
e moda são atrações do
quarto encontro do Coleti-
vo+, que reunirá 34 micro-
empreendedores em evento

aberto ao público, e ofere-
cerá opções de presentes
para as mamães. na quinta-
feira (5), o evento ocorre das
17h às 20h; na sexta, acon-
tecerá a partir de 12h e, no
sábado, das 9h às 14h. Quan-
do: quinta-feira (5). onde:
avenida t-2, n°229, setor
Bueno - Goiânia.

Música e emoção 
Com a retomada das

apresentações presenciais,
o sarau do hospital estadual
alberto rassi – hGG, desta
quinta-feira (5) será com a
cantora Denise Gomes. De-
nise conta que começou a
cantar em um coral do Cen-

tro Livre de artes, em Goiâ-
nia, e não parou mais. Com
mais de 20 anos de carreira,
a cantora traz um repertório
composto por músicas reli-
giosas e populares para sua
quarta participação no pro-
jeto de humanização do
hGG. o show acontece a par-
tir das 17h, no Jardim da so-
listência. Quando: quinta-fei-
ra (5). onde: avenida anhan-
guera, n° 6.479, setor oeste
- Goiânia. horário: 17h. 

Café filosófico 
nesta quinta-feira (5), às

18h, o Café Filosófico CPFL
apresenta uma live especial,
realizada em parceria com a
Papirus editora, com a parti-
cipação da Monja Coen. o
programa terá como tema os
ensinamentos da Monja reu-
nidos em seu novo livro: ‘Da
negação ao despertar: ensi-
namentos da Monja Coen’. a
partir do zen-budismo, ela
vai refletir sobre os efeitos do
negacionismo sobre a vida
de todos, independente da
sua natureza. Quando:quinta-
feira (5). onde: (www.youtu-
be.com/CafeFilosofico). ho-
rário: 18h. 

Maurício Valle e Reny Cruvinel fazem o show de comemoração
dos 4 anos do Ateliê Pizza, Café e Arte, hoje (5)

AGENDA
t

CuLturaL HORÓSCOPO
t

Zezé Di Camargo ligou para
Marcus Buaiz após separa-
ção de Wanessa

Wanessa Camargo e Mar-
cus Buaiz anunciaram a sepa-
ração na segunda-feira (2). nas
redes sociais, o casal publicou
um comunicado dizendo que a
decisão foi tomada em co-
mum acordo. segundo o co-
lunista Leo Dias, do ‘Metrópo-
les’, Zezé Di Camargo, pai da
cantora, ligou para o ex-genro
após saber da notícia. De acor-
do com Leo, Zezé pediu des-
culpas a Marcus Buaiz. não se
sabe, porém, o motivo do pe-
dido de desculpas. os dois
sempre foram muito próxi-
mos, Marcus, inclusive, esteve
presente nas negociações en-
tre Zezé e a netflix para a série
‘É o amor’. Wanessa Camargo
e Marcus Buaiz irão passar
por uma partilha de bens. se-
gundo Leo Dias, os dois con-
tam com um patrimônio de
mais de r$ 4 bilhões. (nathalia
Duarte, Purepeople)

Camila Pitanga leva filha
para lançamento de biogra-
fia de Domingos Montag-
ner e encontra viúva do ator

Camila Pitanga prestigiou
o lançamento da biografia
‘Domingos Montagner – o es-
petáculo não Para’ na noite
desta terça-feira (3). a atriz ga-
rantiu seu exemplar autogra-

fado pelo autor oswaldo Car-
valho e também pela viúva de
Domingos, a artista e produ-
tora Luciana Lima. Camila es-
tava acompanhada de Do-
mingos quando ele morreu,
aos 54 anos, no rio são Fran-
cisco, durante intervalo das
gravações de ‘velho Chico’
(2016), em que interpretava o
protagonista da novela. a par-
tida precoce de Domingos co-
moveu todo o País. Camila, na
época, prestou todo apoio à
família de Montagner. Lilia
Cabral e Leticia Colin também
marcaram presença. (Patrícia

Dias, Purepeople)

Maíra Cardi se revolta com
críticas a Arthur Aguiar e
defende marido

Maíra Cardi se manifestou
sobre os comentários de que
arthur aguiar não está sendo
procurado para trabalhos
após vencer o ‘BBB 22’. Mes-
mo campeão, o artista não
teve o contrato renovado com
a Globo. a life coach rebateu
as críticas de um sorteio de ce-
lulares que o ator fez no ins-
tagram e afirmou que o que
não falta para o cantor é con-

vite para campanhas publici-
tárias de grandes marcas. "art-
hur está cheio de coisas pra fa-
zer, está com a agenda entu-
pida. eu quero fazer outra ob-
servação. eu não estava den-
tro do’ BBB’, mas sou mulher
dele. enquanto ele estava pre-
so no programa, eu fiz tanta
coisa", disse. "Já fizemos infi-
nitamente mais que o prê-
mio [em dinheiro] do BBB.
acho que nunca negamos tan-
tas publicidades por não dar
conta de fazer tudo", comple-
tou a empresária. (Patrícia
Dias, Purepeople)

CELEBRIDADES

A Polícia Civil de São
Paulo encerrou as investi-
gações e deu fim ao in-
quérito para investigar o
grave acidente sofrido pelo
ex-‘BBB 22’ Rodrigo Mussi
em março deste ano. O ra-
paz viajava por um carro
de aplicativo quando o mo-
torista, Kaique Reis, cochi-
lou ao volante e acertou a
traseira de um caminhão.
O inquérito policial apon-
tou que o motorista foi im-
prudente na direção, es-

pecialmente, por ter se
submetido a longas jorna-
das de trabalho durante
vários dias. Segundo in-
formações do G1, o dele-
gado responsável pelo caso

apontou excesso de jorna-
da de trabalho não fiscali-
zada pelo aplicativo de cor-
ridas. Ainda de acordo com
o G1, Kaique não foi indi-
ciado por ter cometido um
crime de menor potencial
ofensivo, delitos cujas pe-
nas máximas não ultra-
passam 2 anos. Ele foi res-
ponsabilizado por lesão
corporal culposa, quando
não há intenção em causar
o acidente. (Matheus Quei-
roz, Purepeople)

Acidente de Rodrigo Mussi: polícia conclui
inquérito e destino do motorista é revelado

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

É importante ter discernimen-
to e estratégia para conseguir
contornar as situações indeseja-
das. nem tudo que você fizer vai
agradar, principalmente a família,
então tome cuidado com ações ru-
des com aqueles que ama, porque
pode acabar magoando alguém
ou criando mais atrasos.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

o caos pode imperar hoje, en-
tão tenha calma e saiba ser resi-
liente, sabendo que, no tempo cer-
to, as coisas se ajeitam: portanto
não queira forçar uma situação.
uma conversa pode sair pior do
que esperava. você pode acabar
tomando a decisão de se afastar
de algo ou de alguém.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

o dia pede atenção e alerta
para pessoas venenosas e pouco
confiáveis. tome cuidado para
não cair em golpes. vale a pena
buscar ouvir sua intuição e ousar
viver as suas ideias, mesmo que
elas o posicionem contra os de-
mais. rebeldia em excesso tam-
bém não vai ajudar: saiba ouvir.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

o dia pode te levar a viver no-
vos caminhos, mas é preciso ter
coerência e cuidado para não cair
em armadilhas. Cuide também
para não fazer promessas que
não possa cumprir. evite os ex-
cessos e mantenha a atenção aos
detalhes. o dia será produtivo se
você não perder o foco.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

hoje o dia traz um certo des-
prendimento. você pode libertar-
se de preocupações e ansiedades.
Pode também existir alguma en-
fermidade ou necessidade de des-
canso. um passeio ou uma viagem
podem fazer bem para a mente e
a alma. realmente o foco não é
seu forte hoje.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

o dia te desafia a desapegar
de algo que não está dando certo
ou que já começou errado: pode
ser uma ideia, uma relação ou um
projeto. vale a pena repensar e evi-
tar ideias fixas. o dia favorece
conversas profundas e interes-
santes com amigos, mas tome
cuidado com brigas.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

o dia pode trazer alguns abor-
recimentos ou decisões de tercei-
ros que te afetam e causam atra-
sos ou outros danos. saiba agir
com dignidade e justiça, pois seu
dia pede isso. não acredite no que
os outros falam, porque você é ca-
paz de realizar sua vida em pleni-
tude.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

o dia pode trazer mudanças
inesperadas. o seu trabalho pode
ficar tumultuado com pessoas ou
novas idéias e regras que são im-
postas. tome cuidado para não fi-
car irritado demais. viagens ou
deslocamentos podem ser ne-
cessários. vale a pena tentar ser
mais racional e não reagir.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

o dia pode trazer incertezas e
desafios que você é capaz de en-
frentar, portanto não perca sua
motivação. seus sentimentos po-
dem estar remexidos, mas tudo
isso pode ser um convite para
um mergulho na alma e para des-
cobrir mais sobre si ou sobre seu
momento. seja generoso.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

hoje a preguiça pode imperar
ou você fará o oposto do que
precisava ser feito. Portanto, você
pode ajudar mais a família ou re-
solver coisas que surgem de últi-
ma hora. o dia te desafia a man-
ter seu ânimo, mas você pode
acabar se rendendo à apatia ou ao
desânimo.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

você pode estar inspirado hoje,
então vale a pena realizar suas
ideias ou colocar em prática o
que deseja de forma leve e desa-
pegada. tome cuidado para não fi-
car superficial demais ou se preo-
cupando com detalhes bobos.
existe um pouco de instabilidade
e dúvidas. 

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

o dia pode trazer um desfecho
favorável de uma situação; algo
que você não imaginava pode dar
bons resultados. existe sucesso e
paz. além disso, o momento é fa-
vorável ao descanso, ao autocui-
dado e à busca por se conectar
mais ao seu lado criativo, que
está aflorado. 

Secult/Goiás presta uma homenagem aos 90 anos de Andrei
Tarkovsky, um dos principais nomes do cinema russo

Após dois anos, Cine Cultura volta a
realizar mostras de grandes cineastas
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Aline Folly
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Notável e escura, a lágri-
ma ácida é uma mancha lo-
calizada ao redor dos olhos
dos animais. Ela se asseme-
lha a uma remela que parece
nunca sair, incomodando o
animal. Conhecida cientifi-
camente como cromoda-
criorréia, a doença é consi-
derada mais complexa do
que se imagina. O problema
costuma ser sintoma de que
algo está errado no organis-
mo do animal.

Segundo profissionais, a aci-
dez geralmente é associada a
algo prejudicial e corrosivo.
Devido a isso, é compreensível
que muitos tutores se questio-
nem se a lágrima de fato é áci-
da e pode ferir o pet. De acor-
do com o médico veterinário e
especialista em oftalmologia
Dr. Gilvan Rodrigues: “É um
nome incorreto para a condi-
ção, pois existe uma substância
na lágrima chamada lactofer-
rina. E quando essa substância
entra em contato com o oxigê-
nio ela se oxida e cria essa co-
loração marrom nos pelos. A
cromodacriorreia não tem ne-
nhuma relação com o ph da lá-
grima, que é neutro”.

Sendo assim, a lágrima de
fato não é ácida, o termo é
apenas um modo popular de se
referir à doença. O que não sig-
nifica que ela não seja preju-
dicial ao animal. Para Gilvan,
são diversos os fatores que le-
vam o animal a apresentar o la-
crimejamento. “Normalmente

os animais que possuem o na-
riz achatado apresentam esse
tipo de condição. Além disso, al-
terações no sistema lacrimal,
também causam a cromoda-
criorreia”, comenta o veteri-
nário ao Essência.

Da mesma forma que a
doença se desenvolve por vá-
rios motivos, o seu tratamento
também é feito por diversos
métodos. O médico conta que o
primeiro passo para a cura é
procurar uma ajuda profissio-
nal. “O ideal é que o animal faça
uma avaliação com um veteri-
nário, de preferência com um
olftamologista. Para detectar a
causa de lacrimejamento, pois
isso pode se desenvolver por
inúmeros fatores, como infec-
ção e a própria genética do ani-
mal. E o tratamento em alguns
casos necessita de intervenção
cirúrgica, não existe um proce-

dimento padrão. Sendo assim
deve respeitar a singularidade
de cada pet”, informa.

Alimentação
Uma alimentação saudável

também pode ajudar o ani-
mal. O veterinário Jorge Mo-
rais, fundador da rede Animal
Place, informa que: “Infeliz-
mente não temos nenhum es-
tudo científico sobre o assunto,
mas existem alguns suple-
mentos e rações específicas
que têm a proposta de dificul-
tar a proliferação das bactérias
da lactoferrina. Observamos
que, quando aliada às questões
de higiene, esse tipo de ali-
mento atua como coadjuvante
no processo de redução das
manchas”, finaliza Morais.

O mais aconselhável pelo
especialista é mudar a ali-
mentação do seu cachorro

imediatamente. Quanto me-
nos processamento, suple-
mentos sintéticos, corantes e
conservantes melhor. Neste
caso é preferível uma alimen-
tação natural de verdade, evi-
tando petiscos como os com-
postos por milho, trigo e con-
servantes. Isso faz com que o
organismo do seu pet não exer-
ça um trabalho dobrado para
processar os alimentos, facili-
tando a desintoxicação, expe-
lindo as toxinas que causam
problemas de saúde.

Raças mais afetadas
Um dos principais fatores

que causam a cromodacrior-
reia, está diretamente rela-
cionado com a raça do animal.
Alguns cães produzem mais
porfirina do que outros e as-
sim têm mais coloração nas lá-
grimas. Esse fator é conside-

rado como uma pré-disposi-
ção genética ou os níveis bac-
terianos inatos estão envolvi-
dos, porque certas raças e li-
nhagens podem ser mais pro-
pensas a manchas.

Segundo o veterinário Jor-
ge Morais, os animais braqui-
cefálicos como os gatos persas
e os cães de raças como bul-
dogues, pugs, poodles e shit-
zus, possuem tendência a de-
senvolver o problema, por
conta da própria anatomia.
“Eles possuem olhos mais pro-
tuberantes e, algumas ve-
zes,têm inversões nas pálpe-
bras”, salienta Morais.

Outra causa são os chama-
dos cílios ectópicos, que são
fora da forma ideal, estimu-
lando a produção excessiva de
lágrimas e, consequentemente,
o seu extravasamento. (Espe-
cial para O Hoje) 

Cromodacriorréia,
popularmente
conhecido como
lágrima ácida, é
um problema que
pode prejudicar
a saúde ocular
dos pets

Lágrimas Ácidas são um alerta de que o organismo do animal está com problemas

Lágrimas que incomodam 

ESTREIAS

Jujutsu Kaisen 0 (Gekijouban
Jujutsu Kaisen 0, 2022, Japão).
Duração: 1h45min. Direção:
sunghoo Park. elenco: Megu-
mi ogata, Kana hanazawa,
Mikako Komatsu. Gênero: ani-
mação, ação, drama, fantasia.
Cinemark Flamboyant: 14h30,
15h30, 16h30, 17h, 19h,
19h30, 20h30. Cinemark Pas-
seio das Águas: 14h30, 15h20,
17h, 17h50, 19h30, 20h40. Ki-
noplex Goiânia: 16h40, 19h,
21h15. Cineflix aparecida:
15h, 19h30, 21h45. Cineflix
Butiti: 16h50, 19h.

Doutor Estranho no Multi-
verso da Loucura (Doctor
strange in the Multiverse of
Madness, 2022, eua). Duração:
2h06min. Direção: sam raimi.
eLenco: Benedict Cumberbatch,
elizabeth olsen, rachel Mca-
dams. Gênero: Fantasia, ação,
aventura. Cinemark Flam-
boyant: 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, Bra-
sil). 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, Mi-
chelle Dockery, elizabeth McGo-
vern. Gênero: Drama, histórico.
Cinemark Flamboyant: 15h20,
18h10, 18h20, 21h10. 

EM CARTAZ

Medida Provisória (Medida
Provisória, 2022, Brasil). Du-
ração: 1h34min. Direção: Lá-
zaro ramos. elenco: taís araú-
jo, 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 rad-
cliffe. Gênero: Comédia, ro-
mance, ação. Cinemark Flam-
boyant: 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). Dura-
ção: 1h45min. Direção: Mauro
Lima. elenco: Pedro henriques
Motta, Letícia Braga, anderson
Lima. Gênero: aventura, família.
Cinemark Flamboyant: 13h50,
15h10, 15h20, 15h30, 18h. Ci-
nemark Passeio das Águas:
13h25, 13h40, 15h20, 15h55. Ki-
noplex Goiânia: 16h15, 18h30.
Cineflix aparecida: 14h50, 17h.
Cineflix Butiti: 14h50, 17h.

Sonic 2 - O Filme (sonic the
hedgehog 2, 2022, eua). Du-
ração: 2h02min. Direção: Jeff
Fowler. elenco: James Marsden,
Jim Carrey, tika sumpter. Gê-

nero: animação, família, aven-
tura. 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. Ki-
noplex Goiânia: 14h30, 16h20,
17h, 19h40. Cineflix aparecida:
15h, 17h30, 20h. Cineflix Butiti:
15h, 16h20, 17h30, 18h50, 20h.

Morbius (Morbius, 2022, eua).
Duração: 1h45min. Direção:
Daniel espinosa. elenco: Jared
Leto, Matt smith (Xi), adria
arjona. Gênero: ação, fantasia,
aventura.  Cinemark Flam-
boyant: 22h. Cinemark Pas-
seio das Águas: 17h40, 22h. Ci-
neflix aparecida: 17h15. Cine-
flix Butiti: 21h10.

Animais Fantásticos: Os Se-
gredos de Dumbledore (Fan-
tastic Beasts: the secrets of
Dumbledore, 2022, eua). Du-
ração: 2h23min. Direção: David
Yates. elenco: eddie redmayne,
Jude Law, Mads Mikkelsen. Gê-
nero: Fantasia, aventura. Cine-
mark 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. Ci-
neflix aparecida: 15h20, 15h50,
18h40, 19h10, 21h30, 22h. Ci-
neflix Butiti: 15h20, 16h50,
18h10, 19h40, 21h.

tCINEMA
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Filme 'Morbius' segue em cartaz nesta quinta-feira (5) trazendo às telonas anti-herói famoso
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