| ANO 18 | Nº 5.654-55 | GOIÂNIA, FIM DE SEMANA, 7 E 8 DE MAIO DE 2022 | R$ 2,50 | FUNDADO EM 23 DE ABRIL DE 2004

Eventos astronômicos
marcam mês de maio

OHOJE.COM

Eclipses lunares e chuva de meteoros estão entre as principais atrações do céu noturno para quem
gosta de astronomia. No próximo dia 16, a Lua ficará completamente coberta pela sombra da Terra
e poderá ser vista a olho nu em Goiás. Grupos apaixonados pelos eventos já estão a postos. Cidades 9

Pedro Pinheiro

Planos de Saúde
terão reajuste
de 16%, maior
em 21 anos
O reajuste dos planos de saúde individuais pode bater recorde e
chegar a 16,3% neste ano, de
acordo com projeções do setor. As
operadoras ficaram dois anos sem
reajustar os valores durante a pan-

Dia das Mães
movimenta
setor varejista
A expectativa é de um crescimento de 50% nas vendas em relação ao ano passado.
Negócios 17

demia, mas o aumento dos medicamentos, dos procedimentos médicos e o retorno das cirurgias eletivas, os reajustes devem ser
maiores. No Brasil, mais de 25 milhões são segurados. Cidades 10

70% das mulheres
relatam ansiedade
e depressão
pós-parto
O período de gestão potencializa o
risco de adoecimento psíquico e
pode provocar doenças como ansiedade, depressão e estresse. Mesmo o planejamento evita totalmente as ocorrências. Cidades 11

Gabriel Henrique Santoro

StF pode corrigir
distorção criada nas
demandas trabalhistas
Opinião 3

Câmara encerra todas as sessões
da semana por falta de quórum
Os encontros, que acontecem às terças, quartas e quintas, foram prejudicados pela ausência dos vereadores. O funcionamento da Câmara Municipal de Goiânia requer, no entanto, gastos expressivos. No
decorrer de todo o ano passado foram gastos mais de R$ 100 milhões
para manutenção das atividades do Poder. Política 5

Golpistas usam
empresa de
leilão e causam
prejuízos

Cada vez mais comum, golpe
do falso site de leilão desespera vítimas que depositaram
mais de R$200 mil em contas
de criminosos. Política 6

Cesta básica fica
mais cara em
todas as capitais
Levantamento aponta que todas as
Capitais registraram aumento no
preço das cestas básicas.
Economia 4

Atlético e Goiás
se enfrentam no
Antônio Accioly

Júlio CéSar

o circo foi armado para
blindar Daniel Silveira
Opinião 3

Buscando a primeira vitória na
competição, o Rubro-Negro e o
Esmeraldino fazem o primeiro
clássico da atual edição do Brasileiro. Em situação delicada, as
duas equipes tentam sair da
zona de rebaixamento.

João Campos pode
ter decidido por
apoio a Mendanha

Xadrez 2

Esportes 7

Tigre conquista
primeiro vitória na
Série B do Brasileirão

Esportes 8

Adhemar Rocha no ‘Papo Xadrez Trabalhando com no-

mes como Maiara e Maraísa, Lucas Lucco e Luan Santana, Adhemar Rocha
agora prepara voos solo se lançando como cantor gospel. Essência 13
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Tempo em Goiânia
s 30º C

t 17º C

Sol e aumento de nuvens de
manhã. Pancadas de chuva à
tarde e à noite.
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João Campos pode ter
decidido por apoio a Mendanha
Texto também altera promoções dos oficiais da ativa

Caiado quer
ampliar efetivo
do Corpo de
Bombeiros
Os deputados da Assembleia Legislativa de Goiás deverão analisar, já no início da próxima semana, um projeto de lei de autoria do Governo de Goiás. A matéria estabelece uma alteração na lei que fixa o efetivo do Corpo
de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) e dispõe sobre as promoções dos oficiais da ativa.
A mudança garante a ampliação do efetivo de 4.988
para 5.609 cargos "em virtude da rápida expansão da
Corporação no território goiano". "O objetivo, com a
reestruturação dos quadros de pessoal do CBMGO, é dar
continuidade ao processo de crescimento e de desenvolvimento da organização e ao preenchimento dos cargos disponíveis por bombeiros militares", argumenta
o governador.
Quanto às promoções, o novo texto diz que para ser promovido pelo critério de antiguidade ou merecimento é indispensável que o oficial Bombeiro Militar esteja incluso,
no caso de major, tenente-coronel e coronel, entre os 35%
mais antigos do quantitativo total de oficiais.
A matéria tramita pela Comissão Mista da Alego. Em
sua última movimentação, o texto recebeu pedido de vista dos deputados Delegado Eduardo Prado (PL), Delegado
Humberto Teófilo (Patriota), Major Araújo (PL) e Antônio
Gomide (PT). Agora, a propositura seguirá para o Plenário onde será submetida ao crivo dos demais parlamentares, o que deve ocorrer já na próxima terça (10/5). Felipe Cardoso, especial para O Hoje

O silêncio do deputado João Campos em relação
ao futuro - nas urnas, em outubro - pode indicar
um acerto com Gustavo Mendanha (Patriota) na
disputa eleitoral. A tendência é que ele, que sonha
com a vaga no Senado, evite, por enquanto, não declarar apoio ao ex-prefeito de Aparecida. Não
quer um desgaste maior com o Republicanos, dividido entre o governador Ronaldo Caiado (UB) e
Gustavo, cercado pelo grupo de Campos. Como
adiantado pela Coluna Xadrez com informações de
bastidores nos últimos meses, o Republicanos,
presidido por Campos, já havia se tornado uma rinha em busca de um consenso. De qualquer forma, o inclinamento ao
mendanhismo tem
nome: o presidente
da Federação das Indústrias do Estado de Goiás
(Fieg), Sandro Mabel, que se tornou
uma pedra no sapato de
Ronaldo Caiado. Crítico do governador, Mabel filiou-se ao Republicanos, o que causou irritação entre caiadistas,
que pedem explicações.
João Campos, longe de ser o
favorito para compor chapa
com Caiado, sabe que, com
Mendanha, pode disputar
com certa tranquilidade.

Olha ele

Sem dar declarações públicas desde o imbróglio da
pré-candidatura de Henrique Meirelles ao Senado, Vilmar Rocha, presidente do PSD goiano reaparece com
otimismo.

Expectativa

Empenhado em lançar o presidente da Alego, Lissauer Vieira, como pré-candidato ao Senado no lugar
de Meirelles, Vilmar já tem uma lista de 12 pré-candidatos a deputado estadual e 28 a federal.

xadrez@ohoje.com.br

Entorno

Em evento na manhã de sábado
em Águas Lindas de Goiás, Vilmar
lança a pré-candidatura de Wilson Carvalho a deputado estadual.
O jovem político perdeu o pleito à
prefeitura da cidade em 2020 por
apenas 37 votos.

Meta

O senador Vanderlan Cardoso visitou Gameleira, onde conversou
com o ex-prefeito Issy Quinan, José
Denisson e José Denisson Jr. e o précandidato a deputado federal, Felipe Cecílio, neto do ex-senador Mauro Miranda (MDB), que também o
recepcionou.

Aí, não!

A Guarda Civil Metropolitana de
Goiânia afastou dois servidores que
agrediram crianças de uma escola
municipal com spray de pimenta. O
caso está sendo investigado.

Pré-candidato

Gustavo Mendanha, segurando
um chapéu de palha, ouviu gritos e
aplausos durante o Aparecida é Show,
na noite de sexta-feira.

Triunfo Concebra

Parecer técnico do Tribunal de
Contas da União (TCU) identificou irregularidades no aditivo contratual
que permitiu reajuste de até 193% no
pedágio em rodovias federais goianas. O relatório segue para apreciação
do relator no Tribunal, Walton Alencar.

CURTA
t

2 Depois de receber alta de um

hospital de São Paulo, o ex-governador Marconi Perillo, ao lado da
mulher, Valéria Perillo, foram à
Catedral de Goiânia rezar em
agradecimento.

Secretário diz que Congresso deve
derrubar veto à Lei Aldir Blanc
Titular da Secretaria de Cultura (Secult)
de Goiânia, Zander Fábio relembrou
vitória que permitiu acesso aos
recursos remanescentes destinados ao
incentivo da cultura
Thauany Melo
Após o presidente Jair Bolsonaro (PL) vetar integralmente a proposta que institui
a Política Nacional Aldir Blanc
de Fomento à Cultura, segmentos da categoria de todo o
país se mobilizaram junto à
Câmara dos Deputados para a
derrubada da decisão.
O projeto é inspirado na lei
aprovada pelo Congresso Nacional em 2020. Por meio do
programa, foi garantido, durante a pandemia, auxílioemergencial, recursos para
manutenção de espaços culturais e programas de fomento ao setor cultural. O texto determina que os R$3 bilhões repassados distribuídos no primeiro ano sejam repetidos
nos anos seguintes, corrigidos anualmente pela variação do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB).
Os vetos presidenciais são
analisados em uma sessão
conjunta da Câmara dos Deputados e Senado. Na ocasião,
os parlamentares podem manter ou derrubar a decisão. A
análise do veto à nova Lei Aldir Blanc ainda foi marcada.

Jair Bolsonaro alegou que
a proposta foi vetada "por
contrariedade ao interesse
público e inconstitucionalidade". Titular da Secretaria
de Cultura (Secult) de Goiânia, Zander Fábio afirmou
que não concorda com a justificativa. “Não vejo inconstitucionalidade ou falta de interesse público no projeto.
Eu acho que havia interesse
em usar [os recursos] em outra demanda”, disse. O secretário também ressaltou que
tem esperança de que a situação seja contornada. “Com
apoio dos secretários de todo
país, eu tenho convicção de
que vamos derrubar o veto.
Estamos avaliando para que
a Câmara derrube e possamos garantir que esses recursos cheguem ao trabalhador”, afirmou.
Segundo a Secult, Goiânia
recebeu o valor de R$ 9,7 milhões por meio da Lei Aldir
Blanc em 2020. O dinheiro
contemplou diversos artistas, grupos e espaços culturais. Apenas nos primeiros
editais, o valor repassado aos
mais de 800 projetos aprovados foi de R$ 5,4 milhões.

Goiânia recebeu R$
9.7 milhões por meio
da Lei Aldir Blanc
em 2020

Mais vetos

No mês passado, Bolsonaro
vetou outro projeto de lei destinado ao setor cultural. A Lei
Paulo Gustavo, em homenagem ao ator e humorista que
morreu vítima da Covid-19,
propunha o repasse de R$ 3,8
bilhões para o enfrentamento
dos efeitos da pandemia sobre
o setor. Ao vetar o projeto, Bolsonaro justificou que a proposta contrariava o interesse
público, já que criava uma despesa sujeita ao teto de gastos.

Vitória

No ano passado, o Congresso Nacional conseguiu derru-

bar um veto que congelava
R$770 milhões destinados ao
incentivo da cultura. Com a
vitória, os municípios conseguiram ter acesso aos recursos
remanescentes da Aldir Blanc.
Em Goiânia, foi possível acessar mais de R$ 4,2 milhões com
a anulação da decisão;
Zander Fábio relembrou
esse veto e ressaltou que,
como nesse caso, espera que a
Câmara dos Deputados obtenha sucesso. “Eu já imaginava
esse veto agora. Nós já tínhamos tido o veto [dos recursos]
remanescentes, mas estamos
muito confiantes”, disse. (Especial para O Hoje)
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STF pode corrigir distorções
nas demandas trabalhistas
Gabriel Henrique Santoro
O Supremo Tribunal Federal tem uma chance
ímpar de reparar a distorção que foi criada por
ele próprio no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5.766, que declarou inconstitucional os artigos da CLT que obrigavam
o trabalhador beneficiário da justiça gratuita a pagar honorários periciais e sucumbenciais quando derrotados no processo, desde que tivessem obtido algum proveito econômico na ação.
A decisão da Suprema Corte na referida ADI,
além de trazer insegurança jurídica, incentiva o
litígio irresponsável, uma vez que retira qualquer
ônus econômico do trabalhador que sucumbe no
processo. Volta-se, portanto, a era do vale tudo
processual.
A chance de amenizar os impactos negativos
da referida decisão surge com a Ação Direta de
Constitucionalidade nº 80 (ADC), a qual busca dar
efetividade ao artigo 790, §§3º e 4º, da CLT.
Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de
Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do
Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho.
[...]
§ 3º É facultado aos juízes, órgãos julgadores
e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de
ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive
quanto a traslados e instrumentos, àqueles que
perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios
do Regime Geral de Previdência Social.
§ 4º O benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo.
O objetivo da ADC é fazer com que o Supremo Tribunal Federal declare que a parte na Justiça do Trabalho só será agraciada pelos benefícios da justiça gratuita se receber salário
igual ou inferior a 40% do limite dos benefícios
do Regime Geral de Previdência Social ou, no
caso de receber mais, se comprovadamente demonstrar a insuficiência de recursos financeiros para custear o processo.
A celeuma posta à análise da suprema corte
decorre do fato de os Juízes e Tribunais Trabalhistas aceitarem como comprovação da insuficiência de recursos a mera declaração escrita de
hipossuficiência do empregado.
Tal entendimento, inclusive, está positivado
na Súmula 463 do Tribunal Superior do Trabalho:
“A partir de 26.06.2017, para a concessão da as-

sistência judiciária gratuita à pessoa natural, basta a declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte ou por seu advogado, desde que
munido de procuração com poderes específicos
para esse fim (art. 105 do CPC de 2015)”.
Com todas as vênias, mas o entendimento que
vem sendo adotado na esfera trabalhista é equivocado e vai de encontro ao texto legal celetista.
Ora, não há dúvida de que o legislador reformista de 2017 alterou o artigo 790 da CLT para
deixar claro que a justiça gratuita só será concedida nas duas situações que foram citadas alhures: empregado que recebe até 40% do limite dos
benefícios do Regime Geral de Previdência Social
ou que comprovar a insuficiência de recursos
para custear o processo.
Não nos parece que a expressão “comprovar
insuficiência de recursos para o pagamento das
custas do processo” seja satisfeita com uma mera
declaração por parte do trabalhador. Se a intenção do legislador fosse no sentido de aceitar a mera
declaração como prova insofismável da miserabilidade da parte, certamente que a redação do artigo celetista seria uma cópia do artigo 99, §3º, do
CPC, o qual prevê expressamente que “Presumese verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural”.
Caso o Supremo Tribunal Federal se manifeste
pela constitucionalidade do art. 790, §§3º e 4º da
CLT, decerto que os Juízes e Tribunais Trabalhistas
passarão a exigir mais do que a mera declaração
do trabalhador para conceder o benefício da justiça gratuita. A juntada da declaração de imposto
de renda, de contas pessoais do empregado e de
seus familiares, da planilha de gastos mensais da
família e etc., poderão ser utilizadas para comprovar a insuficiência de recursos da parte.
Se o trabalhador que receber mais do que 40%
do limite dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social não conseguir comprovar a situação
de vulnerabilidade econômica o benefício da justiça
gratuita será indeferido e, como consequência lógica, caso derrotado no processo, o obreiro será
condenado a pagar honorários periciais e de sucumbência, além das
custas processuais.
Por vias tortas, o Supremo poderá recolocar nos trilhos o processo do trabalho e trazer novamente o senso
de responsabilidade
processual às partes
Gabriel Henrique Santoque se valem desta Jusro é advogado e professor
tiça Especializada.
universitário

O circo foi armado para blindar
o deputado Daniel Silveira
Júlio César Cardoso
O circo foi armado na Câmara por aliados do
presidente Jair Bolsonaro para blindar o indisciplinado deputado Daniel Silveira (PTB-RJ), um
exemplar vergonhoso do Parlamento nacional.
E para desmoralizar a seriedade das Comissões do Congresso, eis que parlamentares
irresponsáveis, em inequívoco deboche à República, ao Judiciário (STF), ao próprio Congresso e aos valores ético e morais, aprovaram
o nome do referido parlamentar como membro
titular, pasmem, da Comissão de Constituição
e Justiça e Cidadania (CCJ), a mais importante,
e vice-presidente da Comissão de Segurança Pública (CSP), proporcionando um lamentável
acinte ao povo brasileiro. Faltaram integrar as
comissões, como convidados de honra, Fernandinho Beira-Mar e Marcola.
Quem não sabe que em Direito as interpretações divergentes são possíveis? Até Lula, por estratégia de seus advogados com elucubrações várias, ficou livre da cadeia. Assim, não é nenhuma
novidade que advogados, bem remunerados para
defender bandidos, elaborem parecer jurídico
defendendo a inocência de qualquer transgressor.
Inexiste, pois, unanimidade nas interpretações legais. Sempre haverá a corrente discordante. Até hoje os “terraplanistas” questionam
a redondeza da Terra.
Veja, para o ex-ministro do STF, Marco Aurélio
Mello, o perdão dado por Bolsonaro é constitucional. Por outro lado, para o ex-ministro do STF,
Ayres Britto, o perdão dado por Bolsonaro “padece de inconstitucionalidade autoevidente”.
Agora, é fato cristalino que o perdão do presidente ao indisciplinado parlamentar é surreal, inusitado, tem sentimento revanchista con-

presidente
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Gean Alaesse
Cordeiro

Bancas:

tra o STF e fere o espírito constitucional da impessoalidade. O comportamento exemplar e civilizado de um parlamentar é um dever seu. O
respeito às instituições não é nenhum favor, mas
uma obrigação de qualquer indivíduo.
O pressuposto da imunidade parlamentar
não dá direito aos políticos de violar regras democráticas e constitucionais, como o desrespeito à Suprema Corte e seus ministros. Ressalte-se
que o comportamento descomedido do deputado recomenda a sua punição ampla no âmbito judicial e político.
Daniel Silveira não foi condenado por exercer o seu direito de liberdade de expressão. Daniel incidiu, de forma clara e reiterada, nos crimes de coação no curso do processo — Art. 344
do Código Penal, e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, previsto no artigo
359-L do Código Penal.
Bolsonaro extrapola, pois, entre as competências privativas do presidente da República,
não há menção à “graça” ou “indulto individual”. Na realidade, o presidente da República
quer cercear as decisões do Supremo, mas a população a política e democrática não permitirá.
Um parecer jurídico, encomendado sob medida pela deputada Bia Kicis (PL-DF), aliada extremada de Bolsonaro, elaborado em 23 de abril pelos advogados Marcelo
Knoepfelmacher e Felipe
Locke Cavalcanti, afirma que o indulto perdoando a condenação
garante a manutenção
dos direitos políticos do
congressista. Trata-se
Júlio César Cardoso é serapenas de uma opinião
vidor federal aposentado
Balneário Camboriú-SC
de viés bolsonarista.
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CARTA DO LEITOR

Povo negro
Percorrer a trajetória do povo negro, reconhecer
as sequelas provocadas na diáspora, tais como o sequestro da humanidade, os castigos, a impossibilidade de culto aos orixás, o banzo e a morte, é promover o diálogo entre passado e presente, sob as asas
do pássaro africano, a fim de buscar o encontro do
indivíduo com o coletivo e possibilitar um futuro, sustentado por bases mais justas e equitativas. A estrutura vigente também corrobora para invisibilidade e permanente exclusão da população negra. A
abolição da escravatura não garantiu de fato a liberdade. Castigos corporais e outras humilhações se
fazem presentes quando um jovem negro é executado sumariamente, quando o imaginário coletivo
define o negro como perigoso e incapaz, quando a
cor da pele é uma sentença. É preciso conhecer e
combater qualquer medida que impeça o negro de
sonhar, de respirar, de viver.
Sandro Antunes
Firminópolis

Feminicídio
Eu tenho observado nos últimos anos a quantidade de mulheres mortas simplesmente por serem mulheres e me policiado para conter meus
sentimentos machistas em relação a minha esposa. Não quero virar estatística. Essas mortes completamente evitáveis se tornam uma lição para
mim, que é a de que minha mulher não é minha
propriedade. Ficaria muito triste se nos separássemos, mas matá-la por não querer que ninguém
mais a tenha, seria um absurdo. Uma pena que esses assassinos não pensam assim.
Fabiano Alencar
Goianira

CONTA PONTO
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A bolsa de pesquisa está
com uma defasagem de
quase 60% porque ela é
vinculada a uma
legislação do MEC
[Ministério da Educação]
que não reajusta
há muitos anos
O governador Ronaldo Caiado encaminhará à Assembleia Legislativa
do Estado de Goiás um projeto de lei
que permitirá reajustar os valores
das bolsas de formação de mestrado
e doutorado fomentadas pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg).

INTERAJA CONOSCO
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@jornalohoje
“agradeço a transparência da publicação
e o apoio. outros jornais estão com um
discurso agressivo contra nossa classe,
como se lutar por um salário digno não
fosse algo permitido aos professores.
nossa luta é por dignidade!”,
Cintia Marchese Barreira

M

@ohoje
“antes de questionar é preciso contextualizar. o senhor prefeito, que nem daqui é, ignora a educação, faz pouco caso e se nega
a mostrar os gastos reais. Será que tem
algo a esconder? assim, depois de tanto
tentar o diálogo, professores buscam respostas e são recebidos com violência. não
julguem, analisem. Parabéns pela matéria”
Julia Alves Batista

N

@jornalohoje
Segundo uma reportagem do site Politico, um documento escrito por um dos
juízes da Suprema Corte dos estados unidos, Samuel alito, sugere que o direito ao
aborto no país deve ser derrubado. "a
Constituição não faz referência ao aborto,
e nenhum direito desse tipo é implicitamente protegido por qualquer disposição
constitucional", escreveu alito. Se a lei for
derrubada, caberá aos estados decidir se
proíbem o aborto.

aos colaboradores do o Hoje: artigos para este espaço devem conter no máximo 4.000 caracteres e
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ECONOMIA

Custo da cesta
básica aumenta
nas 17 capitais
brasileiras
O custo da cesta básica de alimentos aumentou em
abril em todas as 17 capitais onde o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos
(Dieese) realiza a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de
Alimentos. De março para abril, as altas mais expressivas ocorreram em Campo Grande (6,42%), Porto Alegre
(6,34%), Florianópolis (5,71%), São Paulo (5,62%), Curitiba (5,37%), Brasília (5,24%) e Aracaju (5,04%). A menor
variação foi observada em João Pessoa (1,03%).
Segundo a pesquisa, São Paulo foi a capital onde a cesta básica teve o maior custo (R$ 803,99), seguida por Florianópolis (R$ 788), Porto Alegre (R$ 780,86) e Rio de Janeiro (R$ 768,42). Nas cidades do Norte e Nordeste, onde
a composição da cesta é diferente das demais capitais, os
menores valores médios foram registrados em Aracaju
(R$ 551,47) e João Pessoa (R$ 573,70).
Na comparação com abril do ano passado, todas as
capitais pesquisadas tiveram alta de preço, com variações que oscilaram entre 17,07%, em João Pessoa, e
29,93%, em Campo Grande.
A pesquisa indicou ainda que o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de quatro
pessoas deveria ser de R$ 6.754,33, ou 5,57 vezes o mínimo de R$ 1.212,00 em abril de 2022. Em março, o valor necessário era de R$ 6.394,76, ou 5,28 vezes o piso mínimo. Em abril de 2021, o valor do mínimo necessário
era de R$ 5.330,69, ou 4,85 vezes o mínimo vigente na
época, de R$ 1.100.

Produtos

De acordo com a pesquisa, entre os produtos cujo preço aumentou em todas as capitais estão o óleo de soja
com as variações oscilando entre 0,5%, em Vitória, e
11,34%, em Brasília; o pão francês, com as altas mais expressivas em Campo Grande (11,37%), Aracaju (9,7%) e
Porto Alegre (7,07%); a farinha de trigo, com destaque
para Belo Horizonte (11,08%), Porto Alegre (10,07%) e
Brasília (9,54%); o leite integral que teve os maiores aumentos em Florianópolis (15,57%), Curitiba (14,15%), Porto Alegre (13,46%) e Aracaju (11,31%); a manteiga, com
elevações que variaram entre 0,61%, em Fortaleza, e
6,92%, em Curitiba; a batata, com taxas entre 14,63%, em
Porto Alegre, e 39,1%, em Campo Grande.
Já os preços que aumentaram em 16 capitais foram
os da farinha de mandioca, com as maiores variações em
Natal (7,76%) e Fortaleza (3,73%), com a única queda
ocorrendo em João Pessoa (-1,57%); o arroz agulhinha
teve altas que oscilaram entre 0,17%, em João Pessoa, e
10,24%, em Curitiba, com retração em Campo Grande (2,70%); o quilo do café em pó subiu significativamente
em Aracaju (7,58%), Florianópolis (4,67%), Belo Horizonte
(3,74%) e Fortaleza (3,74%). A única capital onde não houve elevação foi em Vitória (-2,73%).
Em 15 capitais o feijão teve aumento de preço, com
as taxas do carioquinha em alta em todas as capitais onde
é pesquisado e com variação entre 3,86%, em João Pessoa, e 11,89%, em Belém. Já o preço do feijão preto, pesquisado nas capitais do Sul, em Vitória e no Rio de Janeiro, diminuiu em Vitória (-2,68%) e Florianópolis (2,2%) e subiu em Porto Alegre (2,51%), Curitiba (2,44%)
e no Rio de Janeiro (0,57%).

Altas mais expressivas ocorreram em Campo Grande e Porto Alegre

EXPRESSA
Publicada no Diário Oficial da União de sexta-feira(6)
instrução normativa do Ministério da Economia que estabelece o retorno de servidores e empregados públicos
ao trabalho presencial. A medida vale para aqueles que
trabalham em órgãos e entidades do Sistema de Pessoal
Civil da Administração Pública Federal (Sipec).
A Instrução Normativa nº 36, no entanto, acrescenta
que “os órgãos e entidades integrantes do Sipec poderão utilizar o Programa de Gestão, nos termos da Instrução Normativa nº 65, de 30 de julho de 2020, para
permitir a continuidade ou execução de atividades em
regime não presencial".
A instrução publicada em 2020 estabelece orientações,
critérios e procedimentos adotados para a implementação
de um programa de gestão que possibilite a execução de
atividades remotas, pelos servidores e empregados públicos
vinculados ao Sipec, detalhando situações, contextos e objetivos que viabilizam a implementação desse modelo.

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

Investimento em infraestrutura pode
chegar ao menor nível histórico
O investimento total em infraestrutura
no País tende a atingir seu piso histórico ao
longo deste ano, na projeção da Inter. B Consultoria Internacional de Negócios, recuando para apenas 1,71% do Produto Interno Bruto (PIB) frente a 1,73% estimados
para 2021. Os valores investidos no setor,
destaca a consultoria, estão muito aquém do
necessário para garantir a oferta de serviços de qualidade e assegurar a eficiência e
a competitividade da economia como um
todo. Numa estimativa que leva em conta o
estoque de capital em infraestrutura e sua
qualidade, a Inter. B calcula que o País deveria investir pelo menos 3,64% do PIB ao
ano. Nessa conta, restaria a descoberto
um déficit de investimentos da ordem de
1,91% do PIB, o que exigiria, muito obviamente, mais do que dobrar o investimento
realizado no ano passado.
As estimativas para este ano, com base
nos dados disponíveis até o momento, sugerem um investimento próximo a R$
151,2 bilhões, o que significaria um incremento real, depois de descontada a inflação, ao redor de 1,0% frente ao ano passado, quando a infraestrutura brasileira
havia recebido uma injeção de R$ 149,7 bilhões. Seria preciso elevar esse número
para R$ 315,5 bilhões, em valores aproximados, com um investimento adicional
próximo de R$ 165,8 bilhões, a se considerar o déficit indicado pela consultoria.
O avanço muito modesto esperado para

este ano estará, no entanto, ancorado
quase exclusivamente no setor de saneamento, que deverá receber investimentos
em torno de R$ 19,0 bilhões, crescendo
15,9% em relação aos R$ 16,4 bilhões investidos no ano passado (quando já havia
crescido 15,5% frente a 2020). A consultoria atribuiu o crescimento recente à
mudança no marco regulatório do setor de
saneamento, que trouxe metas para universalização do serviço.

Retrocessos

As estimativas para os demais setores
mostram desempenho tímido ou queda
mesmo. O setor de energia elétrica deverá
receber investimentos de R$ 51,5 bilhões,
dos quais apenas R$ 10,5 bilhões do setor
público e R$ 41,1 bilhões de empresas privadas. Pode-se antecipar que nem todos esses recursos sairão de fato do caixa daquelas
empresas, pois parcela do investimento
tende a ser financiada pelo Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES). De toda forma, o valor previsto deverá representar uma queda de 3,4% na
comparação com os R$ 53,3 bilhões investidos em 2021, com tombo de 11,8% para o
investimento público em energia (saindo de
R$ 11,9 bilhões para R$ 10,5 bilhões). No setor de telecomunicações, amplamente dominado por capitais privados, o investimento tende a recua 0,9%, de R$ 31,9 bilhões para R$ 31,6 bilhões.

BALANÇO
t

2

Os investimentos em
transportes, incluído rodovias, ferrovias, aeroportos,
portos, hidrovias e a área de
mobilidade urbana, devem
subir ligeiramente de R$ 48,1
bilhões para R$ 49,0 bilhões,
variando ao redor de 1,9%,
depois de ter saltado 18,0% na
passagem de 2020 para 2021.
2 O incremento registrado
pela Inter. B no ano passado,
saindo de investimentos de
R$ 40,7 bilhões em 2020, foi
impulsionado principalmente pelo aumento de
24,5% no investimento público, de R$ 20,8 bilhões para
R$ 25,9 bilhões. No segmento rodoviário, o investimento registrou elevação de
27,2%, passando de R$ 22,51
bilhões em 2020 para R$
28,64 bilhões no ano seguinte. Mas deve crescer apenas
2,9% neste ano, aproximando-se de R$ 29,47 bilhões.
2 Uma parte do avanço
observado em 2021, ainda no setor de transportes, pode ser atribuído
ao salto de 68,5% no investimento realizado pelos governos estaduais,
alimentado pela arrecadação atipicamente elevada, na avaliação da Inter. B, e ainda pelo “con-

trole das despesas com
pessoal”.
2 Nitidamente, o País tem
investido muito menos do
que deveria em toda a sua
infraestrutura. “Continuamos errando com projetos
sem avaliação de custo-benefício, muitos de natureza
paroquial e clientelista, com
taxas sociais de retorno negativas ou questionáveis.O
resultado é um baixo estoque de capital (37,4% do PIB
em 2021), quando o necessário seria não menos do
que 60,4% do PIB”, anota a
consultoria. Para a Inter. B,
“os maiores hiatos entre o investimento necessário e o
investimento médio setorial”
encontram-se “em transportes e saneamento básico (incluindo resíduos sólidos)”.
2 “No caso do estoque de
capital, o hiato é estimado
em 23% do PIB – essa é a
magnitude do esforço cumulativo para o País contar
com uma infraestrutura modernizada (ainda que não
necessariamente de fronteira)”, reforça ainda o estudo da Inter. B. Para se ter
uma dimensão do desafio,
seria preciso agregar à infraestrutura brasileira algo
como R$ 1,99 trilhão.

2 Ainda na avaliação da
consultoria, “a modernização da infraestrutura irá demandar um esforço de ao
menos duas décadas, e um
gasto anual – público e principalmente privado – de não
menos de 3,64% do PIB no período”. Embora “ainda distantes desse alvo”, a Inter. B
acredita que “uma política de
Estado voltada para remover
as principais barreiras seria
capaz de levar a um ganho
incremental anual no investimento de 0,3% do PIB nesta década – não distante de
outros exemplos históricos
–, o que estabilizaria a taxa de
investimento a um nível acima de 4% do PIB, alcançando
o estoque alvo em menos de
vinte anos”.
2 Para chegar lá, sustenta a
Inter. B, será necessário antes
reconstruir a imagem do Brasil e sua reputação internacional, além de melhorar a regulação. Num período mais
recente, “a perda de autonomia e o processo de escolha
dos dirigentes – alguns com limitado conhecimento técnico
– vêm permitindo o uso político das agências, prática que
leva à uma redução da qualidade regulatória”, observa
ainda a consultoria.

COMBUSTÍVEIS

Postos devem exibir preço
com duas casas decimais
Termina neste sábado (7) o
prazo para que postos em
todo país se adequem à regra
de exibir o preço dos combustíveis com duas casas decimais, e não mais com três,
como ocorre atualmente.
A mudança foi determinada pela Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP), por
meio da Resolução nº
858/2021, publicada em novembro do ano passado.
De acordo com a ANP, o ob-

jetivo da mudança “é deixar o
preço do combustível mais
preciso e claro para o consumidor, além de estar alinhado
com a expressão numérica
da moeda brasileira”.
Assim sendo, acrescenta a
agência, os preços deverão
ser exibidos com duas casas
decimais tanto no painel de
preços quanto nos visores das
bombas abastecedoras.
A ANP informa, no entanto,
que nas bombas o terceiro dígito poderá ser mantido, desde

que marcando zero e travado
no momento do abastecimento.
“Dessa forma, os postos não
precisarão trocar os módulos
das bombas, o que poderia acarretar custos aos agentes econômicos”, justificou a agência.
Na avaliação da agência, a
mudança não implicará o aumento do valor final dos preços dos combustíveis, uma
vez que a norma não trará
“custos relevantes aos revendedores e nem restrições aos
preços praticados”.
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Câmara encerra todas as sessões
da semana por falta de quórum
Parlamentares têm
enfrentado
dificuldade em
aparecer — ou
permanecer,
quando aparecem
— em Plenário
Felipe Cardoso
Todas as sessões da Câmara
Municipal de Goiânia foram
encerradas por falta de quórum ao longo dessa semana.
Os encontros, que acontecem
às terças, quartas e quintas, foram prejudicados pela ausência dos vereadores. Ao que
tudo indica, os parlamentares
têm enfrentado certa dificuldade em aparecer — ou permanecer, quando aparecem
— no Plenário da Casa de Leis.
Na terça-feira (3/5), por
exemplo, o presidente em
exercício Clécio Alves (Republicanos) ainda demonstrou
tolerância. O parlamentar esperou pouco mais de 20 minutos antes de declarar o fim
de uma reunião que sequer
começou. Antes de anunciar
que deixaria de abrir a sessão,
Alves citou nominalmente
cada um dos presentes (confira nos boxes ao lado).
De todos os dias, quartafeira foi o mais produtivo. Depois de um novo exercício de
paciência por parte de Alves, precisamente às 9h24, é
que se conseguiu o quantitativo mínimo em plenário
para início do encontro. Conforme mostrado pelo O HOJE
na edição da última quinta,
os vereadores chegaram a
aprovar um projeto em benefício dos agentes comunitários de saúde e combate
às endemias. A expectativa
era de que esse mesmo texto
terminasse aprovado ainda
na manhã de terça-feira (3/5),
mas, como já relatado, não
houve quórum.
Na quinta, último dia de
encontro, também houve número suficiente de vereadores
para abrir o encontro. Contudo, sequer foi possível votar o

Além do impacto econômico, a falta dos parlamentares acarreta também em prejuízo social

Vereadores em plenário (no encerramento)
Terça-feira (03/05)
Clécio alves
izídio alves
Kleybe Morais
Joãozinho Guimarães
anderson Sales
Sandes Jr
Gabriela rodart

primeiro projeto da pauta.
Isso porque a sessão foi temporariamente suspensa sob
o argumento de que, ao lado,
os vereadores estariam reunidos em um encontro da Comissão de Saúde.
No comando do grupo estava o vereador Pedro Azulão
Jr (PSB) que anunciou no microfone: “queria convidar os
vereadores que se encontram
em seus gabinetes. Está ocorrendo uma reunião da Co-

quarTa-feira (04/05)
anderson Sales
Marlon
Leandro Sena
ronilson reis
Cabo Sena
izídio alves
Willian Veloso
aava Santiago
Leia Klebia
Paulo Henrique
Sabrina Garcez
romário Policarpo
Geverson abel
Mauro rubem

quiNTa-feira (05/05)
raphael da Saúde
Pastor Wilson
Gabriela rodart
ronilson reis
Willian Veloso
Joãozinho Guimarães
anselmo Pereira
Pedro azulão Jr
aava Santiago
Paulo Henrique

missão de Saúde aqui ao lado.
Suspendo a sessão para acompanharmos os trabalhos. Está
suspensa por 10 minutos”.
Depois de 15 minutos, o vereador e presidente da Casa,
Romário Policarpo, foi quem
voltou ao comando do grupo.
Ao assumir a cadeira, disse:
“Está reaberta a sessão, mas
como não há quórum para
continuar com a mesma, declaro a sessão encerrada”. O
painel registrava, neste mo-

mento, 9h49. Se subtraído o
tempo em que a sessão permaneceu suspensa, o encontro em plenário se resumiu a
pouco mais de 10 minutos.

Valores

O funcionamento da Câmara Municipal de Goiânia
requer, no entanto, gastos expressivos. No decorrer de
todo o ano passado foram
gastos mais de R$ 100 milhões para manutenção das

atividades do Poder — precisamente R$ 103.366.636,01.
A média mensal de gastos
é de R$ 8.6 milhões. Com isso,
é possível precisar que o Legislativo goianiense custa
quase R$ 300 mil por dia ao
bolso do contribuinte.

Na pauta

Além do impacto econômico, a falta dos parlamentares
acarreta também em prejuízo
social. Na pauta da última quinta, por exemplo, constava, dentre outras matérias, um projeto da vereadora Sabrina Garcez
(Republicanos). A proposta dispõe sobre garantias de atendimento psicológico para parturientes em Goiânia.
Outro, assinado pelo vereador Edgar Duarte (PMB),
proíbe a comercialização e distribuição de qualquer substância ou produto cujo desenvolvimento, fabricação ou manipulação envolve testes com
animais. Ambas as matérias tiveram sua tramitação prejudicada. Elas voltarão à pauta
na semana que vem, caso, claro, dessa vez, haja quórum.
(Especial para O Hoje)

Publicidade

legal

Somente os Diários Oficiais têm validade para comprovantes digitais.

Fora disso, pode ocorrer
improbidade administrativa
para mandatários públicos.
Depto comercial: (062) 3095-8700
e-mail: comercial1@ohoje.com.br
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Endereço da empresa Vip Leilões, que também é vítima de grupo criminoso que atua em todos os estados e faz vítimas que buscam automóveis

Golpistas falsificam site de
leilões de empresa em Goiânia
Fotos: Pedro Pinheiro

Uma das vítimas,
de Brasília, conta
ao O Hoje como
caiu em golpe de
criminosos que
usaram nome da
Vip Leilões e
conseguiram
desembolar
215 mil
Lorenzo Barreto
A cada dois dias um grupo
criminoso engana pessoas em
busca de automóveis em um
falso site de leilões utilizando
uma empresa distribuída em
26 cidades, inclusive Goiânia. Uma das vítimas foi o
brasiliense José Vieira Barreto, que perdeu R$215 mil.
José se cadastrou em um falso site com o mesmo nome da
empresa de leilões, inclusive
logotipo e acreditou arrematar dois veículos: uma Hilux
ano 2020 no valor de R$176
mil e uma Saveiro ano 2015
no valor de R$35 mil. Depois
do lance e pagamento, os golpistas disseram que ele poderia buscar os veículos na
garagem em Goiânia.
Um homem que se identificava como Marcelo Dias parou
de responder as mensagens e
não atendia às ligações da vítima. A partir daí, ele percebeu

Depois que reportagem do O Hoje procurou empresa, um banner co alerta foi colocado no site original
que havia caído em um golpe e
procurou uma delegacia de
Brasília para registrar boletim
de ocorrência.
A intenção dele era comprar um dos veículos para uso
próprio e outro como forma de
valorização e, depois, revenda.
Quando percebeu que havia
depositado a quantia, José entrou em contato com o banco
para tentar o estorno. Obteve a
resposta que teria de aguardar
40 dias para análise.
José não é o único. O delegado Daniel Oliveira, titular
da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos
(DERCC), recebe constantemente vítimas que perderam
valores neste tipo de golpe. Ele

orienta: “A pessoa não pode fazer operações bancárias com
pressa. Antes, é bom tentar ir
pessoalmente ao pátio onde
supostamente se encontra o
veículo e certificar as condições
do veículo e da empresa’’.
O grupo utiliza o mesmo
modelo do endereço na internet Vip Leilões, inclusive logotipo oficial da empresa. Depois que a reportagem do jornal O Hoje foi ao local, que fica
no bairro Esplanada dos Anicuns, um alerta foi colocado no
site original da empresa
www.vipleiloes.com.br.
O endereço falso utilizado
pelos golpistas, grupo-vipoficial.com.br, não é o primeiro
criado para enganar arrema-

tadores. Além do template parecido com o original, eles
usam fotos e vídeos reais de
anúncios do site original. O
site falso disponibiliza um cadastro ao cliente, que foram
vendidos pela empresa no passado, ou que ainda estão no catálogo. Além disso, os golpistas
reproduzem o mesmo endereço em Goiânia.
A reportagem ligou para
o número disponível no falso site. Do outro lado, um homem atendeu. O repórter
disse que o número estava
desatualizado e, logo depois,
o mesmo número da empresa em Goiânia foi inserido,
de maneira grotesca, no rodapé do site que tem enga-

nado dezenas de pessoas.
A secretária da empresa,
que não quis se identificar, comenta sobre diversas reclamações sobre os golpistas. Segundo ela, apenas em 2022,
pelo menos 10 pessoas procuraram o local para buscar os
veículos ou para conhecer o pátio ainda durante o processo.
“sempre chega cliente chorando aqui e a gente sempre recomenda fazer um boletim de
ocorrência na delegacia mais
próxima”, diz ela.
A funcionária da Vip Leilões
original sediada em Goiânia
ressalta que a única forma de
dar lances em veículos é pelo
site oficial e que tudo pode ser
acompanhado de forma ao
vivo. Também é importante
observar alguns banners no
site que não têm link.
Além de José, citado no
início desta reportagem, a
reportagem conversou com o
empresário Jesus Marinho,
que também foi vítima do
esquema. Ele perdeu R$24
mil após dar lance para um
veículo Ford KA. Ele explica
que fez o pagamento pelo
Whatsapp e foi avisado que
poderia buscar seu veículo
na garagem de Goiânia. Jesus
Marinho saiu então de Ceilândia, cidade no Entorno do
DF, e, chegando à empresa
em Goiânia, descobriu que se
tratava de um golpe e que o
veículo nunca esteve lá. “Fiz
boletim em Goiânia e em Brasília, mas até hoje não tive o
dinheiro de volta”. (Especial
para O Hoje)

Conceito
Freemium
Distribuição dirigida com alto conteúdo editorial
O mesmo adotado pelos grandes jornais neste conceito em todo o mundo
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clássico à vista

Buscando a
primeira vitória no
Brasileirão,
Atlético recebe o
Goiás, no Antônio
Accioly

Bruno Corsino/Atlético-GO

Breno Modesto
Buscando a primeira vitória no Campeonato Brasileiro,
o Atlético Goianiense tem
pela frente um grande desafio na competição nacional.
No domingo (8), às 16h, o
Dragão recebe, no Estádio
Antônio Accioly, a equipe do
Goiás, que também não venceu no Brasileirão.
Um dos trunfos do técnico
Umberto Louzer para vencer o clássico é o atacante
Wellington Rato, que, lesionado, foi desfalque na vitória
contra o Defensa y Justicia,
na quarta-feira (4), pela Copa
Sul-Americana. O atacante
pode ser uma das novidades
no time titular rubro-negro.
Para ele, uma vitória diante
do arquirrival fica marcada,
principalmente por conta da
rivalidade.
“Clássico é sempre muito
importante. Quando a gente
vence, fica marcado, tem um
sabor a mais por ser uma rivalidade. Mas, dentro de
campo, a gente não fica pensando muito nisso, a gente
pensa em executar nossa estratégia e sempre buscar a vitória para ficar marcado na
história do clube”, disse Wellington Rato.
Rato acredita que, por conta
do título goiano, conquistado no
Estádio da Serrinha, o Esmeral-

Desfalque contra o Defensa y Justicia, Wellington Rato deve voltar ao time do Dragão
dino virá mordido para o confronto de domingo (8). Mas, apesar disso, o Rubro-Negro estará
em casa e precisará se impor.
“Pelo fato de termos vencido o Campeonato Goiano na
casa deles, acho que eles vão
entrar mais “pilhados”. Mas
nós estaremos em casa. Então,
temos que fazer nosso jogo,
impor nosso ritmo e fazer o
que a gente vem propondo no
dia a dia para não ter margem
de erro”, finalizou Rato.

Promoção

Por conta do Dia das Mães,
o Atlético preparou uma promoção nos ingressos para o
clássico. A entrada de todas as
mulheres será gratuita. No entanto, é necessário que as in-

SÉRIE D

teressadas retirem a entrada
na bilheteria do Estádio Antônio Accioly antes da bola rolar.
Para os homens, o valor dos tíquetes será de 40 reais para a
inteira e 20 reais para a meia,
que é válida para quem estiver
com a camisa do clube.

Histórico

O clássico deste domingo
(8), segundo os dados do site
Futebol de Goyaz, será o de número 307 da história entre
Atlético Goianiense e Goiás. E
quem detém o histórico do
confronto ao seu lado é o Esmeraldino, que levou a melhor em 119 oportunidades.
Os rubro-negros triufaram em
105 partidas. Além disso, houveram 82 empates entre os

clubes.
Na última vez que se enfrentaram, deu Dragão. Há
pouco mais de um mês, o Rubro-Negro derrotou o rival,

FICHA
téCniCa
t
Atlético-GO x Goiás
Data: 8 de maio de 2022. Horário: 16h. Local: estádio antônio accioly, em Goiânia (Go). Árbitro: Wagner do nascimento Magalhães
(Fifa/rJ). Assistentes: Michael Correia (rJ) e thiago rosa de oliveira
(rJ). VAR: Pablo ramon Goncalves Pinheiro (rn)
Atlético-GO: luan Polli; Hayner
(édson Fernando), Wanderson,
ramon Menezes e arthur Henrique; baralhas, Marlon Freitas e Jorginho; Shaylon, Wellington rato
(Diego Churín) e léo Pereira.
Técnico: umberto louzer

DIVISOR DE ÁGUAS

Costa Rica-MS x
Grêmio Anápolis

O Grêmio Anápolis começou bem a competição
com uma vitória fora de
casa e busca voltar a vencer
novamente longe de seus
domínios. O time viaja para
enfrentar o Costa Rica-MS
no próximo domingo (8),
no estádio Laertão.
Vindo de dois resultados ruins dentro de casa,
no empate diante do Ceilândia e na derrota para o
Anápolis, o treinador Ariel
Mamede deve fazer mudanças na raposa para o
confronto contra o Costa
Rica. Ele pode ter novidades na equipe, entre muitos jogadores que não estrearam e que foram recentemente contratados e
regularizados, como os zagueiros Paulo César e Jordan, o volante Lucas Gonçalves e os atacantes Leonardo Silva e Lucas Doni.
Em quarto lugar, a vitó-

Goiás: tadeu; Diego, Sidnei,
Caetano (Da Silva), reynaldo e
Danilo barcelos; Fellipe bastos
(auremir), apodi e élvis; Dadá
belmonte e nicolas (Pedro
raúl).
Técnico: Jair Ventura

Rosiron Rodrigues / Goiás EC

Grêmio busca voltar a
vencer; Iporá visita Anápolis
de olho em primeira vitória
O Campeonato Brasileiro da Série D chega a
sua quarta rodada neste final de semana e com apenas um goiano entre os
quatro primeiros lugares
visando avançar de fase
na competição. O Grêmio
Anápolis quem ocupa a
posição, porém, precisa
vencer para seguir entre
os melhores do grupo 5.
Na outra partida, o clássico goiano acontece entre
Anápolis e Iporá. O loboguará ainda não venceu.

de virada, por 3 a 1, pelo
jogo de volta da final do Campeonato Goiano, sagrandose campeão estadual. (Especial para O Hoje)

ria deixaria a raposa colada
nos líderes do grupo, ultrapassando inclusive o Costa
Rica, terceiro lugar e adversário deste domingo.

Anápolis x Iporá

Mais um clássico goiano
na competição nacional. O
Tricolor vem de uma vitória
importante justamente em
um clássico e na última rodada diante do Grêmio, enquanto o Iporá acabou perdendo em casa para o Costa Rica e não venceu ainda
na competição. O confronto
acontece no próximo domingo (8), às 16 horas, no estádio Jonas Duarte.
O time de Luiz Carlos
Winck deve ser o mesmo
que venceu o último confronto, agora em busca da
segunda vitória seguida pensando em colar no pelotão
de cima, ficando entre os
quatro primeiros colocados.
O time tricolor pode ter a estreia do volante Lúcio Fernandes, recentemente regularizado pelo clube.
No lado do Iporá, o time
que chegou embalado do
Goiano, não mostrou ainda
na Série D. Foram três jogos,
sendo duas derrotas e um
empate. O time então busca
seus primeiros três pontos
fora de casa. O treinador Édson Silva deve fazer algumas mudanças em relação
ao time titular e com isso, o
atacante David pode iniciar o
confronto contra seu ex-clube. (Victor Pimenta, especial para O Hoje)

Treinador testou vários esquemas táticos visando os três pontos no clássico de domingo

Goiás enfrenta Atlético de olho
em sua primeira vitória na Série A
O cenário do Goiás para o
confronto diante do Atlético
Goianiense nesse próximo domingo (8) é o mesmo de dois
anos atrás, quando as equipes
se enfrentavam na Série A. O
time esmeraldino não havia
vencido na competição e agora pode ter a chance de seus
primeiros três pontos na casa
do adversário. O jogo acontece às 16 horas, no estádio Antônio Accioly.
É isso que a gente está buscando, é isso que a gente quer.
É um clássico e sabemos que
ele muda todas as coisas. Se a
gente tem essa oportunidades
e essas possibilidades, vamos
lá para tentar mudar nossa
história momentânea que não
é tão boa e com o resultado positivo lá dentro pode mudar
tudo durante até o final do
ano. Temos a semana, vamos
trabalhar bem, focar, chegar lá
e fazer um grande jogo, por-

que qualidade a equipe tem e
já mostrou isso na competição”, disse Apodi, autor de
um dos gols no último jogo.
No ambiente do Goiás é comum a semana de clássico ser
mais agitada e dessa vez não foi
diferente. No decorrer da semana, Jair Ventura perdeu
mais o atacante Luan, que após
alegar problemas pessoais, acabou rescindindo com o clube e
não faz mais parte dos planos
do time esmeraldino.
A princípio o treinador deve
manter o mesmo esquema que
utilizou no empate diante do
Atlético Mineiro, com três zagueiros, e apenas dois atacantes na frente. Porém, pode ter
mudanças em relação ao time
que começou jogando o último
jogo. Na defesa, Caetano que
acabou saindo mais cedo do
jogo, vem treinando a semana,
mas disputa sua posição com
Da Silva e Sidimar, esse ainda

não estreou. Sidnei foi ausência no treino de sexta, mas
treinou normalmente no sábado e está confirmado pro
clássico. Com Hugo fora, Danilo segue na lateral-esquerda.
No meio-campo, o treinador
ganhou a opção de Auremir,
que retornou aos treinamentos
normalmente, mas não terá
Caio Vinicius que segue em
transição, assim como Vinicius. Quem deve retornar ao
time titular é Fellipe Bastos, que
havia perdido sua posição para
Henrique Lordelo. No ataque,
segue a disputa entre Nicolas e
Pedro Raúl por uma vaga.
Atualmente, o Goiás está
há oito jogos sem vencer, sendo os quatro primeiros no
Brasileirão, acumulando dois
empates e duas derrotas. Com
dois pontos apenas, o time
ocupa a 18ª colocação da competição. (Victor Pimenta, especial para O Hoje)
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Roberto Corrêa/Vila Nova FC

No Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o Tigre bateu o Timbu por 2 a 0

Fim do jejum
Breno Modesto
Saiu a primeira vitória do
Vila Nova na Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando
no Estádio Onésio Brasileiro
Alvarenga, o time comandado pelo técnico Higo Magalhães derrotou o Náutico por
2 a 0, nestas sexta-feira (6),
pela sétima rodada da competição nacional.
Daniel Amorim e Pablo
Dyego fizeram os gols do primeiro triunfo colorado na Segundona. Com o resultado, o
Tigre foi aos sete pontos conquistados e deixou a zona de
rebaixamento para trás.

O jogo

Em busca de sua primeira
vitória na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vila Nova começou pressionando o Náutico. Porém, os comandados do
técnico Higo Magalhães não
conseguiam transformar o domínio na posse de bola em finalização. Tanto que a primeira chegada perigosa da
partida foi do Timbu. Na marca de oito minutos, Pedro Vitor

Vila Nova derrota o Náutico, no OBA,
e vence a primeira na Segundona
recebeu na área, limpou a
marcação e bateu de direita.
Sem muita força, o chute ficou
fácil para a defesa de Georgemy. No minuto seguinte, Léo
Passos fez um corta-luz para
Ewandro, que emendou o chute. Mais uma vez, o arqueiro vilanovense, sem dificuldades, ficou com ela.
Na primeira vez que chegou
com perigo, o Colorado foi letal.
Aos 21 minutos, Victor Andra-

de puxou contra-ataque pela
esquerda, deixou a marcação
pernambucana para trás, invadiu a área e tocou para o
meio da área. Djavan até conseguiu afastar, mas acabou
mandando para Daniel Amorim, que não desperdiçou e
mandou para o fundo das redes de Lucas Perri.
A resposta pernambucana
veio dois minutos depois, com
Jean Carlos. O camisa 10 apro-

veitou um espaço na intermediária, carregou e, dali mesmo,
resolveu arriscar. A finalização
passou muito próxima à meta
defendida por Georgemy. Porém, aos 27, o Tigre foi ataque
novamente e ampliou o marcador. Depois de cobrança de
lateral pela direita, a defesa do
Náutico parou e ficou apenas
olhando. Mais esperto, Pablo
Dyego se aproveitou da “cochilada” dos visitantes e não

FICHA
téCniCa
t
Vila Nova 2x0 Náutico
Data: 6 de maio de 2022. Horário: 19h. Local: estádio onésio brasileiro alvarenga, em Goiânia (Go).
Gols: Daniel amorim (21’1/t) e Pablo Dyego (27’/1t) - Vil. 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 (Moacir), rafael
Donato, renato e bruno Collaço; ralf (rafinha), arthur rezende e Matheuzinho (Pablo roberto); Pablo Dyego (Diego tavares), Daniel amorim (rubens)
e Victor andrade.
Técnico: Higo Magalhães

Náutico: lucas Perri; Hereda, bruno bispo, Camutanga e Júnior tavares; Djavan (ralph), richard Franco (Victor Ferraz) e Jean Carlos; ewandro (luis Phelipe), léo Passos (amarildo) e Pedro
Vitor (niltinho).
Técnico: roberto Fernandes

perdoou. Mandou para o gol,
fazendo o segundo.
Aos 40 minutos, o Estado
Onésio Brasileiro Alvarenga
quase viu um golaço de Matheuzinho. O camisa 7 percebeu
que o goleiro Lucas Perri estava adiantado e, do meio de
campo, tentou surpreender o
goleirão. A bola até passou
pelo arqueiro, mas parou no
lado de cima da rede. Por muito pouco, o meia-atacante não
fez um gol de placa. No último
lance da primeira etapa, o Timbu respondeu com Jean Carlos,
que arriscou mais uma de fora
da área e assustou Georgemy.
Na etapa final, o Colorado
voltou com tudo e quase chegou ao terceiro. Aos 12 minutos, Bruno Collaço chegou à linha de fundo e cruzou, na medida, para Pablo Dyego, que subiu e testou firme. A cabeçada
passou muito perto do pé da
trave e saiu de mansinho. Conforme o tempo avançava, o Tigre administrava o resultado.
Chegava, mas não incomodava
o goleiro Lucas Perri. Do mesmo jeito, o Náutico.(Especial
para O Hoje)
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Chuvas de meteoros e eclipse lunar
marcam o céu noturno de Goiás
No próximo dia 16, ocorre o Eclipse Lunar, que irá durar das 00h30 às 01h54
Pedro Pinheiro

Daniell Alves
Os eventos astronômicos deste
ano serão marcados por diversos fenômenos, que poderão ser vistos a
olho nu, conforme aponta o Observatório Nacional de Astronomia.
Este mês, que está no pico da chuva
de meteoros, terá Eclipse Lunar no
próximo dia 16. Já no dia 31, haverá
tempestade de meteoros, de acordo
com o astrônomo e diretor da Instituição Astronômica Plêiades do Sul,
Ary Martins Magalhães.
O eclipse lunar total será visível
nas Américas do Norte e do Sul, Europa, África, e partes da Ásia. O espetáculo também poderá ser assistido no Brasil. O eclipse total durará
das 00h30 às 01h54, mas a Lua também será parcialmente eclipsada
entre 23:28 e 02:55.
Já a primeira SuperLua do ano
será em junho, pouco antes do Solstício de inverno (o dia mais curto do
ano; não que você sentirá alguma diferença real em sua percepção de
tempo). Trata-se de uma Lua Cheia
que ocorre quando nosso satélite natural está em seu ponto orbital mais
próximo da Terra. Isso pode aumentar sutilmente seu diâmetro e brilho.
O astrônomo ressalta que a astronomia é de extrema importância,
uma vez que divulga a ciência e
promove a descoberta nas pessoas.
“Muitas sequer sabiam dessa paixão
pela astronomia. É um lazer bastante
saudável, tem o aspecto didático,
de descoberta e recreativo”, aponta.
Atualmente, a Plêiades do Sul realiza diversas ações em Goiânia voltadas à astronomia. Uma delas é o telescópio cultural. “Levamos os equipamentos para que o público possa
ter o contato mais próximo no céu.
Nessas atividades tem momentos recreativos apontamentos para a lua e
de alguns planetas”, informa. O objetivo também é incentivar o monitoramento de objetos potencialmente perigosos, como os asteroides.

O astrônomo Ary ressalta que a
astronomia é de extrema
importância, já que divulga a
ciência e promove a descoberta
nas pessoas

no centro-oeste supertelescópio.
A Star Party juntamente com o
Instituto Gunstar Team de Astronomia Cultural estão na missão de trazer a imensidão e a grandeza da astronomia para o Estado de Goiás. Um
dos organizadores, astrônomo cultural Cleyton dos Santos, avalia que
as ações têm o intuito de discutir astronomia em Goiás e trocar experiências. “Queremos tirar as discussões de ciência e astronomia do
campo acadêmico e trazer as temáticas para a população que deseja se
informar sobre eventos astronômicos", pontua.
Os profissionais disponibilizaram
telescópios na esplanada do CCON
para quem quiser observar - e admirar mais de perto a lua. Além da observação da lua, as pessoas puderam
ter acesso a projeções espaciais nos
prédios modernistas que compõem o
CCON. Serão apresentadas exposições com peças de robótica e o maior
acervo de meteoritos do Centro-Oeste. “Tivemos que dar uma pausa nos
projetos presenciais por conta da
pandemia, mas a Global Star Party
marca o início da nossa retomada em
Goiás”, afirma Cleyton.
Desde 2010, o Instituto tem promovido observações coletivas das
constelações, da lua, sol e de outros
planetas, como Vênus, que servem
como foco para pesquisas e investigações. O grupo reúne hoje mais de
40 interessados e ainda promove
uma espécie de telescópio itinerante e gratuito, com observação das estrelas em diferentes pontos da capital, como na Praça do Sol, Praça Cívica, no Planetário da Universidade
Federal de Goiás (UFG) e em outras
cidades, como Goiás ou Alto Paraíso.
"Todos que participam têm em comum a paixão pelos mistérios do espaço e a preservação da aventura
ecológica", reitera.

Fenômenos

Em julho, ocorre mais uma Superlua, prevista para o dia 13. De
acordo com o Observatório, quando
a Lua está a cerca de 363.300 km de
distância da Terra, já podemos dizer
que há uma Superlua no céu noturno. O evento não é exatamente
raro, porém neste acontecerá apenas duas vezes.
Já em agosto, acontece a chuva de
meteoros Perseidas. Estas podem
oferecer 100 meteoros por hora. A
chuva é causada por grãos minúsculos deixados pelo cometa
109P/Swift-Tuttle em suas passagens
perto do Sol, trará meteoros com velocidade de até 60 km/s e rastros que
duram alguns segundos.

Global Star Party

No último mês, em busca de instigar o interesse e apreço pela Astronomia na população goiana, a
Global Star Party promoveu um
evento na Capital. A ação conciliou
aprendizagem, música, arte e diversão. Diversos palestrantes científicos falaram sobre astronomia,
além da presença do projeto de robótica da universidade UNI GOYASES e a maior coleção de meteoritos

Planetário da UFG segue fechado desde 2020
Desde março de 2020, por conta
da pandemia de COVID-19, o Planetário Juan Bernardino Marques Barrio da UFG interrompeu temporariamente as atividades presenciais de
atendimento ao público até que seja
novamente seguro de nos encontrarmos fisicamente. Isto porque a
sala de projeção do céu estrelado do
planetário é um ambiente escuro,
completamente fechado e sem re-

novação de ar. Mesmo com a queda
nos casos de Covid-19, o Planetário
ainda não reabriu para o público.
O local é um complemento importante para o ensino formal realizado nas escolas. É considerado a
porta de entrada para o público ter
acesso ao conhecimento científico,
conforme aponta Rafael Miloni, professor de Astronomia do Instituto de
Estudos Socioambientais (IESA/UFG)

e diretor do Planetário.
Ele destaca que a astronomia é
uma das ciências mais cativantes
que existe e desperta atenção de
pessoas de todas as idades. “A partir
desse tema, o Planetário consegue
contribuir com a alfabetização científica da sociedade”, conta ele. O local é administrado pela UFG, e está localizado no Parque Mutirama, área
da Prefeitura de Goiânia.

Ao longo de 50 anos, o Planetário
tem sido um local que compartilha conhecimentos sobre a Astronomia e
desperta um profundo encantamento
em crianças, jovens e adultos. Estimase que cerca de um milhão de pessoas,
especialmente estudantes do ensino básico, já acompanharam os vários programas sobre viagens cósmicas, galáxias, estrelas e planetas no nosso Sistema Solar. (Especial para O Hoje)
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Plano de Saúde pode ter reajuste
acima de 16%, o maior em 21 anos

Reprodução

Projeção é da
FenaSaúde, que
considera a
variação das
despesas por faixa
etária e o impacto
da alta da inflação
Ítallo Antkiewicz
O reajuste dos planos de
saúde individuais pode bater recorde e chegar a 16,3%
neste ano, de acordo com projeções do setor. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é a responsável por
determinar os percentuais de
reajuste dos planos individuais todos os anos. O maior
percentual autorizado até
hoje foi de 13,57% em 2016.
A Federação Nacional de
Saúde Suplementar (FenaSaúde) projeta que o aumento realmente seja de 16,3%. A
entidade diz que o cálculo
considera a variação das despesas assistenciais, a variação por faixa etária, a eficiência da operadora e a inflação do período.
Devido a pandemia, a ANS
suspendeu em setembro de
2020 a cobrança do reajuste
anual dos planos de saúde até
o fim do ano. A decisão aliviou
o bolso de mais de 25,5 milhões de brasileiros em um
período tomado por infecções
pelo novo coronavírus.
Meses depois, o órgão definiu que os planos de saúde
individuais ou familiares teriam percentual de reajuste
negativo de maio de 2021 até
abril deste ano. O índice negativo de 8,19% refletiu a queda das despesas assistenciais
ocorrida no setor.
Agora, com o aumento no
preço de diversos itens, como
medicamentos e insumos médicos, a retomada de procedimentos eletivos e o impacto de tratamentos de pacientes com Covid, além da in-

Aumento de custos e maior procura, após pandemia favorecem aumento
corporação de novas coberturas obrigatórias, os planos
de saúde este ano devem ter
reajustes maiores.
A ANS por meio de nota,
explica que, a alta da inflação
impacta diretamente o reajuste, de acordo com a FenaSaúde, como o preço de medicamentos e insumos médicos. "Ainda assim, no acumulado dos últimos dois anos, o
IPCA passou de 16% e o reajuste de medicamentos, 22%,
frente a 6,22% dos planos de
saúde individuais, se confirmadas as projeções de reajuste para 2022, e considerando o reajuste negativo de
8,19%, em 2021", afirma.
A FenaSaúde também ressaltou o efeito da inflação nos
diversos setores da atividade
econômica brasileira, incluindo o mercado de planos
de saúde, para o provável aumento recorde da cobertura
este ano. "O aumento de itens
diversos, como o preço de
medicamentos e insumos médicos, a forte retomada dos
procedimentos eletivos, o im-

pacto de tratamentos de covid
longa e a incorporação de novas coberturas obrigatórias
aos planos de saúde, como
medicamentos e procedimentos, impactam diretamente no reajuste", afirma
trecho da nota.

Idade do usuário
deixa mais caro

O reajuste anual atinge todos os consumidores dos planos, mas existe mais um: o
por faixa etária, que é aplicado aos consumidores de
acordo com a idade. Quanto
mais velhos, maior o custo do
plano de saúde.
Existe uma discussão sobre a mudança da forma
como o reajuste é aplicado aos
planos individuais. As empresas do setor afirmam que
o cálculo atual não reflete a
variação real de preços.
O presidente da ANS, Paulo Roberto Rebello Filho, pretende colocar a questão da revisão do reajuste como prioridade na agenda regulatória da agência. "Não estou di-

zendo que o aumento será livre. Mas, se esse é um ponto
que trava a oferta no mercado, a ANS tem que estar aberta à discussão”, afirma.

periodicamente para fazer essas revisões, ajuda na saúde financeira também”, finaliza.

Consumidor não negocia

O advogado especialista
em direito na saúde, Eduardo
Polly ressalta que a pandemia
provocou o contraste de alta
na demanda por atendimentos emergenciais e redução na
procura pelos eletivos.
“O setor absorveu o impacto dos custos médicos e da inflação nesse período. O reajuste
negativo de 2021 refletiu uma
utilização anormalmente baixa
dos planos de saúde em 2020,
quando muitos procedimentos eletivos foram adiados na
primeira onda da Covid-19 no
Brasil. Por outro lado, como as
despesas médicas dispararam
em 2021, o que reflete no aumento de preço para o ciclo de
2022, já existem estudos financeiros que preveem um
aumento de até 15%, que pode
ultrapassar o maior percentual já aplicado de 13,57%, em
2017”, afirma Polly.

O professor e Mestre em
Economia, Luiz Carlos Ongaratto, esclarece que o aumento dos planos de saúde segue uma regulamentação própria e o consumidor não possui margem para negociação.
“O mesmo segue para o reajuste do preço de medicamentos, o qual ocorre anualmente, corrigindo pelo menos
os custos da inflação, câmbio
e outros”, informa.
Segundo o especialista, o
ideal para alguém com a renda
comprometida e altos gastos
com saúde é rever os planos e
preços, pesquisar os custos
com outros concorrentes. “Sobre medicamentos é buscar
opções na farmácia popular,
rever prescrições com os médicos, revisar medicamentos
mais baratos, genéricos e outros. É importante consultar

Custos durante
a pandemia

Planos sobem como nunca
Praticamente nenhum setor escapa dos aumentos que
se refletem na inflação. De
acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), oito de cada 10
itens pesquisados para a formação do índice oficial apresentaram aumento em abril.
Só que a partir deste mês um
poderoso componente começa a entrar nessa conta. Os novos valores dos preços dos
planos de saúde empresariais
estão sendo anunciados. E sobem como nunca.
A Associação Brasileira de
Planos de Saúde e a Federação Nacional de Saúde Suplementar calculam em cerca
de 16% o reajuste médio. Se a
previsão se confirmar, será o
maior aumento da história.
Isso ocorre após um grande
alívio nas despesas das operadoras durante a pandemia.
Os planos individuais e familiares, os únicos que têm os
valores regulados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e que representam a menor fatia do mercado, chegaram a ter um reajuste negativo. Agora, também devem subir às alturas,
seguindo a mesma tendência dos planos coletivos.

Procedimentos eletivos

Segundo o IESS, até fevereiro de 2021, a variação de
custos estava negativa em
1,7%, “refletindo a opção dos
beneficiários em adiarem procedimentos e consultas devido à pandemia”. No segundo
trimestre de 2021, houve aumento da despesa per capita
para serviços ambulatoriais
(23,3%), exames (20,8%) e internação (20,0%).
A Federação Nacional de
Saúde Suplementar (FenaSaúde) diz que, além da alta
da inflação, aumento das
ocorrências e forte retomada
dos procedimentos eletivos,
são esperados ainda os impactos de tratamentos da Covid longa, que, segundo a
OMS, atinge 10% a 20% dos
que contraíram a doença, o
que corresponde até seis milhões de pessoas no Brasil.
Para a coordenadora do
programa de Saúde do Instituto de Defesa do Consumidor
(Idec), Ana Carolina Navarrete, as projeções do mercado
não refletem dados de utilização dos planos de saúde
pelos usuários, a chamada sinistralidade (percentual que
representa o custo de prestação de assistência sobre o to-

permaneceu inferior ao observado no mesmo período de
2019, de 75% a 77%. O índice
aumentou no segundo trimestre, chegando a 82%, mas
ainda em patamar similar ao
período pré-pandemia, também de 82%.
A ANS informou que o percentual máximo de reajuste
se baseia principalmente na
variação das despesas assistenciais nos dois anos anteriores à divulgação do índice.
Os dados são enviados à ANS
pelas próprias operadoras.
Segundo a agência, “não há
uma data definida para divulgação do índice”.

Além da alta da
inﬂação, aumento
das ocorrências
foram os principais
motivos

tal arrecadado), medida pela
própria ANS.
“Os percentuais projetados
não fazem sentido, não condi-

zem com a realidade e contradizem as informações divulgadas pela própria ANS. A variação de despesas médicas
aumentou, mas não atingiu
patamares anteriores à pandemia. O reajuste deste ano
não pode servir para recuperar a redução que houve no
ano passado. É preciso analisar
o comportamento dos custos e
fazer a projeção”, afirma.
Em junho de 2021, a agência publicou um estudo que
mostrou que a sinistralidade
do primeiro trimestre de 2021

Mais clientes

Em um ano, houve crescimento de 1,459 milhão no número de beneficiários dos planos de saúde, 3,06% maior
que em fevereiro de 2021.
Hoje, são 49 milhões de usuários. Mas somente 8,9 milhões
são de planos individuais, menos de 20%; o restante é empresarial, os mais numerosos
(40 milhões), ou por adesão.
Nos empresariais e coletivos por adesão, o reajuste é negociado livremente, sem obedecer ao teto fixado pela ANS.
(Especial para O Hoje)
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A cada cinco mulheres uma
desenvolve depressão pós-parto
Fotos: Arquivo pessoal

Até 70% das
brasileiras relatam
sintomas de
ansiedade e/ou
depressão durante
a gravidez
Sabrina Vilela
O período de gestão potencializa o risco de adoecimento psíquico e pode provocar doenças como ansiedade, depressão e estresse. No
Brasil, 7 a cada 10 mulheres
relatam sintomas semelhantes
durante a gravidez, segundo
dados levantados pela campanha Maio Fruta-cor. Em sua
primeira gestão, aos 28 anos,
Maysa Maneira Bittar Bessa
teve depressão pós-parto e a
experiência levou ela a se especializar na psicologia perinatal e parental com o objetivo de ajudar mulheres com situação parecida com a dela.
“Até ser mãe só tinha ouvido falar que a maternidade
era cor de rosa, mas quando
me tornei mãe percebi que
ela tem todas as cores. Que
tem momentos que predomina o rosa, em outro cinza,
em outros o amarelo. E quanto mais nos conhecemos e conhecemos nossos filhos, mais
conseguimos vivenciar a maternidade de uma forma leve
e saudável”, conta ela 10 anos
após o primeiro filho.
Com o alto risco do adoecimento psicológico, é importante que as gestantes façam um acompanhamento
pré-natal psicológico ao longo da gestão, além do cuidado físico para ela e o bebê, explica a psicóloga.
Além do acompanhamento profissional, o apoio e acolhimento familiar são etapas
fundamentais para os cuidados com a saúde física e mental. “Eu tive depressão pós-

Maysa Bittar teve depressão pós-parto na primeira
gestação e atualmente é psicóloga perinatal e parental
parto no nascimento da minha primeira filha, não conheci o Pré-natal Psicológico
, então não fiz nenhum trabalho preventivo. Tinha muitas idealizações da gestação,
da amamentação, da maternidade e muitas eram irreais.
Quem me auxiliou bastante
foi meu marido, pais, irmãos,
cunhadas, sogros e amigos.
Aceitar o que estava vivendo
e sentindo não foi nada fácil,
mas crucial para aceitar o
tratamento”, relembra.

Preparação e expectativa
maternidade

Mesmo com a preparação
e uma rede de apoio para os
nove meses, muitos desafios
e contratempos podem ser
enfrentados pelas gestantes.

Karina Fernanda da Silva, 35,
é reflexoterapeuta e tinha a
expectativa que tudo saísse
conforme o planejado. "Eu
tinha me preparado tanto e tinha feito tudo para evitar
possíveis problemas como
por exemplo a depressão pósparto”, relata.
A amamentação foi o primeiro grande desafio de Karina após o nascimento de Valentina. “Eu não tinha muito
bico no seio então me machucou muito. Tiveram dias que
sangravam e todos os dias eu
chorava muito porque a dor
era muito grande. Só que eu tinha me preparado para amamentar então eu não desisti”.
No período de pós-parto
ela teve hemorragia, que desencadeou uma anemia e a

Atualmente a filha de Karina está com 6 anos. Ela ainda
se cuida, faz terapia e ainda toma uma medicação
impediu de cuidar sozinha
da filha. “Novamente precisei
de apoio. Como o parto foi natural eu tive hemorróidas,
então eu amamentava em pé
nos primeiros dias. Depois
de umas semanas eu tive
mastite. E essas coisinhas começaram a me perturbar. Me
deixando triste porque eu
idealizei e planejei tudo e ver
as coisas saindo do meu controle me deixava muito ansiosa”, relembra.
Karina conta que essas situações ajudaram ela a ter
uma visão melhor sobre a maternidade. “Tudo isso me mostrou como a depressão é algo
de dentro. Porque por vezes eu
via o externo indo muito bem,
mas por dentro eu estava destruída e ver que eu não en-

contrava no externo a razão
daquela sensação interna isso
me deixava pior porque pensava que não estava sendo
grata e aproveitando aquele
momento”. As pessoas que
ajudaram Karina nesses momentos difíceis a fizeram ver
que ela precisava de ajuda.
Atualmente a filha dela, a
Valentina, está com 6 anos, ela
ainda se cuida, faz terapia e
ainda toma uma medicação.
Mas, Karina deixa claro que a
maternidade foi algo maravilhoso na vida dela mesmo com
os imprevistos. “A minha gestação foi super tranquila e perfeita com alimentação saudável, engordei dentro do esperado médico, tudo estava perfeito para a chegada tão esperada da minha Valentina”.

Impactos que a falta de cuidado pode causar
O Maio Furta-Cor é uma
campanha que visa sensibilizar a população para a causa
da saúde mental materna.O
objetivo é realizar ações de
conscientização ao longo de
todo o mês de maio, época em
que celebramos nacionalmente o mês das mães. O projeto está sendo realizado pelo
segundo ano consecutivo. As
idealizadoras do projeto afirmam que “o Furta-cor é a cor
da maternidade, cuja tonalidade se altera conforme a luz
que recebe. A maternidade
tem cores: preta, branca, amarela, indígena. As cores da
maternidade não se anulam,
não são iguais nem formam
uma cor só. Suas cores são
suas diferenças na igualdade
do direito de ser mãe”.
A representante do projeto
em Goiás e médica psiquiatra,
Dra. Lisa Pena Bueno de Moura atua na área de perinatalidade. Ela conta que a campanha surgiu em 2021 com a
meta de mostrar o cenário
das mães durante a pandemia “famílias desintegradas
por perdas, um ano com escolas e creches fechadas, mães
vivendo jornadas triplas em
suas casas, expostas ao crescente número de violência doméstica e feminicídios. Consequentemente e infelizmen-

te favoreceu o aumento significativo do adoecimento materno, com casos de ansiedade,
depressão e comportamento
suicida”, explica a especialista.
A dra. Lisa Pena acredita
que é essencial trazer a discussão de saúde mental das
mães para a sociedade atual, já
que a realidade mostrada é
bem diferente. “Estudos mais
recentes apontam que o período perinatal (ciclo que vai
da concepção ao pós-parto) é
a fase da vida da mulher de
maior prevalência de transtornos mentais. Veja que ainda hoje a visão romantizada
da maternidade é propagada,
com os rótulos de “super mãe”
e “mulher maravilha”, além de
falas como “ser mãe é padecer
no paraíso”. Na verdade, esse
estereótipo esconde uma mulher sobrecarregada, frustrada
e cansada. Não lhe é dado o direito social de compartilhar
“em voz alta” sobre as dificuldades e sofrimentos da maternidade, pois “que tipo de
mãe você seria?” questiona.
No dia 15 deste mês, espalhadas pelo Brasil, às 9 h, acontecerá uma marcha pela saúde
mental materna.
Os impactos da saúde mental no geral são carregados por
uma vida toda se não tiverem
o devido cuidado. A Terapeuta

Sistêmica, Dayane Melo atende
muitas mães que passam por
dificuldades de aceitação na
maternidade.“As principais
queixas são: tristeza, depressão, não conseguir amar verdadeiramente o filho, se sentir
incapaz, sem paciência”.
Ela também explica que se
não tratar a saúde mental materna o filho pode também
sentir os impactos a longo prazo. “Uma saúde mental materna que não for bem cuidada pode gerar na criança rejeição na vida adulta, sentimento de abandono, agressividade, falta de socialização, dificuldade em relacionamento
e vários outros problemas”. A
terapeuta explica que isso
acontece pelo fato da mãe ser
o primeiro amor na vida de
uma criança e se ela não estiver bem gera na crianças também a primeira decepção.
Dayane Melo fala que o
ideal é trabalhar a mente antes
de engravidar. “Tem que pensar: O problema não é o filho,
o problema sou eu. Eu trago
algo relacionado a minha infância que eu preciso trabalhar
para que eu consiga ser mãe.
Então, o meu alerta é: se trabalhe antes de ser mãe. Se
não conseguiu antes, faça isso
agora”, orienta a profissional.
(Especial para O Hoje)

Dra. Lisa Pena acredita que é essencial trazer a discussão de saúde mental materna
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Explosão destrói hotel
do século XIX em Havana
Presidente cubano
descartou que
causa tenha sido
uma bomba
Uma forte explosão atingiu
um conhecido hotel no centro
de Havana nesta sexta-feira
(6), destruindo vários andares
nas laterais do prédio e matando pelo menos quatro pessoas, afirmaram testemunhas
e a imprensa estatal cubana.
O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, falando da
cena do desastre em transmissão da televisão cubana,
disse que a explosão no Hotel
Saratoga não foi causada por
uma bomba, acrescentando
que um vazamento de gás parece ser a causa mais provável.
O canal estatal de televisão
disse que a explosão deixou
quatro pessoas mortas e várias outras feridas.
Fotos do jornal oficial do
Partido Comunista, o Granma,
mostram imagens do prédio
do hotel, de vários andares,
com as paredes derrubadas
pela explosão.
Uma testemunha viu fumaça e chamas vindas do edifício. Policiais e equipes de resgate correram para a cena, isolando pontos importantes e

Em torno de 30 pessoas ficaram feridas e foram hospitalizadas. Investigações iniciais apontam que houve vazamento de gás
prédios na região, incluindo o
edifício histórico do Capitólio.
Uma foto da cena mostrou
o que parecia ser pelo menos
um corpo coberto com um
tecido branco no local.
Na região, ambulâncias
foram vistas chegando a um

hospital na cidade antiga de
Havana, cercadas por médicos, enfermeiras, policiais e
nuitos curiosos.
O hotel em estilo neoclássico foi remodelado por uma
empresa britânica após a queda da União Soviética, e era

mantinha suas cinco estrelas.

Iria ser reaberto

O hotel estava pronto para
sua reabertura pós-pandêmica, que aconteceria em quatro
dias, segundo sua página do
Facebook. (ABr)

EUROPA

MISSÃO DE 6 MESES

Cápsula da SpaceX retorna
com quatro astronautas
A terceira equipe de astronautas de longa duração,
lançada pela SpaceX para a Estação Espacial Internacional
(ISS), retornou com segurança
à Terra nesta sexta-feira (6),
chegando ao Golfo do México,
na Flórida, para encerrar meses de pesquisas orbitais que
vão desde pimentas cultivadas
no espaço a robôs.
A cápsula SpaceX Crew
Dragon apelidada de Endurance, transportando três astronautas da agência espacial
norte-americana, a Nasa, e
um colega de tripulação alemão, da Agência Espacial Europeia (ESA), pousou de paraquedas em mares calmos na
escuridão ao concluir um voo
autônomo de mais de 23 horas
a partir da ISS.
O vídeo da câmera térmica
da chegada, por volta das 1h45
(horário de Brasília), foi transmitido ao vivo por um webcast conjunto Nasa-SpaceX.
A tripulação da Endurance,
que começou sua permanência em órbita em 11 de no-

considerado o local procurado
por autoridades governamentais e celebridades em visita à ilha por muitos anos.
Mais recentemente, o Saratoga havia perdido um pouco de
seu brilho com a abertura de
novos hotéis em Havana, mas

Desembarque foi no Golfo do México, na Flórida
vembro, incluía o veterano
de voos espaciais norte-americano Tom Marshburn, de
61 anos, e três astronautas
iniciantes: Raja Chari, 44, e
Kayla Barron, 34, da Nasa,
além do alemão Matthias
Maurer, 52. Chari podia ser
ouvido no rádio graças ao
controle da missão momentos

após a queda.
Em menos de uma hora, a
Crew Dragon, queimada pelo
calor, foi içada para uma embarcação de recuperação, antes que a escotilha lateral da
cápsula fosse aberta e os quatro astronautas fossem ajudados um a um a descer. A operação durou seis meses. (ABr)

Alemanha vai
enviar sete obuses
autopropulsados
à Ucrânia
A ministra da Defesa
da Alemanha, Christine
Lambrecht, anunciou
nesta sexta-feira (06/05)
que o país enviará ao menos sete obuses blindados
autopropulsados 2000 ao
exército ucraniano. Por
isso, a Alemanha deve começar já na próxima semana o treinamento de
militares para uso do
equipamento. O anúncio
ocorreu durante visita de
Lambrecht à Eslováquia,
onde ela se encontrou
com soldados alemães
deslocados nas fronteiras orientais da Otan.
O treinamento dos militares ucranianos vai
ocorrer em Idar-Oberstein, no estado da Renânia-Palatinado, em cooperação com a Holanda.
Inicialmente, a Ucrânia
enviará 20 soldados, to-

dos com experiência com
os equipamentos, segundo informações da emissora pública alemã ARD.
O obus autopropulsado
2000 é um sistema de artilharia que se assemelha
a um tanque. Ele contém
um canhão que pode disparar projéteis e alcançar
alvos a até 40 quilômetros de distância, segundo
os militares alemães.

Conceito

A Bundeswehr (Forças Armadas alemãs)
conceitua o equipamento
como uma das peças de
artilharia mais modernas do mundo. Além do
longo alcance, uma das
características dessa
arma é a precisão: até
seis cartuchos podem ser
disparados simultaneamente pela tripulação.

ANISTIA INTERNACIONAL

Relatório atribui crimes de guerra à Rússia
A organização não governamental (ONG) Anistia Internacional divulgou nesta
sexta-feira (6) as conclusões
de “extensa investigação” feita na região de Kiev. Os dados
reforçam o coro internacional
de acusações de crimes de
guerra atribuídas às tropas
russas. A organização de defesa dos direitos humanos

afirma ter documentado “ataques aéreos ilegais em Borodyanka”, além de “execuções
extrajudiciais” em localidades como Bucha, Andriivka,
Zdvyzhivka e Vorzel.
O relatório da Anistia Internacional – intitulado Ele
não vai voltar: crimes de guerra nas áreas do noroeste do
Oblast de Kiev - é baseado em

dezenas de entrevistas feitas
na área e em “revisão extensa
de provas materiais”.
A delegação da Organização
não governamental enviada à
Ucrânia foi liderada pela secretária-geral da organização.
Foram ouvidos sobreviventes,
familiares de vítimas e autoridades ucranianas.
“O padrão de crimes co-

metidos por forças russas que
documentamos inclui ataques
ilegais e mortes deliberadas de
civis”, afirmou Agnès Callamard, em entrevista.
“Estivemos com famílias
cujos entes queridos foram
mortos em ataques horríveis
e cujas vidas mudaram para
sempre por causa da invasão
russa. Apoiamos sua exigência

de justiça e apelamos às autoridades ucranianas, ao Tribunal Penal Internacional e a
outros para que garantam a
preservação de provas que
possam suportar futuras acusações de crimes de guerra”,
acrescenta. “É vital que todos
os responsáveis, incluindo o
topo da cadeia de comando,
sejam levados à Justiça”. (ABr)
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Essência
Sucesso
dentro e fora
dos holofotes:
Adhemar
Rocha no
‘Papo Xadrez’

Fotos: Arquivo pessoal

Adhemar viaja
todo o país como
preparador vocal

O preparador vocal das estrelas se lança também
como cantor e se consolida no mercado
Guilherme de Andrade

além de sempre estar junto de
sua família”, Felipe conta de
uma de suas curiosidades para
o próximo encontro: “Quero saber como tudo isso se mantém”. Na sequência ele finaliza
dizendo que seu “maior desejo é entender o que motiva
Adhemar Rocha”.

O ‘Papo Xadrez’ chega a
sua 12° edição com o cantor
gospel, produtor musical e
preparador vocal Adhemar
Rocha. Na transmissão que
acontece ao vivo na próxima
segunda-feira (09) no canal
Youtube Papo Xadrez, o convidado conta desde sua juventude em Maurilândia, no
interior de Goiás, até alcançar
os grandes palcos que seu trabalho já ocupou: por exemplo
sua participação em programas como Domingão do Faustão e Encontro com Fátima. De
sua vida pessoal até a carreira profissional, nada fica de
fora do próximo episódio.
Adhemar Rocha se consolidou nos últimos anos, também, como cantor. Em 2020 ele
lançou seu álbum gospel com
oito faixas inéditas e, acompanhando esse lançamento, veio
o DVD com clipes feitos no
topo do Edifício Orion, em
Goiânia. Além disso, Adhemar
ostenta em seu canal Youtube
canções autorais com a participação de artistas de renome
em todo o país como Naiara
Azevedo, Israel Novaes, Léo
Santana e Gabriel Diniz.
Complementando sua carreira no mundo da música, temos também atuação de destaque de Adhemar enquanto
preparador vocal. Trabalhando
com nomes como Zé Neto e
Cristiano, Lucas Lucco, Maiara
e Maraísa, Luan Santana e Murilo Huff, o coach vocal consolida sua carreira também atrás
dos palcos. Adhemar consegue vender palestras em todo
o país explorando esse segmento de sua carreira.

Nos últimos episódios

Cenas do DVD
“Adhemar” no
topo do edifício
Orion, em
Goiânia

A expectativa para
o próximo episódio

Conversando com Yago Sales, um dos apresentadores,
conseguimos entender a postura adotada pela produção
do ‘Papo Xadrez’: “Trazer Adhemar Rocha para o podcast é
dar sequência a uma série de
encontros com pessoas de importância para distintas áreas
profissionais”. O apresentador explica que proporcionar
encontros ecléticos que geram conversas profundas e
envolventes é a prioridade da
equipe ‘O Hoje’.

Além de cantor, Adhemar também é instrumentista
“Além de sua carreira altamente bem produzida enquanto cantor gospel, Adhemar traz em seu currículo de
preparador vocal muitos nomes de peso”, explica Yago que
na sequência diz: “Saber como
se entrelaçam e se influenciam
essas duas carreiras já conso-

lidadas é um dos meus maiores
interesses no encontro da próxima segunda”. Prometendo
ser incisivo, mas sempre respeitoso, o apresentador deixa
claro que não existem pontos
que não vão ser mencionados.
Falando com Felipe Cardoso, outro apresentador do pod-

cast, entendemos que o intuito
da conversa é conhecer não
apenas a vida profissional, mas
também, a trajetória pessoal do
convidado. “Por fora já sabemos que Adhemar é cantor,
produtor, instrumentista, pai,
marido, e muitas outras coisas… O nosso objetivo é saber
como tudo isso se relaciona e
compõe sua vida no cotidiano”,
finaliza Felipe prometendo
uma imersão na realidade do
próximo convidado.
“Vemos nas redes sociais
de Adhemar que ele é um homem de muita versatilidade:
enquanto lança seu álbum solo,
segue de perto na preparação
vocal de grandes artistas como
Murilo Huff e Naiara Azevedo,

Com o cantor, produtor e
preparador vocal Adhemar Rocha, o ‘Papo Xadrez’ alcança
sua décima segunda edição,
mas até aqui muitos encontros já aconteceram. Os apresentadores Felipe e Yago já estiveram de frente com personalidades do mundo da produção, da composição, da
moda e do humor. Todas as segundas-feiras às 19 horas, uma
nova transmissão acontece ao
vivo no canal Youtube Papo Xadrez, e cortes desse episódio alimentam as redes do podcast ao
longo da semana.
Na última edição, os estúdios do jornal ‘O Hoje’ receberam o rapper Donato no Relato e o produtor musical Chriss
Paiva. Durante o bate-papo
Chriss e Donato contaram de
seus trabalhos juntos e de seus
projetos individuais. Conhecemos as origens do rapper e
como isso influenciou sua carreira na música, e também, falando com Chriss, vemos como
Donato encarna suas múltiplas vivências naquilo que produz. A música que vem das periferias de Goiânia se complementa com as vivências que ele
traz de Paris e nos mostram resultado único.
No décimo episódio do
‘Papo Xadrez’, os apresentadores conversaram com dois
grandes compositores da música sertaneja do país, Matheus DiPádua e Edu Moura.
Nos estúdios do jornal ‘O
Hoje’, os responsáveis por
grandes sucessos como ‘Graveto’ de Marília Mendonça,
‘GPS’ de Maiara e Maraísa e
‘Gaiola’ de Henrique e Juliano,
cantaram algumas de suas
músicas já consagradas e ainda revelaram produções inéditas. Matheus e Edu mostraram em primeira mão para o
‘Papo Xadrez’ trechos das canções ‘Rua 10’ e ‘Dublê’ que
ainda estão para ser lançadas.
(Especial para O Hoje)
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Encontros e desencontros
Em narrativa intimista, o autor best-seller reflete sobre
o comportamento humano em trama permeada de
crises de identidade, indecisões, acertos e desacertos

Thaisa Santoth foi quem conduziu os estudos sobre os chakras

Sensível ao
seu tempo
Experiências artísticas durante a
pandemia se transformou em arte que
agora é apresentada para o público
Lanna Oliveira
Dois anos de experiências diversas e desafiadoras
no mundo da arte deixaram marcas e algumas promissoras. Por meio dos ensaios virtuais promovidos
durante a pandemia pela
Cia. Arte na Contramão,
surgiu o espetáculo teatral
‘Insipra’. Ele é apresentado
neste sábado (7), às 20h no
canal youtube.com/CiaCorponaContramão. O solo
encenado pela atriz do grupo Thaisa Santoth integra o
Projeto Sombras, que oferece ao público seis solos,
no total, criados a partir do
estudo dos sete chakras
pela companhia.
A apresentação de ‘Inspira’ integra o Projeto Sombras, que reúne seis solos
criados a partir de um processo de estudos de chakras
(centros energéticos distribuídos ao longo do corpo).
Trata-se do resultado de
um ano de processo criativo que envolveu muita arte
circense, dança e teatro,
mas também um olhar
para as próprias emoções.
O que tornou os espetáculos em obras sensíveis à
sua época. As apresentações integram uma extensa
agenda comemorativa aos
30 anos da companhia.
O solo teve sua estreia
presencial em 2021, quando foi apresentado para
uma pessoa a cada sessão,
que ficava isolada dentro
de uma cabine. O espetáculo fala sobre uma mulher que, no Réveillon de
2020, faz a tradicional lista
de desejos e expectativas
para o ano que se inicia.

Ela faz seus rituais de Ano
Novo, abre um jogo de tarot e estabelece suas metas
para 2020. Com o início da
pandemia de Covid-19 ela
vê suas expectativas serem
derrubadas, uma a uma.
Suas previsões se realizam,
mas não exatamente da
forma que ela esperava.
“O solo aborda, de forma leve e divertida, como
o ano que passou nos fez
redimensionar nossas expectativas e repensar o que
realmente nos importa. De
forma envolvente, vemos
nossas próprias emoções
refletidas na personagem.
Ao final do solo de 30 minutos, é inevitável nos
emocionarmos com as conclusões a que chega a personagem”, adianta Thaisa
sobre o que se esperar do
espetáculo. A atriz ainda
assina o roteiro da peça
que também conta com a
direção de Lua Barreto.
Santoth oferece também, no domingo, dia 8 de
maio, uma oficina sobre
consciência corporal e o
sistema de chakras, voltada
para atores e não atores. A
oficina é oferecida pela plataforma Zoom, há dez vagas
disponíveis e tem duração
de quatro horas. Os interessados devem preencher
o formulário disponível na
bio do Instagram @ciacorponacontramao. Para encerrar o mês de maio, a
Companhia Corpo na Contramão abre as portas de
sua sede para que o público
possa assistir ao vivo e gratuitamente ao ensaio do espetáculo ‘Interfaces Aéreas’,
com Cauê Marques. (Especial para O Hoje)

Desde o título, o
novo livro de Fausto Panicacci, ‘A ilha
e o espelho’, denota
a contradição como
estado natural do
ser humano. Todos
são formados por
aquilo que reconhecem no outro e
a única forma de
amar verdadeiramente alguém é
compreender seus
paradoxos, escreve
o autor na ficção
literária publicada
pela Maquinaria
Editorial.
As reflexões – e
de certo modo os
desconfortos – com
os quais o leitor se
depara emergem
na história de encontros e desencontros entre o protagonista, Theo B., e
um grupo de amigos apaixonados por fotografia, ele brasileiro, eles de diferentes nacionalidades. O local onde
tudo começa é o The Eagle,
um pub situado em uma das
cidades estudantis mais antigas da Europa: Cambridge.
Entre aforismos e citações
sobre as diferentes áreas do
conhecimento, o autor do bestseller ‘O silêncio dos livros’ revela traços do comportamento dos personagens, especialmente a forma como lidam
com seus dilemas pessoais. A
partir as vivências, problematiza também questões so-

CELEBRIDADES
Chiquinho Scarpa é intubado após
passar por seis cirurgias em um mês
Chiquinho Scarpa, de 70 anos, foi
intubado na quarta-feira (4) após
passar por seis cirurgias no último
mês. O socialite deu entrada no Hospital Sírio Libanês, mesmo hospital
onde Pelé se internou, no dia 6 de
abril, devido a uma infecção urinária. De acordo com a equipe de Chiquinho, o polêmico empresário teve
problemas de cicatrização. Além
disso, ele também está com falta de
aderência dos órgãos, que estão gru-

dando uns nos outros. Por causa da
infecção, Chiquinho já teria passado
por mais de dez cirurgias ao todo. Segundo informações do ‘Splash’, do
Uol, a equipe de Chiquinho Scarpa
informou que o empresário está se
recuperando da última cirurgia e
que seu quadro é estável. Em sua última publicação, há um dia, o perfil
de Chiquinho desejou uma ótima semana aos seguidores. (Nathalia
Duarte, Purepeople)

da ao cheiro de tinta exalado por um
painel de fotografias revela uma das
marcas mais proeminentes na escrita do autor, apaixonado tanto por
livros como por fotografia e história
da arte. A propósito, o projeto gráfico
conta, na capa,
com a pintura do
artista curitibano
Rafael Mesquita.
Os olhos que se
revelam sobre o
rosto encoberto
reforçam
com
uma conclusão
evidente na narrativa intimista de
Fausto Panicacci:
observar o ser humano é descortinar um paradoxo.
ciais como xenofobia, crise
dos refugiados, poluição e violência contra a mulher.
“Um dos grandes desafios
da vida é esse paradoxo da
Beleza e dor: compreender
todo aquele mal sem perder
a fé no humano, acreditar em
estados contraditórios, amar
o próprio paradoxo, o que só
é possível a quem consiga
contemplar a dignidade da
vida humana — de qualquer
vida humana.” (A ilha e o espelho, p. 291)
A descrição detalhista das
mãos sendo aquecidas na chama da minúscula vela redon-

O autor

Fausto Luciano Panicacci
é Doutor em Ciências Jurídicas pela Universidade do Minho (Portugal). Formado em
Direito (Largo São Francisco,
USP), estudou Fotografia, História do Cinema e História da
Arte. É também autor de O silêncio dos livros (romance),
de Naufrágios (coletânea de
contos e poemas), e de obra
jurídica. Escritor, fotógrafo
e promotor de Justiça, ministrou aulas na pós-graduação no GVLaw da FGV/SP. Integra os grupos literários O
que restou e Library.

Desde o título,
o novo livro
de Fausto
Panicacci,
‘A ilha e o
espelho’,
denota a
contradição
como estado
natural do ser
humano
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HORÓSCOPO
t
Fernando Veller

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
o dia pode trazer novas oportunidades, mas você precisará fazer escolhas com certa rapidez, e
isso pode te trazer ansiedade ou
nervosismo. Fora isso, vale a pena
não correr tanto. Faça as coisas
com mais atenção. existe algo começando com êxito em sua vida.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
o dia pode ser cheio de contradições, cansaço, brigas ou competições. é preciso parar um pouco e repensar. Cuidado com gastos excessivos ou ambições exageradas. existe certa força e coragem em você, que pode ganhar uma disputa de emprego ou
de amor.

3

Com os principais nomes da música sertaneja, o Estádio Serra Dourada sedia neste sábado (7), o 'Histórias - O Show do Século’

Hits de sucesso
o cantor e compositor
Marcelo Martins, conhecido internacionalmente graças aos hits ‘eu quero tchu,
eu quero tcha’ e ‘louca louquinha’, faz dois shows neste sábado (7), em Goiânia. o
primeiro evento ocorre ao
meio dia no Charlotte Cozinha e bar. o segundo é realizado ás 22h no Ponto do
Porco Gyn. Para os shows
que são no formato pocket, ou seja reduzido, o cantor conta que preparou repertório focado em grandes sucessos da música sertaneja. quando: Sábado (7).
onde: rua 1136, nº 446, Setor Marista – Goiânia e rua
1136, S/n, Setor Marista –
Goiânia. Horário: 12h e 22h.
Rock e blues
o rock e o blues são os ritmos do lowbrow lab arte &
boteco, neste sábado (7), e
quem comanda o som é a
tnY, primeira banda de blues
do estado de Goiás e uma
das primeiras do Centro-oes-

te brasileiro. o show está
marcado para às 23h, mas a
casa abre às 19h. além de
músicas próprias, o trio leva
releituras de Jimi Hendrix,
Stevie ray Vaughan, elton
John, Freddie King, eric Clapton e Stevie Wonder, entre
outros nomes. quando: Sábado (7). onde: rua 115, nº º
1684, Setor Sul – Goiânia.
Horário: 23h.
Pagodinho
neste sábado (7), os responsáveis por animar a galera na azzure Club é o grupo de pagode Kamisa 10,
cantando sucessos como:
‘Você me usava’, ‘tesão à
primeira vista’, e entre outras músicas estouradas.
ainda na noite, Mad Dogz
traz sucessos como ‘Ficante
Fiel’ parceria com a cantora
Mari Fernandez, ‘Sem querer querendo’, com participação de Marcinho Sensação e inúmeros sucessos do
cenário musical. ainda no
mesmo dia, a dupla Fabrício
& Henrique canta sucessos
do mundo sertanejo e o Dj

andré Melo encerra mais
uma noite badalada. quando: Sábado (7). onde: av.
136, nº 222, Setor Marista –
Goiânia. Horário: 22h.
Feijoada de sábado
o bar Cerrado Cervejaria
aposta novamente na sua
programação do almoço de
sábado e oferece neste fim
de semana mais uma opção
para o goianiense que não
abre mão de uma boa feijoada completa. embalada
pelo som da banda de pop
e rock Código 62 com discotecagem de Fábio Ferrá, a
tarde tem pegada brasileira
com música, ambiente agradável e culinária. quando:
Sábado (7). onde: av. t-3, nº
2456, Setor bueno – Goiânia. Horário: 12h.
Encontro histórico
Com os principais nomes da música sertaneja, o
estádio Serra Dourada sedia
neste sábado (7), a partir
das 19h, o 'Histórias - o
Show do Século’. reconhecido como um dos melho-

res encontros da música
brasileira, o show é responsável por trazer de volta as lembranças inesquecíveis e criar novas memórias para o futuro. o palco é
tomado por leonardo, bruno & Marrone, Zezé Di Camargo & luciano, Chitãozinho & Xororó e Jorge & Mateus. quando: Sábado (7).
onde: av. Fued José Sebba,
nº 1170, Setor Jardim Goiás
– Goiânia. Horário: 19h.
Dia das Mães
neste domingo (8), para
comemorar o Dia das Mães,
o tatu bola traz uma proposta divertida e descontraída para celebrar a data
em família. além do cardápio especial do almoço, tem
música ao vivo trazendo ainda mais diversão para o dia.
Pensando em tudo, o tatu
bola oferece recreação infantil para animar os pequenos. quando: Domingo
(8). onde: al. Cel. eugênio
Jardim, nº 184, Setor Marista – Goiânia. Horário: 12h.

1ª Virada Cultural Vilaboense
terá alto investimento
A histórica cidade de Goiás
será palco da 1ª Virada Cultural Vilaboense. O evento
conta com investimento de R$
100 mil, viabilizado pelo governo de Goiás por meio do
Fundo de Arte e Cultura (FAC),
mecanismo gerenciado pela
Secretaria de Estado de Cultura (Secult). A iniciativa será
realizada de 12 a 15 de maio
e traz uma ampla programação de shows musicais, mostras de cinema, capoeira, festival gastronômico, apresentações de peças teatrais e sarau literário, entre outros entretenimentos.
Durante quatro dias, o público poderá conferir atrações em diferentes palcos da
cidade, como o Mercado Municipal, Praça do Coreto, Igreja de São Francisco, Quartel do
XX, Praça do João Francisco,
além de serenatas pelas ruas
e becos de Vila Boa. O roteiro
será aberto na quinta-feira, às
19h, no Mercado Municipal,
com a exibição do filme ‘Vila
Boa Bela Brilha’. Na sequência, será a vez da Orquestra Filarmônica de Goiás se apresentar. À noite encerra com o
grupo Vila Boa Samba Atoa interpretando o melhor da música popular brasileira.
A programação se estende até domingo, com show
da cantora Maíra Lemos,
concerto de banda, coral,
roda de samba, encontro de
violeiros, teatro de rua e
grupo de capoeira. Segundo
o coordenador do evento,
Rodrigo Santana, a expectativa é que a Virada Cultura receba um número de

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
Hoje o dia pede equilíbrio:
mantenha seu bom senso. Sua cabeça pode se inspirar em coisas
muito simples. quanto mais se
mantiver conectado com a sua
realidade, mais poderá criar novas
oportunidades para si mesmo.
tome cuidado com os medos.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
Você pode estar muito magnético hoje, por isso estará atraindo atenção e olhares. Saiba aproveitar a onda de energia para elevar a autoestima. o dia pode trazer conquistas afetivas ou, ao menos, você poderá gastar um pouco consigo mesmo, permitindo-se.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
a lua no seu signo pode trazer
à tona uma necessidade de ser
mais verdadeiro consigo mesmo.
expresse suas ideias e vontades.
Pode ser um dia produtivo se
você mantiver a autoconfiança e a
sua criatividade. Convites ou uma
revelação podem surgir hoje.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
Você pode viver um dia cheio
de pequenas situações que pedem clareza mental, porém seu
emocional pode estar indeciso.
Cuide para que essa divisão não te
tire do rumo certo. além disso, evite situações embaraçosas. Vale
mais a pena observar.

7

Léo Iran

LIBRA
(23/9 - 22/10)
a passividade pode ser varrida
do seu dia. Cuidado com a falta de
critério e refleta com sabedoria a
respeito das suas escolhas. em
casa, pode acontecer alguma briga, então mantenha a calma e não
permita que algo pequeno ganhe uma proporção absurda.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
o dia pode trazer oportunidades. além disso, você pode descobrir um conhecimento, ajudar
alguém e ser útil. Pode começar a
colocar em prática algo novo, mas
se sairá muito bem. existe muito
trabalho, mas não deixe de acreditar no seu talento.

9

A Cidade de Goiás
recebe programação
de shows, cinema,
capoeira,
gastronomia,
teatro e sarau
literário

público significativo. “ Além
de atrações artísticas, um
foco legal é que essa Virada
também tem a finalidade filantrópica de ajudar uma
instituição que tem feito um
trabalho muito importante
aqui no município e que está
passando por dificuldades”,
ressaltou o coordenador.

Gastronomia

Um dos destaques do
evento é o Festin, que consiste em uma parte do Festival de Gastronomia, realizado anualmente em setem-

bro, na cidade de Goiás. Durante a Virada Cultural, oito
restaurantes locais e mais o
da Coteg - Colégio Tecnológico de Goiás, irão apresentar
pratos para serem degustados pelos participantes. Para
isso, serão distribuídos 300
ingressos para serem trocados na Secretaria Municipal
de Cultura por dois quilos de
alimentos não perecíveis.
Os mantimentos serão
doados para a Associação
Terapêutica Paraíso, que trata da recuperação de pessoas
com dependência química.
Assim, as pessoas que fizerem a doação terão acesso ao
Festim e poderão degustar os
pratos dos oitos restaurantes
da cidade e mais o da Coteg,
num ambiente com bar e
música ao vivo.

Fomento

A Virada Cultural Vilaboense é um projeto da Associação dos Restaurantes,

Pousadas, Hotéis e Similares
da cidade de Goiás (Arfphos), presidida por Marlene
Vellasco, também conhecida
como Marleninha. A iniciativa conta com parceria da
prefeitura de Goiás e apoio
do Comitê das Secretarias
Municipais, Conselho Municipal de Turismo (Comtur), e
Rádio Vila Boa FM.
O projeto tem como objetivo valorizar os artistas locais, fomentar o turismo e divulgar os valores culturais e
os fazedores de cultura de
Goiás para fora do Estado.
Outro foco do evento é fortalecer e referenciar o título de
cidade Patrimônio Cultural
da Humanidade, com exibição de filmes e ações que
mostram todo esse legado. O
evento também tem a finalidade filantrópica de ajudar
uma instituição que tem feito um trabalho muito importante no município e que está
passando por dificuldades.

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
Sua saúde pode melhorar hoje,
com você se sentindo mais animado e cheio de motivação para
fazer coisas novas ou seguir com
o que foi planejado. algum amigo
fiel pode estar presente ou trazer
ajuda. é importante buscar alternativas para quebrar a rotina.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
o dia traz mudanças, por isso
é importante conseguir se adaptar, resolvendo os problemas conforme aparecerem, sem se perder
em dúvidas. tome cuidado com a
inflexibilidade. Pode ser um dia divertido também, com alguma notícia que trará alegrias.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
o dia pode trazer reconhecimento das pessoas. Seus esforços
começam a dar resultados. Saiba
manter seu espírito trabalhador
ativo e não se deixe levar por preguiça. o dia pede alegria e otimismo. existe algum sucesso hoje.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
os ganhos podem estar presentes no seu dia, mas tome cuidado para não se tornar apegado
demais ou materialista em excesso: saiba dar valor para outras coisas também. Sua rotina pode estar caótica ou cheia de compromissos. Saiba desacelerar.
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EM CARTAZ
Jujutsu Kaisen 0 (Gekijouban
Jujutsu Kaisen 0, 2022, Japão).
Duração: 1h45min. Direção:
Sunghoo Park. elenco: Megumi
ogata, Kana Hanazawa, Mikako
Komatsu. Gênero: animação,
ação, drama, fantasia. Yuuta
okkotsu está assombrada. Desde que sua amiga de infância
rika morreu em um acidente
de trânsito, seu fantasma ficou
preso com ele. Mas seu espírito não aparece como a doce
menina que Yuuta conheceu.
em vez disso, ela se manifesta
como uma entidade monstruosa e poderosa que o protege ferozmente. Cinemark
Flamboyant: 12h40, 15h30,
20h45. Cinemark Passeio das
Águas: 13h10, 18h20. Kinoplex
Goiânia: 18h40. Cineflix aparecida: 14h, 16h35. Cineflix butiti: 14h30.
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.
após derrotar Dormammu e
enfrentar thanos nos eventos de
Vingadores: ultimato, o Mago
Supremo, Stephen Strange, e
seu parceiro Wong, continuam
suas pesquisas sobre a Joia do
tempo. Mas um velho amigo
que virou inimigo coloca um
ponto final nos seus planos e faz
com que Strange desencadeie
um mal indescritível, o obrigando a enfrentar uma nova e poderosa ameaça. Cinemark Flamboyant: 12h30, 13h10, 13h40,
14h20, 14h50, 15h20, 16h,
16h30, 17h10, 17h40, 18h10,
18h50, 19h20, 20h, 20h30, 21h,
21h20, 21h40, 22h10, 22h50,
23h20. Cinemark Passeio das
Águas: 12h10, 12h40, 13h10,
13h40, 15h, 15h30, 16h, 16h30,
17h10, 17h50, 18h20, 18h50,
19h20, 20h, 20h40, 21h10,
21h40, 22h10, 22h50, 23h30. Kinoplex Goiânia: 13h, 13h15,
14h45, 15h15, 15h45, 16h, 16h30,
17h30, 18h, 18h30, 18h45, 19h10,
20h15, 20h45, 21h, 21h15, 21h30,
21h50, 22h50, 23h20, 23h35,
23h50. Cineflix aparecida: 14h,
15h30, 16h10, 18h40, 19h, 19h05,
19h20, 21h20, 21h45, 21h50,
22h. Cineflix butiti: 14h10, 14h40,
15h20, 16h, 16h50, 17h20, 18h,
18h40, 19h, 19h30, 20h, 20h40,
21h20, 21h40.

‘Doutor Estranho no
Multiverso da
Loucura’ continua
em cartaz em todos
os cinemas da
capital goiana

Downton Abbey II: Uma
Nova Era (Downton abbey: a
new era, 2022, eua). Duração: 2h06min. Direção: Simon Curtis. elenco: Hugh
bonneville, Michelle Dockery,
elizabeth McGovern. Gênero:
Drama, histórico. Depois de
hospedar a família real e ir
ao baile real, a nobre família
Crawley se mete em um mistério. um dia, a Condessa
Viúva chama seu filho e sua
neta mais velha para contar
um segredo que não revelou
por anos: ela herdou uma villa no sul da França. ao ser
questionada, ela diz que foi
um estranho que perguntou
e ela não hesitou em ter
mais uma propriedade. Cinemark Flamboyant: 13h.
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. Durante a turnê de promoção de seu novo livro, loretta
é raptada por um bilionário excêntrico, para que ela o guie ao
tesouro da cidade perdida descrita em seu livro recente. a fim
de provar que é possível ser um
herói na vida real, não somen-

te nas páginas de seus livros,
alan parte para resgatá-la. Cinemark Flamboyant: 18h. Cinemark Passeio das Águas:
15h45, 21h. Cineflix aparecida:
16h55. Cineflix butiti: 21h50.
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.
Pippo, bento e Sol se veem em
apuros quando Severino encontra um objeto em meio aos
escombros de um avião. o que
parecia uma inofensiva relíquia
em formato de colar, era, na
verdade, uma das metades do
valioso ‘Medalhão de uzur’, responsável por controlar e manipular toda a magia existente no
mundo. Cinemark Flamboyant:
12h50, 18h50.
Sonic 2 - O Filme (Sonic the
Hedgehog 2, 2022, eua). Duração: 2h02min. Direção: Jeff
Fowler. elenco: James Marsden,
Jim Carrey, tika Sumpter. Gênero: animação, família, aventura. após conseguir se estabelecer em Green Hills, Sonic

está pronto para mais liberdade e quer provar que tem o necessário para ser um herói de
verdade. Seu teste virá quando
tom e Maddie concordam em
deixá-lo em casa enquanto
saem de férias para ir ao casamento da irmã de rachel, no
Havaí. Cinemark Flamboyant:
12h05, 15h55. Cinemark Passeio das Águas: 12h50, 15h40.
Kinoplex Goiânia: 14h. Cineflix
aparecida: 14h05, 16h35. Cineflix butiti: 16h40, 19h15.
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. newt
Scamander, um magizoologista carrega em sua maleta uma
coleção de fantásticos animais
do mundo da magia descoberta em suas viagens. Dessa
vez, ele é convocado por albus
Dumbledore na luta contra o
vilão Grindelwald. Cinemark
Flamboyant: 12h45, 15h45,
18h40, 22h. Cinemark Passeio
das Águas: 14h, 18h25, 21h30.
Kinoplex Goiânia: 15h40. Cineflix aparecida: 18h50, 21h40.
Cineflix butiti: 16h10.

Conceito
Freemium
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Negócios
Para se dar bem os
empreendedores
têm que inovar e
criar novos
métodos de venda

Dia das Mães pretende
movimentar comercio varejista
A expectativa é de
um crescimento
de 50% nas vendas em relação ao
ano passado
Alexandre Paes
O Dia das Mães é uma das
datas muito importantes que
promove mais vendas, atrás
apenas do Natal e, mais recentemente, da Black Friday
aqui no Brasil, segundo dados
do Google. Neste ano, a data
será celebrada no segundo domingo de maio (08) e deve movimentar o comércio em geral.
Segundo a Confederação
Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC) estima-se para a data deste ano um
volume de vendas de R$ 12,2
bilhões em todo o país, o que
representa um aumento de
47% em relação ao resultado
de 2020 (R$ 8,26 bilhões).
Uma pesquisa inédita da
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas mostra que
79% dos brasileiros pretendem
comprar pelo menos um presente no Dia das Mães, e a data
deve movimentar mais de R$
28 milhões no setor este ano.
A expectativa é de um crescimento de 50% nas vendas
em relação ao ano passado,
mas os preços podem assustar
os clientes. Quase 30% dos
entrevistados afirmaram que
vão gastar menos porque o orçamento está apertado.
Para 80% dos entrevista-

dos, os presentes para as mães
estão mais caros este ano. De
acordo com a pesquisa, o consumidor pretende desembolsar, em média, R$ 220, e, por
isso, pesquisar os preços virou
regra para 81%.

Expectativa e
inovação nas vendas

Apesar da inflação, mas
com crescimento registrado
nas vendas da Páscoa, cerca
de 57% dos lojistas entrevis-

tados pela Fecomércio acreditam que as vendas para o
Dia das Mães este ano serão
melhores do que no ano passado e apostam em um aumento efetivo nas vendas de
26% em relação a 2021.
Com o aumento das vendas
e principalmente da concorrência, os empreendedores e
varejistas devem estar atentos
a alguns fatores importantes
como: atendimento, gestão e
outras ações para atrair, fide-

lizar e oferecer melhor a experiência de compra aos clientes. Para se dar bem os empreendedores têm que inovar
e criar métodos de venda.
Pelas redes sociais a Maísa
já trabalhava com a venda de
sabonetes, essências e itens
de cuidado corporal. Agora ela
inaugurou sua loja física, e
com a proximidade do dia das
mães buscou inovar trazendo
formas criativas para vender e
conquistar mais clientes.
“Nesse mês das mães nós
fizemos algumas estratégias,
e uma delas foi criar kits coorporativos, para que as empresas possam presentear as
mães que trabalham com eles.
Além de ser uma boa opção
de custo benéfico, futuramente essas mães poderão
ser novas clientes”, contou a
empresária Maísa Motta.
As vendas pela internet
ainda permanece sendo um
dos métodos preferidos pelos
clientes. Luciana Padovez é
especialista em marketing e
explica que esse meio vai continuar em alta, dando praticidade para o consumidor e
um ótimo retorno financeiro
para o empreendedor.
“É necessário que essas lojas
ou pequenos empreendedores
façam publicações nas redes
sociais, mostre o que você está
produzindo e prepare-se para
vender pelo WhatsApp, que
tem se tornado um canal mais

utilizado entre os consumidores”, indicou Luciana.
Aproveitando a época de
vendas para o dia das mães, a
empresária decidiu contratar
revendedoras, para que a marca possa crescer e ainda ajudar
pequenos empreendedores
com a revenda dos produtos. E
após um período de pouco
contato físico com os clientes,
ela espera ter um grande volume nas vendas em 2022.
Antônia Mendonça é proprietária de uma Floricultura,
e reforçou que a data é uma
das mais importantes para
as floriculturas. "Estamos
muito otimistas com o Dia
das Mães, é uma das principais datas para a floricultura.
Acreditamos que as flores são
a melhor maneira de dizer
um 'eu te amo', com a beleza
da natureza, a delicadeza, a
emoção", afirmou.
Já a Maria de Lourdes Dalian, que é dona de uma loja
de roupas na região da Bernardo Saião, a data é a segunda melhor do ano e as
preparações começaram. "As
expectativas estão altas, principalmente após o período
difícil pelo qual todos passamos e, com esperanças renovadas, aguardamos as pessoas em nossa loja para fazer
o que não puderam por muito tempo, presentear a quem
mais amam" finalizou. (Especial para O Hoje)

