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Bolsonaro
descarta taxar
compra por app
Política 6

Uma história de
amor pela França

Viajar é uma prática tida como um dos melhores investimentos. Com deco-
ração que remete a detalhes da arquitetura, ao design e bom gosto francês,
o hotel brasileiro se destaca entre os melhores do mundo. Essência 13

Periferia
tem menos
acesso 
ao crédito
Algumas das princi-
pais limitações estão
relacionadas ao fato
de possuir restrições
no mercado  e  obter
limite de créditos.
Por isso, começar do
zero, sem acesso ao
crédito, tem sido
cada vez mais difícil.
Cidades 9

Jovens já são
maioria dos
investidores na
Bolsa de Valores
Levantamento aponta que pessoas com menos de 40 anos já
representam 62% dos investidores. Embora educação finan-
ceira não seja comum no dia a dia dos brasileiros, muitos
buscam informações sobre investimentos na internet ou com
ajuda de influenciadores digitais Negócios 17 

Valores do FGTS só podem ser movimenta-
dos pelo aplicativo Caixa Tem  Economia 4

Trabalhadores nascidos em julho
podem sacar até R$ 1 mil no FGTS

Maria Paixão começou seu negócio do zero

inteligência artificial 
pode fomentar o setor 

de finanças

Nedyr PimeNta Filho

Opinião 3

Jorginho analisa
primeira vitória do
Atlético no Brasileirão
Esportes 8

Treinador 
vê evolução 
na derrota
Jair Ventura analisou o resul-
tado negativo diante do Fla-
mengo, mas viu Goiás evoluir
mesmo com placar negativo
no Maracanã: “Fizemos um
bom jogo”; treinador explicou
o porque de não relacionar vo-
lante para o jogo.
Esportes 7

Arquivo Pessoal

A vida nos ringues: 'A Treta' no 'Papo Xadrez'
A lutadora Sarah Frota vai ao podcast e fala desde sua estreia marcante no
MMA, passando pela suspensão, até o retorno às competições. Essência 14

Pedro Pinheiro

Em Rio Verde,
Lissauer reúne
lideranças do agro
Mais de 3 mil pessoas prestigiam
evento, no último domingo, do
setor produtivo em apoio à pré-
candidatura do presidente da
Alego ao Senado Política 6

Câmara tem
quadro “mediano”
de transparência
O Legislativo goianiense tem in-
tensificado ações na tentativa de
elevar o índice de transparência.
Medidas ocorreram após um
pente fino do TCM-GO. Política 2

Doentes peregrinam por
atendimento em Goiânia
Pacientes e familiares reclamam da precariedade no atendimento nos
principais hospitais de Goiânia. De acordo com os relatos, faltam médicos,
vagas e até materiais básicos. Entre as unidades citadas está o Hospital
Santa Casa de Misericórdia, na Capital. Secretaria Municipal de Saúde re-
conheceu os transtornos enfrentados pela população e disse que tem
buscado atendimento de urgência na Capital. Cidades 10



O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André
Mendonça, anulou as condenações do ex-governador do
Distrito Federal (DF), José Roberto Arruda (PL), no caso
dos “panetones”. Arruda continua inelegível devido outra
condenação em segunda instância.

Mendonça antedeu a um pedido de habeas corpus ex-
pedido pela defesa do ex-governador. O ministro entende
que o caso deve ser julgado pela Justiça Eleitoral e não
pela justiça comum. Com isso, o processo foi transferido
para a Justiça Eleitoral do Distrito Federal.

“Concedo a ordem de habeas corpus para, apenas
com relação à ação penal nº 2013.01.1.122374- 3, reconhecer
a competência da Justiça Eleitoral do Distrito Federal,
para onde os autos devem ser remetidos, com urgência,
declarando-se nulos os atos praticados pela Justiça Comum
do Distrito Federal”, afirmou o magistrado em decisão.

Arruda, que tem outra condenação na justiça, segue ine-
legível devido a Lei da Ficha Limpa. Ele é marido da ex-mi-
nistra da Secretaria de Governo Flávia Arruda, que deixou
o cargo no governo Bolsonaro para disputar uma vaga no
Senado. O político havia sido condenado a três anos, dez
meses e 20 dias de prisão em regime semiaberto por
falsidade ideológica. Ele teria fornecido informações falsas
a respeito do recebimento de R$ 50 mil de Durval Barbosa
Rodrigues. Arruda afirmou que a doação em dinheiro seria
usada para “pequenas lembranças e nossa Campanha de
Natal”. (Luan Monteiro, especial para O Hoje)

2 n POLÍTICA

André Mendonça
anula condenação
de ex-governador
do Distrito Federal

Thauany Melo

A Câmara Municipal de Goiâ-
nia está intensificando ações
para elevar o índice de trans-
parência. As medidas ocorrem
após a divulgação do balanço
do Tribunal de Contas dos Mu-
nicípios de Goiás (TCM-GO) em
que a Casa registrou índice de
72,21% no nível de disponibili-
zação de informações, sendo
categorizado como mediano. 

Quando os dados foram
divulgados, o TCM determinou
que os responsáveis fossem
oficiados e adotassem provi-
dências com a finalidade de
solucionar as impropriedades
apontadas no documento. O
vereador e presidente da Câ-
mara, Romário Policarpo (Pa-
triotra), afirmou que a Casa
vem trabalhando para au-
mentar o nível de transpa-
rência e que “várias medidas
já foram tomadas”. Questio-
nado sobre quais foram os
planos colocados em prática,
o parlamentar não retornou.

À época, a Câmara afir-
mou em nota que o percen-
tual estava muito próximo
da meta estabelecida pela
Mesa Diretora, de alcançar

75% no nível de transparên-
cia. “A principal ação da atual
gestão para que a Casa al-
cance o nível elevado de
transparência preconizado
pelo Tribunal de Contas dos
Municípios (TCM) só foi de-
finitivamente incorporada
em 1º de fevereiro deste ano,
quando entrou em operação
o Sistema Unificado de Ad-
ministração da Câmara de
Goiânia (Suap-CMG)”, afir-
mou o texto. “Esperamos al-
cançar o nível elevado neste
ano”, concluiu. O período
pesquisado pelo TCM não in-
cluiu a fase pós-implantação
do Suap-CMG.

Conforme o documento do
TCM, um bom índice de trans-
parência considera diversos
fatores, dentre eles:  o foco da
transparência deve ser o cida-
dão, de modo que lhe sejam
fornecidas informações rele-
vantes para a participação so-
cial; deve ser assegurado ao
cidadão o direito de obter da-
dos sobre atividades exercidas
pelos entes públicos, inclusive
as relativas a sua política, or-
ganização e serviços; as infor-
mações públicas devem ser di-
vulgadas nos portais em locais

de fácil acesso; devem ser di-
vulgados dados sobre a exe-
cução orçamentária e finan-
ceira; entre outros fatores.

Responsabilidade
O acórdão divulgado pelo

TCM leva em consideração di-
versos aparatos legislativos,
dentre eles a Lei de Acesso à
Informação (LAI). O economis-
ta André Luís Braga explicou
que a LAI é fundamental para
promover maior transparência
das movimentações executa-
das pelos órgãos e entidades
públicas dos três poderes (Exe-
cutivo, Legislativo e Judiciário),
de todos os níveis de governo
(federal, estadual, distrital e

municipal). Segundo o espe-
cialista, “esse tipo de poder ao
qual é dado à sociedade institui
maiores cobranças e respon-
sabilidades por parte dos ato-
res da nossa política e conse-
quentemente busca-se maior
eficiência da gestão nas três
esferas do poder”.

Braga ressaltou que a omis-
são de informações pelas re-
partições públicas exibe uma
"imoralidade por parte dos
gestores”. “Em primeiro lugar
deve-se entender quais tipos
de dados tem a obrigação de
serem expostos e em seguida
se a instituição está com o
quadro de servidores prepa-
rados para fazerem o trata-

mento dos dados para em se-
guida publicá-los. Devemos
lembrar que a falta de publi-
cações necessariamente está
correlacionada com a imora-
lidade por parte dos gestores.
Além das informações que são
elencadas para a sociedade,
os dados devem ser enviados
e aprovados pelos Tribunais
de Contas, ao qual são esmiu-
çados, passados por análises
técnicas e julgados”, explicou.

Para o economista, os se-
tores públicos devem investir
mais em mão de obra espe-
cializada para deixar os dados
tratados e compreensíveis por
parte dos cidadãos.  (Especial
para O Hoje)

Presidente da Câmara de Goiânia diz que “várias” medidas já foram tomadas, sem especificar quais

Após ter cumprimento das leis
categorizado como “mediano”,
Mesa Diretora toma medidas 
para subir percentual

Anselmo Pereira pede "tranquilidade"
sobre escândalos na Câmara

Reportagem do jornal O Hoje sobre venda de
diplomas falsos por servidora do vereador Kleybe
Morais (MDB) repercutiu tanto nas redes sociais
quanto por alguns veículos de imprensa de Goiânia.
O que chama a atenção é a habilidade de Kleybe
de desviar da responsabilidade do que ocorre no
próprio gabinete, do qual é vereador desde 2017.
Investigado pelo Ministério Público e pela Polícia
Federal, o parlamentar, porta-voz da igreja católica
na Câmara de Goiânia, prefere o silêncio à resposta
não apenas aos 4.062 eleitores que o colocaram
em um dos cargos mais importantes da democracia,
mas também aos goianienses que pagam impostos
para financiar seu mandato. Nenhum procedimento
foi aberto pela Comissão de Ética da Câmara Mu-
nicipal, presidida pelo vereador Anselmo Pereira
(MDB). O vereador, no 10° mandato, quase 40 anos
no cargo, em entrevista ao repórter Felipe Cardoso
escorregou em perguntas sobre o caso do vereador
e pediu que todos “fiquem tranquilos”. E, ainda,
desvencilhou-se sobre outro escândalo revelado
pelo jornal O Hoje ano
passado e que, como
presidente da Comis-
são, nada fez. Trata-
se dos servidores fan-
tasmas e prática de
rachadinha no ga-
binete 18 do verea-
dor Paulo Henrique da
Farmácia (PTC). 

Bom lembrar
Além de investigação do jornal, que identificou

fantasmas, fontes foram ouvidas e revelaram que
havia um esquema de rachadinha no gabinete, ou
seja, quando comissionados são obrigados a devolver
parte do salário. Os envolvidos não foram exonerados
tanto no gabinete de Paulo Henrique quanto no de
Kleybe Morais. 

SOS
Sem dúvidas, o problema da gestão de Rogério

Cruz que mais impacta a vida do goianiense é a con-
dução da pasta da Saúde pelo secretário Durval
Ferreira Fonseca Pedroso.

Queixa
Quem precisa de atendimento

não espera menos de duas horas
em qualquer um dos Cais da capi-
tal. A reclamação é comum e a
SMS tem sempre um argumento
pronto: grande demanda. Em nota
sobre a demora na sexta-feira es-
pecificamente no Cais Campinas,
a pasta argumenta que “está com
credenciamento aberto para con-
tratação de mais profissionais e
que disponibiliza consultas pediá-
tricas nas unidades básicas de saú-
de, que podem resolver os casos
mais simples”. 

O milagre de Lázaro
Depois de encabeçar a equipe

que matou a tiros Lázaro - o crimi-
noso que movimentou o Brasil ano
passado - o Coronel Edson, que par-
ticipa de podcasts e até escreveu um
livro sobre o assunto, pode ser can-
didato pelo partido União Brasil, do
governador Ronaldo Caiado. 

Agenda
O ministro da Educação, Vic-

tor Godoy, participou neste do-
mingo (22/5) do primeiro dia de
compromissos no Fórum Mun-
dial da Educação 2022, em Lon-
dres, no Reino Unido. 

Fato
Como antecipado pela coluna Xa-

drez, o STF anulou a condenação do
ex-governador do DF, José Roberto
Arruda. A decisão de André Men-
donça ocorreu no âmbito de operação
que investigou falsificação de recibos
de panetones.

2 Cercado de representantes do
agronegócio, Lissauer Viera (PSD)
sinaliza pré-candidatura ao Senado.

CURTA
t

Câmara de Goiânia tenta reverter
quadro “mediano” de transparência

José Roberto Arruda, no entanto, continua inelegível
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O Marco Regulatório 
dos Criptoativos 

nedyr pimenta Filho

A presença de Inteligência Artificial (IA) no
dia a dia das pessoas torna-se cada vez mais habi-
tual. Uma realidade em quase todos os setores da
economia, as ferramentas tecnológicas atuais têm
gerado valor às empresas e aos clientes, baseadas
na estruturação de dados. E, no setor de finanças,
este contexto não é diferente.

De acordo com a pesquisa FEBRABAN de
Tecnologia Bancária 2022, atualmente 78% dos
bancos já utilizam aplicações de IA em seus
processos. Segundo o estudo, estas tecnologias
vão desde chatbots, presente em todos os players
participantes da pesquisa que adotaram algum
tipo de IA, até ferramentas cognitivas e de acon-
selhamento, melhorando a experiência do cliente
e garantindo ainda mais assertividade nas ati-
vidades internas dos bancos.

Além disso, com a implementação do Open Fi-
nance e, consequentemente, o aumento do número
de dados no setor de finanças, as oportunidades
de utilização da Inteligência Artificial podem ser
potencializadas, gerando novos modelos de negócio,
expansão das ofertas de serviços e ampliação dos
canais de atendimento e de distribuição, tudo isso
a partir da integração das APIs.

O que é a Inteligência Artificial e como ela
pode auxiliar o setor de finanças

De um modo geral, a Inteligência Artificial é
um processo de definição estatística. Ou seja, é
utilizado um número elevado de dados para esta-
belecer uma tendência ou possibilidade de escolha
assertiva. Embora não seja determinante, a IA é
mais efetiva que o sistema baseado em regras,
utilizado por grande parte das instituições.

Certamente, com a substituição deste modelo

pela Inteligência Artificial, o nível de qualidade
das escolhas será elevado, uma vez que elas serão
mais adequadas ao perfil do cliente. Isto porque,
diferentemente das regras, uma rede neural, por
exemplo, utiliza diversas alternativas para apren-
der e elaborar as melhores opções. Com o sistema
de regras, as alternativas utilizadas na elaboração
da metodologia podem ser antagônicas, já que al-
gumas regras podem interferir em outras, afetando
a assertividade das ações. Principais tendências
de IA para o setor de finanças

Atualmente, o setor tem se empenhado para
garantir um alto nível de segurança, tanto dos
dados de clientes, quanto às estruturas antifraude.
Ainda de acordo com o levantamento da FEBRA-
BAN, 64% das instituições do segmento devem
optar por tecnologias relacionadas à inteligência
Artificial para apoiar a implementação da LGPD.

No entanto, as aplicações não se limitam
somente a isto. A pesquisa, referenciada ante-
riormente, apontou as principais tendências
de IA, que já são utilizadas no setor, e que de-
vem ser incorporadas por outras instituições
nos próximos anos.

Neste contexto, podemos observar um au-
mento exponencial na utilização de Inteligência
Artificial nas mais diversas áreas do setor de
finanças. Com a evo-
lução destas tecnolo-
gias, conseguimos pre-
ver um setor  muito
mais alinhado às ex-
pectativas dos clientes
e personalizado de
acordo com as neces-
sidades específicas de
cada usuário. 

Samuel Gaudêncio

O chamado Marco Regulatório dos Criptoativos
não regula, na verdade, os criptoativos em si,
apesar de trazer algumas definições sobre o
tema, mas, sim, as exchanges ou bolsas de cripto.
Ou seja, regula as entidades onde algumas ope-
rações com criptoativos são realizadas. O projeto,
portanto, não regula as operações peer to peer,
ou seja, operações de “A” diretamente para “B”,
sem um intermediário.  

Dentro desse contexto, vale lembrar que
as exchanges são marketplaces digitais. Nelas,
os seus clientes compram e vendem criptoa-
tivos e essa compra normalmente é feita por
meio da moeda corrente do país, também co-
nhecidas como Fiat Money. Nada impede, po-
rém, de que a aquisição de criptoativos seja
feita com outros criptoativos quando o cliente
já tem uma conta custodiada pela própria
Exchange ou tem outros criptoativos em uma
carteira digital. 

É importante destacar, também, que boa parte
das regras já são atendidas por boa parte dos ex-
changes globais em decorrência de uma autore-
gulação do mercado. O conceito de autorregulação
é intrínseco à descentralização e princípio da li-
berdade do mercado de criptoativos.  

Feita essa ressalva, destaco alguns pontos do
Projeto de Lei n. 3825/2019:  

Condiciona o funcionamento da exchange à
prévia autorização do Banco Central do Brasil.
Acredito ser essa uma boa medida, mas me preo-
cupa logisticamente, tendo em vista que o Banco
Central certamente não será rápido nesses pro-
cessos, a exemplo do que acontece hoje com as
autorizações para as instituições de pagamento.
As exchanges que já existem hoje terão vantagens,
pois já estão em funcionamento e, na minha opi-
nião, não poderão ter suas atividades suspensas.
Nesses casos, certamente, serão concedidos prazos
para adequação à nova regulação;  

Traz diretrizes gerais ao mercado de criptoativos;  
Enumera os requisitos necessários para a au-

torização das exchanges, como, por exemplo, jus-
tificativa fundamentada para o funcionamento;
identificação dos donos dos exchanges; origem
dos recursos para o empreendimento. Na minha
opinião, essa preocupação é importante, mas não
é fundamental para a saúde sistêmica, já que a
lei determina separação do patrimônio da ex-
change e dos clientes;    

Na minha opinião, deixa claro que um crip-
toativo pode ou não ser um valor mobiliário, na
medida em que estabelece que a sua oferta pública
será regulada pela CVM quando essa oferta gerar
direito de participação, parceria ou de remuneração

cujos rendimentos advêm do esforço do empreen-
dedor ou de terceiros. Ou seja, não inova, tendo
em vista que a Lei que regula os valores mobiliários
já trazia essa definição;  

Como dito, criam um patrimônio de afetação,
separando o patrimônio das exchanges do patri-
mônio do cliente. Essa medida me parece acertada,
já que evita os chamados Ponzi Schemes;  

Exige as exchanges manterem ativos de li-
quidez imediata equivalente aos valores em
reais aportados pelos clientes em conta de mo-
vimentação sob sua responsabilidade. Essa exi-
gência ratifica a preocupação acertada do legis-
lador em evitar os esquemas de pirâmides, pro-
tegendo seus usuários, já que não existe um
fundo garantidor para os exchanges.  

Exige que os exchanges façam o devido KYC
(Know You Client) dos seus clientes. Ou seja, segue
a prática global de atribuir aos agentes interme-
diários do mercado, em especial do mercado fi-
nanceiro, a obrigação em auditar seus clientes e,
principalmente, a origem dos fundos para que
seja evitada lavagem de dinheiro, tráfico de
pessoas, terrorismo, etc;  

Requer que as exchanges deixem claro aos
seus clientes os riscos envolvidos na compra
dos criptoativos;  

Obrigam às exchanges informar à Receita Fe-
deral do Brasil todas as transações dos seus
clientes. Julgo essa regra importante para fins
de arrecadação. O parágrafo único do artigo 12,
porém, tem um problema de extraterritoriedade
da Lei, na medida em que requer que exchanges
domiciliadas no exterior envie esse tipo de in-
formação. Para que essa regra seja aplicada,
será necessária a celebração de acordos de coo-
peração, como ocorreu com o FATCA (Foreign
Account Tax Compliance Act).    

Delega ao Banco Central do Brasil o poder
para editar normas sobre o tema, o que é normal
nesse tipo de regulação;  

Analisando a justificativa do Projeto de Lei,
talvez a maior preocupação do legislador é a
questão penal de como punir aqueles que fra-
dulentamente gerem os exchanges. A regra,
porém, não define o que é fraude, além de au-
mentar a pena quando houver esquema de pi-
râmide. O conceito
dessa disposição legal
é positiva, no entanto,
é preocupante, pois
sem segurança jurídi-
ca em relação a esse
tema, dificilmente em-
preendedores se arris-
carão em ter exchan-
ges no Brasil. 

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Samuel Gaudêncio, doutor
em Direito Tributário

Nedyr Pimenta Filho, di-
retor de Inovação 

Desemprego
Perdi meu emprego de carteira assinada por

conta da pandemia. Emprego esse que adorava,
me sentia completamente segura. Cheguei até
pensar em fazer faculdade para tentar o cargo
de gerência, mas aconteceu o que aconteceu.
Desde pequena, por influência de minha mãe,
gostei de confeitaria. Para mim é indescritível o
cheirinho de bolo assando e café da tarde. Foi
então que decidi fazer bolo para ajudar nas
contas. Me senti bem mais calma e confiante,
porque era só eu e os ingredientes. Minha família
e amigos adoraram tanto, que acabaram me
aconselhando a fazer disso uma renda. 

Marcella Andrade
Aparecida de Goiânia

Palavras cruzadas
Encontrei meu passatempo favorito pra ma-

tar o tempo durante a pandemia: palavras cru-
zadas! Desde criança, sempre gostei dessa ati-
vidade, mas com o tempo acabei perdendo o
hábito. Agora, anos depois, readquiri o hábito
e ele está sendo muito importante para que eu
possa treinar o meu vocabulário e também a
minha memória de verbetes e de gramática. É
engraçado como a gente acaba perdendo algu-
mas tradições devido à explosão digital que
vem nos assolando nesses últimos anos, mas
acho que é importante mantermos algumas. 

Giovana Marçal
Goiânia

{
Estruturamos o
programa para dar
suporte aos
municípios e
iniciamos nossas
ações ainda
durante o período
chuvoso para
restabelecer o
tráfego seguro nas
estradas rurais

Conta o presidente da Goinfra, Pedro
Sales ao comentar o investimento
superior a R$ 12 milhões em estradas
ruais de 39 municípios goianos. 

Inteligência Artificial pode
fomentar o setor de finanças @jornalohoje

o internauta ricardo Simões comentou, no
Facebook, a publicação do jornal o hoje
em que a mãe de marília mendonça fala
sobre a saudade da filha. “Somos espíritos
na carne não o contrário, ela encarnou no
lugar certo com a pessoa certa sendo aqui
a mãe,trouxe sua alegria,sua mensagem
,uma luz ,um cometa, enfim ,quem a ama-
mentou, foi muito amada e amou, mas o
quê tinha que ter feito fez, conquistou o
Brasil!”, relatou Simões. 

@ohoje
Confrome mostrado pelo o hoJe, no cená-
rio pós-pandemia, feirantes batalham para
correr atrás do prejuízo. Sobre o assunto o
internauta antônio Carlos comentou em
tom irônico: "Fica em casa, economia a
gente vê depois!"

@jornalohoje
No twitter, o jornal o hoJe mostrou que
a campanha de ataques a amber heard
tem sido, segundo site,  financiada por
veículo conservador. Uma reportagem do
site estadunidense Vice News afirma que
o portal conservador, the daily Wire, tem
financiado ataques contra a atriz amber
heard em sua disputa judicial contra o
ator Johnny depp.

aos colaboradores do o hoje: artigos para este es-
paço devem conter no máximo 4.000 caracteres e
também  podem ser divulgados no portal ohoje.com.
São analisados os textos enviados, com foto e assi-
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O Ministério da Economia
anunciou o contingenciamen-
to adicional de R$ 8,2 bilhões
no Orçamento para cumprir
o teto de gastos. O novo blo-
queio será somado ao contin-
genciamento de R$ 1,7 bilhão
do primeiro semestre.

Também foi anunciada a
redução da previsão do déficit
primário de R$ 66,9 bilhões
para R$ 65,5 bilhões. Houve
ganho na arrecadação de R$

49,1 bilhões. A receita ainda
não leva em conta a estimativa
de R$ 25,4 bilhões com a pri-
vatização da Eletrobras.

Os números foram anun-
ciados hoje no Relatório de
Avaliação de Receitas e Des-
pesas Primárias do Segundo
Bimestre de 2022.

O relatório também mos-
tra crescimento de R$ 4,8 bi-
lhões de despesas para o pa-
gamento de sentenças judi-

ciais, além do aumento de
R$ 1,2 bilhão com gastos com
a reabertura do Plano Safra
21/22 e de R$ 2 bilhões com
o impacto de eventos climá-
ticos adversos do Proagro.

As despesas não consi-
deram os eventuais rea-
justes salariais ao funcio-
nalismo público, cujo va-
lor de R$ 1,7 bilhão já está
previsto no orçamento
deste ano. (ABr)

Economia anuncia bloqueio
de R$ 8,7 bi do Orçamento

No primeiro semestre foram bloqueados R$ 1,7 bilhão

Apenas no mês de abril, o agronegócio exportou US$ 14,9 bi

Trabalhadores nascidos em
julho já podem sacar até R$ 1
mil das contas do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) a partir deste sábado
(21). A Caixa Econômica Fede-
ral depositará o dinheiro na
conta poupança digital usada
para o pagamento de benefí-
cios sociais e previdenciários.

Os valores só podem ser
movimentados por meio do
aplicativo Caixa Tem (dispo-
nível para sistemas operacio-
nais Android e iOS), o que
permite o pagamento de con-
tas domésticas e a realização
de compras virtuais em esta-
belecimentos não convenia-
dos. O Caixa Tem também li-
bera o saque em caixas ele-
trônicos e a transferência para
a conta de terceiros.

Em todo o calendário de
pagamento serão liberados
cerca de R$ 30 bilhões para
aproximadamente 42 milhões
de trabalhadores com direito
ao saque. Pelo calendário, di-
vulgado em março, a liberação
dos recursos segue cronogra-
ma baseado no mês de nasci-
mento. O dinheiro será libe-
rado em etapas até 15 de ju-
nho, quando recebem os nas-
cidos em dezembro.

Todo o processo para pedir
o saque será informatizado. O
trabalhador não precisará ir
a uma agência da Caixa, bas-
tando entrar no aplicativo ofi-
cial do FGTS, disponível para
smartphones e tablets, e inserir

os dados solicitados.
Porém, o trabalhador deve

ficar atento. A maioria rece-
berá o dinheiro automatica-
mente na conta poupança so-
cial digital da Caixa. No en-
tanto, em caso de dados in-
completos que não permitam
a abertura da conta digital, o
trabalhador terá de pedir a li-
beração dos recursos.

O aplicativo dá a opção para
se pedir o crédito em conta
corrente ou poupança de qual-
quer banco. A possibilidade,
no entanto, só vale para quem
aceitar fornecer documento
oficial com foto para cadastrar
a biometria.

Retirada
Outro ponto que o trabalha-

dor precisa ficar atento é a re-
tirada do dinheiro. Os recursos
estarão disponíveis até 15 de
dezembro e voltarão para a
conta vinculada do FGTS depois
dessa data, caso o dinheiro não
seja gasto, retirado ou transfe-
rido para conta corrente.

O dinheiro não movimentado
será restituído ao FGTS, com cor-
reção pelo rendimento do Fundo
de Garantia correspondente ao
período em que ficou parado na
conta poupança digital.

Consulta
Para saber se receberá

automaticamente o dinheiro
ou se precisará pedir o sa-
que, o trabalhador deve fa-
zer uma consulta. O proces-
so pode ser feito tanto no
site do FGTS quanto no apli-
cativo FGTS (disponível para
sistemas operacionais An-
droid e iOS).

O site informa apenas a
data da liberação e se o crédito
será feito de forma automática.
O aplicativo tem mais funcio-
nalidades, como a consulta aos
valores, a atualização dos da-
dos da conta poupança digital
e o pedido para desfazer o cré-
dito e manter o dinheiro na
conta do FGTS. (ABr)

Os valores só
podem ser
movimentados
por meio do
aplicativo 
Caixa Tem 

Trabalhadores nascidos em julho
podem sacar até R$ 1 mil no FGTS

A balança comercial do
agronegócio brasileiro
apresentou superávit de
US$ 43,7 bilhões no acu-
mulado do ano, até abril,
de acordo com o Instituto
de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea). O setor foi
o responsável por puxar o
saldo positivo da balança
comercial brasileira, que
apresentou um superávit
de mais de US$ 20,2 bilhões
no acumulado do ano, tam-
bém até abril de 2022.

A balança comercial é
calculada com base nas
importações e as expor-
tações. De acordo com os
dados divulgados pelo
Ipea, as exportações do
setor do agronegócio este
ano foram de US$ 48,7 bi-
lhões, o que representa
uma alta de 34,9% em re-
lação ao mesmo período
de 2021. As importações

registram estabilidade em
relação ao ano passado,
com alta de 0,7%, chegan-
do a US$ 5 bilhões. O saldo
dos demais bens foi um
déficit de US$ 23,5 bilhões.

Apenas no mês de
abril, o agronegócio ex-
portou US$ 14,9 bilhões,
o que, de acordo com o
Ipea, contribuiu para um
superávit de US$ 13,6 bi-
lhões no saldo da balança
comercial do setor, cres-
cimento de 15,2% frente
ao mesmo mês de 2021.
Já as importações brasi-
leiras do setor totalizaram
US$ 1,3 bilhão no mês,
com alta de 11,7% na com-
paração com abril de 2021.

Os demais bens fecha-
ram o mês de abril com
déficit de US$ 5,5 bilhões,
US$ 3,7 bilhões a mais que
no mesmo período de
2021.  (ABr)

Agronegócio registra superávit
de US$ 43,7 bilhões até abril

A maioria receberá 

automaticamente

na conta poupança

social digital 

da Caixa
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Francisco Costa

Os senadores por Goiás evi-
tam antecipar seus votos no
Projeto de Lei 3179/12, que re-
gulamenta a prática da edu-
cação domiciliar no Brasil. O
texto que passou na Câmara
Federal na última quinta (19)
– o texto-base passou na quarta
(18), mas faltavam os desta-
ques – e agora segue para o
Senado é um substitutivo da
relatora deputada Luisa Can-
ziani (PSD-PR) – ou seja, mo-
dificou substancialmente a
proposta original do deputado
Lincoln Portela (PL-MG). 

Desde sexta-feira (20), o
Jornal O Hoje procurou os se-
nadores goianos para saber
como cada um votaria na pro-
posta que também é chamada
homeschooling. Jorge Kajuru
(Podemos) foi o único que
respondeu na data. Por meio
da assessoria, ele disse que
se posicionaria publicamente
sobre o assunto quando o
projeto fosse oficialmente
pautado no Senado.

A informação em relação
ao senador Luiz do Carmo
(PSC) é que a assessoria jurídica
do congressista analisaria o
projeto antes dele definir se
votaria pelo sim ou pelo não.
Já Vanderlan Cardoso (PSD)
passaria o fim de semana es-
tudando o texto e se posicio-
naria ao O Hoje nesta segun-
da-feira (23).

Apesar da proposta original
ser mais antiga que o governo
Bolsonaro (PL), o homeschoo-
ling é defendido pelo Planalto.
A matéria estava engavetada
desde 2019, mas o presidente
da Casa, Arthur Lira (PP-AL),
conseguiu dar andamento a
ela neste ano. Vale citar, Luiz
do Carmo e Vanderlan são da
base do líder do Executivo Fe-
deral, o que pode indicar uma
votação pelo sim. Kajuru, con-
tudo, pode seguir outro rumo.

Acusação
Contrária ao projeto, a de-

putada Tabata Amaral afirmou

pelo Twitter que o governo fe-
deral bancou a votação da ma-
téria na Câmara. Ela, contudo,
não apresentou provas.

"Acabei de ouvir que o go-
verno liberou R$ 400 milhões
de recursos federais para que
os deputados votassem a fa-
vor do homeschooling. O
nome disso é corrupção. Se-
guiremos lutando contra esse
absurdo no Senado, mas que
é muito frustrante e revol-
tante, é", escreveu.

Em postagens anteriores,
ela citou que esta foi a única
pauta de educação do governo.
"Faltou debate sobre o tema e
o relatório não traz soluções
que deem conta de proteger
as crianças de abusos. Mais de
70% dos casos de violência se-
xual contra crianças ocorre
dentro de casa e o principal
canal de denúncia são os pro-
fessores", argumentou.

Substitutivo aprovado 
da educação domiciliar

Vale citar, o substitutivo da
relatora deputada Luisa Can-
ziani prevê a necessidade do
aluno estar regularmente ma-
triculado em instituição de en-
sino. Inclusive, esta instituição
deverá acompanhar a evolução
do aprendizado. Além disso,
um dos pais ou responsáveis
precisará ter escolaridade de
nível superior ou educação
profissional tecnológica em
curso reconhecido, que deve-
rão ser apresentadas a unidade
de ensino durante a matrícula,
bem como certidões criminais.

Destaca-se, o texto atual
também prevê obrigações das
escolas em relação aos alunos
em educação domiciliar, tais
como: repassar informações
atualizadas dos cadastros dos
mesmos ao órgão competente;

acompanhar o desenvolvimen-
to por meio de docente e rea-
lizar encontros semestrais com
os pais ou responsáveis; em
caso de aluno com deficiência
ou transtorno global de de-
senvolvimento, avaliação se-
mestral do progresso por equi-
pe multiprofissional e inter-
disciplinar; e mais.

Já os pais precisarão ensi-
nar os mesmos conteúdos cur-
riculares de cada ano escolar,
conforme a Base Nacional Co-
mum Curricular – contemplan-
do seu desenvolvimento inte-
lectual, emocional, físico, social
e cultural. É permitido, entre-
tanto, a inclusão de conteúdos
adicionais. Tudo isso deverá
ter registro com relatórios tri-
mestrais à escola no qual o es-
tudante está matriculado. As
avaliações para checar a apren-
dizagem serão feitas pela uni-
dade de ensino.

São impedidos de oferecer
a educação domiciliar os pais
ou responsáveis que forem
condenados ou cumprirem
pena pelos seguintes crimes:
2 no Estatuto da Criança e do
Adolescente (Lei 8.069/90);
- na Lei Maria da Penha (Lei
11.340/06);
2 no Código Penal quando
suscetíveis de internação
psiquiátrica;

2 na Lei de Crimes Hediondos
(Lei 8.072/90); e
2 na lei de crimes relacionados
a drogas (Lei 11.343/06).

Eles também podem per-
der o direito de optar pela
modalidade nas seguintes cir-
cunstâncias:
- se forem condenados pelos cri-
mes tipificados nas leis citadas;
- quando a criança, na educa-
ção pré-escolar, mostrar insu-
ficiência de progresso em ava-
liação anual qualitativa em
dois anos consecutivos;
- se o estudante do ensino fun-
damental ou médio for repro-
vado em dois anos consecutivos
ou em três anos não consecutivos
ou se não comparecer a elas
sem justificativa; ou
- se o estudante com deficiência
ou transtorno global do desen-
volvimento, de acordo com suas
potencialidades, obtiver insufi-
ciência de progresso em avalia-
ção semestral por duas vezes
consecutivas ou três vezes não
consecutivas.

Caso o projeto vire lei, ele
passará a valer 90 dias após
a publicação. Para aqueles
pais ou responsáveis que op-
tarem por esse tipo de ensino,
haverá uma transição nos
dois primeiros anos quanto
à exigência de ensino supe-
rior ou tecnológico. 

Presidente do Sindicato dos
Trabalhadores em Educação
de Goiás (Sintego), Bia de Lima
disse ao Jornal O Hoje que a
proposta é péssima do ponto
de vista do cidadão. “Formação
não se dá exclusivamente com
organização familiar”, aponta.
Segundo ela, o envolvimento
com os “diferentes” só é possível
pela escola. “E não há outro lu-
gar para sociabilização. A escola
que dá ensino e aprendizagem
na dimensão de ampla diver-
sidade que qualquer cidadão
precisa. A família, por melhor

que seja, nunca terá a dimensão
correta do ponto de vista me-
todológico e pedagógico.”

Ela afirma, ainda, que nin-
guém vive em uma bolha, en-
tão as pessoas não podem acre-
ditar que uma família tem po-
der pleno sobre a formação
de um filho. “Essa é uma das
propostas de maior atraso dos
últimos anos. Precisamos ten-
tar reverter no Senado e vamos
trabalhar para convencê-los
do perigo que é esse projeto”,
pontua e completa: “Traz no
bojo a falsa ideia de proteção

a conhecimentos diversos. Mas
é reducionista na possibilidade
de conhecimento, na verdade.
Não podemos aceitar isso em
hipótese alguma.”

Já a ONG Todos Pela Educa-
ção também emitiu nota contra
o também chamado de homes-
chooling. “Caso o Projeto de Lei
seja aprovado no Senado, isso
significará que famílias poderão
negar o direito à educação e à
proteção social contra abusos
de seus filhos simplesmente
por não os mandarem para a
escola”, disse em trecho.

Além disso, afirmou que
“a educação domiciliar não é
capaz de atender aos três ob-
jetivos da Educação, dispostos
na Constituição Federal em
seu artigo 205: ‘pleno desen-
volvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação
para o trabalho’. Não à toa,
este mesmo artigo afirma que
a Educação é dever do Estado
e da família. A família, só ela,
não é capaz de reunir as con-
dições mínimas necessárias
para alcançar objetivos tão

amplos e complexos”.
Pontuou, ainda, que edu-

cação que acontece na escola
vai muito além do ensino da-
quilo passível de ser avaliado
em provas. E citou o convívio
com crianças e adultos fora
do círculo íntimo da família,
a interação com ideias e visões
de mundo contraditórias às
que são expostas em casa,
bem como as trocas de expe-
riências e interações mais di-
versas que fazem parte do de-
senvolvimento dos estudantes.
(Especial para O Hoje)

Entidades temem atraso na educação

Projeto passou
na Câmara
Federal na
última semana;
texto vai ao
Senado

Senadores se esquivam sobre
projeto de educação domiciliar

GOIÂNIA, SEGUNDA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2022
ohoje.com

Veja o Voto dos goianos

o substitutivo do projeto de homeschooling, aprovado na quarta, teve 264 votos favoráveis e 144 contrários. Foram duas abstenções. dos goianos, 12 dos 17 votaram. saiba como foi:

2 Alcides RodRigues (PAtRiotA): sim
2célio silveiRA (mdB): sim
2delegAdo WAldiR (união BRAsil): sim

2 ZAchARiAs cAlil (união BRAsil): sim
2 eliAs vAZ (PsB): não
2 glAustin dA Fokus (Psc): sim

2 João cAmPos (RePuBlicAnos): sim
2 Jose mARio schReineR (mdB): sim
2 José nelto (PP): não

2 mAgdA moFAtto (Pl): sim
2 PRoFessoR Alcides (Pl): sim
2 vitoR hugo (Pl): sim

O Hoje procurou os

representantes

goianos para saber

como cada um

votaria na proposta

que também é

chamada

homeschooling

Agência Senado 
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Gol dos cartolas 
Sem tradição nacional no futebol, os ti-

mes de Brasília vão ganhar aporte mensal,
um presente milionário, para turbinar os
clubes que orbitam entre as Séries C e B.
O Projeto de Lei da nova Loteria do DF
prevê, no Artigo 6º, que 5% da arrecadação
de cada premiação sejam repassados a ti-
mes do território. Ganha o torcedor, e ga-
nham mais ainda dois expoentes políticos
que vivem no alambrado. 

Arquibancada 
Marido da deputada Paula Belmonte

(Cidadania), o empresário Luiz Felipe
Belmonte é dono do Real Brasília. O Bra-
siliense, mais premiado da capital, é de
propriedade do ex-senador Luiz Estêvão.
Um golaço da dupla, nota quem assiste
da arquibancada. 

Intrépido 
A segurança presidencial está possessa

com o chefe. Na terça-feira à noite, dia 3,
na Vila Planalto – bairro atrás do Palácio –
, o Corpo de Bombeiros bloqueou o trânsito
para socorrer um motoqueiro da comitiva.
Quem estava no grupo, confidencia que
era o intrépido piloto Bolsonaro.

Manobra 
É fato que João Doria não é palatável à

parte do PSDB – a oposição é natural e
ocorre com os presidenciáveis nos partidos.
Mas nesse caso só falta o tucano sofrer as-
salto à mão armada, tamanha a manobra
para lhe tirarem da disputa. Não há prece-
dente no ninho de um vencedor de prévia
ser barrado numa disputa presidencial. 

Fundão 
O golpe surgiu da turma que quer

acesso ao fundo eleitoral, e vislumbra
fechar aliança com um eventual Governo
de Lula ou Bolsonaro, por altos cargos
na gestão. Nessa tentativa, usaram de
bucha até o governador gaúcho Eduardo
Leite. Primeiro, nas prévias;  e depois,
em visitas a Doria.

Linha tênue 
As trocas no comando da Petrobras

chegaram à linha tênue que separa o
bom senso do rompimento entre chefe
e subordinado. Jair Bolsonaro e Paulo
Guedes têm trato de o presidente não
se meter no preço dos combustíveis.
Mas virou questão de sobrevivência.
Como revelou a Coluna, Bolsonaro per-
deu o controle até dos seus conselheiros
na administração.

Roland Garros 
A Missão Passeio a Paris não ficará ape-

nas na dupla de servidores André Barbosa
e Marcelo Magalhães. O ministro da Cida-
dania, Ronaldo Bento, decidiu também
embarcar para a França — e levou junto a
chefe do Cerimonial, Carolina Campos.
Com tudo pago por você, eles prestigiam
evento na Normandia e depois curtem o
torneio Roland Garros.

Nada ou ninguém 
No Podemos, Sergio Moro era tratado

como rei e (real) candidato ao Planalto.
Agora orbita entre ser nada ou ninguém
na corrida eleitoral, e pode ter sido vítima
de um plano muito bem engendrado. Uma
vez candidato, ele tiraria votos do presi-
dente. Entre portas, há quem indique que
o controlador do União Brasil, Luciano Bi-
var, está fechado com Bolsonaro, e ambos
combinaram de excluir Moro da disputa. 

Na ‘ativa’ 
O general Villas Bôas, a despeito da

saúde debilitada, continua ativo no cenário
político. O instituto que leva seu nome,
aliado aos institutos Sagres e Federalista,
lançaram o Projeto de Nação, no setor mi-
litar em Brasilia.

Outro Cabral 
A Casa Alta é um museu à parte. Mas

há quem exagere. Os que chegam à Lide-
rança do Podemos no Senado veem um
busto de bronze que remete à figura de
Pedro Álvares Cabral.

Felipe Cardoso

Um evento realizado por
entidades do setor produtivo
goiano na manhã do último
domingo, 22, consagrou apoio
à pré-candidatura de Lissauer
Vieira (PSD) ao Senado Federal.
Mais de três mil pessoas pres-
tigiaram o ‘Todos Por Goiás’, o
primeiro de uma sequência de
encontros mobilizados pelo
grupo visando fortalecer can-
didaturas que sejam viáveis
para atender os anseios da ca-
tegoria nas eleições 2022. 

Realizado no Sindicato Ru-
ral, o encontro reuniu, além
de representantes de entidades
como Aprosoja Goiás, Coope-
rativa Comigo, OCB-GO, Apro-
va, FAEG, SGPA, deputados, 14
prefeitos, 40 vereadores, pre-
sidentes de partido e lideranças
políticas de todo o estado, além
da população em geral. 

Lissauer falou do sentimen-
to de gratidão que estava sen-
tindo ao ver o apoio e con-
fiança da categoria a qual faz
parte. “Às vezes Deus faz as
coisas e a gente vai entender
lá na frente que tudo tem a
hora e o momento certo. Eu
precisei desistir do projeto de
deputado federal por motivos
pessoais, familiares, mas de-

pois veio outra oportunidade
e como não sou de fugir das
minhas responsabilidades, en-
carei e estou aqui para fazer
o que eu sempre fiz na vida
pública: defender os interesses
de todos os goianos”, destacou
Lissauer. 

Reforçando esse discurso,
falou em nome das entidades
do setor produtivo o presiden-
te da Aprosoja Goiás, Joel Ra-
gagnin. “Sabemos que nossa
maior dificuldade, quando tra-
tamos de assuntos ligados ao
agronegócio, que foi a mola
propulsora da economia goia-
na nos últimos anos, mas tam-
bém de toda comunidade, é
ter representantes que efeti-
vamente trabalham os temas
com responsabilidade e cre-
dibilidade. É por isso que es-
tamos aqui trazendo o nome
do Lissauer para que ele possa
levar essas discussões ao Se-
nado Federal”, enfatizou. 

Presidente estadual do PSD,
Vilmar Rocha comentou, em
seu discurso, a importância da
campanha ao Senado, desta-
cando a relevância para o es-
tado. “Precisamos nos unir, a
eleição de um senador é uma
causa suprapartidária. O se-
nador não representa apenas
o partido, ele representa a

maioria da sociedade e nós va-
mos dar empenho total para
eleger Lissauer Senador”, disse
Vilmar Rocha. 

O prefeito de Rio Verde,
Paulo do Vale, aclamou a pré-
candidatura de Lissauer, des-
tacando seus atributos. “Lis-
sauer tem uma habilidade mui-
to grande de fazer, de agregar,
e uma competência de lutar
pelos interesses do povo goia-
no. Ele não vai ser o senador
de um partido, vai ser o sena-
dor do povo goiano”, frisou. 

O deputado Francisco Oli-
veira falou em nome da base
e disse que a candidatura ao
Senado será construída em
conjunto. “Lissauer, você será
o candidato ao Senado na base

aliada de Caiado porque você
é um homem forte, determi-
nado, importante para o Le-
gislativo, para o agro. Vamos
juntos construir esse projeto.
Ninguém ganha eleição sozi-
nho e nós vamos juntos escre-
ver essa história”, ressaltou. 

Também estiveram pre-
sentes no evento a esposa do
presidente Lissauer, Kamila
Vieira; o presidente do Sin-
dicato Rural de Rio Verde, Lu-
ciano Guimarães; o secretário
de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, Tiago Men-
donça; os deputados federais
Francisco Júnior e José Mário
Schreiner; dez deputados es-
taduais: Álvaro Guimarães,
Amilton Filho, Amauri Ribei-

ro, Cairo Salim, Charles Bento,
Chico KGL, Coronel Adailton,
Francisco Oliveira, Júlio Pina
e Wagner Neto. 

Prefeitos (as) de 14 muni-
cípios também prestigiaram
o evento: Aparecida do Rio
Doce, Edy Carlos (Bodão);
Caçu, Ana Cláudia Lemos; Do-
verlândia, Genilva Kátia; Goia-
nira, Carlão da Fox; Itajá, Re-
nis César; Itarumã, Ricardo
Goulart; Montividiu, Edson
Bueno; Paraúna, Paulinho do
Luzitana; Pontalina, Edson
Guimarães; Porteirão, Henri-
que; Turvelândia, Siron Quei-
roz; Santo Antônio da Barra,
Zé Cândido; Serranópolis, Tár-
cio Dutra; Varjão, Rafael Pe-
reira. (Especial para O Hoje)

Encontro realizado em Rio Verde deu
pontapé em uma série de reuniões
que a categoria pretende viabilizar
em todas as regiões de estado

Hoje, isenção ocorre apenas para encomendas de até US$ 50

“Precisei desistir do projeto de deputado federal, mas depois veio outra oportunidade”, comentou

O presidente Jair Bolsonaro descartou, no último final
de semana, em sua conta no Twitter, a edição de medida
provisória (MP) para tributar compras feitas no exterior
por meio de plataformas na internet. “Não assinarei ne-
nhuma MP para taxar compras por aplicativos como Sho-
pee, AliExpress, Shein etc como grande parte da mídia
vem divulgando. Para possíveis irregularidades nesse ser-
viço, ou outros, a saída deve ser a fiscalização, não o au-
mento de impostos”, escreveu Bolsonaro, na postagem.

Atualmente, a isenção de Imposto de Importação
ocorre para encomendas de até US$ 50. No entanto, o be-
nefício só é concedido se a remessa ocorrer entre duas
pessoas físicas, sem fins comerciais.

Segundo o secretário Especial da Receita Federal, Júlio
César Gomes, em entrevista ao programa Brasil em Pauta
da TV Brasil, no início deste mês, muitos vendedores se
fazem passar por pessoas físicas quando, na verdade,
são empresas constituídas para se valer de isenções, o
que constitui fraude.

César Gomes chamou esses aplicativos de “cameló-
dromos virtuais". Segundo ele, hoje o Brasil recebe cerca
de 500 mil dessas encomendas por dia.

De acordo com o secretário, a Receita Federal está in-
tensificando o combate a bens contrabandeados ou que
burlam as regras tributárias vigentes por meio de um
programa de rastreabilidade fiscal recém-lançado. Na
entrevista, o secretário também afirmou que estava em
estudo a edição de uma medida provisória com foco nos
“camelódromos virtuais”. (ABr)

Presidente descarta
taxar compra por
meio de aplicativos
estrangeiros

Mais de 3 mil vão a evento em
apoio à candidatura de Lissauer
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Victor Pimenta

Após três jogos invictos, o
Goiás voltou a perder e para o
Flamengo, no último sábado
(21), no estádio do Maracanã
por 1 a 0, mas apesar do re-
sultado negativo, o time esme-
raldino fez uma boa atuação,
não somente segurando o po-
derio ofensivo rubro-negro,
mas criando chances que por
pouco não resultaram em gols
e podendo sair até mesmo com
o empate no confronto.

A surpresa de Jair Ventura
começou desde a escalação do
Flamengo. O treinador espe-
rava que Paulo Sousa fosse
dar uma reforçada no meio-
campo, mas acabou vindo com
três atacantes, sendo dois de
área (Gabigol e Pedro), o que
fez com que o time esmeraldi-
no se defendesse mais do que
atacasse, naturalmente.

“Lógico que todos fomos
pegos de surpresa e não lógico
pela qualidade da equipe do
Flamengo. Minha principal dú-
vida é se eles viriam com An-
dreas ou João, mas acabaram
vindo de Pedro e conseguiram
pesar bastante nossa área, mas
a equipe do Goiás fez um jogo
taticamente bem equilibrado
e eles tiveram poucas chances.
Tirando o gol, Tadeu fez poucas
defesas, tivemos chances claras
com o Apodi, mas deixar claro

que não tem vilão, ele é um
dos artilheiros desde minha
chegada. Ficamos triste pelo
resultado, mas tivemos a bola,
tivemos coragem para jogar,
equilibramos o jogo no segun-
do tempo. A qualidade indivi-
dual prevaleceu e Pedro fez o
gol”, disse Jair Ventura.

Apesar do resultado ruim,
Jair acredita que sua equipe
fez uma boa partida. Não so-
mente pelo placar de 1 a 0,
mas que o Goiás chegou a
equilibras as ações do jogo no
segundo tempo e grande parte
da torcida rubro-negra vaiasse
o próprio time após a vitória
no Maracanã.

“O resultado foi de quem
mais foi eficiente, o Flamengo
teve a chance do gol, a gente

teve chance também e não
fizemos e o Flamengo conse-
guiu a vitória. Volto a repetir
que as vaias da torcida (do
Flamengo), mostram que o
Goiás fez um bom jogo”, res-
saltou o técnico.

Após mais uma semana
cheia em seu comando, Jair
Ventura conheceu sua primei-
ra derrota, mas vem mostran-
do bastante evolução em seus
sistemas táticos que o mesmo
utiliza sempre um diferente
em cada jogo. O treinador ficou
triste pelo resultado, mas feliz
pela evolução que vem tendo
com seus atletas.

“A gente preza muito pela
semana cheia, principalmente
quando um treinador chega
em uma equipe nova como eu

cheguei no Goiás. A gente co-
nhece os atletas no dia a dia e
como eu falei na minha apre-
sentação, o Goiás não terá um
sistema definido, teremos uma
ideia e modelo de jogo definido
e isso independente dos núme-
ros. Vamos ter variações e hoje
tivemos uma e fomos muito
bem e conseguimos jogar os
últimos três jogos com três za-
gueiros e fomos muito bem
também. Fico feliz pela resposta
dos atletas, eles compraram
nossa ideia e o mais importante,
estamos numa crescente”, disse
o técnico esmeraldino.

Titular no empate diante
do Atlético Mineiro e na vitória
diante do Atlético Goianiense
(onde acabou sendo expulso),
Henrique Lordelo não pode

atuar contra o Santos cum-
prindo suspensão e não foi se-
quer relacionado para o con-
fronto diante do Flamengo. O
treinador explicou o porquê.

“A única opção deu não
usar o Henrique (Lordelo), foi
que quando usei o Henrique,
o Auremir estava machucado
e durante as semanas de treino,
avalio muito as semanas de
treino por meritocracia e vi o
Auremir em um momento me-
lhor e por isso fiz essa escolha
pelo Auremir e não o Henrique
no banco de reservas. A dire-
toria não comentou nada co-
migo à respeito de renovação
nenhuma e eu nem sabia disso
(do fim do contrato do volan-
te)”, concluiu Jair Ventura. (Es-
pecial para O Hoje)

Jair Ventura analisa
derrota do Goiás,
mas vê evolução
da equipe nos
jogos: “Fizemos um
bom jogo”

A Aparecidense venceu sua
primeira em casa na Série C.
Na noite deste domingo (22),
a Cidinha ganhou do Floresta
por 3 a 2, no estádio Aníbal
Batista de Toledo, em jogo com
gols de artilheiro e estreante.
Alex Henrique marcou duas
vezes pelo camaleão e Raphael
Luiz duas vezes para o Floresta.
Atacante Luiz Paulo entrou
para marcar o da vitória. Equi-
pe goiana subiu uma colocação
na competição.

Primeiro tempo
A Cidinha começou fazen-

do seu papel de mandante e
foi para cima do adversário.
Depois de duas chances peri-
gosas, o gol saiu aos quatro
minutos. Luan Sales pela di-
reita cruzou e Alex Henrique
ganhou da marcação para
mandar para as redes.

Apesar do 1 a 0 no placar, a
Aparecidense criou poucas
chances de ampliar no jogo,
buscando aproveitar até mesmo
as falhas de Marcão que errou
em quase todas ao sair com o
pé, mas não conseguiu fazer o
segundo no jogo. O Floresta
também seguiu sem muita cria-
tividade e Pedro Henrique pou-
co defendeu e quando defendeu,
foi com tranquilidade. 

Segundo tempo
Na volta do intervalo, o Flo-

resta fez uma substituição cer-
teira. Drubscky colocou Rap-
hael Luz e em cinco minutos
ele deixou tudo igual. Ele re-
cebeu um cruzamento da di-
reita e ele subiu sozinho e ca-
beceou para o fundo das redes
de Pedro Henrique.

Logo a Aparecidense vol-
tou a ficar na frente. Gilvan

entrou muito bem no jogo,
roubou a bola e achou um
belo passe para Alex Henrique
que tocou por cima do goleiro
e fez o segundo dele no jogo,
segundo da Cidinha. Não de-
morou muito e novamente o
Floresta igualou o placar. Fá-
bio Alves cobrou escanteio e
Raphael Luz novamente subiu
para marcar de cabeça.

No final do jogo, quando ia
caminhando para um empate,
bela jogada da Aparecidense
e Luan Sales mais uma vez
cruzou na área e o garoto
achou Luiz Paulo. Estreia com
gol pela Cidinha e de cabeça,
colocando a primeira vitória
da Aparecidense em casa, no
Aníbal Batista. (Victor Pimen-
ta, especial para O Hoje)

Treinador aproveitou para explicar o porque de não relacionar volante para o confronto diante do Flamengo 

Artilheiro Alex Henrique (9) já soma quatro 
gols na competição com a camisa da Cidinha

Pela sexta rodada
da fase de grupos do
Campeonato Brasileiro
da Série D, dois goianos
estiveram em campo
neste final de semana.
O primeiro deles foi o
Iporá, que jogou no sá-
bado (21). No Estádio
Abadião, o Lobo Guará
não saiu do 0 a 0 com
o Ceilândia. 

E, no domingo (22),
o embalado Anápolis
chegou à quarta vitória
seguida na competição
nacional. Fora de casa,
o Galo da Comarca ba-
teu o Ação, do Mato
Grosso, por 3 a 2, e as-
sumiu a vice-liderança
do Grupo F, com 13
pontos. Zizu, Marceli-
nho e Erick Bahia mar-
caram os gols que de-

ram os três pontos à
equipe tricolor.

Grêmio Anápolis
O complemento da

sexta rodada será feito
apenas na quarta-feira
(25), quando o Grêmio
Anápolis entrará em
campo. O time coman-
dado pelo técnico Ariel
Mamede, que ocupa,
atualmente, a sexta co-
locação, com seis pontos
conquistados, receberá
o Brasiliense, às 20h, no
Estádio Jonas Duarte.
Com 13 pontos ganhos,
a equipe candanga lide-
ra a chave. Caso vença,
abrirá três pontos de
vantagem em relação ao
Anápolis, que é o segun-
do. (Breno Modesto, es-
pecial para O Hoje)

Enquanto Iporá segue
sem vencer, Anápolis
embala e assume 
vice-liderança

SÉRIE D

Aparecidense vence Floresta
com dois de artilheiro

SÉRIE C

Fernando Lima / Goiás EC

Venceu o mais eficiente 

Luis Gustavo / Aparecidense
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O Universo/Vila Nova, representante goiano
na disputa dos Jogos Universitários de Futebol
de 2022 não conseguiu conquistar a dobradinha
esperada pela torcida. No sábado (21), as equipes
masculina e feminina da universidade goiana,
que tem uma parceria com o Vila Nova, fizeram
as finais do torneio. As mulheres foram as pri-
meiras a entrar em campo. Com gols de Claudinha
e Leslie, a Universo derrotou a FTC, da Bahia,
por 2 a 1, chegando ao seu segundo título da
competição e garantindo classificação para a
disputa do Fisu América Games, em Mérida, no
México, no meio do ano. Já o time masculino
ficou no 1 a 1 com a Unip, de São Paulo, e
acabou derrotado, nos pênaltis, por 5 a 3. No
tempo normal, Murilo anotou o tento goiano.
(Breno Modesto, especial para O Hoje)

EXPRESSA
téCNiCa

Aparecidense 3x2 Floresta-CE

t
FICHA

Data: 21 de maio de 2022. Horário e local: 18 horas, estádio
aníbal Batista de toledo. Arbitragem: andrey da Silva e Silva
(Pa); assistentes: luis diego Nascimento lopes (Pa) e Bárbara ro-
berta da Costa loiola (FiFa/Pa); quarto árbitro: Breno Vieira Souza
(Go). Gols: alex henrique 4’1t e 16’2t e luiz Paulo 44’2t (apareci-
dense); raphael luz 5’2t e 22’2t (Floresta)

Aparecidense: Pedro henrique;
luan Sales, lucas Gazal, Wesley
matos, rodrigues; Bruno hen-
rique (luiz Paulo), rodriguinho
(renato), robert (Cardoso); da-
niel de Pauli (rafa marcos); João-
zinho (Gilvan) e alex henrique. 
Técnico: eduardo Souza.

Floresta: marcão; yago rocha
(tony), maílson, Perema, Car-
linhos; Fábio alves, Jô, thaly-
son (raphael luz); Klenisson,
Flávio torres e alason Carioca
(Carlos renato). 

Técnico: ricardo drubscky.



Breno Modesto

No último sábado (21), o
Atlético Goianiense conquis-
tou sua primeira vitória na
edição de 2022 do Campeo-
nato Brasileiro. Jogando em
casa, no Estádio Antônio Ac-
cioly, o Dragão bateu o Co-
ritiba por 2 a 0, na partida
que marcou a reestreia do
técnico Jorginho à frente do
comando técnico do time
rubro-negro.

Após o término do con-
fronto, o comandante atle-
ticano fez questão de afir-
mar que não fez nenhuma
mágica para conquistar os
três pontos, pois o bom de-
sempenho do Rubro-Negro
ainda é fruto do ótimo tra-
balho feito por Umberto Lou-

zer, seu antecessor.
“Acredito que esse resul-

tado é um pouco de tudo. Hoje
(sábado), eu recebi uma men-
sagem do (Umberto) Louzer,
me desejando sucesso. Esta
já é a segunda vez que eu o
substituo. A primeira vez foi
no Coritiba. E ele é um cara
pelo qual eu tenho um cari-
nho especial. É um futuro
grande treinador. Então, eu
quero ressaltar que não fiz
nenhuma mágica. Isso já vem
do trabalho dele. Mas, claro,
minha forma de trabalhar e
organizar a equipe é diferente

da dele. Então, eu percebi que,
não por causa dele, mas pelo
emocional, os jogadores não
estavam desenvolvendo aqui-
lo que poderiam desenvol-
ver”, disse Jorginho.

Na próxima terça-feira
(24), o compromisso do Atlé-
tico Goianiense será interna-
cional. No Equador, o atual
líder do Grupo F da Sul-Ame-
ricana, com 12 pontos con-
quistados, encerra sua parti-
cipação na fase de grupos do
torneio. Para avançar às oi-
tavas de finais, o elenco co-
mandado por Jorginho não

pode ser derrotado pela LDU,
que aparece na vice-lideran-
ça, com dois pontos a menos.

Questionado sobre a alti-
tude que o Dragão terá de en-
frentar, Jorginho diz que não
é um problema, pois o clube
do bairro de Campinas pode
ter estratégias para que seus
jogadores não sintam tanto o
efeito de estarem a mais de
2000 metros acima do nível
do mar. Segundo ele, a única
diferença é em relação à velo-
cidade da bola.

“A altitude não é proble-
ma. Joguei várias vezes a

2000 metros (acima do nível
do mar). O problema é 3500,
3600, lá em La Paz (na Bolí-
via). Aí, o bicho pega. Parece
que você vai morrer. Não pe-
gamos e espero que a gente
não pegue. Mas nós também
podemos ter uma série de es-
tratégias, como chegar em
cima da hora, chegar seis ho-
ras antes do jogo. Porque
você só sente (a diferença)
depois de 24 horas no local.
Na seleção brasileira, como
auxiliar técnico do Dunga,
tive essa experiência de ir lá
várias vezes. Mas não é pro-
blema. Os jogadores vão sen-
tir isso. Mas a única diferença
é que a bola fica um pouco
mais rápida que o normal”,
finalizou o treinador. (Espe-
cial para O Hoje)

Após primeira vitória no Brasileiro, Jorginho
enaltece trabalho feito por Umberto Louzer

Sem mágica 

De acordo com Jorginho, a parte emocional estava impossibilitando as vitórias do Atlético no Brasileirão

Bruno Corsino/Atlético-GO
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Sabrina Vilela 

Não foi fácil para Maria
Paixão Soares da Silva, 42, ter
iniciado o seu pit dog na região
Sudoeste de Goiânia. Ela co-
meçou a empreender no ramo
alimentício quando estava  em
um momento de várias mu-
danças na vida para conseguir
realizar o sonho. Mas, ela teve
a dificuldade da maioria dos
empreendedores da periferia:
começar do zero sem acesso
a crédito. De acordo com o Se-
brae Goiás, pesquisas realiza-
das recentemente, com dados
de 2016 a 2021, foi constatado
que houve um aumento sig-
nificativo no acesso ao crédito,
tanto para pessoa física quanto
para jurídica. 

A atual microempreende-
dora, Maria Paixão juntou
coragem e saiu do trabalho
como funcionária pública de
educadora popular. “Decidi
fazer algo diferente da área
que estava atuando, mas que
pudesse atender a minha ne-
cessidade de fazer algo que
eu gostasse e pudesse sobre-
viver por meio do mesmo.
Nesse sentido busquei par-
ceiros que me ajudaram a
concretizar essa ideia, sem-
pre gostei da área de alimen-
tação e decidi ter meu pró-
prio pit dog, busquei o Sin-
dicato na pessoa do amigo
Ademildo”. Ela relembra
também que pessoas como
o seu Josias, Waltinho, Ani-
valdo e Leandro a ajudaram
abrindo portas para que pu-
desse atuar na área. 

Além da falta de acesso ao
crédito para abrir a empresa,
ela teve que lidar com as ad-
versidades da região que ela
abriu o comércio. “Era uma
área pública que estava aban-
donada, o lugar era conside-
rado ponto de droga. Empreen-
der neste local a noite, enfren-
tando a questão da segurança
e o desafio de transformar este
ambiente onde as pessoas pu-
dessem desfrutar de um bom
x-salada, em um local acolhe-
dor de forma agradável e se-
gura com suas famílias, foi
uma das maiores dificuldades”. 

Maria enfrentou também
a questão burocrática e docu-

mentação para abrir o estabe-
lecimento ainda com receio e
pouca informação, mas mesmo
diante de incertezas de que
daria certo ela conseguiu per-
severar em prol do sonho que
atualmente se concretizou com
o marido e mais três colabo-
radores. “Não tivemos acesso
a crédito, afinal a burocracia
para esse tipo de crédito é mui-
ta para o pequeno empreen-
dedor, infelizmente. Mas, eu
fiz empréstimo pessoal para
poder abrir e manter por um
período”, relata. 

A questão financeira foi de-
safiadora para a Maria Paixão,
assim como para a maioria
dos goianos que desejam em-
preender, contudo isso não a
desanimou. “Minha gestão fi-
nanceira foi desafiadora e ain-
da é, no início fazíamos tudo
manualmente com o Livro Cai-
xa. Depois fomos melhorando
com programa e após consul-
toria, oficinas e curso no Sebrae
mudamos totalmente, foi uma
porta que nos foi aberta com
possibilidades e ajuda mesmo,

e hoje estamos mais organiza-
dos ajustando a realidade pós
pandemia que nos fez mudar
em tudo”, conta positiva.

Após os obstáculos vividos
desde que tudo começou em
2016, Maria tem muita coisa
para se orgulhar com relação
a sua trajetória. Uma con-
quista recente foi a sua ham-
burgueria ter ganhado no
mês de abril o Festival Burger
Time. Além disso, ela conse-
guiu “fazer do espaço onde
está hoje um local de melhor
e maior convivência com a
comunidade, na questão da
segurança tem parceria com
o programa vizinhança soli-
dária da polícia militar, uma
parceria com a guarda mu-
nicipal importante também,
conseguem hoje se manter
mesmo pós período de pan-
demia com uma clientela fiel”.

Investimento de 
dinheiro pessoal 

A microempreendedora,
Kimberly Flório Sacho, 35,
mora na região Norte de

Goiânia e tem uma loja onli-
ne de jóias. Ela teve que in-
vestir as próprias economias
para conseguir abrir a em-
presa e para economizar ela
usou a tecnologia a seu favor
e abriu a loja online mesmo
durante a pandemia. 

“No início éramos eu e mi-
nha irmã mais nova, Raiane.
A ideia foi dela e o foco era
trabalhar de forma online mas
que também tivéssemos um
tempo para dedicar pra família.
Mas logo que começamos a
pandemia se intensificou”. Se
vendo sem escolha, Kimberly
mergulhou no universo digital
para conseguir se manter. 

“Tem mais ou menos um
mês que trabalho sozinha e
meu modelo de negócio é o
MEI [Micro Empreendedor In-
dividual]. Hoje tem uma aju-
dante Freelance que me ajuda
com fotos e Marketing Digital.
A minha intenção é manter
ela, mas como o modelo de
negócio MEI me permitiu ter
um funcionário carteira assi-
nada, a minha intenção é ter

uma vendedora trabalhando
comigo registrada”.

Há cerca de dois meses a
empreendedora foi em busca
de auxílio para estruturar o
seu negócio. “Eu procurei o
Sebrae Goiás e todo mês as
vendas vêm crescendo, mas
eu me sentia muito perdida
apesar de cheia de ideias. Lá
eles pegaram na minha mão
e meu negócio agora tá ga-
nhando uma cara de sucesso”. 

Para começar, ela optou
por usar uma pequena quan-
tia de dinheiro próprio para
comprar mercadorias e foi
reinvestindo o lucro. Mas, por
meio do Sebrae ela teve acesso
a linhas de crédito com juros
baixos para MEI e agora ela
pensa em contratar futura-
mente para capital de giro.

“Tem sido incrível ver as
vendas aumentarem. Meu
crescimento tem sido orgâni-
co, ou seja, as vendas são re-
sultado de um bom trabalho
do início ao fim. As oficinas e
consultorias do Sebrae têm
sido incríveis porque com elas
eu estou aprendendo a admi-
nistrar de verdade o meu ne-
gócio. O E-Comerce da Mag-
nólia Semijoias é a minha pró-
xima meta”, finaliza. 

Já no caso do barbeiro,Wat-
son Carlos dos Santos,34, tem
uma empresa na região Oeste
da capital. O sangue do em-
preendedor corre nas veias
visto que ele veio de uma fa-
mília de comerciantes. Ele que-
ria abrir um negócio,mas tinha
pouco dinheiro na época e isso
exigia recurso financeiro.

“Eu e minha esposa, na-
morada na época, acreditamos
que seria possível já que ela
já era da área. Minha maior
dificuldade foi ter credibili-
dade com os clientes visto que
eu não era da área e não exis-
tiam redes sociais”. Watson
teve seu negócio divulgado de
“boca a boca” mesmo e outro
obstáculo era a falta de quali-
ficação profissional. “Sempre
acreditamos no nosso negó-
cio,mas arriscamos de acordo
com nossos próprios recursos
financeiros”, afirma.

No entanto, ele derrubou
as objeções e atualmente em-
prega mais de 20 pessoas e
já está na construção da sua
segunda barbearia, mas ago-
ra em Trindade. “Fazemos
o básico bem feito.Nossa
prioridade na hora de pagar
as contas e sempre pagar
nossa equipe primeiro”. Wat-
son não viu necessidade de
se arriscar no crédito para
conseguir abrir a sua bar-
bearia, mas não descarta
essa possibilidade no futuro
a fim de expandir ainda
mais o seu negócio. 

Um dos grandes gargalos
das micro e pequenas empre-
sas é o seu controle financeiro
e gerencial, muitas empresas
não têm uma gestão financeira
adequada às suas necessidades
segundo o analista do Sebrae
Goiás, Rodson Marden. Para
ele a gestão financeira em qual-
quer empresa, independente
do seu porte, deve ser feito
com planejamento e organi-
zação em conformidade com
suas atividades e necessidades:
Suas contas têm que fechar,
separar contas pessoais das
contas da empresa, fazer Ges-
tão de Custos, evitando gastos
desnecessários e ter controles
eficientes como software de
gestão e planilhas.

Segundo pesquisas do IBGE,
as MPEs são responsáveis por
60% dos quase 100 milhões de
empregos no país, possibili-
tando que muitos empreende-
dores deixem a informalidade,
passando os negócios formais
a ser maior do que o quantita-
tivo de negócios informais no
país. “Dessa forma é incontes-
tável a importância e relevân-
cia dos empreendedores e em-
presários das Micro e pequenas
empresas para alavancar e
manter o desenvolvimento lo-
cal, nas periferias e em todo o
país”, conta o especialista.

Sebrae Goiás
“As maiores dificuldades

que as empresas encontram

para ter acesso a créditos
são:possuir um cadastro sem
restrições no mercado, ter e
manter um bom relaciona-
mento com a instituição fi-
nanceira, disponibilizar infor-
mações confiáveis, oferecer as
garantias exigidas pelas insti-
tuições financeiras e obter li-
mite de créditos.

O cenário do crédito no
Brasil e em Goiás não é uma
das melhores. “Apesar desses
avanços, o mercado segue al-
tamente concentrado, com
80% do crédito para a pessoa
física retido nos cinco prin-
cipais bancos do país, com
esse índice caiu para 63%
quando se olha para o finan-
ciamento concedido às em-

presas, isso torna o Brasil um
dos países com maior cen-
tralização no sistema bancá-
rio em todo o mundo”.

Segundo Rodson Marden
esse dado é preocupante, pois
quanto menos instituições
disponibilizando créditos, o
empresário fica refém das re-
gras e condições desses ban-
cos e sem outras opções. “Ou-
tro dado preocupante dessa
pesquisa aponta para os ní-
veis recordes de endivida-
mento das famílias, referem-
se às operações de crédito
em atraso há mais de 90 dias
e às operações nas quais exis-
tem indícios de que a respec-
tiva obrigação não será inte-
gralmente honrada. Isso pre-

judica e inviabiliza o acesso
a novas linhas de créditos
por parte das empresas”.

Empréstimos para a manu-
tenção das empresas no cená-
rio de pandemia podem ajudar,
mas se o empresário não tiver
organização pode atrapalhar.
“Antes de tudo é preciso ana-
lisar se de fato o grande pro-
blema da empresa é o acesso
a novas linhas de crédito, pois
caso a empresa esteja com sua
gestão financeira desorgani-
zada e sem controle, o acesso
a mais crédito ao invés de aju-
dar vai aumentar o problema,
podendo levar ao seu fecha-
mento e o fim das suas ativi-
dades”, explica o analista. (Es-
pecial para O Hoje)

Gestão financeira dos pequenos negócios 
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Algumas das
limitações são
não possuir um
cadastro sem
restrições no
mercado e  obter
limite de créditos

Empresas da periferia têm
dificuldade no acesso ao crédito

Pedro Pinheiro

Watson atualmente emprega mais de 20 pessoas
e já está na sua segunda barbearia 

Arquivo Pessoal 

Kimberly investiu suas próprias economias para conseguir abrir a loja online mesmo durante a pandemia

Pedro Pinheiro

Maria Paixão teve dificuldade de 
começar do zero e sem crédito



As lojas do Atende 
Fácil funcionam até às 12h de

hoje e fecham amanhã (24)

Veja como será o funcionamento dos órgãos da administração municipal

sAúde
os casos de urgência e emergência serão aten-

didos nas 13 unidades que funcionam 24 horas
por dia, conforme classificação de risco; ou seja,
com prioridade às situações mais graves. Atua-
lizações sobre testagem, além de informações a
respeito da campanha de vacinação contra a
covid-19 podem ser acompanhadas pelo site
www.goiania.go.gov.br.

o centro de Zoonoses funcionará em regime de
plantão e poderá ser acionado pelos telefones
(62) 3524-3131 ou 3524-3130, quando presencia-
dos casos com animais agressivos. em caso de
mordida, a pessoa ferida deve procurar com ur-
gência a unidade de saúde mais próxima.

Para as situações de urgências e emergências
em residências, locais de trabalho e vias públicas,

a população deve acionar o serviço de Atendi-
mento móvel de urgência (samu) pelo número
192, que conta com central de Regulação e profis-
sionais de salvamento.

AssistênciA sociAl
equipes do serviço especializado em Abordagem

social (seas) percorrem ruas de goiânia em busca
ativa 24 horas por dia. A população pode entrar
em contato pelo telefone (62) 3524-7389. A central
de Óbitos de goiânia funcionará 24 horas durante
todo o feriado.

mulheRes vítimAs de violênciA
o feriado da Padroeira de goiânia não vai alterar o

funcionamento da casa Abrigo sempre viva, que
atende mulheres vítimas de violência doméstica e fa-

miliar em goiânia. o espaço, que tem capacidade para
acolher 50 mulheres, fica aberto 24 horas por dia.

o encaminhamento é feito pelas delegacias es-
pecializadas de Atendimento à mulher (deam). o
abrigo tem psicóloga, assistente social e outros
profissionais especializados em lidar com ocorrên-
cias do gênero. A localização da casa é mantida
sob sigilo por motivos de segurança.

comuRg
mantém o funcionamento das operações essen-

ciais de limpeza, como varrição, coleta de lixo orgâ-
nico, serviços de roçagem, remoção, ajardinamento
e viveiro. os atendimentos para casos de queda de
árvores e recolhimento de animais mortos também
não sofrerão interrupção. os cidadãos podem soli-
citar serviços pela central de Atendimento (62)

35248500/35248555, pelo aplicativo Prefeitura 24
horas ou WhatsApp da comurg (62) 98596-8555.

guARdA municiPAl
Funcionará normalmente e, em casos suspeitos,

a população pode entrar em contato com a gcm
pelo telefone 153. Zoológico e Parque
mutirama conforme cronograma normal de fun-
cionamento, os dois parques estarão fechados na
segunda-feira (23) e terça-feira (24). 

cmtc
os ônibus do transporte coletivo da capital cir-

culam no sábado (21) e domingo (22), com suas
respectivas planilhas. na segunda-feira (23) ope-
ram em funcionamento normal, assim como no
próprio feriado, na terça-feira (24).

Foi decretado pela Prefei-
tura de Goiânia ponto faculta-
tivo nesta segunda-feira (23),
véspera do feriado da Padroei-
ra de Goiânia, celebrado no
dia 24 de maio. O documento
que dispõe sobre a medida foi
publicado na edição suplemen-
tar do dia 19 de maio, do Diário
Oficial do Município (DOM). 

Alguns servidores só re-
tornarão ao expediente na

quarta-feira (23). Contudo, o
disposto não se aplica aos ór-
gãos que exijam plantão per-
manente. As lojas do Atende
Fácil, por exemplo, funcio-
nam até às 12h de hoje e fe-
cham amanhã (24). Serviços
de urgência e emergência em
saúde, fiscalização e coleta
de lixo serão mantidos du-
rante todo o feriado. (Daniell
Alves, especial para O Hoje)

Confira o que abre e fecha neste feriado
PADROEIRA DE GOIÂNIA 

Ítallo Antkiewicz

Com as unidades de saúde
lotadas, pacientes e familia-
res reclamam da precarie-
dade no atendimento nos
principais hospitais de Goiâ-
nia. De acordo com os rela-
tos, faltam médicos, vagas e
até materiais básicos. Entre
as unidades citadas está o
Hospital Santa Casa de Mi-
sericórdia, na Capital.

É o caso da assistente jurí-
dica Fernanda Santos, 38 anos,
que relatou a nossa equipe
de reportagem que a mãe
dela, Lúcia Helena dos Santos,
54 anos, possui algumas doen-
ças, como: radiculopatia, po-
lineuropatia, bolsa de calcâ-
neo nos pés, fibromialgia, en-
tre outras. E em agosto do
ano passado, deu entrada na
regulação para a mãe dela
realizar uma cirurgia.

“A cirurgia foi autorizada
em novembro do ano passado
e encaminhada para a Santa
Casa de Misericórdia, em de-
zembro fui lá marcar o pré-
operatório da minha mãe,
que foi marcado para 9 de
fevereiro deste ano. Quando
cheguei lá, o ortopedista es-
pecialista em coluna, tinha
saído do hospital. Me falaram
que ia ter que aguardar con-
tratar outro especialista, mes-
mo eles tendo conhecimento
de todos os problemas de
saúde da minha mãe”, pon-

tua a assistente.
Santos ressalta que os pro-

blemas de saúde da mãe vêm
só agravando. “Tem a perícia
agora dia 25 de maio, porque
estamos solicitando na justiça

o auxílio doença, e agilizar
com urgência a cirurgia da
minha mãe. Em relação aos
problemas da minha mãe, é
tudo documentado. Já entrei
em contato com a Santa Casa,

eles não me falam nada, ne-
nhuma posição, a única coisa
que me falaram é que iam
providenciar outro profissio-
nal, ou remanejar a autori-
zação da cirurgia para outra

unidade hospitalar, e até ago-
ra nada”, afirma.

SMS reconhece
transtornos

A Secretaria Municipal de
Saúde (SMS), em nota, infor-
mou que reconhece o trans-
torno enfrentado pela popu-
lação que tem buscado aten-
dimento de urgência na Capi-
tal.  “É um momento desafia-
dor para as equipes da saúde
também. É um período de
transição, com necessidade de
reorganização de equipes nas
unidades de saúde, inclusive
com a prorrogação dos con-
tratos que seriam encerrados
no mês de dezembro”, afirma
trecho da nota.

Ainda no documento, a SMS
ressalta que não tem medido
esforços para solucionar todos
os problemas existentes, uma
vez que é um momento com-
plexo relacionado às doenças
infectocontagiosas.” A expec-
tativa é de que nos próximos
dias tudo volte à normalidade.
Enquanto isso, a secretaria so-
licita que a população busque
também atendimento em uma
das 76 Unidades Básicas de
Saúde que estão disponíveis
para esses casos mais leves e
que somente os casos mais
graves procurem as unidades
de urgência”, pontua.

Resposta
Em nota, o Hospital Santa

Casa de Misericórdia informa
que. “Em respeito ao sigilo mé-
dico e à Lei Geral de Proteção
de Dados Pessoais (LGPD), a
Santa Casa de Misericórdia de
Goiânia não divulga informa-
ções sobre seus pacientes. To-
das as informações referentes
aos atendimentos no hospital
são repassadas diretamente
aos pacientes e/ou às famílias”,
pontua trecho da nota. (Espe-
cial para O Hoje)

Aos 54 anos, Lúcia
Helena espera 
por cirurgia 
no Hospital 
Santa Casa de
Misericórdia 
na Capital

Paciente aguarda cirurgia na
Santa Casa da Misericórdia 
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Enquanto isso, a secretaria solicita que a população busque 
também atendimento em uma das 76 Unidades Básicas de Saúde



Valor é referente ao repasse
de parcela do bônus de assi-
natura da cessão onerosa dos
campos de Sépia e Atapu, no
Pré-Sal. Ao todo, o Governo
Federal transferirá R$ 7,7 bi-
lhões em maio para estados e
municípios de todo o país

O Governo Federal vai rea-
lizar, nos dias 20 e 24 de maio,
o repasse de R$ 332,34 milhões
para o estado goiano e seus
municípios relativos à arre-
cadação dos bônus de assina-
tura do leilão dos excedentes
da cessão onerosa dos campos
de Sépia e Atapu, no Pré-Sal.
O leilão para exploração de
petróleo e gás natural, reali-
zado em dezembro de 2021,
rendeu bônus de assinatura
total de R$ 11,1 bilhões e os
investimentos previstos são
de cerca de R$ 204 bilhões.

“Os recursos serão repas-
sados aos 26 estados, Distrito
Federal e todos os 5.569 mu-
nicípios do Brasil e podem
ser investidos na educação,
saúde e obras de infraestru-
tura. Esse repasse foi possí-
vel graças à atração de capi-
tais privados realizada pelo
Governo Federal por meio
dos nossos leilões. Os recur-

sos serão revertidos direta-
mente para o bem-estar da
nossa população”, afirma o
ministro de Minas e Energia,
Adolfo Sachsida.

Esse foi o 2º maior leilão
de petróleo e gás do mundo.

Cabe destacar que o maior
leilão do mundo também foi
realizado durante o Governo
Bolsonaro, em 2019 (campos
de Búzios e Itapu). Com os
dois leilões, o Governo Federal
repassou, de forma inédita e

voluntária, cerca de R$ 20 bi-
lhões a estados e municípios.

Os oito leilões de petróleo
e gás natural realizados no
Governo Bolsonaro garantem
investimentos de mais de R$
800 bilhões e arrecadação

governamental superior a R$
1 trilhão, ao longo de 30 anos,
com expectativa de criação
de mais de 500 mil empregos.
(Daniell Alves, especial
para O Hoje. Com informa-
ções da ABr)

Governo Federal repassa R$ 332,3 mi para Goiás
ROYALITIES

Daniel Alves 

O estado de Emergência em
Saúde Pública de Importância
Nacional (Espin) se encerrou
neste último domingo 22 após
a assinatura de um decreto do
Ministério da Saúde. O decreto
emitido em função da chegada
da Covid-19 no país perdurou
por mais de dois anos no Brasil.
A portaria com a decisão foi
assinada pelo ministro da Saú-
de, Marcelo Queiroga, em 22
de abril, e previa prazo de
30 dias para que estados e
municípios se adequassem à
nova realidade.

A decisão do governo bra-
sileiro foi tomada com base
no cenário epidemiológico
mais arrefecido e o avanço da
Campanha de Vacinação no
país. Segundo o Ministério da
Saúde, apesar da medida, ne-
nhuma política pública de saú-
de será interrompida.

“A pasta dará apoio a es-
tados e municípios em rela-
ção à continuidade das ações
que compõem o Plano de
Contingência Nacional”, ga-
rantiu o governo.

Histórico
No último dia 12 de maio,

a Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa)

prorrogou, a pedido do Mi-
nistério da Saúde, o prazo
de validade das autorizações
para uso emergencial de va-
cinas contra covid-19, que
deixariam de ser usadas na
campanha de vacinação con-
tra a doença com o fim do
Epin. A medida vale também
para medicamentos que só
deveriam ser usados durante
a crise sanitária. Segundo a
decisão da Diretoria Colegia-
da da Anvisa, as autorizações
permanecerão válidas por
mais um ano.

No mesmo dia, a Anvisa
alterou a resolução que per-
mite a flexibilização das me-
didas sanitárias adotadas em
aeroportos e aeronaves, em
virtude do encerramento do
estado de emergência. Entre
as mudanças, estão a retoma-
da do serviço de alimentação
a bordo e permissão para re-
tirada de máscaras para se
alimentar, durante o voo.

Segundo o Ministério da
Saúde, o governo federal em-
penhou quase R$ 34,3 bilhões
para a compra de cerca de
650 milhões de imunizantes
contra a covid-19.

“Por conta da vacinação, o
Brasil registra queda de mais
de 80% na média móvel de
casos e óbitos pela covid-19,
em comparação com o pico
de casos originados pela va-
riante Ômicron, no começo
deste ano. Os critérios epide-
miológicos, com parecer das
áreas técnicas da pasta, indi-
cam que o país não está mais
em situação de emergência
de saúde pública nacional”,
ressaltou o Ministério em nota.

Com 16.194 casos de co-
vid-19 em 24 horas, o Brasil
registrou 30.778.607 infec-
ções pelo novo coronavírus,
desde o início da pandemia.
Os dados estão no boletim
diário, divulgado pelo Mi-
nistério da Saúde.

O número de mortes che-
gou a 665.528, com 35 regis-
tradas em 24 horas. Os pacien-
tes recuperados somam
29.816.521 (96,9% dos casos).

O estado de São Paulo tem
o maior número de casos acu-
mulados desde o início da pan-
demia, com 5.459.629. As mor-
tes foram 168.864. 

Em seguida, na lista de es-
tados com maior número de
casos, aparecem os estados de
Minas Gerais (3.383.874 casos
e 61.458 óbitos); do Paraná
(2.510.336 e 43.247 mortes) e
do Rio Grande do Sul (2.392.924
casos e 39.441 óbitos).

Várias unidades da federa-
ção não atualizaram os dados
neste sábado: Distrito Federal,
Minas Gerais, Maranhão, Mato
Grosso do Sul (não atualizou
número de mortes), Mato Gros-
so, Rio de Janeiro, Roraima,
São Paulo e Tocantins.  (Espe-
cial para O Hoje. Com infor-
mações da ABr)

A decisão do
governo
brasileiro foi
tomada com
base no cenário
epidemiológico
mais arrefecido 
e o avanço 
da Campanha 
de Vacinação 
no país

Estado de Emergência em
Saúde Pública termina
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Israel relatou neste sá-
bado seu primeiro caso
confirmado de varíola
dos macacos, que as au-
toridades esperam que
seja controlado.

O caso é de um ho-
mem de 30 anos que re-
tornou de uma viagem
pela Europa Ocidental,
de acordo com o Centro
Médico Tel Aviv Sourasky
- Ichilov, onde ele se en-
contra em quarentena e
em estado leve.

O ministro da Saúde,
Nitzan Horowitz, disse
que algumas centenas de
vacinas, principalmente
para equipes médicas que
tratam pacientes em po-
tencial, devem ser com-
pradas para evitar novas

infecções. "Isso não é uma
pandemia, não é nada
como o coronavírus", disse
ele ao N12 News.

Ele não deu detalhes
sobre a vacina, mas o
imunizante contra a va-
ríola também pode pro-
teger contra a varíola
dos macacos.

A varíola dos macacos
é uma doença infecciosa
geralmente leve, e é en-
dêmica em partes da Áfri-
ca ocidental e central. Ela
é transmitida por contato
próximo, o que significa
que pode ser contida com
certa facilidade por meio
de medidas como isola-
mento e higiene assim
que um novo caso é iden-
tificado. (ABr)

País confirma 1º 
caso de varíola 
dos macacos

ISRAEL

O primeiro-ministro aus-
traliano, Scott Morrison, reco-
nheceu no último sábado (21)
sua derrota nas eleições, e o
Partido Trabalhista, de oposi-
ção, está prestes a pôr fim a
quase uma década de governo
conservador, possivelmente
com o apoio de independentes
que fizeram campanha por po-
líticas mais ecológicas.

Os resultados parciais mos-
travam que, ainda que os tra-
balhistas tenham obtido pe-
quenos avanços, a coalizão li-
beral-nacional de Morrison foi
castigada pelos eleitores na
Austrália Ocidental e nos dis-
tritos urbanos abastados.

Os Verdes e um grupo dos
chamados "independentes de
cerceta" que fizeram campa-
nha em favor da integridade,
igualdade de gênero e combate
às mudanças climáticas, obti-
veram um bom resultado,
aproveitando a ira dos eleitores
pela inação diante do aqueci-
mento global após algumas
das piores inundações e in-
cêndios na Austrália.

O novo parlamento pare-
ce que será muito menos cé-
tico em relação ao clima do
que o governo de Morrison,

muito favorável à mineração
de carvão.

"Esta noite falei com o líder
da oposição e primeiro-minis-
tro de entrada, Anthony Alba-
nese. E o parabenizei por sua
vitória eleitoral nesta noite",
disse Morrison, acrescentando
que estava deixando a lide-
rança de seu partido.

Albanese, dirigindo-se a
seus apoiadores, disse que
queria unir o país.

"Acho que as pessoas que-
rem se unir, buscar nosso in-
teresse comum, buscar esse
senso de propósito comum.
Acho que as pessoas estão can-
sadas da divisão, o que elas
querem é se unir como nação
e eu pretendo liderar isso."

Nos resultados obtidos até
o momento, os trabalhistas
ainda não haviam alcançado
76 das 151 cadeiras necessá-
rias na Câmara para formar

um governo isolado. Os re-
sultados definitivos podem
demorar devido à contagem
de um número recorde de vo-
tos por correio.

Com 55% dos votos apura-
dos, os trabalhistas tinham 72
cadeiras e a coalizão de Mor-
rison, 52. Independentes e os
Verdes tinham 11, segundo
projeções da Australian Broad-
casting Corp. Outras 16 cadei-
ras estavam em dúvida. (ABr)

O primeiro-
ministro Scott
Morrison
reconheceu neste
sábado sua derrota

Austrália retira conservadores
do poder após 9 anos

A Organização Mundial
da Saúde (OMS) disse que
espera identificar mais casos
de varíola dos macacos na
medida em que expande a
vigilância em países onde a
doença normalmente não é
encontrada.

Até sábado (21), 92 casos
haviam sido confirmados e 28
casos suspeitos de varíola fo-
ram relatados em 12 estados-
membros que não são endê-
micos para o vírus, disse a
agência da Organização das
Nações Unidas (ONU), acres-
centando que fornecerá mais
orientações e recomendações
nos próximos dias para os paí-
ses, sobre como mitigar a pro-
pagação da doença.

"As informações disponí-

veis sugerem que a transmis-
são de humano para humano
está ocorrendo entre pessoas
em contato físico próximo
com casos sintomáticos",
acrescentou a agência.

A varíola dos macados é
uma doença infecciosa que ge-
ralmente é leve e é endêmica
em partes da África ocidental
e central. É espalhada por con-
tato próximo, e pode ser con-
tida com relativa facilidade
por meio de medidas como
isolamento e higiene.

"O que parece estar acon-
tecendo agora é que ela entrou
na população como uma forma
sexual, como uma forma ge-
nital, e está se espalhando as-
sim como as infecções sexual-
mente transmissíveis, o que

amplificou sua transmissão em
todo o mundo", disse David
Heymann, funcionário da OMS
e um especialista em doenças
infecciosas, à Reuters.

Heymann disse que um co-
mitê internacional de especia-
listas se reuniu por videocon-
ferência para analisar o que
precisava ser estudado sobre
o surto e comunicado ao pú-
blico, incluindo se há dissemi-
nação assintomática, quem
está em maior risco e as várias
vias de transmissão.

O comitê, no entanto, não
é o grupo que sugeriria decla-
rar uma emergência de saúde
pública de interesse interna-
cional, a maior forma de alerta
da OMS, que se aplicou à pan-
demia de covid-19.

OMS espera que mais 
casos surjam globalmente

VARÍOLA

Até ontem 92 casos foram confirmados em estados-membros da OMS
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Os resultados

parciais mostravam

que a coalizão

liberal-nacional de

Morrison foi

castigada pelos

eleitores na

Austrália Ocidental 

e nos distritos

urbanos abastados

Infectado é um homem de 30 anos que 
retornou de viagem pela Europa
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Lanna Oliveira

Viajar ainda é um dos me-
lhores investimentos que po-
demos fazer. Desde o momen-
to do sonho da viagem per-
feita, até a concretização são
etapas que mexem com o ver-
dadeiro turista, aquele apai-
xonado por desbravar o mun-
do. E uma parte primordial
na programação de uma via-
gem, das mais simples as mais
glamorosas, é a escolha do
hotel. Um bom atendimento,
conforto, gastronomia e lazer
acompanham uma boa hos-
pedagem, e a notícia é, o Bra-
sil tem o segundo melhor ho-
tel do mundo.

O luxuoso hotel Colline de
France, que fica em Gramado
(RS), foi eleito o segundo me-
lhor do mundo pelo Travellers
Choice Awards, prêmio reali-
zado anualmente pelo site Tri-
pAdvisor. A propriedade da
Serra Gaúcha é a única brasi-
leira da lista e desbancou ou-
tros empreendimentos famo-
sos. O ranking é liderado pelo
hotel Tulemar Bungalows &
Villas, que fica na Costa Rica.
Depois do brasileiro na segun-
da posição está em terceiro o
grego Ikos Aria, seguido do Ro-
mance Istambul Hotel, na Tur-
quia, e do Omnia, que fica na
Suíça e completa o top 5.

O hotel foi construído ins-
pirado na arquitetura francesa
e une o melhor de dois mun-
dos: as belezas da Serra Gaúcha
e uma viagem ao charme fran-
cês. Se você está querendo via-
jar à cidade e escolher um
hotel em Gramado, vale a pena
conhecer melhor o que a aco-
modação oferece e as expe-
riências que você pode viver
por lá. Ele fica localizado a
cerca de 2 km do centro da ci-

dade, e são 34 suítes na aco-
modação, um bistrô com car-
dápio que contempla pratos
da gastronomia francesa, aca-
demia e um spa com diferentes
terapias corporais.

Suas suítes são decoradas
em estilo clássico, com móveis
de madeira feito à mão e têm
entre 22 e 42 metros. Todas
elas possuem móveis em estilo
imperial, roupa de cama da
marca Trussardi/Trusseau
com peças de algodão egípcio
300 fios, amenidades da L’Oc-
citane au Brésil, televisão 40
polegadas, cafeteira Nespresso
e frigobar. Além disso, o Hotel
Coline de France oferece di-
ferentes tipos de travesseiros
e pillow top de pluma de gan-
so sob solicitação. Não tenha
dúvidas que o passeio pelo
bom gosto francês é cheio de
conforto e luxo.

Os empreendedores Jonas
e Ana Clara Tomazi, proprie-
tários do hotel, certa vez des-
creveu a revista Forbes o Col-
line de France como uma
grande história de amor. Pri-
meiro, porque ele foi cons-
truído para unir o casal: Anca
Clara e o marido decidiram
investir no negócio para po-
der passar ainda mais tempo
juntos, em uma época em que
ela precisava viajar com fre-
quência a trabalho. Depois,
porque eles sempre foram
apaixonados pela França, ro-
mantismo e decoração, mar-
cas registradas do hotel. 

“Gramado tem um toque
europeu e abriga muitos em-
preendimentos germânicos,
italianos, suíços, holandeses,
mas não franceses. Pensamos:
por que não resgatar essa es-
sência da cidade, que está se
perdendo com a chegada dos
grandes resorts, e trazer a

França, a terra dos eternos
apaixonados? Foi daí que o
olho brilhou”, conta Ana Clara
a Forbes. “Queremos que a ex-
periência também seja uma
imersão intelectual, na qual
podemos proporcionar aos
hóspedes um pouco mais da-
quela época francesa”, conti-
nua a proprietária.

Todo esse luxo, é claro,
tem um preço. A suíte mais
básica da acomodação é a Pe-
tit Colline, com diárias a partir
de R$742 + impostos, com café
da manhã incluído. Já a Suíte
Imperial, a maior da acomo-
dação com 42 m², possui box
com duas duchas, sistema de
som integrado, lareira ecoló-
gica, banheira de hidromas-
sagem com cromoterapia e
cama king tem diária de
R$2.240 + impostos com café
da manhã. O bistrô do hotel
funciona para café da manhã,
prepara o serviço de quarto
e serve também jantar. Suas
entradas custam entre R$ 36
e R$ 45 e pratos principais
entre R$ 68 e R$ 118.

Quem está por 
trás do Colline

O gramadense Jonas To-
mazi cresceu em contato com
o turismo. Sua família é dona
de vários empreendimentos
na cidade, entre eles outros
hotéis e o Snowland, parque
temático de neve que é su-
cesso entre os turistas. Apesar
dos negócios familiares, Jonas
trabalhava como corretor
para captação de investimen-
tos. Já Ana Clara Grings To-
mazi é formada em biome-
dicina, mas atuava há anos
como diretora comercial da
marca de calçados Piccadilly,
cuja família é proprietária.
(Especial para O Hoje)

Com decoração que remete a
detalhes da arquitetura, ao de-

sign e bom gosto francês, o hotel
brasileiro Colline de France está

entre os melhores do mundo

Essência

Uma história de 
amor pela França
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Além da Ilusão
davi observa isadora ser

levada pelo delegado Salvador.
Violeta recebe a notícia da pri-
são da filha e se desespera.
Nelsinho enfrenta Salvador.
davi vai com augusta para a
delegacia. Joaquim senta pró-
ximo ao cartaz da polícia em
que se vê a foto de davi como
procurado. Violeta confronta
isadora. aguinaldo se preo-
cupa com tenório. Com a aju-
da de augusta, davi retira o
cartaz dele da delegacia. isa-
dora descobre que terá que
dormir na delegacia e fica as-
sustada. Joaquim ameaça o
dono da sorveteria. 

Quanto Mais Vida, Melhor
Guilherme garante a Flávia,

Neném e Paula que ele será o
escolhido pela morte. Nedda
obriga edson a trabalhar no
Neném Coiffeur. Flávia discute
com Guilherme e vai embora.
Paula sofre com o desprezo
da filha mais velha. Guilherme
desmaia nos braços de Neném.
Celina pede para Flávia não ir
embora. Cora afirma a tucão
que está contra roni. Guilher-
me recebe os resultados de
seus exames. Flávia se recusa
a reatar com Guilherme. Co-
meça o jogo de estreia de Ne-
ném. rose consegue um furo
de reportagem. 

Amanhã é para sempre
eduardo diz a Steve que já

está na hora de colocar um
ponto final no romance de Vê-
nus com Camilo, pois ela con-
fessou que está se apaixonando
por ele. eduardo também co-
menta que está preocupado
com Gardênia pois tem medo
de ferir seus sentimentos. Steve
o aconselha a agir com cuidado
pois uma mulher despeitada é
capaz de tudo. rebeca entrega
a “Franco” uma gravação de
liliana e diz que é a prova de
que ela está bem. Bárbara
ameaça demitir Florzinha se
disser a Fernanda que um ho-
mem veio procurá-la.

Mar de Amor
depois de ter caído, estrela

mantém repouso no hospital.
ela se dá conta que não sente
as pernas e não consegue se
sustentar em pé. Victor manuel
está decidido a se casar com
mercedes, ainda que siga
amando estrelinha. Victor liga
para Cacilda para saber como
estrela marinha está e diz que
essa será a última vez que sa-
berão dele. Victor organiza
uma escola na prisão. todos
os detentos beneficiados se
emocionam, pois enfim terão
a oportunidade de aprender.
esperança continua sem en-
contrar sua filha.

Pantanal
tibério alerta muda sobre

Juma. túlio admira a destreza
de José lucas com o berrante.
maria Bruaca deixa claro a
tenório que sabe da existên-
cia de Zuleica. muda conta
toda a verdade de sua história
para Juma. José lucas conta
a túlio que sua avó lhe dizia
que chamavam seu pai de
mineirinho. Juma diz a muda
que elas vão matar tenório.
maria Bruaca contrata Zefa
para fazer o serviço da casa.
irma procura trazer mariana
à realidade. a pedido de José
leôncio, tibério convence
Juma a vender o gado. 

RESUMO
t

de NoVelaS

A vida dentro
e fora dos
ringues
‘A Treta’, como é conhecida, vai
falar de sua vida como lutadora,
professora e competidora

Guilherme de Andrade

Sarah Frota Lima é a dé-
cima quarta convidada do
‘Papo Xadrez’. No episódio
que vai ao ar hoje (23) às
19h, a lutadora compartilha
suas experiências dentro e
fora das arenas com os
apresentadores Felipe Car-
doso e Yago Sales. Conheci-
da como ‘A Treta’, Sarah já
se especializou em jiu-jitsu,
alcançou diversos títulos no
Brasil, participou do UFC e
hoje afirma que sempre en-
xergou no esporte “uma
plataforma para lutar por
minhas causas”. 

A brasiliense de 35 anos
se especializou ao longo
de sua carreira no jiu-jitsu,
mas esse não é o único es-
tilo que Sarah treinou: ‘A
Treta’ já praticou, entre
outras modalidades, o
muay-thai e a capoeira.
Sarah, que acumula títulos
como campeã goiana, pau-
lista, brasileira e pan-ame-
ricana de jiu-jitsu, chamou
atenção no início de sua
carreira como competido-
ra com mais de 8 vitórias
consecutivas. Logo ela al-
cançou a maior arena do
mundo, o UFC.

A atuação da atleta teve
seus altos e baixos: após
perder duas lutas conse-
cutivas, Sarah foi pega no
exame antidoping e sus-
pensa por dois anos. En-
trando num hiato das com-
petições internacionais em
2019, a competidora diz
que fez uso de medicamen-
tos para dormir que esta-
vam contaminados e por

isso o exame acusou do-
ping. Sarah retorna ao es-
porte em Novembro de
2021 e parece ter fôlego
renovado para a disputa.  

Nos últimos episódios
A décima quarta edição

do ‘Papo Xadrez’ acontece
com a lutadora Sarah Fro-
ta Lima, mas até aqui mui-
ta coisa já aconteceu nos
estúdios do jornal ‘O Hoje’.
Desde a estreia, com o jor-
nalista e empresário Mat-
heus Ribeiro, passando
pelo bate-papo com a es-
tilista e influenciadora Ju-
liana Santos, até chegar-
mos nos episódios mais
recentes: o podcast se fir-
ma como programa com
conteúdos inéditos e en-
volventes, e sempre num
tom respeitoso.  

Na última edição, o ‘Papo
Xadrez’ aconteceu com a
psicóloga Beth Fernandes e
a Advogada Amanda Souto.
Na véspera do dia interna-
cional do combate a homo-
fobia, transfobia e bi fobia,
as ativistas pela causa
trans vêm ao podcast com-
partilhar suas vivências
pessoais e profissionais e,
sempre contextualizando
com a militância cotidiana
que praticam, dão uma
verdadeira aula sobre gê-
nero e sexualidade.   

Uma nova transmissão
acontece, ao vivo, todas se-
gundas-feiras às 19h. Você
pode acessar todos os epi-
sódios que já aconteceram
até aqui pelo canal Youtube
Papo Xadrez. (Especial
para O Hoje)

‘A Treta’ retorna aos ringues após dois anos de suspensão

LIVRARIA
t

No lançamento ‘Dieta Ce-
togênica – Como aumentar
sua saúde, longevidade, pro-
dutividade e bem-estar’, o
nutricionista Caio Fleury
apresenta os benefícios da
dieta cetogênica, o mais an-
tigo padrão alimentar da
humanidade, baseado em
alimentos baixos em car-
boidratos e ricos em gor-
duras e proteínas. A partir
de lições valiosas, ele apre-
senta aos leitores os bene-
fícios de uma dieta baseada
principalmente em gordu-
ras boas e proteínas.

Os hábitos alimentares
dos seres humanos muda-
ram drasticamente ao longo
do tempo. Nossos antepas-
sados caçavam e plantavam
o que comiam. As refeições
eram baseadas principal-
mente em plantas e proteína
animal. Um contexto bem
diferente do que pode ser
observado hoje, especial-
mente com o consumo de
industrializados e um volu-
me elevado de carboidratos.

Assim como a famosa
dieta ‘Low Carb’, a Cetogê-
nica tem como objetivo re-
duzir o consumo de carboi-
dratos e ultraprocessados,
perder peso e como conse-
quência disso, conquistar
uma vida mais saudável. Pri-
meira a tratar do tema pelo
viés cientifico no Brasil, a
obra reforça que este método
alimentar é mais que uma
dieta, é um estilo de vida.

“Essa estratégia não ape-
nas favorece o emagrecimen-
to rápido e saudável mais do
que qualquer outra dieta,
como reduz a fome mais do
que qualquer outra dieta fo-
cada no emagrecimento, e
por isso ela vem crescendo
tanto em popularidade no

Brasil e mundo afora.” (Dieta
Cetogênica, pg. 16)

Na obra, o nutricionista
aborda também o jejum in-
termitente, a importância
do sol para a saúde e de
uma rotina de exercícios fí-
sicos, além de ensinar o jeito
certo de começar esta tran-
sição alimentar, desintoxi-
car o corpo e ter a famosa
‘barriga tanquinho’.

Fleury defende que a die-
ta Cetogênica não deve ser
encarada como uma mera
tendência fitness ou atalho
para o emagrecimento. Autor
dos livros ‘Dieta Low-Carb’
(2018) e ‘A Dieta dos Nossos
Ancestrais’ (2012), ambos lan-

çados pela Matrix Editora, o
nutricionista tem como mis-
são oferecer aos brasileiros
conteúdos sobre saúde que
estavam disponíveis apenas
em outros idiomas.

O autor
Caio Fleury é escritor, nu-

tricionista, palestrante, ad-
ministrador com bacharela-
do em Business Manage-
ment pela Griffith University
em Queensland – Austrália
(2008), apresentador do pod-
cast e canal do YouTube ‘Die-
ta Low Carb com Caio Fleu-
ry’, além de pesquisador da
literatura científica sobre
nutrição e saúde.

Um retorno à 
alimentação ancestral
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Em livro com abordagem inédita no País, nutricionista 
Caio Fleury mostra que rotina alimentar baseada no baixo
consumo de carboidratos é mais que uma tendência fitness

Caio Fleury

defende que a

dieta Cetogênica

não deve ser

encarada 

como uma mera

tendência fitness

ou atalho para o

emagrecimento



Ainda está em aberto o
período de inscrição (Edital
de Chamada Pública 01/2022,
publicado no dia 05 de maio
de 2022), para artistas de
todo o Brasil com interesse
em expor suas obras no Mu-
seu Frei Confaloni, localizado
na Antiga Estação Ferroviá-
ria, e no Museu de Arte de
Goiânia (MAG), no Bosque
dos Buritis.

O prazo segue até 30 de
maio, para pessoas físicas,
brasileiros ou naturalizados,
artistas, curadores, institui-
ções e grupos coletivos de
artistas, além de estrangei-
ros residentes no país com
reconhecida trajetória na
área de audiovisual. “Abri-
mos nossos espaços para

toda cultura brasileira. Isso
é valorizar nossa história e
memória”, afirma o prefeito
Rogério Cruz.

O secretário municipal
de Cultura, Zander Fábio,
informa que a inscrição é
gratuita, e que o edital visa

valorizar e democratizar a
arte produzida em todo o
país. “Nossa intenção é rea-
lizar grandes exposições
em nossos museus muni-
cipais. São dois espaços que
nós temos abertos para a
população e para os artis-
tas”, pontua.

A ficha de inscrição, dis-
ponível no anexo I do edital,
deve ser entregue junto com
a proposta pessoalmente no
museu de interesse, em dia
útil, de acordo com o horá-
rio de funcionamento: 09h
às 12h, e 14h às 17h. Outra
opção é enviar via Sedex
ou carta registrada para o
endereço do museu, con-
forme descrito no edital e
dentro do prazo.
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Banda Melim 
a banda melim fará

show em Goiânia nesta se-
gunda-feira (23), véspera
de feriado, às 20h, no tea-
tro SeSi. Nascidos em Ni-
terói, os irmãos rodrigo,
diogo e Gabi formam a me-
lim. os ingressos custam a
partir de r$ 44,00, depen-
dendo do lugar escolhido,
e podem ser comprados
pelo site minha entrada.
Quando: segunda-feira (23).
onde: avenida João leite,
N° 1.013 - Santa Genoveva
- Goiânia. horário: 20h.  

Palestra de comunicação 
Nesta segunda-feira (23),

a partir das 18h30 será rea-
lizada a palestra  'Whatsapp
Business: Conheça e Pro-
grame todos os recursos'
no Sebrae. o objetivo da
palestra é despertar o par-
ticipante para realização de
negócios digitais, através da
utilização do Whatsapp Bu-
siness como uma ferramen-
ta de comunicação e comer-
cialização de produtos e ser-
viços. Quando: segunda-fei-
ra (23). onde: avenida t-
3,Nº 1.000, Setor Bueno -
Goiânia. horário: 18h30.

Clube de costura 
hoje (23), o Clube de Cos-

tura fornece o curso 'inter-
pretação de modelos'. o
curso será realizado a partir
das 8h e promove conheci-
mentos técnicos para inter-
pretar modelos definidos
pela turma. Permite o aluno
compreender as gradua-
ções de tamanho (P/m/G) e
compreender formas e si-
lhuetas do corpo, entre ou-
tras funções. Quando: se-
gunda-feira (23). onde: rua
67, Nº 165, estacionamento

G3, Setor Norte Ferroviário
- Goiânia. horário: 8h.

Projeto de dança
estão abertas as inscri-

ções para o projeto ‘Balé
em Foco’. ele tem como
foco práticas somáticas, as-
pectos historiográficos e
processos culturais e de
criação artística do balé.
trata-se de uma oportuni-
dade de encontro entre
pesquisadores, docentes e
artistas interessados no

tema enquanto campo de
discussão social e da cena,
ressaltando pesquisas con-
temporâneas e debates re-
lacionados ao balé em seus
aspectos estéticos, grama-
ticais, conceituais e subver-
sivos.  há 30 vagas dispo-
níveis e os interessados de-
vem se inscrever preen-
chendo formulário dispo-
nível na bio do instagram
e no perfil do Facebook.
Quando: até 10 de junho.
onde: @bale_em_foco e (fa-
cebook.com/BaléemFoc). 

Banda Melim fará show em Goiânia nesta segunda-feira (23), no Teatro Sesi

AGENDA
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Fim do namoro de Erika
Schneider e Bil Araújo: motivo
da separação vem à tona

o namoro de erika Schnei-
der e Bil araújo chegou ao
fim por decisão e insegurança
do influenciador, que se reen-
controu com a ex-bailarina do
‘domingão do Faustão’ neste
final de semana. a informação
é do colunista leo dias, do
portal ‘metrópoles’, neste do-
mingo (22). amigos próximos
a Bil, disseram que o influen-
ciador não gostava quando a
bailarina ia sozinha a alguns
lugares e que ele sempre gos-
tava de acompanhá-la. além
disso, erika passou a sair mais
sem a companhia do então
namorado. Como Bil não gos-
tou dessa atitude, resolveu
colocar o fim no relaciona-
mento, iniciado em janeiro.
Por sua vez, ao confirmar o
fim da relação, erika desejou
felicidade ao ex-namorado:
"estou triste, estou mal, mas
vai passar. acredito muito em
deus, e espero que ele seja
muito feliz". (Guilherme Gui-
dorizzi, Purepeople)

Arthur Aguiar revela que
PA não quis amizade após
'BBB 22'

Campeão do ‘Big Brother
Brasil 22’, arthur aguiar levou
para casa o prêmio máximo
de r$ 1,5 milhão do progra-
ma, mas acabou não conse-

guindo manter as amizades
que fez ao longo do reality
show. Segundo o marido de
maira Cardi, responsável por
gerenciar o dinheiro ganho
na atração, ele chegou a pro-
curar Paulo andré um tempo
depois do fim do programa,
mas não foi tão bem recebido
pelo segundo colocado no
jogo. "Vi que ele assinou um
contrato muito legal com uma
agência de modelo e mandei
uma mensagem parabenizan-

do, dizendo que tudo o que
eu falei na casa era verdade,
que realmente gosto muito
dele, que é um cara legal, que
gostaria de manter amizade,
que me identifiquei e que ele
me ajudou muito dentro do
jogo", relatou arthur durante
participação no programa ‘al-
tas horas’. "Pedi desculpas
pela demora porque nossa
vida, de uma maneira geral,
está corrida. tanto a minha,
quanto a dele. da mesma for-

ma como eu não mandei
mensagem antes, ele também
não mandou para mim", com-
pletou o artista. (Carmen mo-
reira, Purepeople)

Dupla de Cristiano, Zé Neto
se pronuncia após nova al-
finetada em Anitta

Zé Neto gravou uma série
de vídeos após dar nova alfi-
netada em anitta e afirmou
ser contra o cancelamento e
que não quis "incitar o ódio
ao próximo". o cantor serta-
nejo e a funkeira estão tro-
cando cutucadas e indiretas
desde a semana passada
quando o músico criticou os
defensores da lei rouanet e
citou a tatuagem íntima da
intérprete de ‘Bang’. Na última
quinta-feira (19), Zé Neto in-
terrompeu um show e voltou
a se referir a anitta, de forma
indireta, após parte da plateia
ofender e xingar a carioca.
em seu Stories, neste sábado
(21), Zé Neto se justificou:
"Nunca, pela vida dos meus
filhos (José Filho, 4 anos, e
angelina, de 2 anos), a nossa
intenção foi incitar o ódio, a
gente se expressou de uma
maneira, porque queríamos
mostrar o lado de quem vive
no agro, na roça, de quem
calça uma botina e vai tirar
leite (...). a gente sabe o sa-
crifício que é". (Guilherme Gui-
dorizzi, Purepeople)

CELEBRIDADES

Alanis Guillen
pediu e ganhou
um beijo de Jesuíta
Barbosa no basti-
dor da novela ‘Pan-
tanal’ ao comemo-
rar 24 anos. Desde
março que os ato-
res estão sendo
apontados como
namorados, o que fez o intérprete do Jove explicar a re-
lação com a atriz, a Juma. O flagra foi divulgado por
Hugo Gloss em sua conta de Instagram neste sábado
(21). Nas imagens, a equipe da novela puxa o tradicional
‘Parabéns a Você’, nesse instante, Jesuíta lhe dá um
beijo na cabeça e Alanis se vira pedindo um selinho,
sendo atendida pelo colega de elenco. Os fãs dos intér-
pretes da Juma e do Jove, flagrados juntos em jantar da
novela das nove, se empolgaram com o momento de ca-
rinho. (Guilherme Guidorizzi, Purepeople)

Alanis Guillen beija Jesuíta Barbosa ao ganhar
bolo por 24 anos em bastidor de 'Pantanal' 

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

algo se conclui hoje, mas isso
acaba trazendo alívio e harmonia.
Você pode conquistar um bem ma-
terial de que precisava ou receber
a ajuda inesperada de um amigo.
Seja o que for, o dia traz um golpe
de sorte ou uma cura milagrosa.
existe proteção espiritual.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

tome cuidado com pensamen-
to excessivo ou atividades cansa-
tivas. o dia traz uma necessidade
de deixar as coisas fluírem e de
permitir que os outros também
tomem suas decisões ou te auxi-
liem para que você não carregue
algo tão pesado ou difícil.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

Você pode receber uma men-
sagem ou uma tarefa importante
no trabalho e não pode perder o
foco, ou seja, este dia é extrema-
mente estratégico e importante,
porque, se você deixar algo es-
sencial de lado, pode comprometer
seus ganhos ou sua reputação.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

Pode ser um dia cansativo, com
a necessidade de usar o seu racio-
cínio para resolver problemas com-
plexos. Pode ser necessário pes-
quisar coisas ou estudar para con-
quistar uma meta ou um objetivo.
Não desista, porque você está perto
de conquistar algo grande.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

Seu lado magnético pode ser
alto hoje. as pessoas podem se
sentir atraídas por você sem que
você faça absolutamente nada.
além disso, você pode concluir
uma tarefa com bastante sucesso
e ser reconhecido por isso. Por
fim, você pode receber favores.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

Você pode conseguir ter um
bom dia de trabalho em equipe
ou em dupla com alguém, tendo
boas ideias e resolvendo proble-
mas, por isso, se conseguir se co-
nectar com alguém, pode ir mais
longe do que sozinho. exercite o
seu julgamento com equilíbrio.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

dia de purificação. Pode ser
preciso cuidar mais da sua saúde
ou da saúde de alguém próximo.
tome cuidado com preocupações
em excesso. é importante soltar
e confiar. aproveite o dia para
abrir espaço para o novo: se liberte
do passado e doe coisas velhas.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

dia de se doar um pouco mais
para as pessoas à sua volta. além
disso, você pode aproveitar para
se permitir mais lazer. tome cui-
dado com excessos, pois o dia
pede comedimento e um pouco
de economia. as relações podem
trazer algumas surpresas.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

Você se sentirá bem criativo
hoje, mas pode estar sem foco.
Uma pessoa da família pode pre-
cisar da sua ajuda e seus planos
podem ser mudados. tome cui-
dado com interesses egoístas.
acredite no seu potencial. é im-
portante se movimentar com mais
otimismo.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

Você pode se reconciliar com
alguém do passado ou ter um
dia cheio de harmonia. Sua con-
centração está boa e você não se
perde pelas tarefas ou situações.
Você consegue concluir um estudo
ou projeto. existe segurança nas
relações afetivas.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

dia favorável para descansar,
buscar o autocuidado ou uma co-
nexão com a natureza. Você pode
estar muito cansado ou desgas-
tado por causa dos excessos dos
últimos dias, seja de trabalho,
seja de preocupações. Cuide mais
dos seus ganhos e gastos.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

o dia vai colocar à prova sua
paciência. tudo pode ser demo-
rado ou podem acontecer atrasos
que atrapalham seus planos. exis-
te crescimento, mas mais interno
do que externo — e é importante
parar e refletir antes de agir au-
tomaticamente.

Artistas terão a oportunidade de expor obras no 
Museu Frei Confaloni e Museu de Arte de Goiânia

Segue até 30 de maio edital para interessados
em expor obras em Museus goianos

GOIÂNIA, SEGUNDA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2022
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16 n Essência

Elysia Cardoso 

Ter um animal de estima-
ção não só afasta a solidão,
como também ajuda a melho-
rar a saúde. Está mais do que
bem documentado pela ciência
que a presença dos pets no
dia a dia tem a capacidade de
reduzir a pressão arterial, a
frequência cardíaca e a ansie-
dade em seus proprietários,
além de elevar os níveis de
hormônios relacionados ao
bem-estar, como a serotonina
e a oxitocina, melhorando a
qualidade de vida.  

Prova disso é que diversos
hospitais do mundo inteiro e
alguns no Brasil, inclusive, já
liberam visitas desses animais
a pacientes internados pelos
efeitos positivos que os bichos
exercem na cura de doenças.

Outra curiosidade é que os
benefícios à saúde parecem
não se restringir somente às
pessoas. De acordo com um
estudo feito pela empresa Pu-
rina, nos Estados Unidos, o
contato humano com os ani-
mais também gera interferên-
cias positivas neles. Basta ape-
nas alguns minutos de carinho
e afagos para que as taxas car-
díacas dos animais diminuam
e eles se sintam mais calmos.

Os benefícios do convívio
da família humana com ou-
tras espécies são inúmeros.
Cientistas relacionam, por
exemplo, benefícios cardio-
vasculares tanto pela estimu-

lação para atividades físicas
(quando passeamos com nos-
sos cães, por exemplo) quanto
pela relação afetiva que se
estabelece com estes animais
(como não nos acalmar ao
sentir o ronronar de nosso
felino e sua companhia?). 

As famílias os adotam como

integrantes do grupo e, segun-
do a etologia (ciência que es-
tuda comportamento social e
individual dos animais), é as-
sim mesmo que eles se sentem
em relação às famílias que o
adotam. Deste modo os ani-
mais adotados enriquecem o
ambiente familiar, atenuam
sentimentos de solidão, pro-
movem sentimento de segu-
rança e favorecem contato so-
cial e recreação.

O animal que você escolhe
ter em sua casa passa a fazer
parte de sua vida. Então, ter
um pet é uma decisão muito
importante que deve ser to-
mada com consciência e res-
ponsabilidade. Antes de decidir
ter um pet, se você está em fa-
mília, sente com todos e aborde

esse assunto. É importante que
todos estejam no mesmo barco
nessa decisão.

Saúde deles 
Importar-se com a saúde

animal é um passo importante
para garantir o conforto e o
bem-estar dos pets. Portanto,
estar atento aos cuidados que
devem ser tomados com os bi-
chinhos de estimação é mais
que necessário para atender
às necessidades fisiológicas de
cada um deles.

Realizar checagens com
certa frequência, incentivar
as atividades físicas e anali-
sar o comportamento dos
animais são alguns dos pas-
sos fundamentais para esti-
mular o desenvolvimento fí-

sico e psicológico deles. Aliás,
a saúde deve vir sempre em
primeiro lugar!

Com isso em mente, neste
artigo, preparamos dicas im-
portantes para estar em dia
com a saúde animal, assim ga-
rantindo a diversão dos bichi-
nhos no dia a dia e realizando
a prevenção necessária contra
doenças e outras condições
que podem afetá-los.

Cada animal de estimação
possui certas peculiaridades,
e isso se dá pelos comporta-
mentos e características que
são atribuídas a cada espécie.
Logo, estar atento aos instintos
e às necessidades dos bichi-
nhos é importante para en-
tender seus hábitos. (Especial
para O Hoje)

Além de grandes
amigos, os
animais podem
ser aliados
valiosos na
saúde mental

Companheiros para a saúde

ESTREIAS

A Médium (the medium,
2022, tailândia). duração:
2h11min. direção: Banjong Pi-
santhanakun. elenco: Narilya
Gulmongkolpech, Sawanee
Utoomma, Sirani yankittikan.
Gênero: terror, suspense. Ci-
nemark Passeio das Águas:
16h, 21h50. Kinoplex Goiânia:
16h20, 20h10. Cineflix apare-
cida: 16h55, 21h55. Cineflix
Butiti: 16h40, 21h20.

Dog - A Aventura de Uma
Vida (dog, 2022, eUa). duração:
1h42min. direção: reid Carolin,
Channing tatum. elenco: Chan-
ning tatum, ethan Suplee, Kevin
Nash. Gênero: Comédia dra-
mática. Cinemark Flamboyant:
16h10, 16h30, 21h20, 21h40.
Cineflix Butiti: 16h40, 19h15.

Chamas da Vingança (Fires-
tarter, 2022, eUa). duração:
1h34min. direção: Keith tho-
mas (ii). elenco: Zac efron,
ryan Kiera armstrong, Sydney
lemmon. Gênero: Suspense,
fantasia, terror. Cinemark
Flamboyant: 13h20, 17h, 19h,
19h20. Kinoplex Goiânia:
14h10, 21h15. Cineflix apare-
cida: 15h05, 19h45. Cineflix
Butiti: 17h20, 19h20.

Quatro Amigas Numa Fria
(Quatro amigas Numa Fria,
2022, Brasil). duração:
1h47min. direção: roberto
Santucci. elenco: maria Flor,
Fernanda Paes leme, micheli
machado. Gênero: Comédia.
Cinemark Passeio das Águas:
15h30, 16h, 21h20. Cineflix
aparecida: 14h40, 19h35. 

Top Gun: Maverick (top Gun:

maverick, 2022, eUa). duração:
2h11min. direção: Joseph Ko-
sinski. elenco: tom Cruise, miles
teller, Jennifer Connelly. Gêne-
ro: ação. Cinemark Flamboyant:
14h10, 14h50, 15h30, 15h55,
17h10, 17h50, 18h30, 20h10,
20h50, 21h30. Cinemark Pas-
seio das Águas: 14h30, 15h30,
17h30, 18h, 18h30, 20h30,
21h30. Cineflix aparecida: 14h,
16h40, 19h20, 22h. 

Twenty one Pilots Cinema Ex-
perience (twenty one Pilots
Cinema experience, 2022, eUa).
duração: 1h30min. direção: Ja-
son Zada. elenco: tyler Joseph,
Josh dun. Gênero: documen-
tário. Kinoplex Goiânia: 19h.

Pureza (Pureza, 2022, Brasil)
duração: 1h41min. direção: re-
nato Barbieri. elenco: dira Paes,
Flavio Bauraqui, matheus
abreu. Gênero: drama, biogra-

fia. Cinemark Flamboyant:
13h20, 14h35, 18h55, 19h15. 

EM CARTAZ

O Homem do Norte (the North-
man, 2022, eUa). duração:
2h17min. direção: robert eg-
gers. elenco: alexander Skars-
gård, Nicole Kidman, Claes Bang.
Gênero: ação, histórico. Cine-
mark Flamboyant: 16h, 21h30,
21h50. Kinoplex Goiânia: 17h30,
20h30. Cineflix aparecida: 17h05,
21h45. Cineflix Butiti: 21h20.

Meu Amigãozão: O Filme
(meu amigãozão: o Filme, 2022,
Brasil). duração: 1h17min. di-
reção: andrés lieban. Gênero:
Família, animação e aventura.
Cinemark Flamboyant: 13h. 

Doutor Estranho no Multiver-
so da Loucura (doctor Strange
in the multiverse of madness,

2022, eUa). duração: 2h06min.
direção: Sam raimi. elenco:
Benedict Cumberbatch, eliza-
beth olsen, rachel mcadams.
Gênero: Fantasia, ação, aven-
tura. Cinemark Flamboyant:
13h, 13h05, 14h, 14h20, 14h30,
15h, 15h20, 15h40, 15h50,
16h10, 16h50, 17h10, 17h20,
17h50, 18h20, 18h40, 18h50,
19h40, 20h10, 20h40, 20h45,
21h10, 21h30, 21h40, 22h10,
23h, 23h30. Cinemark Passeio
das Águas: 12h, 12h30, 13h,
13h10, 13h25, 14h, 14h30,
14h50, 15h10, 15h20, 15h30,
16h, 16h30, 17h, 17h20, 17h40,
17h50, 18h, 18h20, 18h30,
18h50, 19h, 19h20, 19h35,
19h50, 20h10, 20h40, 21h10,
21h40, 21h50, 22h10, 22h30,
22h40. Kinoplex Goiânia: 14h10,
14h50, 15h20, 15h50, 16h20,
17h30, 18h, 18h30, 19h, 20h40,
21h10, 21h40. Cineflix apare-
cida: 15h10, 16h30, 17h50, 19h,
19h10, 20h30, 21h40, 21h50.
Cineflix Butiti: 15h, 16h25,
17h40, 19h, 20h20, 21h35.

Sonic 2 - O Filme (Sonic the
hedgehog 2, 2022, eUa). du-
ração: 2h02min. direção: Jeff
Fowler. elenco: James mars-
den, Jim Carrey, tika Sumpter.
Gênero: animação, família,
aventura. Cinemark Passeio
das Águas: 13h40, 15h. Cine-
flix aparecida: 14h05. Cineflix
Butiti: 17h, 20h.

Animais Fantásticos: Os Se-
gredos de Dumbledore (Fan-
tastic Beasts: the Secrets of
dumbledore, 2022, eUa). du-
ração: 2h23min. direção: david
yates. elenco: eddie redmayne,
Jude law, mads mikkelsen. Gê-
nero: Fantasia, aventura. Cine-
mark Flamboyant: 13h, 19h. 

tCINEMA

Ter um animal 

de estimação em

casa pode trazer

inúmeros benefícios

para a qualidade de

vida do ser humano
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Filme 'Chamas

da Vingança'

está em cartaz

nos cinemas de

todo o País 



Ícaro Gonçalves

Se antes entrar no mercado
de capitais era algo complexo
e para poucos, nos últimos
anos fazer um investimento
tem se tornado algo cada vez
mais simples e atrativo. A an-
tiga bolsa de valores, recheada
de formalidades, pessoas en-
gravatadas e onde os pregões
de venda de papéis ocorriam
fisicamente, tem cedido espaço
para simples e ágeis negocia-
ções fechadas em computado-
res e smartphones pessoais, o
que tem atraído a atenção de
muitas pessoas, especialmente
o público jovem.

É o que aponta um levan-
tamento realizado pela B3, em-
presa de infraestrutura de mer-
cado financeiro com sede em
São Paulo. Segundo os dados
do levantamento, o Brasil atin-
giu recentemente a marca de
4,3 milhões de pessoas físicas
com carteiras de investimentos
na plataforma. Destes, cerca
de 1,6 milhão são de pessoas
que iniciaram no mundo dos
investimentos nos últimos dois
anos. Em sua maioria são pes-
soas jovens, com idades que
variam de 19 a 24 anos (11%),
ou de 25 a 39 anos (50%). So-
mando as faixas, incluindo os
com menos de 18 anos com
ações na bolsa (1%), pessoas

com menos de 40 anos já re-
presentam 62% dos investido-
res. Aqueles entre 40 e 59 anos
são 29%, e os acima de 60 anos
formam 9% do total.

De acordo com o assessor
de investimentos Maurício Ma-
galhães, esse crescimento no
interesse dos jovens pelo mer-
cado de capitais se deve prin-
cipalmente a ação de influen-
ciadores digitais e a perda de
empregos durante a pandemia.
“Influenciadores digitais co-
meçaram a falar sobre inves-
timentos no começo de 2019 e
isso se intensificou com a pan-
demia. Além disso, a necessi-
dade de ter uma reserva fi-
nanceira e investimentos lí-

quidos após muitos jovens per-
derem seus empregos ocasio-
nou o aumento substancial em
seu interesse pela área dos in-
vestimentos”, afirma.

De fato, os influenciadores
têm auxiliado cada vez mais a
tomada de decisão daqueles
que desejam ingressar na bolsa
de valores, sendo a fonte de
informação de pelo menos 60%
dos jovens que entraram no
mercado de capitais nos últi-
mos anos. E não é para menos.
Um estudo divulgado em junho
do ano passado pela Associação
Brasileira dos Mercados Finan-
ceiro e de Capitais (Anbima)
mostrou que um grupo de 266
influenciadores digitais que

falam sobre investimentos no
YouTube, Twitter, Instagram
ou Facebook, já possuem um
quantitativo total de 74 milhões
de seguidores. 

Entre as principais influen-
ciadoras digitais sobre educa-
ção financeira e investimentos
estão a jornalista e especialista
em finanças Nathalia Arcuri,
com mais de com 7 milhões de
seguidores em seu canal Me
Poupe!, no Youtube; a consul-
tora financeira e ex-modelo
Carol Dias, com 6,5 milhões de
seguidores em seu Instagram;
e a administradora e empre-
sária carioca Nathália Rodri-
gues, mais conhecida como
Nath Finanças, com 510 mil
seguidores em seu Twitter.

Ainda segundo os dados da
pesquisa da B3, o perfil médio
dos novos investidores é jovem
(média de 32 anos), sem filhos
(60%), com renda mensal de
até R$5 mil (56%) e com tra-
balho em tempo integral (62%).
A maioria ainda é formada
por homens (75%), mas o nú-
mero de mulheres investindo
na bolsa (25%) teve um grande
crescimento, saltando de 200
mil em 2018 para mais de 1
milhão em 2022.

Embora o número de pessoas
interessadas no mercado de ca-
pitais tenha crescido em todo o
país, investidores do Centro-Oes-
te ainda somam um quantitativo
tímido em relação às outras re-
giões do país, formando apenas
8% do total. A maior parcela
está no Sudeste (58%), seguido

da região Sul (17%) e do Nordeste
(12%). A região Norte fica em
último lugar, com apenas 3,7%
do quantitativo de investidores
na bolsa.

Segundo Maurício, isso se
deve aos perfis extremos dos
investidores de Goiás e do Cen-
tro-Oeste, que oscilam entre os
ultra-conservadores e os agres-
sivos, o que favorece erros nas
tomadas de decisão e o excesso
de medo de investir. “Sempre
que alguém com perfil de in-
vestimento agressivo perde di-
nheiro, aqueles com perfil con-
servador usam isso como jus-
tificativa para seu receio ex-
cessivo de investir. Cria-se então
uma bola de neve, onde os que
buscam investimentos arrisca-
dos acabam caindo em golpes,
e os que buscam investimentos
seguros, não investem por
medo desses golpes”.

Para os novos investidores,
o ideal é criar uma carteira
balanceada, com investimentos
em setores e áreas diferentes.
“Não existe investimento per-
feito, pois não são todos os
que vão se valorizar da mesma
forma e ao mesmo tempo. É
importante variar entre aque-
les de renda fixa, ações da bol-
sa de valores, investimento em
ouro, entre outros. Se forem
bem feitos, e em uma boa pro-
porção, o investidor consegue
ter uma carteira balanceada e
protegida de imprevistos”, afir-
ma Maurício Magalhães em
entrevista ao O Hoje. (Especial
para O Hoje)
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Negócios

Levantamento
aponta que pes-
soas com menos de
40 anos já repre-
sentam 62% dos 
investidores na 
Bolsa de Valores

Bolsa: jovens já são os
principais investidores 

Embora educação
financeira não seja
comum no dia-a-dia
dos brasileiros,
muitos buscam
informações sobre
investimentos na
internet ou com
ajuda de
influenciadores
digitais

ohoje.com








