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Vilmarzinho: “Gustavo vai ter apoio de 120 prefeitos” Goiás terá mais
O prefeito de Aparecida de Goiânia, Vilmar Mariano,
que assumiu o cargo após renúncia de Gustavo Mendanha, é otimista quanto ao sucesso eleitoral do antecessor e desconversa sobre nomes de prefeitos

que podem se unir com pelo menos 30 que devem
assumir aderência ao projeto da frente ampla de
oposição ao governador Ronaldo Caiado, que busca reeleição, em outubro. Política 5

Após 2 anos, Trindade
espera receber 5 milhões
de fiéis na Romaria
Sem a tradicional Romaria do Divino Pai Eterno por
dois anos, o município de Trindade se prepara para
receber mais de 5 milhões de fiéis durante os festejos. A tradicional caminhada da fé até a Basílica já é
feita por diversos fiéis que buscam antecipar as co-

de 4,8 milhões de
eleitores em 2022
Com o fechamento de cadastro
eleitoral, o número de eleitores
inscritos em Goiás cresceu 4,25%
em relação à 2020. Política 2

memorações. Hotéis, pousadas e até casas de passeio
revelam que a maioria das hospedagens já foram reservadas. Em dois anos de pandemia, a festa foi realizada de forma virtual, mas o arrefecimento da
doença permitiu a volta presencial. Cidades 10

AnA CláudiA CArvAlho

o Mito sobre o
dia das Mães
Opinião 3

Pedro Pinheiro

Águas Lindas e Anápolis vão receber R$ 722 mil do Governo Federal

Liberação de recursos do Ministério de Desenvolvimento Regional vai
beneficiar obras de saneamento básico em Águas Lindas de Goiás e
Anápolis. Anápolis vai contar com R$514 mil para a ampliação do Sis-

Pela Série B,
Tigre encara o
Náutico, no OBA

tema de Esgotamento Sanitário (SES) local. Já a Águas Lindas de Goiás
terá acesso a R$ 208 mil para obras de saneamento integrado no Jardim América ll, lll, lV, V, Vl e Parque das Águas Bonitas. Cidades 9

LEia nas CoLunas

▼

Xadrez: Bolsonaro joga água

Essência

fria em projeto de reeleição
de Luiz do Carmo.
Política 2

Ainda sem vencer na competição nacional, o Vila Nova,
do técnico Higo Magalhães,
que ocupa, atualmente a penúltima posição na tabela de
classificação, busca fazer valer
o mando de campo e conquistar, diante de seu torcedor, o
primeiro triunfo.

Econômica: Investimento do
setor público atinge segunda
pior marca na série histórica.
Economia 4

esplanada: Lula fará discurso
comedido após críticas às
suas declarações.

Esportes 8

Política 6

Shaylon comemora prêmio

Lira volta a
defender adoção do
semipresidencialismo

de melhor jogador da

partida da Sul-Americana
Esportes 7

Teatro de Bonecos 'Benedito ‘Benedito, Abençoado e Bendizido’

conta a história de Benedito e Rosinha, que juntos com o boizinho Fuzarca
enfrentam os desmandos do terrível coronel João Redondo. Essência 13
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Bolsonaro joga água fria em projeto
de reeleição de Luiz do Carmo

Tema foi tratado com presidente da Assembleia da República de Portugal

Arthur Lira volta a
defender adoção do

semipresidencialismo
Em audiência nesta quinta-feira (5) com o presidente
da Assembleia da República de Portugal, Augusto
Santos Silva, o presidente da Câmara dos Deputados,
Arthur Lira (PP-AL), voltou a defender o debate sobre
a adoção do semipresidencialismo no Brasil. Lira pediu o apoio de Santos Silva para que representantes de
Portugal, país que adota sistema político semelhante,
ajudem com o debate no Brasil.
No semipresidencialismo português, o presidente é eleito pelo voto popular e representa o Estado. Há ainda a figura do primeiro-ministro, líder do partido mais votado
em cada eleição para o Legislativo, que é nomeado pelo
presidente da República.
A Câmara dos Deputados instituiu um grupo de trabalho que está debruçado na proposta que, se for aprovada, teria vigência apenas em 2030. “Vamos precisar fazer essa discussão da mudança de sistema no Brasil. É um
tema polêmico, porque todos os candidatos de agora enxergam uma perda de poder. O Brasil é muito peculiar,
nós temos distâncias geográfica entre a capital do Amazonas e do Rio Grande do Sul, a distância de Lisboa a Moscou”, disse Lira ao lado do português.
Ainda na avaliação do deputado, o sistema atual tem
se mostrado inviável em razão do grande número de partidos no Congresso. E acrescentou que o modelo brasileiro
exige a coalização entre o Legislativo e o Executivo. “Temos 23 partidos orientando na Câmara. Para eu fazer
uma simples votação de destaque, eu levo 30 minutos só
para que os partidos orientem. Nessa adequação, o Parlamento é levado a fazer um governo de coalizão", justificou Arthur Lira. (ABr)

Quando André Mendonça, o “terrivelmente
evangélico”, foi escolhido à vaga ao Supremo Tribunal Federal, a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, estava no gabinete do senador Luiz do Carmo. Chorou, orou. Agradeceu a Deus. Cercados, obviamente, de irmãos de fé, parecia tudo certo para
Do Carmo conseguir que a soberania bolsonarista o ungisse por mais oito anos no Senado. irmão
do todo-poderoso das Assembleias de Deus em
Goiás, o bispo Oídes do Carmo - com todos os templos fechados com Ronaldo Caiado -, Luiz do Carmo saiu do MDB e entrou para o PSC no lugar do
ex-senador Wilder Morais, que filiou-se no PL, partido do presidente. De repente, num quebra-cabeça
que faltam algumas peças, Morais, num arranjo na
chapa do deputado e pré-candidato ao governo Vitor Hugo, se torna o candidato
de Jair Bolsonaro.

xadrez@ohoje.com.br

Nos dois

Depois de evento bolsonarista no
1° de maio, se tornou comum adesivos em carros em apoio ao presidente
Jair Bolsonaro (PL). Outros, num contrassenso, declaram voto lado a lado
com Ronaldo Caiado (uB).

Iniciativa mendanhista

O primeiro encontro regional
organizado pela frente de oposição,
liderada pelo pré-candidato ao governo de Goiás, Gustavo Mendanha
(Patriota), ocorre no sábado (7), às
9h30, em Santa Helena de Goiás. A
cidade está sob a gestão do prefeito
João Alberto Rodrigues.

Companhia

João é filho do ex-governador e
deputado federal Alcides Rodrigues do mesmo partido de Gustavo Mendanha. Também organizam o evento a ex-primeira-dama
e ex-deputada estadual, Raquel
Rodrigues. Também participam
os partidos AGiR 36, Democracia
Cristã (DC) e o Partido da Mobilização Nacional (PMN).

Entrevista
Avanço

Não é muita novidade, mas o Avante, presidido
pelo vereador Thialu Guiotti, se alinhou ao projeto
de reeleição do governador Ronaldo Caiado (uB, que
tem outras 12 siglas.

Olha ele

Em entrevista ao jornal O Popular, o ex-governador José Eliton, que deixou o PSDB para filiar-se ao PSB
com cochichos de candidatura ao governo, disse
que Caiado tem indícios de uma política parecida com
a de Jair Bolsonaro. E defendeu Lula.

Esperança

O Tribunal Superior Eleitoral trouxe um importado
dado para o debate das eleições que vão além de quem
é esse ou aquele candidato: Mais de 2 milhões de jovens entre 16 e 18 anos estão aptos a votar.

Nesta edição, o prefeito de Aparecida, Vilmar Mariano (Patriota) faz
declarações otimistas - ele discorda,
pois acredita que são fatos - sobre a
vitória de Gustavo Mendanha.

Esperança

O Tribunal Superior Eleitoral trouxe um importado dado para o debate das eleições que vão além de quem
é esse ou aquele candidato: Mais de
2 milhões de jovens entre 16 e 18 anos
estão aptos a votar.
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O coronel Washington Luiz
Vaz Júnior é o novo comandante
do Corpo de Bombeiros de Goiás.

Campanha deve focar no
comparecimento de jovens às urnas
“Não basta apenas tirar o título
e torna-se eleitor, também é
necessário praticar o voto”, ressaltou
o servidor do TRE-GO e professor de
Direito Eleitoral, Alexandre Azevedo
Thauany Melo
Com o prazo de cadastro
eleitoral para as Eleições 2022
encerrado, Goiás contabilizou
4,8 milhões de eleitores aptos a
votar nas eleições de 2022. O
número representa um acréscimo de 4,25% em relação às
eleições municipais de 2020.
Em coletiva de imprensa, o
presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TREGO), itaney Campos, atribuiu o
progresso nos números ao
avanço do cadastro do eleitorado com idade menor que 18
anos, que somou 60 mil cadastros – aumento de 54% em
relação ao último pleito.
“Deu um excelente resultado. Nós temos um número de
inscrição eleitoral de jovens
extraordinário nesse período”,
ressaltou o presidente do TREGO. “Eles atenderam a convocação, houve até um movimento espontâneo no sentido
de levar a juventude a se inscrever. isso foi muito interessante”, completou.
Conforme o TRE-GO, ainda
faltam 146,2 mil requerimentos
para serem analisados, por

isso o balanço final ainda deve
sofrer alterações das zonas
eleitorais. O prazo de resposta
é de até um mês.
No perfil do eleitorado,
as mulheres somam a maioria, 52,5%, enquanto o percentual masculino totaliza
47,5%. Do total, cerca de 2 milhões de eleitores possuem
ensino médio completo ou
incompleto e outros 893 mil
possuem ensino superior
completo ou incompleto.
Quanto a expectativa em
relação às eleições deste ano,
ao ser questionado, o presidente itaney Campos disse esperar que “a escolha dos governantes seja um ato efetivamente representativo da
vontade popular, feito de forma livre, isenta, de forma que
a soberania popular realmente se manifeste e a democracia
se fortaleça”.

Última hora

O prazo para o cadastramento eleitoral terminou às
23h59 de quarta-feira (4). Segundo o tribunal, a média
mensal de atendimentos entre
janeiro e abril deste ano foi de

Presidente Itaney Francisco Campos do TRE divulgou balanço após fechamento do cadastro de títulos eleitorais

3,1 mil por dia. Esse número
saltou para 31,8 mil nos quatro dias do mês de maio, sendo que nos quatro primeiros
meses do ano, o eleitor preferiu o atendimento presencial e no mês de maio a escolha foi pelo serviço oferecido
via internet.
Segundo o servidor do
TRE e professor de Direito
Eleitoral, Alexandre Azevedo
a movimentação nos últimos
dias se deve a uma característica cultural. “Essa questão
do eleitor deixar para resolver suas pendências na última hora é cultural e não só

com Justiça Eleitoral. O brasileiro acaba procrastinando as coisas”, avaliou.
Sobre o alto número de jovens inscritos, o especialista
ponderou que o foco agora
deve ser o esforço para o engajamento dessa faixa etária.
“O primeiro passo é o alistamento, agora a Justiça Eleitoral deve fazer campanhas
de conscientização para que
esses jovens eleitores também compareçam a urna,
pois não basta apenas tirar o
título e torna-se eleitor, também é necessário praticar o
voto”, ressaltou.

Calendário eleitoral

As eleições estão agendadas
para o dia 2 de outubro, em primeiro turno, e 30 de outubro em
segundo turno, onde houver.
As convenções partidárias
para consolidação de candidaturas serão realizadas a partir de 20 de julho. A partir do
momento em que o candidato
for escolhido em convenção
partidária, o registro pode ser
apresentado à Justiça Eleitoral
até 15 de agosto. Já as propagandas eleitorais iniciam no dia
16 de agosto e são encerradas
em 29 de setembro. (Especial
para O Hoje)
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O Mito sobre o Dia das Mães
Ana Cláudia Carvalho
O segundo domingo do mês de maio, todos
os anos, é dedicado ao Dia das Mães, um momento para estabelecer e ampliar as relações
sociais e estimular a afetividade entre as crianças e as mães. Além de ser um dia especial para
lembrar da importância da maternidade e falar de toda essa jornada. Entretanto, a data também pode provocar certos danos na saúde
mental de quem não consegue lidar muito
bem com essa comemoração.
O Dia das Mães pode estimular tanto sentimentos positivos, quanto negativos nas pessoas,
com base nas nossas vivências relacionadas à
data. É importante refletir se o dia das mães se
tornou uma única data reservada para agradecer, valorizar as mães e o que ela representa nos dias de hoje.
Sabemos que assim como o Natal, a Páscoa,
são datas comemorativas incentivadas pelo comércio. Contudo, muito além da ênfase no aumento de vendas de presentes, nesta data, há
possibilidade de troca de vivências familiares, a
possibilidade de reunir a família para a comemorar juntos este dia. Então, neste sentido, podem ser criadas memórias afetivas em torno da
família, que contribuem para o fortalecimento
da relação entre mães e filhos.
Ainda que a data possa representar para
muitas pessoas um momento de fortalecimento
dos vínculos familiares, para outras pode acarretar sofrimento emocional, por aproximá-la
de lembranças dolorosas e de cobranças sociais.
Atualmente, nas redes sociais, facilmente comparamos o fragmento que vemos da vida do outro e comparamos com a totalidade das nossas vivências. Esta comparação é injusta conosco e
pode trazer adoecimentos emocionais.
O Dia das Mães pode representar, para muitas pessoas, um contato com lembranças difíceis
e dolorosas. Pessoas que não tiveram uma figura materna presente, quem lida com o luto da
mãe ou de um filho, pessoas que por alguns motivos estão distantes de suas mães ou filhos, seja
por conta da distância física ou algum desentendimento, mulheres que sonham com a maternidade e não conseguiram vivencia-la, as
que não desejam ser mães e ainda precisam lidar
com as cobranças da sociedade, entre outras situações, são exemplos de pessoas que podem ser
impactadas de maneira negativa.
Esta data não deve ser um peso para quem
não consegue celebrá-la e é preciso compreender
a singularidade de cada pessoa, acolher e jamais
julgar. As pessoas costumam utilizar frases ‘re-

paradoras’ para abordar sobre uma dor que não
conhecem. Neste sentido, precisamos ter empatia para compreender que assim como outras datas comemorativas, o dia das mães pode não ser
uma data agradável para todos.
É importante lidar com esse sentimento e fazer com que ele não afete mais a vida pessoal. O
mais indicado seria que a pessoa evite comparações ou até mesmo se forçar a celebrar esta data
como outros. Além disso, é necessário entender
quais pensamentos, sentimentos e emoções estão
relacionados a esta vivência. A psicoterapia, por
exemplo, pode ajudar e muito a ressignificar
lembranças e situações difíceis que não conseguimos lidar. Ter saúde emocional não significa
ausência de vivências dolorosas, mas aprender a
lidar com elas a partir do autoconhecimento.
Amamos os nossos filhos, mas nem sempre
gostamos do que representa a maternidade real,
bem diferente daquela que estamos acostumados
a ver nas redes sociais. A maternidade não deve
ser romantizada, são inúmeras as renúncias, o
cansaço, as múltiplas tarefas, as autocobranças
e as cobranças da sociedade. Temos que ser boas
mães, boas profissionais, boas parceiras, boas filhas, boas amigas. Para muitas pessoas, o maternar é exaustivo e solitário.
Mesmo com a pressão, não é impossível se livrar desses estigmas que podem se tornar negativos. Existe um luto que nem sempre conseguimos
lidar em relação à mulher que fomos e que deixou
de existir. Outra mulher nasce quando tem um filho, no entanto, as cobranças aumentam, os papéis
sociais são acrescentados: ainda precisamos caminhar muito na compreensão de que um filho
pertence à família e não apenas à mãe, todos podem e devem cuidar da mãe e da criança.
É preciso mudar o estigma social de que a
mãe tem que continuar a equilibrar muito
bem todos os seus papéis sociais, anteriores à
maternidade. Ainda precisamos caminhar muito a respeito do que a sociedade compreende
sobre o que é ser mãe e o que é ser pai. Se existe uma mãe exausta, possivelmente existe um
pai que não está fazendo o seu papel. infelizmente, ainda é comum vermos mães sobrecarregadas e pais
ausentes da vida com
os filhos. Além do
mais, combater a romantização da maternidade é essencial,
bem como compreenAna Cláudia Carvalho é
der a nossa melhor
coordenadora do curso de
forma de maternar.
psicologia

OpiniãO

intitulado “Reimagining our futures together: A
new social contract for education”, um estudo recente da unesco é categórico logo nas primeiras páginas: “Nossa humanidade e Planeta Terra estão sob
ameaça”. O texto ainda segue com algo óbvio aos
nossos olhos, porém necessário de ser registrado:
“A pandemia apenas provou nossa fragilidade e nossa falta de interconexão”.
O documento em questão destaca quão crucial
é expandir as oportunidades educacionais, bem
como o estabelecimento de um novo Contrato Social que beneficie todas as crianças e os jovens. O
protagonismo da unesco na promoção de uma educação de qualidade para todos não é de hoje. Não
por acaso, o Dia Mundial da Educação – celebrado
globalmente em 28 de abril – só foi instituído após
a realização do Fórum Mundial da Educação, que
aconteceu no Senegal, em 2000.
Nós, profissionais dessa área, temos sempre
que pensar à frente. Como prever nossa realidade em 2050, considerando que temos um mundo cheio de desigualdades a serem corrigidas?
Esse documento da instituição, preparado por
uma comissão chefiada pela presidente da Etiópia, Sahle-Work Zewde, propõe a elaboração desse novo Contrato Social, mencionado anteriormente. Com isso, a sociedade pode atuar por benefícios comuns, como o acesso à educação de
qualidade por toda a vida e fortalecimento do
ensino como um bem comum.
Mais do que uma meta cravada na pedra, o relatório funciona como um convite para pensar e não
necessariamente um projeto. Há inúmeros pontos –
e falaremos deles a seguir – que podem ser considerados regionalmente em cada nação, escola ou metodologia de aprendizagem. Nada deve ser empregado no formato de cima para baixo, tudo deve ser
relativizado e contextualizado.
Segundo a publicação, ao longo do século 20, a

presidente

Grupo O Hoje de comunicação
Fundado em 23 de Abril de 2004

Gean Alaesse
Cordeiro

Bancas:

educação visava, essencialmente, apoiar esforços
de cidadania e desenvolvimento por meio da escolaridade obrigatória para crianças e jovens.
Mas isso mudou – e acho que todos concordamos
a respeito. Atualmente, enfrentamos graves riscos
para o futuro da humanidade e do próprio planeta vivo. Com a pandemia, só pude notar que tivemos um despertador tocando bem alto, como
quem brada: “Acorde rápido”. Pensei que 2022 começaria mais otimista e altruísta, entretanto, fomos
surpreendidos por uma guerra no leste europeu.
É preciso melhorar. O ser humano ainda tem
muito que ser polido e lapidado.
Sob uma perspectiva pedagógica, deve-se reinventar urgentemente a educação para nos ajudar
a enfrentar desafios comuns. O novo contrato da
sociedade deve nos unir em torno de esforços coletivos e fornecer o conhecimento e a inovação necessária para moldar futuros sustentáveis e pacíficos para todos ancorados em questões sociais, econômicas e justiça ambiental. Deve-se defender o papel desempenhado pelos professores. De acordo
com o estudo da unesco, há três perguntas essenciais a serem feitas à educação ao olharmos para
2050: O que devemos continuar fazendo? O que devemos abandonar? O que precisa ser inventado
criativamente de novo?
As questões que surgem precisam ser tomadas e
respondidas localmente nos países, nas escolas, nos
programas e nos sistemas educacionais. Há nações que
iniciaram projetos elaborados de sustentabilidade –
dentro e fora das salas de
aula. Há outras que vivem
diariamente ameaças
constantes, sejam de guerra ou de queda da democracia. Precisa-se avaliar
com uma lupa cada realidade isoladamente e
Danilo Costa é ex-mantepropor ações contínuas
nedor escolar, advogado
e estruturadas.
formado pela FGV-SP
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Juntos contra o suicídio
Hoje irei abordar um tema de extrema importância e que preocupa muito: o suicídio. São registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no
Brasil e mais de 16 milhões no mundo. Trata-se de
uma triste realidade, que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens. Cerca de
96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados
a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de
substâncias. Por isso, se você conhecer alguém que
já tentou ou pensa em cometer, ajude esta pessoa
e se possível leve ela até um profissional.
Rogério Silva
Goiânia

Mosquito da dengue
Em época de pandemia pouco se fala sobre o
Aedes aegypti. O mosquito, que é responsável por
causar doenças arboviroses, é o principal transmissor da dengue. É importante os órgãos públicos intensificarem as campanhas de combate,
principalmente por não termos o suporte dos
agentes de combate a endemias que auxiliam e verificam os cuidados domésticos. Em épocas de
chuvas isoladas devemos ficar mais atentos para
que não sejamos omissos em relação ao mosquito da dengue, já que podemos fazer a diferença,
com os cuidados necessários protegem não somente nossa família, mas também nossos vizinhos. É um trabalho em conjunto.
Yasmine Gondim
Aparecida de Goiânia

CONTA PONTO

{

Gestão é séria e
responsável e, por
causa da sua atuação,
em todos os setores da
Administração, conseguiu
ingressar no Regime de
Recuperação Fiscal,
sendo Goiás o único
Estado a conseguir a
renegociação das dívidas
A secretária de Estado da Economia, Cristiane Schmidt, apresentou
nesta quarta-feira (27/04), na Comissão de Tributação, Finanças e
Orçamento da Assembleia Legislativa (Alego), os Relatórios Fiscais do
encerramento do ano de 2021 do
Estado de Goiás

Educação para
poucos é o avesso de si
Danilo Costa

n

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
“nova modalidade para roubar mais, legal
viu poder público tá bom de vcs arrumar as
buraqueiras q tá em Goiânia e não ficar
querendo ganhar dinheiro dos outros não
bastas essas lombadas de bosta que vive
apagada quando os motoristas passam
eles multam”
Celia Soarez

M

@ohoje
“Toda vez que aparece notícias de "criar"
multa eu fico indignado. Para tirar do contribuinte, não tem burocracia nenhuma. É
mais fácil multar do que sinalizar as ruas e
taparem os buracos”
Ramon Trindade

N

@jornalohoje
na noite de quarta-feira, explosões foram
ouvidas nas proximidades de uma torre de
televisão na cidade ucraniana de Kherson,
tirando temporariamente canais russos do
ar, segundo relatos da mídia local e internacional. Kherson foi ocupada pelas forças
russas desde quase o início da guerra.
nesta quinta, o secretário-geral das nações unidas, António Guterres, chegou à
ucrânia para conversar com o presidente
volodymyr Zelensky depois de um encontro no início da semana com o presidente
russo, vladimir Putin, em Moscou.

Aos colaboradores do o hoje: Artigos para este espaço devem conter no máximo 4.000 caracteres e
também podem ser divulgados no portal ohoje.com.
São analisados os textos enviados, com foto e assinatura, para editor@ohoje.com.br. Cartas não podem
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Foram mais de 1 milhão de novas contratações

Pequenos negócios
foram os maiores
geradores de
empregos em março
Levantamento feito pelo Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a partir de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), mostra que as micro e pequenas
empresas (MPE) expandiram, no último mês de março, a sua participação proporcional na geração de novos postos de trabalho no país.
Segundo o Sebrae, o segmento abriu 88,9% de todas as vagas no terceiro mês deste ano. De acordo
com os dados, os pequenos negócios contabilizaram
mais de 1 milhão de admissões e um saldo positivo
de 121 mil empregos.
No acumulado do ano, o Brasil já registra um saldo de 615 mil novos postos de trabalho, sendo as micro e pequenas empresas as grandes fornecedoras de
emprego, com 430 mil vagas, correspondendo a 70%
do total. Por sua vez, o levantamento indica que as médias e grandes empresas registraram um saldo de 148
mil empregos, 24,1% do total.
Na comparação entre o primeiro trimestre de
2021 e o primeiro trimestre deste ano, os cenários
são relativamente semelhantes. “Todos os portes de
empresa apresentaram saldos positivos, sendo que
as MPE tiveram resultados quase três vezes maior do
que as médias e grandes”.

Serviços lideram

Segundo o Sebrae, o setor de serviços continua como o
maior gerador empregos. Em março, as MPE desse segmento contrataram 74.255 pessoas, com um total, até o momento, de 273.698 novos postos de trabalho, em 2022.
Já no comércio, tanto as MPE quanto as médias e grandes empresas (MGE) apresentaram saldos menores de
emprego. Contudo, no acumulado do ano, as médias e
grandes foram as que mais fecharam postos de trabalho:
43.361 mil desligamentos nas MGE, contra 17.434 das micro e pequenas empresas.
O indicador Antecedente de Emprego (iaemp), medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), avançou 4,5
pontos de março para abril deste ano. Com o resultado,
o indicador atingiu 79,5 pontos, o maior nível desde dezembro de 2021 (81,8 pontos).
O iaemp antecipa tendências do mercado de trabalho, com base em entrevistas com consumidores e com
empresários dos setores da indústria e de serviços.
Segundo a FGV, em abril os sete componentes do
iaemp contribuíram para a alta do indicador, com destaque para a situação atual dos negócios dos serviços
(alta de 1,6 ponto) e da indústria (alta de 1,2 ponto).

Segurados com NIS
ﬁnais 4 e 9 recebem
primeira parcela
do décimo terceiro
Levantamento feito pelo Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a partir de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), mostra que as micro e pequenas
empresas (MPE) expandiram, no último mês de março, a sua participação proporcional na geração de novos postos de trabalho no país.
Segundo o Sebrae, o segmento abriu 88,9% de todas as vagas no terceiro mês deste ano. De acordo
com os dados, os pequenos negócios contabilizaram
mais de 1 milhão de admissões e um saldo positivo
de 121 mil empregos.
No acumulado do ano, o Brasil já registra um saldo
de 615 mil novos postos de trabalho, sendo as micro e
pequenas empresas as grandes fornecedoras de emprego, com 430 mil vagas, correspondendo a 70% do total. Por sua vez, o levantamento indica que as médias e
grandes empresas registraram um saldo de 148 mil empregos, 24,1% do total.
Na comparação entre o primeiro trimestre de
2021 e o primeiro trimestre deste ano, os cenários são
relativamente semelhantes. “Todos os portes de empresa apresentaram saldos positivos, sendo que as MPE
tiveram resultados quase três vezes maior do que as
médias e grandes”.

Investimento do setor público atinge
segunda pior marca na série histórica
O investimento realizado pelo setor público
brasileiro atingiu no ano passado seu segundo pior resultado em toda a série histórica trabalhada pelo economista Manoel Pires, coordenador do Observatório de Política Fiscal do
instituto Brasileiro de Economia da Fundação
Getúlio Vargas (ibre/FGV) e pesquisador da
universidade de Brasília (unB).A série estatística cobre o período entre 1947 e 2021 e diz
muito sobre o tamanho da crise enfrentada
desde meados da década passada pela economia brasileira, marcada, entre outros fatores, pelo baixo investimento e virtual incapacidade para engrenar taxas de crescimento mais ambiciosas.
No ano passado, o setor público consolidado – incluindo governo federal, Estados,
prefeituras e as estatais federais – investiu alguma coisa abaixo de R$ 178,323 bilhões, em
queda nominal de 10,98% em relação aos R$
200,322 bilhões investidos em 2020, o que por
sua vez havia significado um salto de 32,14%
frente a 2019. Esse crescimento relativo, no
entanto, veio sobre uma base que havia sofrido queda de 16,1% na comparação com
2018. As flutuações anuais não alteram a tendência de longo prazo, que tem sido de baixa, conforme observa Pires ao comentar os
números que compilou.
De fato, ainda em dados nominais, quer
dizer, que não descontam o efeito da inflação a cada ano, o investimento do setor público como um todo estava, no ano passado,
ainda 2,7% inferior aos R$ 183,305 bilhões

registrados em 2010 e desabou nada menos
do que 22,48% frente a 2014, quando os governos e suas empresas haviam investido
perto de R$ 230,022 bilhões. A perda relativa de relevância do investimento público
está retratada na série quando comparado
ao investimento total na economia e ao Produto interno Bruto (PiB), que tenta refletir
o volume geral das riquezas produzidas a
cada ano pelo País.

Menos da metade

Em 2010, o investimento público respondeu por 22,97% do investimento total
(formação bruta de capital fixo, no jargão
utilizado pelos economistas) e representou
ainda algo como 4,72% do PiB. Naquele mesmo ano, o investimento total anotou participação de 20,53% sobre o total das riquezas que o Brasil havia gerado. Desde lá, o setor público reduziu sua fatia no investimento geral a menos da metade, para algo
em torno de 10,72%. A participação do investimento público no PiB baixou para
2,05% e foi maior apenas que a participação
de 1,94% registrada em 2017, no pior resultado em sete décadas e meia. Os dados
relativos mostram mais claramente o tamanho do desastre construído ao longo de
anos por uma política continuada de “ajuste fiscal” e deixam evidente que o investimento geral poderia ser maior apenas se o
setor público tivesse mantido a participação
anotada no começo da década passada.

BALANÇO
t

2 Alguns exercícios hipotéticos, por conta e risco desta
coluna, retratam o que poderia ter sido o desempenho do
investimento total não fosse o
arrocho imposto a esse tipo de
despesa especialmente pelo
governo central. Para que o
investimento realizado pelo
setor público voltasse a registrar a mesma participação
alcançada em 2010, quando
representou quase 23,0% do
total investido em toda a economia, seria preciso mais do
que dobrar os valores registrados no ano passado. isso
significaria elevar o investimento público para R$
382,170 bilhões (ou seja, R$
203,846 bilhões a mais, o que
corresponderia a quase tudo
o que a área pública investiu
em 2020, primeiro ano da
pandemia por aqui).
2 Ao acrescentar esse valor
hipotético ao investimento
geral, seu valor subiria para
R$ 1,868 trilhão, passando a
representar 21,51% do PiB,
tornando-se o percentual
mais elevado desde 1989,
quando a economia em geral
investiu qualquer coisa próxima a 26,9% do PiB – o que
apenas reforça a imensa distância entre o final dos anos
1980 e o período atual.
2 No mesmo exercício, des-

tacam-se o tombo relativo de
53,3% acumulado pelo investimento público desde 2010 e
a queda de 6,6% observada
para o investimento total, considerando a evolução da participação do primeiro no investimento geral e do segundo
em relação ao PiB.
2 No curto prazo, Manoel
Pires identifica como determinante para a queda do investimento público entre
2020 e 2021 o desempenho
frustrante das empresas estatais, “que atingiram o menor valor da série histórica”,
incluindo dados a partir de
1995. Considerando uma série mais longa, o investimento das estatais federais no
ano passado, em relação ao
PiB, só foi maior do que em
1956, quando havia somado
0,43%. Entre 2020 e 2021,
aquela relação baixou de
1,14% para 0,66% do PiB.
2 Em valores nominais, as
estatais investiram apenas
R$ 57,504 bilhões no ano passado, reduzindo-se em quase
um terço (32,72% a menos)
em relação a 2020, ano em
que aquelas empresas haviam investido ao redor de R$
85,466 bilhões.
2 “O que surpreende nessa
queda é baixa taxa de execução
dos investimentos em relação

ao que estava programado
para o ano”, anota Pires. Responsável pela maior parcela do
orçamento de investimentos
das estatais, a Petrobrás investiu apenas 38% do valor autorizado, ou seja, R$ 47,861 bilhões de um total de R$ 126,100
bilhões. A Eletrobrás, por sua
vez, investiu 57,4% dos R$
7,114 bilhões autorizados, com
gastos inferiores a R$ 4,087
bilhões. Na média geral, as estatais federais conseguiram
investir somente 39,7% dos
valores orçados, quer dizer,
investiram R$ 57,504 bilhões
de um orçamento total de R$
144,806 bilhões.
2 Diante do baixo investimento realizado por todo o
setor público, o chamado “estoque de capital” nesta área
tem se deteriorado e perdido
valor. Em outros termos, a depreciação daqueles ativos tem
sido superior ao valor que tem
sido investido, gerando perdas
de qualidade para a infraestrutura disponível e ainda pelos serviços fornecidos pelo
setor público. Entre 2016 e
2021, as perdas acumuladas somam algo próximo a R$
127,811 bilhões. Mais claramente, apenas para manter o
“estoque de capital” atualizado
seria preciso investir 71,7%
mais do que em 2021.

Energia solar deve responder
por 17% da matriz até 2031
O ministro de Minas e
Energia, Bento Albuquerque,
disse ontem (5) que até 2031,
a energia solar deve ser responsável por 17% da matriz
brasileira. De acordo com o
ministro, atualmente as fontes fotovoltaicas correspondem a 7,7% da eletricidade
gerada no país.
“No ano passado, a geração
distribuída no Brasil foi a quarta em crescimento no mundo,
superada apenas por países
como Estados unidos, China e
índia. Eu acho que nós estamos

muito bem posicionados”,
acrescentou o ministro ao falar na abertura de um seminário promovido pela Agência
Nacional de Energia Elétrica
(Aneel). A geração distribuída
é a forma de produção de energia feita, em geral, pelos próprios consumidores, como as
residências ou empresas que
possuem placas para geração
de energia solar.
Em relação a energia eólica,
Bento Albuquerque explicou
que a previsão é manter ao longo da próxima década o per-

centual de 11% de presença na
matriz energética do pais.

Leilão

Albuquerque confirmou
que deve acontecer em junho
o leilão de concessão para
construção de linhas e instalações de transmissão de
energia. Serão leiloados 13
lotes que abrangem 13 estados, com uma previsão de R$
15,3 bilhões em investimentos e a instalação de 4,5 mil
quilômetros em linhas de
transmissão.
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Com dezenas de visitantes
na sala de espera, o prefeito
de Aparecida, Vilmar
Mariano, recebe O Hoje
com argumentos
de que Mendanha é uma
possibilidade para Goiás

vilmar:

Yago Sales
O entra e sai sala do sexto andar,
onde fica o gabinete do prefeito de
Aparecida, Vilmar Mariano, o Vilmarzinho, é o resultado da consolidação de
uma prefeitura que administra uma cidade, desde a chegada de Maguito Vilela
em 2008, que deixou de lado a fama de
dormitória. Expressão muito utilizada
por Maguito, o mais notável prefeito do
município no auge do centenário, Aparecida conseguiu dar emprego aos aparecidenses, principalmente no Polo Empresarial. E, ainda, lazer em praças por
diversos bairros e shoppings. Construiu
vias que interligam bairros, facilitam o
transporte, inclusive o público.
Por isso, quando Vilmar Mariano recepciona a reportagem do O Hoje, sorri. Está numa cadeira rara. Ali, Gustavo
Mendanha, sucessor de Maguito, não diferente, recebeu milhares de pessoas.
Das lideranças de bairros, empresários, promotores de eventos, secretários

"Gustavo vai ser eleito"
e, claro, vereadores.
Mendanha recebeu no gabinete padres, pastores, senadores, bispos - católicos e evangélicos. E tantos prefeitos
que, agora, empinam a carroça se o
apoiam ao governo ou à reeleição do governador Ronaldo Caiado. Nesta entrevista, Vilmarzinho, é de um otimismo:
“Gustavo Mendanha vai fechar com
mais de 120 prefeitos”. E, ainda, orgulhase de 30 nomes que já declararam
apoio. Evita nomes.
Naquele mesmo gabinete, Mendanha
também já recebeu, como os cantores
Gusttavo Lima, Felipe Araújo e o goianíssimo Leonardo. O irmão de Leonardo, Leandro, dá nome ao anfiteatro
construído pela gestão Mendanha.
E é com sorriso no rosto, baixinho, 56
anos, mãos agitadas, nove dedos de
unhas roídas. um auxiliar conta que por
não beber nem fumar, Vilmar rói as

unhas. “É o jeito”, brinca. A ansiedade
do prefeito pouco lembra o menino
que, na roça de Luziânia, aos 8 anos, perdeu o dedo indicador da mão esquerda
em um trator. O menino que se tornou
vereador, presidente da Câmara e assumiu a prefeitura para impulsionar o
sonho do antecessor de chegar ao Palácio das Esmeraldas.
A fala agitada amplifica o entusiasmo que vai na contramão do que a imprensa publica. E acredita, sempre enfático: “Mendanha será eleito”. Quase
que com tom profético da ex-primeira
dama, Mayara Mendanha, durante um
evento lotado de evangélicos. Na ocasião, ela usou a metáfora bíblica do livro de Reis e associou o marido a Davi,
um dos personagens bíblicos que se
transformou no símbolo da luta do
menor contra o maior, quando enfrentou e venceu Golias. A arma: uma

pedra e uma funda. E, ainda, deixou
Saul à loucura e chegou ao reino de israel. Claro, tudo antecedido pela profecia do profeta Samuel.
Nesta entrevista, Vilmar olha, quase sem perceber, para a tela colorida
pendurada em destaque na parede no
outro extremo do gabinete. É impressa em acrílico, tamanho 70x60,
de Gustavo Mendanha ao lado de
Maguito Vilela. Chama-se Fratelli tutti - como é denominado a encíclica,
carta do Papa Francisco à nação, que
significa “todos irmãos”.
A obra foi encomendada por Gustavo para presentear Maguito. Gostou
tanto que tomou o presente para si - ou
para o gabinete - e mandou fazer outro
ao padrinho político antes que ele
morresse de Covid-19 após ter sido
eleito prefeito de Goiânia em 2020. É
impossível conversar com Vilmarzinho
sem falar, no edifício Cidade Administrativa Maguito Vilela, nos dois antecessores. (Especial para O Hoje)

EntrEvista | vILMAR MARIANO

“Tem meio mundo contrariado com Caiado”
Wilson Silvestre e Yago Sales

dato de prefeito da segunda maior cidade. Ele não deixaria essa cidade
para ser vice. O projeto dele é concreto, que é ser candidato.

Você faz um mandato de continuidade?
Exatamente. É um governo do jeito que o Gustavo planejou. Com o secretariado, os auxiliares.
Como estão as contas da prefeitura?
As contas são as melhores do
País. São bem equilibradas pelo nosso secretário André [Luiz da Rosa, da
Fazenda]. Temos agora um empréstimo que está para sair de 120 milhões de dólares. E temos 30 milhões de dólares na contrapartida.
Estamos muito animados.
A ideia é asfaltar todas as ruas?
Também está no projeto a construção de alguns elevados.
Vão conseguir asfaltas todas as ruas?
Todas as ruas habitadas vai ser solucionada a questão do asfalto.

{{

"Quando chega
em cidades,
vereadores, presidente
de Câmara e viceprefeito estão com o
Gustavo. Apenas o
prefeito está com
Caiado."

Ainda na gestão do senhor?
Sim, ainda nesta gestão. A gente espera assinar este contrato até outubro ou
novembro. Já temos a contrapartida e vamos dar a ordem de serviço com o que
temos. E essa cidade que já é um canteiro
de obras, vai dobrar ainda mais.
E o processo licitatório?
Fica a cargo das equipes desse assunto. Não sei sobre isso, mas o volume
de dinheiro é muito grande. Mas vão ser
muitos lotes de licitação.
A prefeitura conseguiu o empréstimo
pela captação de recursos?
Não. Ele é dado por causa da capacidade. A união que é avalista. O
banco aprovou, agora falta mandar
pra união convalidar e ainda passa
pelo Senado. O relator Eduardo Gomes do Tocantins se pôs a favor.

Prefeito Vilmarzinho responde a perguntas de Yago Sales e Wilson Silvestre
Tem dinheiro em caixa então…
Apenas para infraestrutura temos 30 milhões.
Prefeito, o senhor vai dar continuidade às obras e iniciar outras?
Não tem obra paralisada. Se tinha,
era por causa do período chuvoso.
Tem previsão para concurso?
Como é ano eleitoral, a gente vai fazer concurso para Saúde e Educação.
Sobre a situação de vários problemas com a Maternidade Marlene
Teixeira que a imprensa recebe. O
que tem sido feito?
Vocês recebiam. Fizemos convênio
no hospital Garavelo. A nossa Maternidade agora está lá. Nós vamos fazer
naquele prédio da Marlene Teixeira a
gente vai fazer uma unidade de saúde
da mulher. Quando a gente conseguir
emendas de deputados e senadores a
gente deve construir uma maternidade
do tamanho da nossa cidade.
Caiado que tenta, via Daniel Vilela,
desconstruir Mendanha. Do outro
lado, Marconi Perillo tenta no futuro
uma aliança com Mendanha. E o senhor aqui na outra ponta. Como o senhor vê essas forças políticas?
Caiado tentou desconstruir o partido MDB, que é muito maior que Daniel e o Gustavo. O partido é uma instituição nacional. Mas Caiado não
conseguiu. Ele tentou afetar Mendanha, mas ele só cresceu nas pesquisas. Marconi Perillo é um dos
melhores quadros políticos de Goiás.
Tem projeto de ser senador ou governador, não sei o que ele está
pensando. No momento certo as coisas vão ser alinhadas. Neste primeiro turno tanto Marconi quanto Gus-

tavo vão em raias diferentes. Eu
acho que Gustavo ganha no primeiro turno. E eu estou completamente
fechado com Mendanha.
Partindo de Aparecida, o senhor vê
que o exemplo da gestão de Aparecida pode ser discutido em outras regiões?
O que qualificou Gustavo como um
grande líder político e um cidadão que
se colocou como a maior força de oposição de Goiás foi a aprovação do
mandato passado. Gustavo fez um
trabalho de excelência que o qualifica como a maior liderança emergente de nosso Estado.
E em relação aos arranjos partidários
que podem deixar Mendanha sem espaço de TV e rádio?
Na verdade, o que se encerrou no
dia 2 de abril foi o período de filiação
partidária. Agora, a coligação é só em julho. Podemos fechar com cinco, dez partidos. Ou vinte. Talvez o tempo de televisão do Gustavo seja maior do que o do
nosso adversário.
E esse otimismo…
Otimismo, não, é o que eu tenho visto. A perspectiva de poder está do lado
de cá. E quando ela está do lado de cá,
é que o crescimento de partido, de
tudo, vem pra cá também. Se eu disser
que o união Brasil pode fechar conosco e o Caiado deixar de ser candidato,
você não vai acreditar. Mas isso é possível. Acreditamos muito que vamos fechar com 15 partidos.
Há possibilidade de o Mendanha ser
vice de alguém?
Gustavo é pré-candidato e será candidato a governador de Goiás. Não há
possibilidade. Ele renunciou ao man-

Como responder às críticas que
podem surgir de que a gestão de
Mendanha é sombra à do Maguito Vilela?
Maguito chegou aqui para mudar a
história. E a mente mais brilhante imaginava que Gustavo seria uma pífia, ou
seja, não ia conseguir suceder o Maguito.
Tanto que superou e teve uma vitória
histórica. Qual a melhor pesquisa que
existe em um pleito eleitoral? As urnas.
E as urnas o qualificaram como o grande líder da cidade de Aparecida de
Goiânia. As obras que o Maguito iniciou,
é claro que o Gustavo terminou. Mas fez
tantas outras. É natural que isso aconteça, assim como vou fazer, concluir e
fazer. O prefeito não é prefeito, ele
“está” prefeito. A cidade não “está” a cidade, é a cidade.

{{

O prefeito
não é prefeito,
ele “está” prefeito.
A cidade não
“está” a cidade,
é a cidade

Como está a relação do projeto Mendanha em relação aos prefeitos?
Por que Caiado não construiu
esse relacionamento ao longo do
mandato e tenta arregimentar neste momento. Tem meio mundo de
gente contrariada com o Caiado.
Ouça o que estou falando, Gustavo
Mendanha vai fechar com mais de
120 prefeitos.
Outro otimismo.
É realidade. Quando chega em cidades, vereadores, presidente de
Câmara e vice-prefeito estão com o
Gustavo. Apenas o prefeito está
com Caiado. Sem falar que Caiado
foi para a campanha passada com
14 prefeitos. Bateu eleição com votação expressiva. Não posso citar
nomes, mas temos mais de 30 prefeitos fechados com a gente. (Especial para O Hoje)
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Lula comedido

Valor aproximado total é de R$ 30 milhões

Senado destrava
recursos do présal a municípios
O plenário do Senado aprovou um projeto de lei complementar que destrava a liberação de recursos para 144
municípios receberem repasses federais referentes à exploração de petróleo do pré-sal. O texto segue para análise da Câmara dos Deputados. O projeto reabre o prazo de adesão, o que permitirá a esses municípios receberem transferências mensais, tanto de parcelas que ainda vão vencer quando de parcelas vencidas referentes
aos anos de 2020 e 2021.
O valor aproximado total é de R$ 30 milhões. Os 144 municípios beneficiados pelo projeto não apresentaram, no prazo legal, a documentação de renúncia a todas as ações na Justiça contra a união sobre perdas de arrecadação com a antiga Lei Kandir, que era uma exigência da Lei Complementar 176, de 2020, que formalizou o acordo entre união, estados e municípios para encerrar disputas judiciais. Todos os
estados, o Distrito Federal e os demais municípios entregaram a renúncia dentro do prazo.
O projeto determina que o prazo para esses 144 municípios
seja reaberto por 45 dias para que eles possam regularizar a
documentação necessária e passem a receber as cotas de transferências federais, inclusive as atrasadas. São 67 municípios
do Nordeste, 47 do Sudeste, 16 do Sul e 14 do Norte.
Segundo a Lei Complementar 176, os entes federativos têm
direito a receber recursos de 2020 até 2037. O acordo foi intermediado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), quando se
definiu um montante de mais de R$ 60 bilhões a serem pagos pela união aos entes federados prejudicados por causa
da Lei Kandir. (ABr)

Depois de uma série de declarações nos últimos dias que desagradaram à cúpula petista e partidos aliados, o ex-presidente Lula da Silva
fará um discurso comedido amanhã
durante o lançamento oficial de sua
pré-candidatura à Presidência da República. Para as mais de quatro mil
pessoas que são esperadas no Expocenter Norte, em São Paulo, o petista
falará por cerca de uma hora e 20 minutos sobre três temas: comparações
com o governo de Jair Bolsonaro
(PL), defesa da aliança com o vice e
ex-adversário Geraldo Alckmin (PSBSP) e fará promessas para “salvar” a
economia, caso seja eleito.

Script

Lula foi aconselhado a seguir à
risca o script do discurso redigido
pela nova equipe de comunicação e
coordenadores da campanha petista.

Cantilena

Outro tema que será abordado
será o preço da gasolina. Lula repetirá a cantilena de que o Brasil é
autossuficiente em petróleo e criticará o reajuste do combustível vinculado ao dólar.

Resiliente

O ex-juiz Sergio Moro articulou
com entusiasmo a ruptura com a terceira via. Ainda sonha em encabeçar
a chapa do união Brasil à Presidência,
já que Luciano Bivar nem aparece nas
pesquisas.

Repúdio

Policiais rodoviários federais repudiam a declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, de que a reestruturação das Polícias da união seria
vedada pela legislação eleitoral. “Não é
verdade”, afirma a FenaPRF, entidade
que representa a categoria.

Lei

A Federação reforça que a reestruturação de
carreiras específicas é permitida pela legislação até 180 dias antes do final do mandato, conforme estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal, entendimento inclusive pacífico na jurisprudência do TSE: “O ministro demonstrou profunda falta de respeito com as forças policiais
brasileiras”.

Rota

Os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PPAL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG),
entraram em rota de colisão. O deputado não
esconde que ficou chateado por saber, pela imprensa, que Pacheco está articulando projeto
para limitar a concessão do indulto presidencial. Lira ignorou convite de Pacheco para a recente visita ao STF.

Cajadadas

O presidente Jair Bolsonaro (PL) deu duas cajadadas na Cultura em um mês. Vetou as leis
Paulo Gustavo e Aldir Blanc (artistas vítimas da
Covid-19). Em meio à gastança eleitoreira, o
mandatário alegou “que não há espaço dentro
do teto de gastos”.

Processos

Dos nove processos recém-abertos pelo
Conselho de Ética, cinco são contra deputados
do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro: Bia
Kicis (PL-DF), Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Carlos Jordy (PL-RJ), Josimar Maranhãozinho (PLMA) e Carla Zambelli (PL-SP). Eduardo Bolsonaro, campeão de representações no colegiado,
agora é investigado por ter debochado da tortura sofrida pela jornalista Miriam Leitão.

Derrubada de Veto

Entidades contábeis enviaram ofícios para a
derrubada do veto 71/2021 ao projeto de lei de
autoria do deputado federal Laércio (PP-), que
anulava as multas por atraso na entrega à Receita Federal da Guia de Recolhimento do FGTS
e informações à Previdência Social (GFiP). Essa
multa tem sido um grande problema para empresas contábeis, que estão até fechando as portas por não ter condições de pagá-las.

Presidente veta Política Nacional
Aldir Blanc de Fomento à Cultura
Secretaria-geral concluiu que o veto
presidencial “intervém oportunamente
para equilíbrio das contas públicas”
O presidente Jair Bolsonaro vetou o projeto de lei que
instituiria a Política Nacional
Aldir Blanc de Fomento à Cultura. Aprovada em março pelo
Legislativo, a lei previa repasses anuais de R$ 3 bilhões
da união a estados e municípios para ações no setor.
Nas justificativas, apresentadas ontem (5) pela Secretaria-Geral da Presidência
da República, o governo federal informa que “o veto decorre da necessidade de salvaguardar as contas públicas, haja vista que o setor
cultural já foi contemplado
por outras ações de recuperação durante a pandemia”.
No que se refere às fontes
de recursos a serem utilizadas
– no caso, citando especificamente dotações consignadas
na lei orçamentária anual e
nos seus créditos adicionais;
arrecadação bruta de concursos de prognósticos e de loterias – a Secretaria-Geral informou que, “ouvidas as pastas ministeriais competentes”, decidiu vetar dispositivos
“por vício de inconstitucionalidade e contrariedade ao
interesse público”.
Além disso, acrescenta a
Secretaria-Geral, “a proposição não cumpriria o teto de
gastos, nem o resultado primário, uma vez que não ha-

veria espaço fiscal para novos
aportes de recursos da união
para os estados, o Distrito Federal e os municípios”.
“É importante salientar
que foram expressivos os repasses da união para os entes
federativos em decorrência
do enfrentamento à pandemia da covid-19, de maneira
que o país encontra-se em situação fiscal delicada, na qual
não há espaço para novas
transferências financeiras da
união”, acrescentou.

Vício de
inconstitucionalidade

O governo federal argumenta, também, que havia vício de inconstitucionalidade
na referida lei, uma vez que implicaria na expansão de despesa obrigatória de caráter continuado, gerando “impacto orçamentário e financeiro para o
Tesouro Nacional, além de contrariar o interesse público, uma
vez que poderia prejudicar a
comercialização dos produtos
lotéricos, em decorrência da
diminuição dos valores dos
prêmios oferecidos, o que desencadearia a redução da atratividade das loterias federais
para o público apostador”.
Por fim, a Secretaria conclui
que o veto presidencial “intervém oportunamente para equilíbrio das contas públicas”.

Presidente alegou
contrariedade ao
interesse público
para rejeitar a
proposta que
injetaria R$ 3 bilhões
na Cultura

A lei

Voltada a trabalhadores
da cultura, entidades e pessoas físicas e jurídicas que
prestam serviços artísticos e
culturais – o que inclui o patrimônio cultural material e
imaterial do país –, o projeto
aprovado pelo Congresso previa que estados e municípios
deveriam aplicar 80% dos recursos recebidos em ações de
apoio ao setor cultural por
meio de editais, chamadas
públicas, prêmios e compras
de bens e serviços culturais.

A lei previa também subsídio para manutenção de espaços artísticos e ambientes
culturais que desenvolvam
atividades regulares e de forma permanente em seus territórios e comunidades.
Os demais 20% dos recursos
teriam como destino repasses
diretos a ações de incentivo e a
programas, projetos e ações
de democratização do acesso à
produção artística e cultural
em áreas periféricas urbanas e
rurais, bem como povos e comunidades tradicionais.
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Bruno Corsino/Atlético-GO

Shaylon celebra
prêmio individual,
mas enaltece
coletivo por vitória
Breno Modesto
Na última quarta-feira (4),
o Atlético Goianiense encerrou
sua sequência de cinco jogos
sem vencer. Jogando no Estádio Antônio Accioly, o time
comandado pelo técnico umberto Louzer derrotou o Defensa y Justicia, da Argentina,
por 3 a 2, pela quarta rodada
da fase de grupos da Copa
Sul-Americana.
Autor de um dos três gols
do triunfo, o meia-atacante
Shaylon recebeu, da Conmebol, o troféu de “Best Of The
Match”, dado pela entidade
ao melhor jogador das partidas. Após o término do confronto, o camisa 7 falou a
respeito da conquista individual. De acordo com ele, é
bom conquistar esse tipo de
prêmio, mas o mais importante eram os três pontos.
“É sempre bom conquistar troféus, conquistar prêmios (individuais). É claro que
não é o mais importante. O
mais importante era vencer o
Defensa y Justicia, porque nós
precisávamos voltar a vencer.
Fico feliz por ter ajudado da
melhor maneira possível, mas
esse troféu é uma consequência do trabalho de todo o grupo”, disse Shaylon.
Já o treinador atleticano
comentou a respeito da

Shaylon foi eleito
pela Conmebol como
o melhor jogador da
partida contra o
Defensa y Justicia

MERCADO DA BOLA

atuação coletiva do Dragão.
De acordo com umberto
Louzer, o grupo entendia
que precisava voltar a vencer e, no decorrer da partida, produziu muito para
isso, algo que o agradou.
“Nós sabíamos que precisávamos vencer. Fizemos um
excelente primeiro tempo,
construindo (jogadas). Tivemos alguns momentos de dificuldades, pois não dá para
dominar o oponente durante
todo o tempo. infelizmente,
no momento em que nós oscilamos dentro da partida,
acabamos punidos. Mas me
agradou muito o que produ-

zimos no jogo, mesmo com todas as adversidades. A gente
não estava tendo resultado,
mas construção e desempenho estávamos tendo mais
do que os nossos oponentes”,
comentou umberto Louzer.
Outro ponto abordado por
Louzer foi o clássico contra o
Goiás, no próximo domingo
(8), pelo Campeonato Brasileiro. Segundo o comandante, é
preciso realizar uma boa preparação, como tem acontecido
em todos os jogos. Mas o principal foco do Rubro-Negro é a
recuperação dos jogadores, que
estão com uma sequência muito grande de desgaste.

“Devemos nos preparar
muito bem, assim como temos feito na preparação para
todos os jogos. Todos os departamentos estão trabalhando muito bem para acelerar a
recuperação dos atletas, aliados aos aparatos que o clube
nos oferece. Tenho certeza de
que chegaremos muito bem
preparados e precisamos levar
um nível de concentração muito alto. Sabemos que o desgaste mental cobra muito por
causa da sequência de jogos,
mas temos conseguido suportar e manter um nível de organização”, finalizou Louzer.
(Especial para O Hoje)

DE SAÍDA

Rosiron Rodrigues / Goiás EC

Anápolis acerta a contratação
de campeão com o Brasiliense;
Grêmio reforça no ataque
Após vencer sua primeira partida na Série D, no
clássico do último sábado
(30), diante do Grêmio Anápolis, a diretoria do Anápolis acertou a contratação do
volante Lúcio Fernandes,
que chega para a sequência
da competição, após ser
campeão do Candangão,
pelo Brasiliense.
Revelado nas categorias
de base do Gama, o volante
é bastante conhecido no futebol metropolitano, passando ainda por times como
Cruzeiro-DF, Sobradinho, Paranoá, Luziânia, Brasília e
por último, no Brasiliense.
Não será a primeira vez
de Lúcio no futebol goiano e
ela agora vestirá a camisa de
mais um time de Anápolis
na carreira. Em 2020 jogou
pela Anapolina, em 2021,
pelo Grêmio Anápolis e em
2022 agora acerta com o
time tricolor para a Série D.
Ainda conta com uma passagem no Académico de Viseu, de Portugal.
O jogador de 25 anos
tem em seu currículo, campeão da 2ª Divisão do Brasiliense, um campeonato
goiano (pelo Grêmio Anápolis) e um bicampeonato
na 1ª Divisão do Brasiliense,
por último, onde conquistou
pelo Brasiliense.
Embora tenha sido
anunciado no último dia 25
de abril, Lúcio Fernandes
só foi regularizado nesta
última terça-feira (3) e agora pode fazer sua estreia
pelo Anápolis já na quarta
rodada da Série D, quando
o Anápolis recebe o iporá,
no próximo domingo (8),

jogando no estádio Jonas
Duarte, às 16 horas, horário de Brasília.

Rival reforça no ataque

Quem também se reforçou visando a sequência do
Campeonato Brasileiro da
Série D foi o Grêmio Anápolis. Sem vencer há dois jogos
e vindo justamente de uma
derrota para o rival Anápolis, a diretoria da raposa então acertou a contratação do
atacante Lucas Duni, que
chega por empréstimo junto ao Velo Clube.
Natural de Campinas, o
jogador foi revelado nas
categorias de base do SEV
Hortolândia-SP, onde lá
mesmo se profissionalizou,
ainda passou no Sub-20 do
Bragantino. Profissionalmente, Lucas jogou por diversos clubes paulistas,
como Rio Branco, América
de São José e Velo Clube,
onde estava recentemente,
na disputa do Paulista da
Série A2. Foram treze jogos
e três gols marcados. Ainda
atuou no Cianorte-PR.
O centroavante de 25
anos chega para disputar
posição com seus companheiros de equipe: Jair,
Alex Bruno e Yan Lincon.
Lucas Duni já foi regularizado e pode estrear pela
equipe da raposa.
O Grêmio Anápolis volta
a entrar em campo na tarde deste próximo domingo
(8), quando visitam o Costa
Rica pela quarta rodada da
Série D. A partida acontece
às 16 horas, no estádio
Laertão. (Victor Pimenta,
especial para O Hoje)

Atacante deixa o clube após jogar doze jogos, sendo seis deles como titular

Goiás acerta rescisão de atacante

Luan após alegar problemas pessoais
Antes do clássico diante do
Atlético Goianiense, o Goiás
sofreu uma perda em seu elenco. Por meio de uma nota oficial, anunciaram a saída do
atacante Luan Madson, o Maluquinho, que alegou problemas pessoais antes de assinarem a rescisão amigável. Jogador não vinha treinando desde
a última segunda.
Definido como a maior
contratação da temporada,
segundo o dirigente Edminho Pinheiro, a passagem de
Luan pelo Goiás foi curta. O
jogador chegou no início de
fevereiro e estreou ainda no
Goianão antes da primeira
fase da Copa do Brasil. De lá
para cá, o atacante foi pouco
aproveitado, tendo jogado
apenas doze partidas, sendo
seis delas como titular na
equipe esmeraldina.
Por meio de uma nota oficial, o Goiás comunicou a

saída do atleta: “O atleta
Luan não faz mais parte do
elenco do Goiás Esporte Clube. O jogador alegando problemas familiares pediu desligamento do clube e foi atendido pela diretoria”.
O jogador havia assinado com o clube esmeraldino
até o final da temporada e
agora com sua saída, ele poderá assinar com outro clube
somente na reabertura da
janela de transferências, que
acontece no dia 1º de julho.
um dos favoritos na busca
pela sua contratação é o
América Mineiro.

Reforço no Sub-20

Com a lesão do lateral-direito Guilherme Cardoso, do
Sub-20, a diretoria esmeraldina garantiu a chegada de seu
mais novo reforço. Trata-se
de Diego Caito, que chega livre
após rescindir com o Athletico

Paranaense. Ele disputará posição com Felipe Garcia.
O jogador é natural de São
Paulo e tem no currículo passagens pelas categorias de Palmeiras, São Paulo e Grêmio,
antes de chegar ao Athletico
Paranaense, seu último clube. Defendeu o time rubronegro por duas temporadas,
sendo capitão na equipe Sub17. Além de lateral, Diego também pode atuar no meio-campo. O jogador estava sem contrato desde que saiu do Athletico Paranaense.
Devido a lesão do lateraldireito Guilherme, que acabou rompendo o ligamento
cruzado anterior e ficará um
ano fora dos gramados. Diego,
de apenas 17 anos, assina com
o Goiás até o final de 2024 e
com o clube esmeraldino tendo 100% dos seus direitos econômicos. (Victor Pimenta, especial para O Hoje)
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Situação delicada
Fernando Brito/Vila Nova FC

Ainda sem vencer,
Tigre busca, diante
do Náutico, sua
primeira vitória na
Segundona
Breno Modesto
Em busca da primeira vitória na Série B do Campeonato
Brasileiro, o Vila Nova faz, nesta sexta-feira (6), mais uma
partida diante do seu torcedor.
Às 19h, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o time comandado pelo técnico Higo
Magalhães, que ocupa, atualmente, a 19ª posição na tabela
de classificação da Segundona,
tenta seu primeiro triunfo na
competição nacional.
Para o comandante colorado, o time vilanovense chegou
em uma situação delicada dentro do torneio, onde será preciso entrar em campo como se
o jogo contra o time pernambucano fosse o da vida do Colorado, que, no entendimento
de Higo, está com uma pontuação abaixo da margem projetada por ele.
“Chegamos numa situação
delicada. Entendemos que chegamos no nosso limite na questão de pontuação. Estamos com
uma margem baixa. Então, temos que fazer um jogo como
esse contra o Náutico como se
fosse o jogo da vida. Não que os
outros não tenham sido assim,
mas temos que minimizar
qualquer tipo de erro. Temos
de entrar totalmente concentrados na partida, temos de
ser incisivos nos momentos
bons. Nos ruins, precisamos
estar conectados também para
sermos sólidos”, disse Higo.
Já o atacante Matheuzinho
fala a respeito da importância
do resultado positivo diante
dos pernambucanos. De acordo com o camisa 7, há muita
coisa em jogo e a parte mental
será muito importante para
que o Tigre consiga conquistar

Para Higo
Magalhães, o
Colorado se
encontra numa
situação
delicada dentro
da Série B

a vitória e tirar das costas o
“fardo” de não vencer.
“Acredito que essa vitória,
para nós, é primordial. Tem
muita coisa em jogo e, mais do
que nunca, precisamos tirar
esse “fardo” das nossas costas. Então, acredito que a parte mental foi muito bem trabalhada e vai ser uma das peças primordiais para nós sairmos dessa situação incômoda”, analisou Matheuzinho.

Náutico

Campeão estadual no último final de semana, o Náutico
chega fará, nesta sexta-feira
(6), seu terceiro jogo em menos
de uma semana. Por conta disso, o desgaste físico é uma das
preocupações do técnico Roberto Fernandes. Diante da situação, ele pode mandar a
campo um time com várias
peças diferentes das que empataram com o Guarani em 1 a
1, na terça (3).

Histórico

A partida desta sexta-feira
(6) será a de número 24 na
história entre Vila Nova e
Náutico. Com 12 resultados
positivos, quem mais venceu
foi a equipe pernambucana. O
Tigre triunfou três vezes a
menos. Além disso, as equipes
empataram em outras duas

oportunidades.
O último encontro entre os
clubes aconteceu no ano passado, pela própria Série B do
Campeonato Brasileiro. Pela
23ª rodada, o Colorado, de Higo
Magalhães, derrotou o Timbu
por 1 a 0, com gol do atacante
Clayton, que hoje está no Coritiba. (Especial para O Hoje)

FICHA
TÉCniCA
t
Vila Nova x Náutico
Data: 6 de maio de 2022. Horário: 19h. Local: Estádio onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (Go). Árbitro: Paulo roberto Alves
Junior (Pr). Assistentes: ivan Carlos Bohn (Pr) e victor hugo imazu dos Santos (Pr). VAR: heber roberto lopes (SC)
Vila Nova: Georgemy; Alex Silva, rafael donato, renato e
Bruno Collaço; ralf, Arthur rezende e Wagner (Pablo roberto); Matheuzinho, rubens (Pablo dyego) e victor Andrade.
Técnico: higo Magalhães

Náutico: Bruno; Thassio, Carlão, Bruno Bispo e Ailton (Júnior
Tavares); djavan (rhaldney), richard Franco, Eduardo, niltinho e Jean Carlos; luis Philipe
e Amarildo (léo Passos)
Técnico: roberto Fernandes
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Pedro Pinheiro

A água é essencial para a vida, mas se ela não estiver devidamente tratada pode causar as doenças de veiculação hídrica

Águas lindas e Anápolis vão receber
R$ 722 mil para saneamento

Governo Federal vai repassar mais de R$5,9 milhões para continuidade de obras de saneamento básico
Ítallo Antkiewicz
e Sabrina Vilela
O Governo Federal, por meio
do Ministério de Desenvolvimento Regional, vai repassar
mais de R$5,9 milhões para
continuidade de obras de saneamento básico. Os estados
beneficiados serão: Goiás, Ceará, Minas Gerais, Mato Grosso
do Sul, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo. Os recursos
irão contribuir para ampliar
sistemas de esgotamento sanitário, saneamento integrado,
abastecimento de água e manejo de águas pluviais.
Segundo site oficial do Governo Federal o maior repasse será para a cidade de Joinvile, em Santa Catarina no valor de R$1,3 milhão. O investimento é para a implantação
de rede coletora nas Bacias 8.1
e 9. Na região Sul, o município
de Pelotas receberá mais de
R$748 mil para a ampliação do
Sistema de Abastecimento de
Água (SAA) na sede municipal.
Curitiba Paraná recebeu
R$305 mil para a execução de
obras de quatro bacias de contenção na sub-bacia do Rio
Barigui, perfilamento do Rio
Cascatinha e galerias nos Rios
Cascatinha e uvu.
Na região Centro - Oeste em
Goiás, Anápolis vai contar com
R$514 mil para a ampliação
do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) local. Já a Águas
Lindas de Goiás terá acesso a R$
208 mil para obras de saneamento integrado no Jardim
América ll, lll, lV, V, Vl e Parque
das Águas Bonitas. Mato Grosso também vai dispor de R$ 376
mil para a ampliação da SES na
sede municipal.
A presidente executiva do
instituto Trata Brasil, Luana
Pretto, explica que referente ao
acesso à água, Goiás está se encaminhando para atender com
uma das metas do Marco Legal
do Saneamento, ou seja, atender aproximadamente 99% da
população com acesso à água
tratada. “Entretanto, o índice
de coleta de esgoto e o tratamento dos esgotos são um dos
problemas do estado, são quase 3 milhões de habitantes
sem coleta de esgoto e mais da
metade do esgoto não tratado,
o que corrobora para mais internações e óbitos por doenças
de veiculação hídrica por por

Repasses poR Região
nordeSte
no Ceará, a cidade de Itaitinga vai
contar com r$ 867 mil para implantação do Sistema de esgotamento Sanitário (SeS) na sede
municipal. Já Camocim terá
acesso a r$ 89 mil para ampliação
do SeS em sete Bacias da cidade.
Ainda no nordeste, Aracaju,
em Sergipe, contará com r$ 13
mil para ampliação do SeS na
Zona norte.

consequência da valorização
ambiental com a despoluição
dos rios e oferta de água tratada”, afirma.
A gestora ressalta que os
investimentos totais consideram recursos públicos e também privados, ou seja, o estado, ou os municípios, aportaram recursos próprios ou
advindos da união. “No caso
do setor privado, onde há
operação destes serviços, também é considerado os recursos aportados para expansão
dos serviços”, pontua Pretto.
A presidente salienta que
os serviços de saneamento
básico são serviços imprescindíveis em âmbitos econômicos, sociais e ambientais.
“Manter as obras de saneamento significa melhorar a
área da saúde, reduzindo gastos com internações por doenças de veiculação hídrica, e
impulsionar a economia local,
gerando mais emprego e renda. O próprio Estado pode ser
beneficiado com o aumento
do turismo por consequência
da valorização ambiental com
a despoluição dos rios e oferta de água tratada”, afirma.
Pretto pontua que os investimentos totais consideram recursos públicos e também privados, ou seja, o estado, ou os municípios, aportaram recursos próprios ou
advindos da união. “No caso
do setor privado, onde há
operação destes serviços, também é considerado os recursos aportados para expansão
dos serviços”, ressalta.
Goiás possui mais de 7 milhões de habitantes, dessas
645.123 não possuem acesso à
água o que corresponde a
9,1% da população total. Outras 2.937.018 (41,5%) não

SudeSte
A cidade de Campinas, em São Paulo, vai dispor de
mais de r$ 595 mil para obras de saneamento integrado na Bacia do ribeirão Quilombo, que incluem
execução de canais e reservatórios de amortecimento, esgotamento sanitário e pavimentação.
Já a cidade de ribeirão das neves, em Minas Gerais, vai receber mais de r$ 767 mil para a ampliação do SeS local. Para Sete Lagoas, no
mesmo estado, serão destinados r$ 50 mil para
a ampliação do Sistema de esgotamento Sanitário da sede municipal.

têm coleta de esgoto. Os dados
são do Painel Saneamento
Brasil por meio do instituto
Trata de 2020.

Internações por falta
de saneamento

Os números de 2020 também expõem a quantidade de
internações e mortes por pessoas que não tiveram acesso a
água de qualidade. 6.202 pessoas foram internadas por
doenças de veiculação hídrica
e 54 óbitos pelo mesmo motivo.
A cabeleireira Marleide
Rodrigues,55, ficou doente
duas vezes por beber água
contaminada em locais que
não tinham estrutura para
ter saneamento de qualidade.
“Eu bebi água na casa de uma
pessoa porque eu não havia
levado minha garrafinha. No

norte
Por fim, a cidade de Monte Alegre, no
Pará, contará
com r$ 81 mil
para a ampliação do Sistema de Abastecimento de
Água na sede
municipal.

mesmo dia eu comecei a passar muito mal com náuseas,
dores fortes no estômago,
diarreia, vômito e salivava
muito, mas eu não tinha ideia
do que poderia ter me feito
mal”, lembra de momento vivido há mais de dez anos.
Marleide ficou 15 dias doente, como só piorava resolveu ir
ao médico para descobrir o
que estava lhe causando problemas de saúde. “Eu não lembro o nome da doença, mas o
médico disse que era por causa de uma bactéria que dá na
água porque as distâncias das
foças para as cisternas não
eram adequadas e a profundidade também não e isso interferia em ser comum aquelas
contaminações na época”, conta. Após o tratamento apropriado com medicações Mar-

leide se recuperou e hoje por
precaução ela evita beber água
em qualquer lugar, sempre
anda com a garrafinha.

Doenças de
veiculação hídrica

A água é essencial para a
vida, mas se ela não estiver devidamente tratada pode causar
as doenças de veiculação hídrica que “são aquelas que
possuem sua transmissão diretamente ligada à essa substância, seja pelo consumo de
água contaminada e falta de higiene desencadeada pela falta
de água, seja pelas doenças
que possuem insetos vetores
que se desenvolvem na água,
pelo contato de pele ou mucosas com água contaminada”,
conforme esclarece o infectologista Robert Fabian Crespo.
O que causa esse problema
são bactérias, vírus e parasitas. Os sintomas mais comuns
são diarreia, náuseas, vômitos
e febre. “Quando é de causa
viral pode haver diarréia,
náuseas e vômitos. Porém na
Dengue pode ocorrer cefaléia, mialgias e febre; enquanto na hepatite é comum
dor abdominal e icterícia.
As doenças de causa parasitária são caracterizadas
também por diarréia, náuseas e vômitos”, exemplifica o
especialista.
De acordo com Robert Fabian o tratamento vai depender do que causou a enfermidade. “Quando de causa
bacteriana geralmente é utilizado antibiótico sistêmico.
As de etiologia viral são tratadas somente com sintomáticos e hidratação quando necessário. Já as de origem parasitária precisaram do uso
de antiparasitários como o
metronidazol”.
Para evitar problemas de
saúde como esse alguns cuidados
são
necessários
como:lavar bem as mãos e
alimentos; tratamento adequado da água e esgoto; e fazer o combate aos vetores
transmissores de doenças
conforme destaca o especialista. (Especial para O Hoje)

Falta de saneamento básico
pode resultar em doenças
caracterizadas por diarréias,
násuseas e vômitos
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STJ decide que bem de família dado
em caução de locação é impenhorável

Durante a festa, milhões de fiéis chegam a pé ou em comitivas

Festa do Divino
Pai Eterno
deve receber 5
milhões de ﬁéis
Daniell Alves
Após dois anos sem a romaria presencial do Divino
Pai Eterno, em Trindade, a festa de 2022 tem expectativa de receber cerca de 5 milhões de fiéis. De acordo com
a prefeitura da cidade, a decisão de realizar o evento foi
baseada nos dados epidemiológicos apurados pelo Gabinete de Operação de Emergência e Saúde (GOE) em relação à pandemia da Covid-19. A Romaria deste ano será
de 24 de junho a 3 de julho.
O presidente do GOE, Cristiano Galindo, afirma que
a testagem ampliada da Covid-19 e o bom índice de vacinação possibilitaram a festa. De 3.932 casos notificados de pessoas com Covid-19 em Trindade no mês de janeiro, o número caiu para 120 em abril (96,95% menor),
assim como as internações refluíram de 31 para 3. Já o
número de testes, que são procurados quando há sintomas, caiu de 20.343 em janeiro, para 1.387 testes de Covid-19 em abril.
“isso nos dá tranquilidade. São apenas 4 casos leves
positivos e estão sendo acompanhados diariamente. A
cada caso a pessoa recebe o medicamento de acordo com
a sorologia”, aponta. O cartaz da Romaria este ano terá
o tema “Fazei novas todas as coisas”.
Pároco da igreja Matriz Divino Pai Eterno, padre João
Bosco acredita que a atual edição será a “melhor de todos os tempos”. “Todas as pessoas olham para o Divino
Pai Eterno que aqui é celebrado, comemorado com tão
grande júbilo”, disse o religioso ao contar que são 182
anos de história e devoção.
Também foi confirmada a realização dos shows de
Diego e Arnaldo, Guilherme e Santiago, DJ Wam Baster,
e Cléber e Cauan. O ingresso para assistir será a doação
de alimentos não perecíveis que serão destinados a famílias em situação vulnerável.
O prefeito de Trindade, Marden Júnior, informa que
a prefeitura deve garantir a segurança da população.
“Nós vamos ter o nosso efetivo, nosso trabalho relacionado à saúde na mesma magnitude que nós tivemos
no pico da Covid. Nós vamos ter as barreiras sanitárias,
ações mais contundentes com a relação à Covid-19, locais para testagem à disposição das pessoas, espalhados pela cidade”, afirma.

Investimentos

O Governo de Goiás vai investir R$ 427 mil na Festa
do Divino Pai Eterno. O montante é proveniente do Programa Goyazes, iniciativa gerenciada pela Secretaria de
Cultura do Estado (Secult) e que concede incentivo mediante abatimento do imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (iCMS) de empresas.
A Secult afirma ter intensificado o apoio e promoção
às festas tradicionais e populares goianas. Por meio do
Circuito das Cavalhadas, por exemplo, o governo estadual investirá R$ 1,8 milhão na realização desta manifestação cultural em 12 cidades goianas. Para 2023, mais
três cidades serão contempladas com recursos do Circuito, que passa a ser formado por 15 cidades.

Virtual

Nos dois últimos anos, a Festa do Divino Pai Eterno
aconteceu de forma virtual devido à pandemia. A prefeitura da cidade publicou um decreto que estabeleceu
restrições que tiveram que ser seguidas durante a tradicional festa. Entre as regras estavam a proibição da
abertura de igrejas e a entrada de comitivas na cidade.
A Romaria é uma celebração centenária, uma novena intercalada por diversas outras manifestações religiosas católicas, como, procissões, missas, e/ou confissões,
com milhões de fiéis chegando a pé, em comitivas a cavalo ou em procissões de carros de boi, vindos de diversas cidades do interior de Goiás, de diferentes estados brasileiros e de outros países.
Várias celebrações da Romaria são transmitidas ao
vivo, chamando a atenção de fiéis no mundo todo. Em
2019, data da última edição, mais de 3 milhões de visitantes passaram por Trindade, oitava cidade mais populosa de Goiás. O evento é a maior festa religiosa da Região Centro-Oeste e é considerada a segunda maior do
Brasil. (Especial para O Hoje)

A Quarta Turma do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) considerou impenhorável o
bem de família oferecido como caução em
contrato de locação comercial. Para o colegiado, o oferecimento de bem familiar em
garantia nesse tipo de contrato locatício não
implica, em regra, renúncia à proteção legal concedida pela Lei 8.009/1990. Relator
do recurso especial, o ministro Marco Buzzi explicou que a impenhorabilidade do bem
de família protege direitos fundamentais,
como a dignidade da pessoa humana e a
moradia, sendo vedado ao Judiciário criar
novas hipóteses de limitação dessa proteção.
"O escopo da Lei 8.009/1990 não é proteger
o devedor contra suas dívidas, mas sim a entidade familiar no seu conceito mais amplo,
razão pela qual as hipóteses permissivas da

penhora do bem de família, em virtude do
seu caráter excepcional, devem receber
interpretação restritiva", disse. Por isso
mesmo, destacou Marco Buzzi, a jurisprudência do STJ considera que a exceção à impenhorabilidade prevista pela Lei
8.009/1990 para a fiança em contrato de locação não deve ser estendida ao bem de família oferecido como caução. Segundo o relator, essa impossibilidade ocorre porque os
institutos da fiança e da caução foram disciplinados pelo legislador como diferentes
modalidades de garantia da locação, nos termos do artigo 37 da Lei 8.245/1991. De
acordo com Marco Buzzi, violaria a isonomia e a previsibilidade das relações jurídicas estender à caução as consequências aplicadas à fiança pela Lei 8.009/1990.

Seminário
O Tribunal Superior
do Trabalho promove nos
dias 12 e 13 de maio o “Seminário internacional 80
anos da Justiça do Trabalho”. O evento, presencial, é aberto ao público e
contará com grandes juristas e especialistas em
Direito, que vão abordar

e debater as conquistas e
os avanços da Justiça do
Trabalho no Brasil. As inscrições estão abertas e
podem ser feitas por meio
de formulário. A solenidade de abertura será
conduzida pelo presidente do TST e do CSJT, ministro Emmanoel Pereira.

Valorização dos
agentes comunitários
O Plenário do Senado
aprovou a proposta de
emenda à Constituição
(PEC) 9/2022, que trata da
política remuneratória e
da valorização dos profissionais que exercem
atividades de agente comunitário de saúde e de
agente de combate às endemias. Por acordo entre

as lideranças, os dois turnos de votação foram
cumpridos na mesma sessão. A PEC conseguiu votação unânime. Para ser
aprovada no Senado, uma
PEC precisa de no mínimo
49 votos. Agora, o texto segue para promulgação,
em sessão especial do
Congresso Nacional.

PL visa impedir
abusos contra
a condição
natural da vida
Foi apresentado na Câmara de
Goiânia Projeto de Lei (PL) para
garantir o acesso e a permanência de crianças em estabelecimentos de ensino públicos ou
privados, frequentados por suas
mães, pais e/ou responsáveis. O
projeto é sobre o caso de uma
mãe estudante que foi impedida
de entrar na universidade e de
assistir à aula porque estava
acompanhada de sua filha de
apenas um ano e quatro meses.

Comissão do CNMP debate
sistema único de segurança pública
A Comissão de Preservação da Autonomia
do Ministério Público (Cpamp) e a Comissão
do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública (CSP) realizaram articulação com a Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Senasp/MJSP) para
tratar da manutenção do acesso das unidades e ramos do Ministério Público ao Sistema
Nacional de informações de Segurança Pública, Prisionais, de Rastreabilidade de Armas

e Munições, de Material Genético, de Digitais
e de Drogas (Sinesp-infoseg). A Lei nº
13.675/2018, que criou a Política Nacional de
Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS)
e instituiu o Sistema Único de Segurança Pública (Susp), revogou os arts. 1º a 8º da Lei nº
12.681, de 4 de julho de 2012, entre eles, aquele que possibilitava os municípios, o Poder Judiciário, a Defensoria Pública e o Ministério
Público a participarem diretamente do Sinesp-infoseg.

RÁPIDAS

t

2 Parto Humanizado - A Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para
o Projeto de Lei 499/22 que cria o Dia Nacional de Luta pelo Parto Humanizado, Digno
e Respeitoso, a ser celebrado, anualmente, no Dia das Mães.

2 Dá para acreditar nisso? - O processo nº 4242/20 da Alego, que inclui no calendário cívico cultural e turístico do estado de Goiás o Dia da Família Militar, vai para sanção do governador de Goiás.

Feira Hippie funciona
exclusivamente nesta sexta-feira
A Feira Hippie foi autorizada a funcionar exclusivamente nesta sexta-feira (6) pela
Prefeitura de Goiânia devido
ao feriado de Dia das Mães.
Desde o dia 1º de abril, a portaria que permitia o funcionamento do comércio na sexta-feira perdeu a validade. A
medida atende pedido dos trabalhadores do local, que solicitaram a liberação. A Portaria
com a decisão foi publicada no
Diário Oficial ontem (5).
O documento estabelece
que a montagem das bancas
permanecerá em atividade até
as 15h de domingo (08). “Vamos
avaliar o comportamento do

trânsito no local e seguimos
com as negociações com os feirantes na próxima semana,
para decidirmos as questões
referentes à Feira Hippie”, destaca o secretário municipal de
Desenvolvimento e Economia
Criativa, Michel Magul. De acordo com ele, a atividade comercial deverá obedecer todas as
medidas e protocolos sanitários
estabelecidos pelo decreto nº
972, de 15 de março de 2022.

Mobilização

Contudo, os feirantes se
mobilizam para manter a feira nos três dias da semana. O
presidente da Associação da

Feira Hippie, Waldivino da
Silva, diz ter ficado surpreso
com a suspensão do funcionamento. isto porque as portarias com data para expirar a
validade estavam sendo substituídas por outras. “Essa decisão do prefeito afeta 6 mil
feirantes. Precisamos da sextafeira e pedimos sensibilidade
do prefeito”, pontua.
Segundo o presidente, as
sextas-feiras são de extrema
importância, pois é o dia em
que o feirante vende em
grandes volumes. “A nossa
sexta-feira é 50% das nossas
vendas. (Daniell Alves, especial para O Hoje)
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Com a obra finalizada, vai melhorar o tráfego de veículos na região

Viaduto Lauro Belchior na BR-153
será entregue ainda esse mês
Ítallo Antkiewicz
As obras do viaduto Lauro Belchior localizado sobre a BR-153, ligando o Setor Novo Mundo ao Setor universitário,
serão entregues ainda no mês de maio.
A parte estrutural da construção, segundo a prefeitura de Goiânia, foi finalizada, mas a pavimentação dos
acessos ao local ainda precisam de mais
alguns dias para a conclusão.
Os últimos serviços executados foram a concretagem das calçadas sobre o viaduto e a montagem da armação da laje de transição, no lado
do Jardim Novo Mundo. A prefeitura iniciou, nesta semana, a pavimentação asfáltica no acesso pelo Setor Leste universitário.
A estrutura é constituída por oito
vigas metálicas de cerca de 54 metros de comprimento e altura de 2,5
metros cada, vão central de 41 metros e dois balanços adjacentes de
6,17 metros. O viaduto tem 20 metros
de largura, sendo duas pistas com
largura de 7,5 metros cada, com
quatro faixas de rolamento. A passarela de pedestres passa por toda
extensão, com largura de 2 metros de

Parte estrutural está concluída e obra deve ser
entrega à população ainda no mês de maio
cada lado. O peso total da estrutura
metálica é de 301.728,59 kg.
No local, as etapas de terraplenagem já estão concluídas, assim como
o muro de contenção, montagem das
vigas metálicas, escavação, nivelamento e compactação das camadas de
aterro. Estão sendo executadas a pavimentação, drenagem, sinalização
horizontal e vertical, calçada acessível e obras complementares. O comprimento total do viaduto será de
53,84 metros com as duas pistas de
veículos de cada lado e a passarela de
pedestres em toda a sua extensão.

Aspectos técnicos

O secretário da Secretaria Estadual
de infraestrutura urbana (Seinfra),
Everton Schmaltz, pontua que quando estiver em uso, o viaduto deve receber cerca de 2,5 mil veículos por dia
e vai desafogar o trânsito. “Além de facilitar a ligação de mais de 30 bairros
da região Leste com o Centro de Goiâ-

nia. São bairros que não contam com
entradas viárias, apenas a Avenida
Anhanguera”, afirma.
“O objetivo da Prefeitura de Goiânia com essa obra, que é um sonho
antigo dos moradores da Região Leste, é melhorar o trânsito e proporcionar mais segurança para os motoristas. O prefeito Rogério Cruz
acompanha essa obra de perto e está
empenhado em conclui-la”, pontua o
secretário.O secretário ressaltou sobre a complexidade da obra do Viaduto Lauro Belchior. “São três níveis,
sendo um praticamente subterrâneo
e, aqui, temos um córrego. Em termo
de engenharia, temos várias disposições que devem ser levadas a cabo, de
forma conjunta, daí a complexidade
da obra”, observou.
Schmaltz pontuou, ainda, que as
estruturas têm o objetivo de melhorar todo o sistema viário e, ao mesmo
tempo, corrigir o curso do córrego,
trabalho que envolve pavimentação,

estrutura de concreto, iluminação, sistemas de segurança e esgoto.
Sobre o andamento das obras em
geral, o titular da Seinfra explicou que
o objetivo principal não é só a conclusão, mas a efetividade. “São obras que
devem ser entregues já em funcionamento para atender à população”.
O secretário da Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM), Horácio
Mello, salientou que as ações da Prefeitura conseguem quebrar o paradigma de que obras são apenas para
os carros. “Sabemos que complexos
como o da Jamel Cecílio são estruturantes e vêm para otimizar o trânsito. Porém, destacamos que, nelas, são
executadas intervenções que garantem acessibilidade a ciclistas e pedestres, com toda segurança, desde a
inauguração”, pontuou.
Mello frisou, ainda, o impacto
que viadutos exercem sobre o trânsito da região. “O viaduto da Jamel
Cecílio, por exemplo, desafogou as
vias adjacentes, enquanto o Lauro
Belchior melhorou a trafegabilidade
na BR-153, tão comprometida, especialmente em horários mais críticos
do dia”. (Especial para O Hoje)

DIA DAS MÃES

Variação de presentes chega até 95,52%
Com o Dia das Mães às portas, os
filhos já estão pesquisando como
presentear a pessoa que os deu amor
e carinho, mas com o desafio: não pagar preços abusivos. A prefeitura de
Goiânia, por meio do Programa de
Defesa do Consumidor (Procon Goiânia), divulgou, na última quarta-feira (4), pesquisa com 27 preços dos
itens mais procurados para a data especial. As equipes estiveram em 25
estabelecimentos comerciais que ficam em shoppings, comércios de
rua e sites, os valores de produtos eletrônicos, tênis, sapatos, artigos de beleza, celulares e flores. O levantamento foi realizado entre os dias 25
de abril a 02 de maio.
A universitária Caroline Magalhães
já garantiu o presente da mãe, Lucinete
Magalhães. “Eu comprei para ela um
kit de perfumaria. Mas, não tive dificuldades para encontrar porque eu já
tinha algo em específico, então já tinha
noção do preço que eu iria gastar”, conta. Caroline gasta em média R$200 em
presentes para Lucinete na data e
além de comprar com antecedência ela
revela outro segredo para economizar
e ainda assim deixar a mamãe feliz.
“Eu já tinha pesquisado antes os perfumes para eu ter uma ideia de preço.Mas, para economizar eu procuro
sempre um presente que caiba no
meu bolso”, conta.

Procon

O produto com a maior
variação foi o tênis de
corrida, com preços
entre R$ 224,99 e
R$ 439,90

Entre os itens pesquisados, o tênis
de corrida foi o produto que apresentou a maior variação de preço
que pode contar com uma diferença
de até 95,52%, com preços que variam
de R$ 224,99 a R$ 439,90. Outro item
que pode variar em até 74,20% é o secador para cabelos, que pode ser encontrado de R$ 218 até R$ 379,90.
Já os preços das flores chegaram
a uma variação de 42,86%. um buquê de rosas com 12 unidades foi
encontrado com preço médio de R$
140 e máximo de R$ 200. Os apare-

lhos celulares, no caso de um iphone 13 de 128GB alcançou variação de 5,26%, com preços que vão
de R$ 5.414 até R$ 5.699.
O Procon orienta que a troca de
produtos é obrigatória apenas em
caso de defeito, mas, grande parte
dos estabelecimentos permite a troca, porém com algumas regras diferentes, como prazo, necessidade de
apresentação ou não de nota fiscal.
Por isso, o consumidor precisa pedir
para que a informação esteja na
nota ou na etiqueta.Em caso de compras feitas on-line, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) garante o
direito de arrependimento, ou seja,
o consumidor tem sete dias após a
entrega do produto para efetuar o
cancelamento da compra, independentemente do motivo.
Se a empresa prometer a entrega
até a data desejada e não cumprir, o
consumidor pode cancelar a compra.
Ao efetuar a compra em lojas virtuais,
o programa alerta ainda que deve
sempre pesquisar a reputação da
plataforma. Também é preciso verificar a segurança do site, se tem cadeado fechado e https na barra de endereço. Além disso, observar se há informação sobre o endereço físico da
empresa, CNPJ e canais de atendimento ao consumidor. (Sabrina Vilela, especial para O Hoje)
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Com dores no
joelho, papa usa
cadeira de rodas
em público pela
primeira vez
Bombardeio russo cobriu a área com detritos de concreto

Zelenskiy pede trégua
para retirar civis
presos em siderúrgica
A Ucrânia propôs à Rússia dialogar junto ao grande complexo
metalúrgico de Azovstal, em Mariupol (sudeste), onde estão
entrincheirados alguns combatentes e civis ucranianos
Civis precisarão ser retirados de bunkers sob uma siderúrgica, o último reduto
de resistência em Mariupol,
na ucrânia, disse o presidente ucraniano, Volodymyr
Zelenskiy, nesta quinta-feira
(5), após bombardeio russo
que cobriu a área com detritos de concreto.
Tendo falhado em tomar a
capital Kiev nas primeiras semanas de uma invasão que
matou milhares e destruiu cidades e vilarejos, a Rússia
acelerou os ataques no Sul e
Leste da ucrânia, inclusive
na siderúrgica de Azovstal,
em Mariupol.
A resistência da ucrânia
na usina ressalta o fracasso da
Rússia em capturar grandes cidades, em uma guerra que
uniu as potências ocidentais
ao armar Kiev e punir Moscou
com sanções. Espera-se que a
Suécia e a Finlândia decidam
em breve se vão aderir à aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico
Norte (Otan), o que seria uma

grande mudança histórica.
Os militares russos prometeram parar as ações em
Azovstal hoje e nos dois dias
seguintes, para permitir a saída de civis. Combatentes ucranianos descreveram bombardeios como “batalhas sangrentas”, que impediram a
retirada na quarta-feira. O
Kremlin afirmou que os corredores humanitários da siderúrgica estão funcionando.
Autoridades ucranianas
acreditam que cerca de 200 civis permanecem presos, junto com combatentes, na rede
de bunkers subterrâneos, no
extenso complexo Azovstal
da era soviética.
Em discurso hoje, Zelenskiy
afirmou que a ucrânia está
pronta para garantir um cessar-fogo em Mariupol, cidade
portuária que, após cerco de semanas, a Rússia controla - com
exceção da siderúrgica.
“Levará tempo simplesmente para tirar as pessoas
desses porões, desses abrigos
subterrâneos. Nas condições

atuais, não podemos usar
equipamentos pesados para
remover os escombros. Tudo
tem que ser feito à mão”, disse o presidente.
Combatentes ucranianos
dentro da Azovstal estão travando “batalhas difíceis e sangrentas”, declarou Denis Prokopenko, comandante do regimento Azov da ucrânia, na
noite dessa quarta-feira.
O Estado-Maior militar da
ucrânia disse que o ataque à
siderúrgica incluiu apoio aéreo. Fotos divulgadas por
combatentes apoiados pela
Rússia pareciam mostrar fumaça e chamas.
“Deus proíba que mais
projéteis cheguem perto dos
bunkers onde os civis estão”,
afirmou Tetyana Trotsak, retirada de Azovstal entre dezenas que chegaram a uma cidade controlada pela ucrânia nesta semana, descrevendo a caminhada de duas
horas e meia para atravessar
um curto trecho coberto de
entulho na usina. (ABr)

NATALIYA LUHOVSKA

Morre ucraniana que se
juntou ao regimento Azov
Nataliya Luhovska, uma
mulher ucraniana que se juntou ao regimento Azov depois que seu próprio filho foi
morto na linha de frente,
morreu dentro da siderúrgica
Azovstal em Mariupol.
A mãe de Nataliya, Paraskeviya, disse que implorou à
filha para deixar Azovstal,
mas ela rejeitou duas ofertas
de rendição.
“Ela vai até o fim. Não
adianta chorar e implorar”,
disse a mãe. “Quero que pessoas como Putin não existam
na Terra… O que posso dizer,
pobres são aquelas mães que
criaram filhos que agora estão
matando pessoas inocentes.”
A notícia de sua morte
também foi confirmada pelo
regimento Azov e pelo pre-

O papa Francisco usou
cadeira de rodas em público nesta quinta-feira
(5) pela primeira vez, desde que uma nova crise de
dor no joelho limitou sua
capacidade de andar.
Em uma audiência
com um grupo de freiras
na sala de audiências gerais do Vaticano, Francisco foi levado para seu
assento no palco. um assessor então o ajudou a
sair da cadeira de rodas e
a se sentar.
O papa de 85 anos teve
que cancelar ou reduzir
as atividades várias vezes,
no mês passado, por causa
da dor no joelho direito.
Antes de quinta-feira,
ele conseguia caminhar
por cerca de 10 metros,

da entrada lateral do palco até seu assento no centro, embora com ajuda de
assessores.
Várias vezes durante o
período da Páscoa no
mês passado, Francisco
participou, mas não presidiu as missas na Basílica de São Pedro. Em cada
ocasião, ele delegou a um
arcebispo ou cardeal a
missão de rezar a missa
enquanto ficava sentado. Ele também leu a homilia sentado.
O pontífice afirmou
que os médicos lhe disseram que darão uma
injeção para ajudar no
movimento de suas articulações. Não está claro
se essa terapia já começou. (ABr)

Em abril ele cancelou compromissos devido ao problema

ALEMANHA

Mulher é condenada
em Bielefeld por
furar camisinhas
um tribunal na cidade
alemã de Bielefeld, no oeste da Alemanha, condenou
uma mulher por agressão
sexual a uma pena suspensa de seis meses por
danificar, de maneira proposital, preservativos do
parceiro. A informação foi
divulgada pela mídia alemã
nesta quinta-feira (05/05),
por meio do jornal local
Neue Westfälische e do nacional Bild.
Ao proferir a sentença, a juíza disse que o
caso entra para a história
da Alemanha como
exemplo do crime de
stealthing – dissimulação, em português, ou
violação sexual mediante fraude – cometido, desta vez, por uma mulher.
O caso ocorreu com
uma mulher de 39 anos
que estava em um relacionamento aberto com
um homem de 42 anos.
Os dois se conheceram
na internet no início de
2021 e iniciaram uma relação casual.

De acordo com as reportagens, a mulher teria
se apaixonado pelo parceiro, embora soubesse
que ele não queria um relacionamento sério. Em
segredo, ela fez buracos
em pacotes de preservativos que o homem guardava em sua mesa de cabeceira. A ré tinha a intenção de engravidar,
mas não conseguiu.
Mesmo assim, ela enviou uma mensagem ao
parceiro no WhatsApp,
dizendo que acreditava
estar grávida e que havia,
propositalmente, danificado os preservativos. O
homem apresentou queixa criminal contra ela,
que mais tarde admitiu
ter tentado manipulá-lo.
A pena suspensa ocorre quando o réu não vai
preso, mas tem seu comportamento observado
durante o período determinado e pode ser atrelada ao cumprimento de
deveres, como a prestação
de serviços comunitários.

Fumaça sobe acima de uma planta de Azovstal em Mariupol
feito da cidade. Sua família
disse que ela morreu como resultado de um ataque aéreo.
Ela tinha 51 anos.
Nataliya havia dito que era
sargento júnior e que primeiro
teve um papel como psicóloga

militar, mas depois teve “novas
responsabilidades adicionais”
que não poderia divulgar.
Segundo a família, o genro
de Nataliya também morreu
enquanto lutava em Mariupol
em 21 de abril.

EXPRESSA
Quase três vezes mais pessoas morreram em todo
o mundo em decorrência da covid-19 do que mostram
os dados oficiais. A conclusão está em um novo relatório elaborado pela Organização Mundial da Saúde
(OMS), considerado a análise mais abrangente já
realizada sobre os números reais da pandemia.
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Uma brincadeira
trADICIONAL
Teatro de Bonecos 'Benedito, Abençoado e Bendizido'
é apresentado virtualmente neste próximo sábado (7)

Elysia Cardoso
‘Benedito, Abençoado e Bendizido’ conta a história de Benedito e Rosinha, que juntos com o boizinho Fuzarca enfrentam os
desmandos do terrível coronel João Redondo. A tradicional brincadeira que encanta todas as idades será apresentada neste sábado (7/05) às 15h,seguida de uma oficina de
bonecos às 18h. O projeto tem o apoio da Lei
Aldir Blanc e será exibido de graça pelo canal ‘Mamulengo Fuzuê’, no YouTube
“O espetáculo é uma brincadeira de mamulengo. A intenção é levar até as pessoas
um pouco do universo do teatro popular de
bonecos, por meio de vários personagens
tradicionais, que já fazem parte do imaginário coletivo. A história aborda questões
como coronelismo, a luta por trabalho, por
terra e por relações de trabalho mais dignas”, explica Thiago Francisco.
Conduzidos por cantigas populares a trama se desenvolve e entram em cena o palhaço
da Vitória, cabo Zé Tenta, vovô Benza e a cobra Anaconda. A tradição do mamulengo
revela uma das facetas da cultura brasileira,
onde brincantes, por meio da arte dos bonecos, encenam histórias apreendidas na tradição que falam de relações sociais estabelecidas em um dado período da sociedade.
Dessa maneira, o teatro forma pessoas
mais sensíveis, respeitosas, além de colaborar bastante com a formação de pessoas
menos preconceituosas, mais tolerantes e
com uma visão mais inteligente sobre tudo.
Essa arte também tem seu papel fundamental no combate ao preconceito e à discriminação em todas as suas formas.
É com a alegria dos bonecos que esses
temas pretendem ser tratados. Thiago diz
ainda que a ideia é que as pessoas possam
se divertir ao assistirem o espetáculo.
Após a peça, será exibida a oficina: “O Brinquedo e a Brincadeira no Teatro de Mamulengo”. No conteúdo dela, a história do
teatro de mamulengo, tipos de bonecos,
personagens tradicionais e dicas de manipulação e confecção.
A montagem é resultado de 15 anos de
pesquisas e vivências com mestres e mestras
da cultura popular de diversas regiões do

Por meio de vários
personagens tradicionais
projeto leva aos lares a magia
do teatro popular de bonecos

país. A direção é de Thiago Francisco e tem
como base para o roteiro cenas, passagens,
esquetes e personagens tradicionais do Teatro Popular de Bonecos, que sobrevivem no
imaginário popular graças à oralidade.

Olhos D’Água

O projeto “Viva o Mamulengo” realizou ati-

vidades na Escola Municipal Geminiano Ferreira de Queiroz, em Olhos D 'Água – distrito
de Alexânia. A ação aconteceu no dia 18 de
abril e contou com a exibição do espetáculo
para as crianças e um bate-papo com educadores. O objetivo foi auxiliá-los no entendimento sobre a importância do mamulengo.
“Foi muito bom, as crianças gostaram
bastante e os educadores se mostraram participativos durante a brincadeira. No nosso
papo eles demonstraram o desejo de conhecerem mais sobre o teatro de bonecos, para
trabalharem outros temas nas aulas”, contextualiza Thiago. (Especial para O Hoje)
SERVIÇO:
Projeto ‘Viva o Mamulengo’
Quando: sábado (7), às 15h e 18h
Onde: (www.youtube.com/user/mamulengofuzue)
Mais informações: @mamulengofuzue
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A paixão pela dança
supera os traumas
A parceria entre Nilson Neto e MC Jacaré
é ma mistura de pisadinha com funk

Da internet
para a música
O novo single de trabalho do cantor,
em parceria com o MC Jacaré, chega
e todas as plataformas de áudio e o
clipe estreia às 12h no YouTube e em
seguida, às 18h30 no canal Multishow
Lanna Oliveira
Cantando desde os cinco anos de idade, o influenciador digital e youtuber Nilson Neto atualmente se consolida também como cantor. Após o
sucesso da música ‘Show
de Solteiro’, ele lança nesta sexta-feira (6) o single
‘Senta Caladinha’ em todas
as plataformas digitais. O
projeto, em parceria com o
MC Jacaré, vem acompanhado de um clipe que
tem sua primeira exibição
às 12h no YouTube e em
seguida, às 18h30 no canal
Multishow. Nilson Neto diz
estar ansioso para compartilhar com o público
mais um sonho realizado.
O influenciador digital
e youtuber Nilson Neto
nunca escondeu sua paixão pela música. Movido
por essa vontade antiga,
ele lançou seu primeiro
trabalho musical, a faixa
‘Show de Solteiro’, que já
ultrapassa a marca de oito
milhões de visualizações.
Dando continuidade ao trabalho, ele lança hoje, 6 de
maio, a música ‘Senta Caladinha’ que já demonstra
ser um sucesso. Antes mesmo de ser disponibilizada
ela já alcançou a marca
de 20 mil pré-saves no Spotify. “Eu estou muito feliz
pela confiança que o público está depositando em
mim”, diz o cantor.
‘Senta Caladinha’ segue
a pegada jovem e divertida
de Nilson Neto. uma mistura de pisadinha com funk
e uma letra para cima, a
música promete contagiar
o público. O MC Jacaré é
parte fundamental para a
combinação ter dado certo.
“A participação do Jacaré
nessa faixa fez toda diferença para o clima da música. Ele agregou muito,
inclusive no clipe, que está
lindo e com a cara da música. Só tenho a agradecer

ele pela parceria”, diz Nilson Neto. Os conterrâneos
goianos, com esse trabalho, vieram com a intensão
de immpressionar.

De Goiás para o mundo

Nilson Neto tem apenas
21 anos e vive na capital
goiana desde 2016. Sua carreira aconteceu de forma
natural e pouco tempo depois de chegar à Goiânia
ele começou a se dedicar exclusivamente à internet, e
aí tudo mudou. Hoje, com
milhões de pessoas que param para o ouvir, o cantor
faz uma retrospectiva.
“Olhando para trás vejo
que tudo valeu a pena. Só
posso agradecer por cada
pessoa que me acompanha,
por cada um que me incentivou e principalmente
a minha família que sempre esteve ao meu lado”,
diz emocionado.
O influenciador e youtuber Nilson Neto começou a
ter contato com o público
desde criança, quando fazia
shows cantando no interior
de Goiás em pecuárias e
eventos públicos. Desde então percebeu que era isso
que ele realmente queria
para sua vida.
influenciador consolidado no instagram com 3,5
milhões de seguidores,
amado no Tiktok com 12,9
milhões de pessoas o acompanhando, 847 mil inscritos
no seu canal do YouTube,
ele não para. Nilson Neto é
sensação por onde passa e
sem dúvidas conquistou jovens ao redor do Brasil.
Após conquistar a internet,
os números não negam,
agora ele é sucesso também no mundo da música,
um novo momento na carreira. O cantor traz para o
seu trabalho várias referências que absorveu durante a vida, mas ele cita o
sertanejo como uma de
suas vertentes favoritas.
(Especial para O Hoje)

Romance de estreia da autora Lucy Trento
Amaral convida leitor a embarcar numa história
apaixonante sobre abandono, superação e amizade
A protagonista do primeiro romance escrito pela
artista multidisciplinar Lucy
Trento Amaral está longe
de viver um conto de fadas.
‘Minha adorável bailarina’ é
uma história de perdas,
abandono, verdades ocultas, superação, amizade,
amor, recomeços e a busca
por um final feliz. Chloe
Amber é uma bailarina talentosa com uma carreira
sólida de sucesso, mas com
um passado sombrio que
até mesmo ela desconhece
completamente. Criada em
um orfanato em Londres
desde os dois anos de idade,
foi no Balé Clássico que encontrou um propósito: superar as dores do abandono
ao mesmo tempo em que
faz algo prazeroso.
“Sua performance foi excepcional. Após ser ovacionada durante incontáveis
minutos pelo teatro lotado,
estava louca para voltar
para casa e compartilhar
com Gérard cada detalhe
daquela experiência. Ela devia todo o seu sucesso como
bailarina a Gérard De Beaubien. Ele aceitara ser seu
mentor quando Chloe tinha
apenas sete anos de idade,
levando-a para a França e
trabalhando duro para que
ela alcançasse seu pleno potencial na dança.” (Minha
adorável bailarina, p.17)
Depois de perder duas
pessoas próximas em um curto espaço de tempo, a protagonista deixa a França e aceita o convite para assumir o
posto como primeira bailarina da companhia do Balé da
irlanda. Com isso, ela vislumbra a possibilidade de levar uma vida mais tranquila
e enfim construir uma família. Essa mudança também a

leva para perto de Dave, seu
melhor amigo de infância.
Além do reencontro de
velhas amizades, o destino
colocará a jovem frente a
frente de Joshua McKenny, o
apoiador financeiro da companhia de dança que vai
despertar a paixão de Chloe,
mas também sentimentos
conflitantes de dúvida e raiva. Enquanto ela sonha com
romance e um relacionamento duradouro, ele leva a
vida convencido de que é
imune aos caprichos do coração e está certo de que
nem mesmo aquela bela
mulher será capaz de provar o contrário.
‘Minha adorável bailarina’ é mais do que um ro-

mance clichê, Lucy Trento
Amaral fala sobre as imprevisibilidades da vida e como
as mentiras do passado e as
decisões do presente podem
afetar o futuro para sempre.

A autora

Lucy Trento Amaral é uma
artista multidisciplinar apaixonada por romances. Há algum tempo encontrou na escrita a forma ideal para dar
vida a seus personagens. Por
meio de suas narrativas, busca proporcionar um tempo
gostoso de entretenimento
para seus leitores. Atualmente, mora numa tranquila cidade da província de Quebec com seu marido e é uma
consumidora voraz de livros.

Lucy Trento Amaral fala nesta obra sobre as imprevisibilidades
da vida e como elas podem afetar o futuro para sempre

RESUMO dE novElAS
t
o Clone
lucas grita com leo que ele
não tem direito de se apropriar da sua vida. leo acusa-o
de fracassado. Ele parte de
tapa para cima do seu clone,
mas dalva coloca-se na frente.
na audiência, Tavinho toma
um gole do café de lobato e
percebe que é uísque. Clarice
sente-se desprestigiada na
nova função. Edna pede a Alicinha que conte o que sabe sobre Albieri. Mattioli alerta Albieri
sobre o fato dele ter colocado
Amália no lugar da esposa.

Quanto Mais Vida, Melhor
neném e Tigrão salvam
Tina. Flávia grava o clipe com
a banda de Murilo. Guilherme
faz várias operações no hospital público. Paula espiona
Carmem. Guilherme assina a
procuração para daniel e Celina. neném vai tirar satisfação
com roni. Cora paga seus capangas. Joana e Marcelo reatam. Paula arma um plano
contra Carmem. Chega o dia
do aniversário de Tigrão. Celina implica com Joana e os
funcionários da clínica.

amanhã é para sempre
“Franco” comenta com Fernanda sobre sua suspeita de
que Bárbara é a autora intelectual do sequestro de liliana e, para comprovar vai
acompanhá-la quando for pagar o resgate. Úrsula liga para
Adriano, informa que o juiz vai
reabrir o caso de sua mãe e
que isso pode levá-lo para a
cadeia. Santiago fica desconcertado quando Bárbara diz
que Aurora foi levada à força
por um homem que lhe causava medo.

Mar de amor
oswaldo conclui que Coral
tem um tumor cerebral inoperável, e isso que vem causando as dores de cabeça e
demais sintomas. Ao descobrir que tem menos de um
ano de vida, Coral jura que
até morrer, fará até o impossível destruir todos os
seus inimigos. Coral só revela a leon que está a ponto de
morrer, Em uma de suas visitas a victor Manuel, Mercedes o diz que deseja se
casar com ele.

Pantanal
Gustavo conversa com
nayara sobre Madeleine.
Juma se declara para Jove.
José leôncio enfrenta Jove, e
Juma sai em sua defesa.
Guta critica José leôncio, e
Filó fica incomodada. Tibério
convence Jove a se despedir
de Juma e voltar para a fazenda. Tenório discute com
Guta. Maria gosta dos elogios que recebe de Alcides.
José leôncio se desespera
ao saber que Juma foi embora com Jove.
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Festival musical
nesta sexta-feira (6), o Palácio da Música, no Centro
Cultural oscar niemeyer, é
palco da primeira edição do
Festival obalalá. A programação conta com apresentação da cantora Marina
Sena, dona do hit pop ‘Por Supuesto’, e sets com as dJs
Gabi Matos (Go), odara Kadiegi (dF), Tata ogan (rJ) e o
dj Bruno Caveira (Go), um
dos produtores do evento.
Além das atrações musicais,

Marina Sena, dona do hit pop ‘Por Supuesto’,
é atração do Festival Obalalá
a obalalá conta com edição
da Feira das Pretas, ação de
afroempreendedoras que comercializam produtos de
moda, gastronomia, artesanato e artes plásticas. Quando: Sexta-feira (6). onde: Av.
dep. Jamel Cecílio, Km 01 –
Goiânia. horário: 22h.
Música e exposição
nesta sexta-feira (6), a programação musical do lowbrow lab Arte & Boteco é
comandada pela cantora e
compositora Cejane verdejo
e banda formada por léo
oliveira (baixo e backing vocal), raphael Gomes (guitarra e backing vocal), Cris Kravts
(bateria e backing vocal) e
Carlos Jr (teclado). A apresentação tem início às 22h30,

mas a casa abre às 19h.
Quando: Sexta-feira (6). onde:
rua 115, nº 1684, Setor Sul –
Goiânia. horário: 22h30.
Casa sertaneja
Para começar o fim de semana da Azzure Club, o astro,
John Amplificado chega em
Goiânia na sexta-feira (6), trazendo seu hit de sucesso
‘Chega e senta’, que esteve
em 1º lugar no Top 50 do Brasil, no Spotify. durante a noite, o Projeto 1+1 se apresenta e para completar, a dupla
netto & Jr. fecha a noite.
Quando: Sexta-feira (6). onde:
Av. 136, nº 222, Setor Marista – Goiânia. horário: 22h.
axé com sertanejo
A dupla Maluê se apre-

senta nesta sexta-feira (6) no
Bar Cerrado Cervejaria. Elas
fazem um mix de axé com
sertanejo que tem agitado os
lugares por onde as duas
cantoras se apresentam. lista Bônus de r$15 para as primeiras 20 mulheres que chegarem até 20h30 com nome
no direct do instagram do
Cerrado e chope a r$9,90
até 21h. reserva de mesa
até as 20h30 por WhatsApp
(62) 98235-5089. Quando:
Sexta-feira (6). onde: Av. T-3,
nº 2456, Setor Bueno – Goiânia. horário: 20h.
show de comédia
o comediante Jacques
vanier se apresenta 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
chega à Capital para mostrar além do que seus fãs
veem nas redes sociais. Jacques ganhou notoriedade
quando começou a gravar
vídeos enquanto morava
nos Estados unidos e a partir de então, conquista público por onde passa. Quando: Sexta-feira (6). onde:
rua 4, nº 1400, Setor Central – Goiânia. horário: 19h.

Feira reúne o talento de artesãos
Mais de 3 mil quilômetros
separam Roraima de São Paulo. No entanto, bastam 20 passos para ver, de perto, a diversidade entre os dois Estados. Começou na quarta-feira
(4), no centro de Brasília o 15º
Salão do Artesanato, edição
que tem como tema Raízes
Brasileiras. O salão reúne, no
shopping Pátio Brasil, mais de
40 mil peças artesanais produzidas em todas as 27 unidades federativas. Até o próximo domingo (8), os visitantes poderão ver, também por
meio de oficinas e ateliês, a diversidade de materiais, técnicas e cores dos universos
que compõem as peças feitas
à mão por artesãos de todas
as partes do Brasil.

Pajé, parteira e artesã

O estande de Roraima
apresenta materiais, trançados, formas e tintas de
sete etnias indígenas. Dependendo da fibra utilizada
e das tranças feitas, estabelecem-se formas e resistên-

Wilson Dias/ABr

O salão reúne mais de 40 mil peças artesanais
produzidas em todas as 27 unidades federativas
cias para itens que ajudam
no dia a dia de índios Wapixana, Macuxi, Taurepang,
Yanomami, ingaricó, Ye’kuama e Wai-Wai que vivem
naquela região. Pode-se, ainda, conversar com a pajé,
parteira e artesã da Aldeia
Canauani, Vanda Domingos
Macuxi, de 64 anos. Seus
conhecimentos sobre artesanato tiveram como origem a mãe, para então serem repassados aos filhos.

Pedras e joias

A poucos passos dali, os
elementos artesanais são
completamente diferentes,
inspirados nos movimentos,
nas dinâmicas e nas formas
encontradas na maior metrópole do país: São Paulo.
Essas imagens urbanas estão
presentes no artesanato do
designer de joias, desenhista e pintor José Américo, de
44 anos. “Eu misturo prédios e joias”, resume o ar-

tesão que também faz pinturas com o dedo em azulejos, influenciadas por traços que vão desde o grafite
até as paisagens pintadas
por sua avó. “A isso, eu
acrescento vários elementos urbanos”, explica.
Esses elementos urbanos,
segundo ele, incluem as aranhas e escorpiões cada vez
mais comuns na urbe paulistana e nas joias ali expostas,
em busca de compradores.
Essa relação comercial é o
que dá a ele – em meio às dificuldades de movimentação
decorrentes da poliomielite
adquirida quando criança –
condições de sobreviver ‘razoavelmente bem’. Em 2005,
aos 23 anos, José Américo viu
suas dificuldades de locomoção ficarem ainda maiores
naquele ambiente urbano.
“Fui atropelado, nessa cidade
que prioriza transporte sobre quatro rodas. Desde então, o artesanato ficou ainda
mais relevante para a minha
sobrevivência”, disse.

Murilo Huff evita homenagem a Marília Mendonça em DVD e fãs da cantora reagem
Apesar de ter recebido
grandes participações em um
espetáculo recheado de potenciais hits, uma ausência foi
sentida: o cantor não fez homenagem a Marília Mendonça em seu novo dvd. Em con-

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
o dia pode trazer bastante
amorososidade e certa passividade. o bom é que seu lado criativo
está ativado. Bom dia para se entregar a atividades de ajuda ao
próximo ou se dedicar mais à família. você pode se dedicar também a atividades artísticas.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
o dia pode trazer achados,
coisas que você achava que estavam perdidas. Seu espírito inventivo pode vir à tona, então vale a
pena fazer uso dele e ter um dia
ativo, cheio de atividades. Tome
cuidado apenas com os excessos
e saiba também descansar. Acredite na sua intuição.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
o dia pode trazer lembranças
e certa saudade: a lua em Câncer
vai te deixar saudoso e também
mais comilão. o dia é ótimo para
autocuidado e realizar suas vontades, mas tome cuidado com excessos. o mau humor também
pode surgir, então veja as coisas
com mais discernimento.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
o dia pode trazer uma energia
de renovação, com mais ânimo.
Sua força emocional e sua intuição
estão grandes e você pode se
permitir viver algo novo. Existe
mudança ou movimento hoje.
Acredite no seu poder pessoal e no
seu sucesso. Tome cuidado.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
Sua inteligencia e intuitividade ao mesmo tempo é grande
hoje. você consegue pegar as
coisas no ar e resolver problemas
antes que eles virem problemas.
Cuidado com a desorganização.
Mantenha as coisas sob seu controle e o dia pode evoluir bem.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
hoje o dia pode trazer algum
aborrecimento se você ficar apegado a algo de que precisa desapegar; se você conseguir se desligar de problemas antigos ou do
passado, pode ser um dia cheio de
leveza e justiça. use o seu bom
senso e sua capacidade de pensar
e sentir com equilíbrio.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
você pode ter uma ideia inovadora hoje, mas precisa ter calma
para colocá-la em prática. Existe
algo começando ou recomeçando
em sua vida. Tome cuidado com a
falta de limites ou a falta de bom
senso, que pode fazê-lo invadir a
privacidade alheia. Por fim, você
está com boa saúde.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
você pode estar confuso ou se
sentindo incapaz de organizar
seus pensamentos. Tome cuidado
com a incoerência: dizer uma coisa e fazer outra completamente diferente. o dia é propício para o esvaziamento da mente por meio de
meditação, leituras ou passeios.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
Sua saúde pode se recuperar
hoje. vale a pena descansar o
máximo que conseguir, mas tome
cuidado com a falta de equilíbrio,
que pode levá-lo a se cansar demais. não se fixe nos obstáculos;
seja flexível e saiba ceder.

CELEBRIDADES
Ex-BBB Flay reage após ter
romance com MC Gui revelado na TV
Flay ganhou os holofotes
ao ter seu affair com MC Gui
revelado na Tv. o responsável
pelo furo foi pai do funkeiro,
que está participando do "Power Couple 6", na record. nas
redes sociais, a ex-BBB fez
um desabafo sobre o assunto.
"Pensei: por que surtar? Se eu
sou uma mulher solteira... Então, eu estou solteira, não estou em relacionamento com
pessoa alguma. E se eu fico
com um, com dois ou com
três, com quantos eu quiser,
eu sou uma mulher livre", finalizou a cantora. (Patrícia
dias, Purepeople)

15

HORÓSCOPO
t
Fernando Tomaz

Dia das Mães
Segue até sábado (7) do encontro do Coletivo+, desta vez
realizado para celebrar o dia
das Mães. Ao todo, 34 microempreendedores participam
do evento, que é aberto ao público, e oferece opções de presentes para as mamães. Artigos de moda, acessórios, decoração, artesanato, calçados,
sendo alguns produções autorais. o evento ocorre na
sede da Consciente Construtora, que abriu sua sede para
incentivar o empreendedorismo local. o evento é animado
pelo dJ Alois. Quando: Até sábado (7). onde: Av. T-2, nº
229, Setor Bueno – Goiânia.
horário: 12h e 9h.

n

versa com a coluna de leo
dias, no Metrópoles, Murilo se
resumiu a dizer que a melhor
homenagem que poderia fazer diariamente a Marília é
cuidar do filho deles. "Eu tenho
certeza de que Marília estava
lá comigo. Ela sempre me
apoiou muito e torcia muito
por mim", disse o cantor. (Matheus Queiroz, Purepeople)
'a Fazenda 14': ex-BBB afirma ter recebido convite e
solange Gomes rebate
nego di, participante da
21ª edição do "BBB" afirmou
no Twitter que teria recebido
um convite para "A Fazenda",
que começa no dia 13 de setembro. a ex-peoa Solange
Gomes, que inclusive foi lembrada pelos pais de MC Gui
recentemente, rebateu os
comentários do ex-BBB:
"nego di, para de graça. Em
primeiro lugar, 'A Fazenda'
não convida, ela sonda. Segundo: só começam em junho as sondagens para o
elenco que eles realmente
querem. Eu, hein. (igraínne
Marques, Purepeople)

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
o dia pode trazer alguma confusão ou situação embaraçosa.
Pode ser que você precise contar
com boa energia física e saúde
para realizar o que for preciso ou
resolver problemas de forma eficaz. você exerce boa influência sobre os outros, então aproveite.

;

Yasmin Brunet deixa comentário
em foto de Nicolas Prattes
após beijos na Sapucaí
Nicolas Prattes e Yasmin Brunet agitaram as
redes sociais com uma interação que animou os
fãs do possível casal, flagrado aos beijos em um
camarote da Sapucaí, no
Rio de Janeiro, durante
os desfiles de Carnaval. É
que o ator completou 25

anos e compartilhou uma
foto em que aparece só de
sunga, ostentando o corpo
sarado, enquanto toma
banho em uma queda
d'água. "Feliz aniversário", escreveu a modelo,
acompanhado de um
emoji de mãos juntas. (Patrícia Dias, Purepeople)

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
uma mensagem pode chegar
ou o seu dia será todo cheio de
acontecimentos inesperados.
Pode ser um dia produtivo ou
cheio de ajuda de pessoas para
que você conquiste o que deseja.
É importante manter a calma e o
autocontrole, senão pode acabar
tendo atitudes egoístas.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
hoje você consegue realizar
algo que nem estava planejado,
mas que o deixará feliz ou orgulhoso. Sua capacidade de se movimentar com energia e motivação
é grande hoje, por isso pode ser
um dia produtivo ou cheio de atividades interessantes. Aproveite a
energia da coragem.
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Essência

Vozes das ruas
em primeiro plano
Paulo Águas

Documentário
retrata a história
do jornal Boca de
Rua, feito por
pessoas em
situação de rua
na cidade de
Porto Alegre (RS)
Lanna Oliveira
Aqueles que foram privados
de ter voz foram em busca e
conquistaram o lugar de fala.
Essa é a história do jornal Boca
de Rua que está há 21 anos em
circulação, feito por pessoas em
situação de rua na cidade de
Porto Alegre (RS). A trajetória
de luta desses colaboradores é
tema do documentário ‘De
Olhos Abertos', que acaba de
chegar às plataformas de streaming. O longa-metragem, de
Charlotte Dafol, está disponível
gratuitamente no YouTube, Vimeo, Bombozilla e Sulflix, entre outras.
O jornal Boca de Rua é único no mundo, por ser totalmente produzido por jornalistas-jornaleiros que habitam
em espaços públicos da cidade. Além de uma fonte de renda, ele é uma voz para ser ouvida, uma ferramenta de denúncia e de organização perante a sociedade. Após tantos
anos do começo do projeto, o
grupo cresceu, a cidade mudou e as dificuldades continuam. Para esses jornalistas,
conseguir o que comer, achar

Aqueles que foram privados de ter voz foram em busca e conquistaram o lugar de fala
onde dormir e sobreviver à
violência urbana seguem sendo preocupações cotidiana,
mas que eles enfrentam juntos e de olhos abertos.
Dirigido pela também fotógrafa, escritora e musicista
Charlotte Dafol, ‘De Olhos
Abertos’ foi integralmente gravado em Porto Alegre e produz
um retrato da Capital dos gaúchos, com detalhes da paisagem do Centro Histórico e da
Cidade Baixa, pela visão daqueles que habitam suas ruas
e praças, e querem denunciar
os problemas pois também
são cidadãos. “O filme acompanha de perto os integrantes
do jornal, que são pessoas em

situação de rua. Então, ele é
um documentário-vivência sobre o cotidiano da rua no sul
do Brasil”, resume a cineasta.
As captações foram feitas
pela própria diretora, com a
ajuda no set de Annekatrin
Fahlke, assistente de direção,
e de alguns voluntários. Por
coincidência, as filmagens iniciadas em janeiro de 2019 terminaram exatamente em 5
de maio daquele ano, mesmo
dia do lançamento esta semana. O longa participou de 25
festivais em dez países e recebeu dois prêmios: prêmio
do júri popular do Festival de
Cinema da Fronteira (Brasil) e
melhor documentário do Fes-

tival inffinito (EuA).
As entrevistas com os colaboradores do informativo
trimestral, que aborda questões como injustiças, violência,
drogas, saúde pública e preconceito nas ruas da Capital
gaúcha, conta com a pós-produção de profissionais da
área. A montagem é de Alfredo Barros, com desenho de
som de Juan Quintáns e finalização de imagens Raoni Ceccim. Ponto forte da produção,
a trilha musical conta com
diversas colaborações e composições originais de Rafael
Sarmento, Marcelo Cougo e
Paulo Bettanzos. O trailer tem
assinatura de Douglas Roehrs.

Já dizia o ditado, em terra
de cego quem enxerga é rei.
Abrir os para realidades segregadas faz parte do processo de crescimento enquanto
sociedade e enquanto ser humano. O documentário ‘De
Olhos Abertos’ tem muito a dizer, e dizer com força, com
sensibilidade, com inteligência. O filme busca dar nome à
dor que vem com tantas violências sofridas, abandonos,
mortes, doenças, fome mas
também tenta mostrar a beleza do laço solidário, das pequenas alegrias, da dignidade
com que enfrentam tantas adversidades. A rua é como uma
escola. (Especial para O Hoje)

CINEMA
t
hedgehog 2, 2022, EuA). duração: 2h02min. direção: Jeff
Fowler. Elenco: James Marsden,
Jim Carrey, Tika Sumpter. Gênero: Animação, família, aventura. Cinemark Flamboyant:
12h30, 12h45, 13h30, 13h40,
14h, 15h55, 16h25, 16h50,
17h40, 17h50, 19h40, 20h35,
20h45. Cinemark Passeio das
águas: 12h35, 14h20, 16h10,
16h15, 17h15, 17h50, 19h. Kinoplex Goiânia: 14h30, 16h20,
17h, 19h40. Cineflix Aparecida:
15h, 17h30, 20h. Cineflix Butiti:
15h, 16h20, 17h30, 18h50, 20h.

EsTREias
Jujutsu Kaisen 0 (Gekijouban
Jujutsu Kaisen 0, 2022, Japão).
duração: 1h45min. direção:
Sunghoo Park. Elenco: Megumi ogata, Kana hanazawa,
Mikako Komatsu. Gênero: Animação, ação, drama, fantasia.
Cinemark Flamboyant: 14h30,
15h30, 16h30, 17h, 19h,
19h30, 20h30. Cinemark Passeio das águas: 14h30, 15h20,
17h, 17h50, 19h30, 20h40. Kinoplex Goiânia: 16h40, 19h,
21h15. Cineflix Aparecida:
15h, 19h30, 21h45. Cineflix
Butiti: 16h50, 19h.
Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (doctor
Strange in the Multiverse of
Madness, 2022, EuA). duração: 2h06min. direção: Sam
raimi. Elenco: Benedict Cumberbatch, Elizabeth olsen, rachel McAdams. Gênero: Fantasia, ação, aventura. Cinemark Flamboyant: 19h, 19h20,
19h40, 20h, 20h20, 20h40, 21h,
21h50, 22h10, 22h30, 22h50,
23h10, 23h30. Cinemark Passeio das águas: 19h, 19h40,
20h, 20h20, 20h40, 21h, 21h50,
22h30, 22h50, 23h10, 23h30.
Meu Amigãozão: O Filme
(Meu Amigãozão: o Filme, 2022,
Brasil). duração: 1h17min. direção: Andrés lieban. Gênero:
Família, animação e aventura.
Cinemark Flamboyant: 13h.
Downton Abbey II: Uma Nova
Era (downton Abbey: A new
Era, 2022, EuA). duração:
2h06min. direção: Simon Curtis. Elenco: hugh Bonneville,
Michelle dockery, Elizabeth
McGovern. Gênero: drama, his-

tórico. Cinemark Flamboyant:
15h20, 18h10, 18h20, 21h10.
EM CaRTaZ
Medida Provisória (Medida
Provisória, 2022, Brasil). duração: 1h34min. direção: lázaro ramos. Elenco: Taís Araújo, Alfred Enoch, Seu Jorge. Gênero: drama. Cinemark Flamboyant: 14h, 14h40, 15h. Cinemark Passeio das águas:
21h50. Kinoplex Goiânia:
21h10. Cineflix Butiti: 21h20.
Cidade Perdida (The lost City,
2022, EuA). duração: 1h52min.
direção: Aaron nee, Adam
nee. Elenco: Sandra Bullock,
Channing Tatum, daniel radcliffe. Gênero: Comédia, romance, ação. Cinemark Flamboyant: 14h45, 16h15, 17h20,
18h50, 21h30. Cinemark Pas-

Filme 'Animais
Fantásticos: Os
Segredos de
Dumbledore' segue
em cartaz nos
cinemas goianos

seio das águas: 15h20, 16h10,
18h, 18h50, 21h30. Kinoplex
Goiânia: 18h50, 20h50. Cineflix
Aparecida: 15h30, 16h50,
19h15, 21h40. Cineflix Butiti:
19h10, 21h30.
Detetives do Prédio Azul 3 Uma Aventura no Fim do
Mundo (detetives do Prédio
Azul 3 - uma Aventura no Fim
do Mundo, 2022, Brasil). duração: 1h45min. direção: Mauro
lima. Elenco: Pedro henriques
Motta, letícia Braga, Anderson
lima. Gênero: Aventura, família.
Cinemark Flamboyant: 13h50,
15h10, 15h20, 15h30, 18h. Cinemark Passeio das águas:
13h25, 13h40, 15h20, 15h55.
Kinoplex Goiânia: 16h15, 18h30.
Cineflix Aparecida: 14h50, 17h.
Cineflix Butiti: 14h50, 17h.
Sonic 2 - O Filme (Sonic The

Morbius (Morbius, 2022, EuA).
duração: 1h45min. direção:
daniel Espinosa. Elenco: Jared leto, Matt Smith (Xi), Adria
Arjona. Gênero: Ação, fantasia,
aventura. Cinemark Flamboyant: 22h. Cinemark Passeio das águas: 17h40, 22h. Cineflix Aparecida: 17h15. Cineflix Butiti: 21h10.
Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore (Fantastic Beasts: The Secrets of
dumbledore, 2022, EuA). duração: 2h23min. direção: david Yates. Elenco: Eddie redmayne,
Jude law, Mads Mikkelsen. Gênero: Fantasia, aventura. Cinemark Flamboyant: 13h30,
14h40, 15h, 15h15, 16h40, 17h,
17h30, 18h10, 18h30, 20h40,
21h20, 21h30, 21h40. Cinemark
Passeio das águas: 13h30,
14h30, 14h35, 15h, 15h30,
15h50, 16h35, 17h40, 18h05,
18h25, 18h35, 20h30, 21h10,
21h30, 21h40. Kinoplex Goiânia:
15h, 17h10, 18h, 20h10, 21h. Cineflix Aparecida: 15h20, 15h50,
18h40, 19h10, 21h30, 22h. Cineflix Butiti: 15h20, 16h50,
18h10, 19h40, 21h.
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Negócios
A capacidade
empreendedora dos
brasileiros resistiu,
apesar das
dificuldades, até
mesmo à pandemia
de Covid-19

Novo marco legal facilita negociação
de empresas endividadas
As micro e pequenas empresas respondem pela maior
parte das empresas do nosso país
Rodrigo Melo
É notório o papel das micro
e pequenas empresas na Economia do Brasil. As MPEs representam mais de 98% das
empresas nacionais e 54% dos
empregos com carteira assinada do país, segundo dados do
Sebrae. São igualmente impressionantes os números dos
MEis – os microempreendedores individuais que alcançam índices recordes a cada
ano: em 2021, representaram
80% dos negócios abertos em
território nacional.
Em Goiás, somente no ramo
de confecções, seja têxteis,
moda íntima e calçados, somam 23.977 pequenas empresas. Dessas 15.521 são microempreendedores individuais
(MEi) e 7.621 microempresas.
No entanto, o impacto da
pandemia sobre esses empreendimentos de menor
porte foi maior, e pequenos
empresários foram obrigados a fechar as portas, temporária ou definitivamente,
com a consequente demissão de funcionários.
Nesse sentido, o marco legal do reempreendedorismo,
previsto no PLP 33/20, está entre os destaques da Agenda

Legislativa da indústria de
2022. O documento elaborado
pela Confederação Nacional
da indústria (CNi) reúne os
principais projetos em tramitação no Congresso Nacional
que podem contribuir para o
desenvolvimento econômico
e social do Brasil.
O intuito do projeto é facilitar a reestruturação de dívi-

das de micro e pequenas empresas, assim como simplificar
os procedimentos, tornandoos mais rápidos e baratos. Esse
objetivo seria alcançado por
meio da negociação extrajudicial, ou seja, que não exige
processo na Justiça.
Na avaliação da deputada
federal Carmen Zanotto (Cidadania-SC), o Congresso Na-

cional precisa garantir que a
proposta seja aprovada com
urgência, uma vez que a medida vai proporcionar melhores condições de trabalho para
os empresários de pequeno
porte. "As micro e pequenas
empresas respondem pela
maior parte das empresas do
nosso país. Elas são responsáveis por mais de 54% da força de trabalho. Essas empresas são as que passaram por
mais dificuldade durante a
pandemia”, defende.

Renegociação de dívidas

Pelos termos do PLP
33/2020, a ideia é ampliar o
conceito de micro e pequena
empresa e alterar a Lei Complementar que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno
Porte (123/06) para abordar
itens como renegociação especial extrajudicial, renegociação especial judicial, liquidação especial sumária e disposições relativas à falência
das microempresas e das empresas de pequeno porte.
Além disso, a proposta
prevê que, em caso de falência da micro ou pequena empresa, haverá prioridade
para o pagamento de trabalhadores com salários atra-

sados. É exigível que esse pagamento seja feito em até 60
dias, com valor limitado a
dois salários mínimos.

Agenda Legislativa
da Indústria 2022

A Confederação Nacional
da indústria (CNi) apresentou
edição de 2022 da Agenda Legislativa da indústria. Ao todo,
a entidade selecionou 151 propostas para integrar o documento. Dessas, 12 compõem a
chamada Pauta Mínima. Essas proposições tramitam no
Congresso Nacional e geram
maior impacto para o setor
produtivo, como é o caso do
PLP 33/2020.
Segundo o presidente da
CNi, Robson Braga de Andrade,
a ideia de promover a Agenda
Legislativa da indústria é melhorar o ambiente de negócios
do Brasil, tornar o país mais
competitivo e estabelecer oportunidades de mercado para todos os setores e regiões.
“A Agenda Legislativa da indústria é resultado do debate
amplo e permanente dos diversos segmentos industriais, de todas as regiões do país, em torno
das proposições legislativas que
têm forte impacto sobre as empresas e a economia nacional”,
pontua. (Especial para O Hoje)

