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Bolsonaro mostra protagonismo em Jataí

MP apura venda de diploma falso

O presidente Jair Bolsonaro (PL) esteve pela segunda vez em uma semana no
Estado. Dessa vez, o chefe do Executivo passou pela cidade de Jataí — berço do agronegócio — para comemoração dos 127 anos do município, sem Caiado. Política 2

O Ministério Público do Estado de Goiás iniciou investigação para
verificar a venda de diplomas falsos de pós-graduação por servidora
do gabinete do vereador Kleybe Morais (MDB), em Goiânia. Política 6
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Empregos de baixa
qualiﬁcação puxam alta
de ocupação no mercado
Daniella De Brito

alimentos que ajudam
no processo de
parar de fumar
Opinião 3

O aumento do emprego nos últimos 12 meses
até o trimestre encerrado em abril deste ano
pode ser explicado principalmente pelo crescimento das ocupações de menor qualificação,
envolvendo empregos de baixa remuneração,
e pelo avanço da informalidade, como mostram
as estatísticas da Pesquisa Nacional por Amostra

de Domicílios Contínua (PNADC), realizada pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). Sem referências maiores, o número
total de ocupados atingiu 96,512 milhões entre
fevereiro e abril deste ano, maior nível da
série, mas um resultado enganoso se outras referências não forem consideradas. Econômica 4

Ari Ferreira / RB Bragantino

Tadeu brilha nos pênaltis e Goiás avança
Equipe esmeraldina faz história na Copa do Brasil. Goiás vence RB Bragantino por 1 a 0 no tempo normal e nas penalidades após
vinte e seis cobranças, Tadeu brilha e defende cinco para colocar goianos nas oitavas de final da competição. Esportes 7

Pedro Pinheiro

Desemprego
recua e dá sinais
de recuperação

Leia nas COLunas

t

Xadrez: Estratégias de Marconi Perillo para desgastar
Ronaldo Caiado

Política 2

A taxa de desemprego no País
ficou em 10,5% no trimestre
encerrado em abril, a menor
para esse trimestre desde 2015,
quando foi de 8,1%, aponta a
Pnad Contínua, do IBGE. Com
relação ao trimestre anterior,
a taxa caiu 0,7 ponto porcentual.
Em Goiás, a desocupação foi de
8,9% no primeiro trimestre.

Esplanada: Liberação de emen-

das cresce depois de Bolsonaro
se associar ao Centrão
Política 6

Jurídica: Para STJ, previdência
complementar pode ser compartilhada entre casal

Cidades 11

PT goiano terá que cortar
nomes para montar
chapas ao Legislativo

Política 5

Cidades 10

O produtor

Carlos Brandão fala
ao 'Papo Xadrez'

Dólar: (paralelo) R$ 4,75 | Dólar: (comercial) R$ 4,753 |
Euro: (Comercial) R$ 5,103 | Boi gordo: (Média) R$ 320,40
Poupança: 0,3715% | Ouro: R$ 279,92 | Bovespa: +0,29%

Com mais de 5 décadas de carreira, a trajetória profissional do produtor se confunde com a própria história da vida cultural da capital goiana. Essência 13

Goiânia tem a terceira
gasolina mais cara nas
capitais do Brasil

Cidades 9
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Tempo em Goiânia
s 32º C
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Sol com algumas nuvens. Não
chove.
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Estratégias de Marconi Perillo
para desgastar Ronaldo Caiado
Pré-candidato diz que Geverson Abel é o coordenador escolhido

Mendanha visita

Câmara e fala
sobre apoio de
vereadores

Em visita à Câmara Municipal de Goiânia ontem
(31), o pré-candidato ao Governo de Goiás, Gustavo
Mendanha (Patriota), enalteceu os vereadores e afirmou
que vai abrir as portas do Palácio das Esmeraldas para
todos os líderes goianos, caso seja eleito governador.
"Precisamos dar voz a quem convive, de fato, com
os problemas do povo. Existe uma ausência de diálogo
com os municípios. Nós vamos abrir o Palácio para
todos os líderes", afirmou em plenário.
Mendanha foi à Câmara para a posse do vereador
de Goiânia, Welton Lemos (Podemos), que assume o
lugar de Ronilson Reis (PMB). O governadoriável do Patriota também participou da reunião da Comissão Mista.
Na ocasião, Mendanha disse que são vereadores que
têm coordenado sua pré-campanha nos municípios e
que Geverson Abel (Avante) foi seu escolhido para fazer
esse trabalho em Goiânia. Ao O Hoje, o vereador afirmou
que o convite foi feito por parte do governadoriável,
mas ele não aceitou.
“Ainda estou na pré-campanha, não posso simplesmente
abandonar para ser coordenador da campanha do Gustavo,
tendo em vista que para coordenar a campanha não
poderia ser candidato. Preciso sentar com o meu grupo
político para poder falar sobre isso, para ver o que eles
pensam. Estou com a pré-campanha muito bem consolidada, com chances reais de ser deputado”, disse o vereador,
que pretende concorrer a uma cadeira na Assembleia Legislativa. (Thauany Melo, especial para O Hoje)

Ao perder o protagonismo da centro-direita para
Jair Bolsonaro (PL), o PSDB também minguou em
relevância política ao ponto em que, pela primeira
vez, não participa de uma disputa presidencial. Esse
esvaziamento de poder também atingiu Goiás, onde
o principal líder tucano, ex-governador Marconi Perillo, tenta voltar às luzes do palco político, mas sem
dizer explicitamente se para governador, senador
ou apenas contribuindo com diálogos que aproximem
outras legendas e apresentem uma alternativa contra
Caiado. Dentro dessa estratégia, ele fustiga como
pode Caiado, com desafios sobre gestão tecendo críticas ácidas ao estilo "autoritário" do governador. O
fato concreto é que Marconi adotou a estratégia de
desgastar ao máximo a gestão Caiado para forçar
um segundo turno. Caso os números das pesquisas
sejam favoráveis, ele pode vir a disputar o governo.
Até lá, busca tirar Caiado da zona
de conforto e trazê-lo para o debate. Ele sabe que Gustavo Mendanha (Patriota) e o campo de
esquerda não emitiram sinais
de que vão marchar com ele.

xadrez@ohoje.com.br

E mais

Com a chegada de Ismael
Alexandrino e, mais recentemente, Cairo Salim à sigla, ficou
mais evidente a base caiadista
dentro do PSD.

Conversa fiada

O encontro entre Gustavo Mendanha e Vilmar Rocha na casa do
ex-deputado Chico Abreu em janeiro não deu fruto.

Liberdade

No Dia da Imprensa, nesta quarta-feira (1º), a vereadora Camila
Rosa (PSD) oferecerá a jornalistas
uma comenda.

Agenda presidencial

Antes de visitar obras em Jataí
- que comemora 127 anos -, o presidente Jair Bolsonaro (PL), com
o pré-candidato ao governo de
carona, Vitor Hugo, participou de
uma motociata. Ambos não usavam capacete.

“Não vou, tá ok?”

Em entrevista ao SBT, Bolsonaro
afirmou que não deve participar
de debates eleitorais no 1° turno
por temer “ataques” de adversários.
O presidente, à cata da reeleição,
deve comparecer apenas em debates do 2° turno.

CURTA
Novela

Com a aproximação cada vez mais clara do PSD
com Caiado - Lissauer a um passo de assumir o lugar
na chapa na disputa pelo Senado -, alguns membros
da sigla, inclusive com mandatos, “viraram a cara”
para Vilmar Rocha.
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A secretária estadual de
Economia, Cristiane Alkmin
Junqueira Schmidt, natural do
Rio de Janeiro, recebeu o título conferido pela Assembleia Legislativa.

Sem Caiado, Bolsonaro conﬁrma
protagonismo no Sudoeste goiano
Alan Santos e Estevam Costa / PR

Distanciamento do governador das
agendas de Bolsonaro tem se tornado
rotina. Agronegócio apoia o presidente
Felipe Cardoso
O presidente Jair Bolsonaro
(PL) esteve pela segunda vez
em uma semana no Estado.
Dessa vez, o chefe do Executivo
passou pela cidade de Jataí —
berço do agronegócio — para
comemoração dos 127 anos do
município. Acompanhado,
como de costume, pelo deputado federal e pré-candidato
ao Governo do Estado, Vitor
Hugo (PL), o presidente acenou
para plateia na ausência do governador Ronaldo Caiado (UB).
O distanciamento do governador em relação às agendas
do presidente em solo goiano
tem se tornado, por sinal, algo
rotineiro. Na última sexta-feira
(27/5), Bolsonaro esteve na Capital goiana para participar da
48ª Assembleia Geral Extraordinária da Convenção Nacional
das Assembleias de Deus no
Brasil. Foi, de novo, ovacionado.
Dessa vez, pelos evangélicos.
Caiado, mais tarde e descolado do presidente, recebeu
uma homenagem do bispo primaz Manoel Ferreira. Apoiado
por alguns líderes do segmento,
o governador não tem contato
com a mesma estima entre o
alto escalão do agro.
Politicamente descolado de

Bolsonaro, o último encontro
onde ambos estiveram no mesmo palco demonstrou a inclinação do segmento. Em Rio
Verde, município vizinho de
Jataí, ambos no sudoeste goiano, Caiado, ao tentar discursar,
terminou vaiado. Mais tarde
a cena se repetiu em Iporá.
Vale destacar que no encontro de ontem em Jataí, Bolsonaro foi recebido pelo presidente da cidade, Humberto
Machado (MDB). O emedebista
é aliado de primeira hora não
apenas do governador, mas
também de seu pré-candidato
à vice e presidente do MDB
goiano, Daniel Vilela. Caiado
— por temer as vaias, como
dizem os bastidores — preferiu
não participar. O governador,
porém, tem agenda no município nesta quarta, 1°.
Fontes consultadas pelo O
HOJE, avaliam que Bolsonaro,
no fundo, ainda trabalha para
ter Caiado em seu projeto de
reeleição. Trata-se de um jogo
cujo objetivo se restringe ao alcance do eleitorado. O presidente sabe que boa fatia de seus
eleitores se encontram no campo conservador, sendo os mais
fiéis, justamente a turma do
agronegócio e os evangélicos.
Nesse contexto, Goiás se des-

Em Jataí, o presidente acompanhou a comemoração dos 127 anos da cidade, um reduto do agronegócio
taca como ponto estratégico para
sua reeleição, já que concentra
um grande número de apoiadores dos dois segmentos. Para fidelizar esse voto Caiado soa como
um bom aliado — não indispensável. Diante da persistência do
governador em permanecer
“neutro” no primeiro turno, há
quem diga que Bolsonaro teria
colocado, estrategicamente, um
“bode na sala” de Caiado, ao lançar Vitor Hugo como candidato
ao governo goiano.
Essa candidatura tem como
objetivo conquistar apoios
onde Caiado tem seu DNA político: o agronegócio. Não é à
toa que Bolsonaro tem mar-

cado presença quase toda semana em Goiás, principalmente na região onde concentra a
elite que sempre acompanhou
Caiado, mas que agora, com a
presença de Bolsonaro, gradativamente anaboliza a campanha do aliado Vitor Hugo.
A partir das declarações
energizadas do governador
contra o presidente - especialmente no momento mais crítico da pandemia -, o segmento
se viu obrigado a tomar um
lado. E decidiram por Bolsonaro. Conforme mostrado recentemente pelo O HOJE, Caiado tem como uma de suas principais missões a recuperação

do agronegócio goiano.
Conhecido historicamente
por figurar como um político
das causas ruralistas, o governador parece, agora, ter perdido seu principal segmento.
Ele sempre esteve ao lado desse
setor e lutou incansavelmente
pelas principais causas do grupo ao longo de sua trajetória
de vida pública. Foi lançado
aos postos de deputado e senador, por exemplo, por empunhar essa bandeira, mas, ao
que tudo indica, conseguiu o
inimaginável: se distanciar de
suas origens. O tempo dirá se
tomou, ou não, o caminho certo. (Especial para O Hoje)
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Boas práticas de
nutrição e saúde
Valter Casarin
Os integrantes da defesa dos nutrientes para a
vida têm como slogan a seguinte frase: “Nutrindo as
plantas para nutrir as pessoas”. Essa frase nos remete
a entender que nosso alimento, que é o “combustível”
que no faz viver, inicia seu ciclo a partir da disponibilidade dos nutrientes no solo. Mas o que isso representa? Significa que a saúde de um solo é quem vai
determinar a saúde das pessoas e dos animais.
O primeiro ponto importante é conhecer o balanço
energético do nosso corpo. A nossa vida é governada
pela energia fornecida pela nossa alimentação. Essa
massa energética é queimada por dois fatores: o gasto
mínimo para o corpo manter suas funções vitais e o
gasto feito diariamente. Então, podemos dizer que
essa atividade queima tantas calorias. Assim, se a sua
alimentação lhe dá mais energia do que você gasta,
há ganho de peso; se sua alimentação fornece menos
energia do que gasta, perda de peso. Trata-se, simplesmente, do balanço de energia.
Você deve levar em consideração as necessidades
do corpo com mais detalhes. A energia necessária
para o corpo deve ser cuidadosamente escolhida
para mantê-lo em boa forma ou mesmo para otimizar
seu desempenho. Isso significa que não devemos
comer qualquer alimento simplesmente tentando
atingir uma meta de 2 mil calorias necessárias. Para
a boa nutrição, o corpo precisa de vitaminas, minerais,
proteínas e carboidratos.
O corpo é aproximadamente 60% de água. Ouvimos
frequentemente que devemos beber pelo menos 1,5
litro de água por dia. Na realidade, o corpo precisa
de cerca de 2 litros. A água não está somente na
garrafa, mas também nos alimentos, legumes e frutas
frescas, que, particularmente, estão cheios de água.
Contudo, tenha cuidado, pois as necessidades variam
de acordo com o gasto de água. Quando você pratica
esportes ou está quente, você deve beber mais. Idosos
e crianças são mais frágeis e necessitam de maior
acompanhamento no que diz respeito à hidratação.
Algumas recomendações sugerem a ingestão de
0,8 g/kg X peso corporal em proteínas. Portanto, entre
50 e 60 gramas em média para uma pessoa de cerca
de 65 quilos. Dependendo das atividades físicas de
cada um, essas necessidades podem aumentar. Também é preciso dizer que quando você come 100
gramas de carne, cerca de 20 gramas correspondem
à proteína. A carne também contém gorduras e carboidratos. Você também encontrará proteína animal
em produtos lácteos, peixes e ovos.
As proteínas vegetais também são essenciais.
Cereais e leguminosas são consumidos em dupla para
torná-los uma fonte de proteína completa. Sozinhos,
eles não substituem a carne.
Lipídio: trata-se da gordura. Muitas vezes incompreendido, é, no entanto, essencial para o bom
funcionamento do nosso corpo e para nos mantermos
saudáveis. Obviamente, é necessário diferenciar
entre gordura boa e ruim. Os ácidos graxos saturados
(ruins) são encontrados em alimentos processados.
Eles são usados na indústria alimentícia e muitas
vezes são uma fonte de colesterol ruim. Você vai en-

contrá-los em muitas refeições preparadas, alimentos
congelados e biscoitos, os quais devem ser evitados.
Os lipídios também são encontrados em muitos
alimentos não processados, são os mais ricos em
ômega 3, 6 e 9 para consumir diariamente. Essa é a
gordura boa. Azeitonas, azeite de oliva, abacate,
nozes e amêndoas. Os lipídios devem representar
cerca de 40% de sua dieta diária, dando prioridade
máxima às gorduras monoinsaturadas.
Carboidratos representam o açúcar. Eles se traduzem como a fonte de energia necessária para o nosso
corpo. Mas, ao contrário das proteínas e gorduras, o
corpo sabe como produzir carboidratos a partir de
outros nutrientes.
Para satisfazer as necessidades do nosso corpo, é
melhor privilegiar os de baixo índice glicêmico, porque
não geram grandes picos de insulina e são melhores
para a nossa saúde em longo prazo. Então, você tem
que comer frutas e legumes quase à vontade, eles
também estão cheios de vitaminas e água. Mas
também cereais, arroz, castanhas, lentilhas, feijão. A
quantidade de carboidratos necessária realmente
varia dependendo da quantidade de energia que
você está queimando.
13 vitaminas são separadas em dois grupos. Primeiro,
as hidrossolúveis: vitamina C e vitamina B. Eles são
encontrados em frutas e vegetais ricos em água. Não
possuem calorias e não fornecem energia como os
carboidratos, mas são essenciais para regular o metabolismo. As vitaminas C e B são solúveis em água e
não podem ser armazenadas nos tecidos. Seu efeito é
de curto prazo. Depois, há o grupo das vitaminas lipossolúveis: são as vitaminas A, D, E e K. Desta vez,
elas são armazenadas nos tecidos do corpo para que
possamos consumi-las com menos regularidade do
que a primeira categoria. Eles são geralmente encontrados em lipídios como peixe, ovo, fígado e óleo. As
vitaminas geralmente desempenham um papel antioxidante que ajuda a combater os radicais livres.
Os minerais são encontrados na água. Cálcio, magnésio, potássio, fósforo, enxofre, sódio e cloro compõem
os minerais que o corpo precisa para se manter saudável. Você deve consumir 100 mg por dia em média.
Ferro, zinco e cobre são aqueles que consumimos em
pequenas quantidades.
As buscas e as regras de uma boa alimentação
equilibrada parecem diferir de acordo com as
convicções de cada um. O que não muda são as
necessidades primárias do nosso corpo. Para que
o fornecimento das nossas necessidades nutricionais
possa ocorrer, a disponibilidade de nutrientes no
solo deve atender às reFotos: Divulgação
queridas pelas plantas.
É aconselhável escolher
alimentos dos diferentes
grupos alimentares. Legumes e frutas, produtos
à base de cereais, carnes
e alternativas, aos quais
adicionaremos uma inValter Casarin é coordegestão de cálcio consunador científico de fundamindo produtos lácteos,
ção que atua em defesa
por exemplo.
do uso de fertilizantes

Alimentos que ajudam no
processo de parar de fumar
Daniella de Brito
Em 31 de maio é comemorado o Dia Mundial
Sem Tabaco. Trata-se de uma data em que o
principal objetivo é conscientizar as pessoas
dos malefícios do cigarro. A ciência aponta que
além das inúmeras toxinas que a pessoa inala
ao fumar, o ato de aspirar essa fumaça tóxica
pode causar doenças de pele e até mesmo câncer.
Porém, quando se decide parar de fumar é possível minimizar e até desintoxicar o organismo
através da alimentação.
No Brasil ainda é alto o número de fumantes,
mesmo existindo programas gratuitos do governo de combate ao tabagismo, mas com o
controle alimentar e sem fórmulas mágicas é
grande a possibilidade de auxiliar no tratamento
do vício. Alguns alimentos possuem auxílio no
controle da ansiedade, do estresse, da sensação
de bem estar, da vontade de fumar e da eliminação de toxinas.
Por atuar diretamente no sistema nervoso
central, o cigarro causa uma diminuição do apetite e afeta a atividade da serotonina e dopamina,
neurotransmissores responsáveis pelo controle
da fome. Se focamos a alimentação em produtos
naturais, como frutas, verduras, cereais integrais
e castanhas, evitando ao máximo produtos processados e ultraprocessados ocorre a maior eliminação de toxinas, aumento de absorção de
nutrientes e compostos benéficos que auxiliarão

Presidente

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

Gean Alaesse
Cordeiro

Bancas:

inclusive no estresse e ansiedade, dois grandes
responsáveis pela vontade de fumar.
É comum ouvirmos falar que quem fuma
toma muito café e, normalmente, consome bebidas alcoólicas. Por esse motivo, quem parou
ou quer parar de fumar precisa evitar esses hábitos. Ao contrário disso, manter uma alimentação natural só trará benefícios para sua saúde,
tanto para ajudar no processo de combate ao
vício quanto para eliminar toxinas do corpo.
Alimentos que possuem triptofano, como banana, abacate, aveia, leite, iogurte e cacau 100%,
auxiliam na sensação de prazer e bem-estar, além
de ajudar a ter um sono mais tranquilo. Além de
incluir na alimentação figo e batata (doce, salsa,
yakon, inglesa) por exemplo, que ajudam na expulsão do dióxido de carbono do organismo.
É fundamental incluir folhagens, como a alface
em boa quantidade, o que pode auxiliar no controle
da ansiedade por conter propriedade calmante,
principalmente no talo. Chás como de camomila,
mulungu e melissa também possuem propriedades calmantes, o que
ajuda nos momentos de
ansiedade. E não se esqueça: beba muita água!
Ela é a grande responsável por auxiliar o organismo a limpar e deDaniella de Brito é professintoxicar o corpo.
sora de nutrição
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CARTA DO LEITOR

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

CONTA PONTO

{

Com certeza esta é mais
uma homenagem que
honra o nome deste
estadista, que
representou e
vai continuar
representando, por todo
tempo, o povo goiano.
Para mim, Iris foi
um dos maiores
realizadores,
um fenômeno
administrativo que fez
muito por Goiânia,
Goiás e Brasil”
Clécio Alves (Republicanos), vicepresidente da Câmara de Goiânia,
ao comemorar a aprovação em segunda votação do projeto que batiza o viaduto da Avenida Perimetral
Norte com a Goiás Norte de Iris Rezende Machado. A obra teve a entrega adiada de ontem para o dia 9
de junho pela prefeitura.

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
o presidente Jair Bolsonaro (Pl) revelou,
em entrevista à radio Massa, do ratinho,
que, caso reeleito, irá realizar alterações
a lei rouanet. Bolsonaro diz que pretende adequar verba a artistas que mais
precisem, como, por exemplo, “sertanejos humildes”. Para o presidente, isso
causa revolta a grandes artistas por não
tirarem tanto dinheiro do projeto.
“Fazem farra com dinheiro público e são
humildes”, ironiza leitor.
José Nascimento Junior

M

@ohoje
o homem que atacou o quadro da Monalisa no domingo (29) está internado na ala
psiquiátrica da sede da polícia, em Paris,
França. ele está sendo investigado por
“danificar bens culturais”. no dia do crime,
o vândalo, que encontrava-se em uma cadeira de rodas e usando uma peruca e
boné, atirou uma torta contra o vidro protetor que conserva a pintura de leonardo
da Vinci. “Meu Deus! o preço do bolo aqui
no Brasil inviabilizaria esse vandalismo”,
brincou a internauta.
Ana Luiza Vilela (@_analuizavilela2.0)

N

@jornalohoje
a música “acorda Pedrinho”, da Banda
Jovem Dionísio vem sendo febre nas redes
sociais e encabeça a lista de virais do Spotify no mundo inteiro, liderando a mais escutada no Brasil nos últimos quinze dias.
Porém, a matéria em questão falará de
outro Pedrinho, o jovem garoto de apenas
18 anos que estreou pelo Goiás no último
sábado (28), contra o rB Bragantino, pela
Copa do Brasil. o atacante tem contrato
com o Goiás até o final de 2025. “tomara
que não deixem o garoto sair de graça
também”, disse o leitor.
Orlando Matheus (@orlandomatheu16)
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Governo central apresentou superávit de R$ 28 bilhões

Setor público
tem superávit
primário de
R$ 38,9 bilhões
O setor público consolidado registrou superávit primário de R$ 38,9 bilhões em abril, informou ontem (31)
o Banco Central. Nos últimos 12 meses, as contas públicas
apresentaram resultado positivo de R$ 137,4 bilhões, o
equivalente a 1,52% do Produto Interno Bruto (PIB,
soma dos bens e dos serviços produzidos no país).
O setor público consolidado é composto por governo
central (Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência),
estados, municípios e empresas estatais (exceto Petrobras, Eletrobras e bancos públicos). Desses, apenas as
empresas estatais apresentaram déficit em abril, de R$
1,040 bilhão.
O governo central apresentou superávit de R$ 29,638
bilhões em abril, enquanto o resultado dos governos
regionais no mês foi positivo em R$ 10,278 bilhões, segundo o relatório de estatísticas fiscais do BC.
Nos quatro primeiros meses do ano, o superávit
primário acumulado é de R$ 148,493 bilhões. No mesmo
período de 2021, o superávit se encontrava em R$
75,841 bilhões.
O resultado primário é aquele que contabiliza
receitas e gastos do setor público, excluindo o pagamento
dos juros da dívida pública. Caso os juros sejam incluídos
na conta, o chamado resultado nominal, em abril foi
registrado um déficit de R$ 41,024 bilhões.
A cifra é resultado da diferença entre o superávit primário e o dinheiro gasto com o pagamento de juros pelo
setor público em abril, que chegou a R$ 79,900 bilhões.
No acumulado dos últimos 12 meses encerrados em
abril, o déficit nominal encontrava-se em R$ 352,042 bilhões, ou o equivalente a 3,9% do PIB, uma alta de 0,75
ponto porcentual em relação ao registrado em março.

Dívida pública

A dívida líquida do setor público atingiu 57,9% do
PIB em abril (R$ 5,2 trilhões). O resultado ficou 0,3
ponto percentual abaixo do registrado no mês anterior.
Segundo o BC, houve ganhos com a desvalorização
cambial e do crescimento do PIB nominal.
Já a dívida bruta do governo geral (que inclui todos
os débitos do governo federal, da Previdência e governos
estaduais e municipais) atingiu o patamar de 78,3% do
PIB (R$ 7,1 trilhões) em abril. (ABr)

R$ 400 bi em
financiamentos
habitacionais
A Caixa liberou R$ 400 bilhões em empréstimos de financiamentos habitacionais desde 2019. Segundo o banco,
responsável por 65% dos empréstimos desse tipo no país,
o valor impulsionou o setor de construção civil, que registrou alta de 9,7% do Produto Interno Bruto (medida
da produção de bens e serviços) em 2021.
“A Caixa, atenta aos movimentos do mercado e exercendo seu papel social e de liderança no segmento, disponibilizou para 2022 um orçamento superior ao do
ano anterior, com o objetivo de atender demandas do
setor”, diz o banco, em nota.
No primeiro trimestre de 2022, as contratações com
recursos da poupança (SBPE) chegaram a R$ 21,4 bilhões,
aumento de 31,2% em relação ao mesmo período de
2021. Em relação ao primeiro trimestre de 2018, a alta é
de 817,4%, de acordo com o banco.

Casa Verde Amarela

Na última semana, o governo federal anunciou que
o subsídio para financiamento de imóveis do Programa
Casa Verde Amarela, voltado a famílias de baixa renda,
será ampliado em percentuais que variam de 12,5% a
21,4%. O acréscimo varia conforme região, renda familiar
e população do município.
Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional
(MDR), a ampliação do subsídio tem, como objetivo, facilitar a aquisição da casa própria e ampliar o número de
moradias entregues. A medida entra em vigor no início
de junho e vale até 31 de dezembro de 2022. (ABr)

Empregos de baixa qualificação
puxam alta no total de ocupados
O aumento do emprego nos últimos 12
meses até o trimestre encerrado em abril
deste ano pode ser explicado principalmente
pelo crescimento das ocupações de menor
qualificação, envolvendo empregos de baixa
remuneração, e pelo avanço da informalidade, como mostram as estatísticas da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
Contínua (PNADC), realizada pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Sem referências maiores, o número total
de ocupados atingiu 96,512 milhões entre
fevereiro e abril deste ano, maior nível da
série, mas um resultado enganoso se outras
referências não forem consideradas.
Comparada ao mesmo trimestre do ano
passado, a população ocupada cresceu 10,3%
com a abertura de 9,036 milhões de vagas,
já que o total de ocupados naquela época
havia somado 87,475 milhões por conta da
pandemia. O surto de Covid-19 produziu
distorções nas estatísticas, exigindo maior
cautela nas comparações, assim como a flexibilização de direitos trabalhistas parece
influenciar no comportamento mais recente
do mercado de trabalho. Entre aquelas mais
de 9,0 milhões de novas colocações, nada
menos do que 6,024 milhões derivaram de
ocupações de menor qualificação, envolvendo serviços domésticos, trabalhadores
na agricultura, na construção civil, em lojas,
restaurantes, hotéis, postos de combustível,
transporte, oficinas de veículos e outros.
No total, o total de ocupações naqueles

BALANÇO
t

2

Considerando o nível
mais baixo das ocupações,
registrado no trimestre maio
a julho de 2020, quando apenas 82,725 milhões de pessoas
estavam ocupadas, foram
criados em torno de 13,787
milhões de colocações, num
aumento de 16,7% até o trimestre finalizado em abril
deste ano. Daquela variação,
os informais representaram
quase 60% (mais precisamente, a cada 100 novas vagas,
ao redor de 58,5 foram ocupadas por trabalhadores sem
direitos trabalhistas).
2 Mais precisamente, o total
de informais saltou de 30,668
milhões para aqueles 38,734
milhões, ou seja, quase 8,066
milhões a mais. As demais
colocações, consideradas “formais” por exclusão, avançaram praticamente 11,0%,
saindo de 52,057 milhões
para 57,778 milhões de trabalhadores (ou seja, 5,721 milhões a mais, numa contribuição próxima a 41,5% para
o crescimento observado
para o total das ocupações).
2 Há outro ponto a ser observado, até como contraponto aos rojões que muito provavelmente serão deflagrados
pelo ministro dos mercados
e vendedor de ilusões, mais
conhecido como Paulo Gue-

segmentos avançou de 44,680 milhões para
50,704 milhões, crescendo 13,5% no período,
para responder por dois terços de todos os
novos empregos criados no mercado. Como
são setores que notoriamente pagam salários
mais baixos e, não raro, sem carteira, esse
aumento correspondeu a uma redução de
7,9% no rendimento médio real (ou seja, já
atualizado com base na inflação) pago ao
conjunto dos trabalhadores, que caiu de R$
2.790 para R$ 2.569 mensais. Evidentemente,
parte desses ganhos foi consumido pela escalada da inflação, influenciada pela disparada nos preços do gás de cozinha, combustíveis, energia elétrica e dos alimentos.

Informais

Essa redução parece associada ainda ao
incremento observado para o total de trabalhadores informais ao longo daqueles 12 meses. Na medida do IBGE, que desconsidera
trabalhadores sem carteira no setor público,
mas inclui aqueles sem carteira no setor privado, incluindo empregados domésticos, trabalhadores por conta própria e empregadores
sem registro no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica (CNPJ), em ambos os casos, caíram
na informalidade perto de 38,734 milhões de
trabalhadores, diante de 34,348 milhões entre
fevereiro e abril do ano passado, numa elevação de 12,8%. Passaram para a informalidade, portanto, outros 4,386 milhões de trabalhadores, correspondendo a 48,5% do total
de novas colocações geradas no período.

des. Entre fevereiro e abril
de 2014, quando a economia
vinha dando sinais de arrefecimento, mas ainda seguia
adiante, o total de ocupados
– 91,698 milhões de pessoas –
representava em torno de
57,93% da população com 14
anos ou mais. Neste ano, tomando idêntico trimestre, essa
relação chegou a 55,85%.
2 Para manter os mesmos
níveis registrados há oito
anos, o mercado deveria ter
criado perto de 100,11 milhões de colocações, quer dizer, algo como 3,6 milhões
de empregos a mais do que
o número efetivamente registrado pela PNADC. Assim,
o “recorde” nominal registrado no trimestre mais recente deve ser lido com cautela, já que a economia claramente não consegue operar
em toda sua capacidade, anotando níveis de ociosidade
ainda relevantes.
2 A observação surge reafirmada pela taxa de desemprego ainda elevada, variando ao redor de 10,5% no trimestre fevereiro-abril deste
ano, frente a 14,8% no mesmo
trimestre de 2021, com o total
de desempregados baixando
de 15,189 milhões para 11,349
milhões de pessoas. Esse número apresenta crescimento

de 59,08% desde o trimestre
fevereiro-abril de 2014, quando a PNADC registrava 7,134
milhões de desocupados.
2 Tomando esse mesmo período (quer dizer, os mesmos
trimestres de 2014 e de 2022),
a população em idade de trabalhar (14 anos ou mais) saiu
de 158,218 milhões para
172,807 milhões, agregando
mais 14,589 milhões de pessoas, numa variação de 9,2%.
O total de ocupados no mesmo intervalo, no entanto,
apontou variação de apenas
5,3%, saindo de 91,698 milhões para 96,512 milhões
(empregando 4,814 milhões
de trabalhadores a mais). Resta uma diferença aqui de
9,775 milhões de pessoas.
2 Parte delas passou a engrossar a fila dos desempregados, enquanto outra parcela
deixou o mercado de trabalho,
abandonando a busca por uma
colocação ou passando a integrar a força de trabalho potencial (quer dizer, ainda com
esperança e desejo de conseguir alguma forma de trabalho). A força potencial cresceu
93,75% no período, saindo de
4,226 milhões para 8,188 milhões. Entre esses, aqueles desalentados foram triplicados,
de 1,476 milhão para 4,451
milhões (201,6% a mais).

Indicador de Incerteza da

Economia sobe 1 ponto em maio
O Indicador de Incerteza
da Economia (IIE-Br) subiu 1
ponto em maio, ficando em
115,9 pontos no mês. Os dados
foram divulgados ontem (31)
pelo Instituto Brasileiro de
Economia da Fundação Getulio
Vargas (FGV Ibre).
De acordo com a economista do instituto Anna Carolina Gouveia, o indicador
apresentou acomodação acima da média apresentada nos
cinco anos anteriores à pandemia de covid-19, mesmo
com a queda expressiva re-

gistrada no mês anterior. Entre março de 2015 e fevereiro
de 2020, o IIE-Br teve média
de 114,4 pontos.
Ela explica que a acomodação em nível moderadamente alto reflete fatores econômicos internos e externos.
“No front internacional, a
escalada de inflação em diversos países, o conflito no
leste Europeu e a desaceleração da economia chinesa são
fontes relevantes de incerteza.
No Brasil, a perda de poder
aquisitivo da população diante

da inflação, o elevado nível
de endividamento das famílias
e a piora das condições fiscais
ao longo de 2022 levantam
dúvidas quanto à continuidade
dos resultados positivos para
a atividade econômica como
os do primeiro trimestre”.
A economista ressalta
que o cenário é desafiador
para ambas conjunturas, internacional e doméstica, e
que, com isso, o indicador
deve continuar a oscilar em
patamar elevado nos próximos meses. (ABr)
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PT terá que cortar nomes
para montar chapas
Nos bastidores,
algumas
personalidades
figuram como as
principais apostas
da legenda para
as vagas da
Assembleia
Legislativa e a
Câmara dos
Deputados
Francisco Costa
O Partido dos Trabalhadores (PT) tem boas expectativas
para as chapas de federal e
estadual neste ano. Os nomes
“sobram” e a legenda deve
precisar cortar nomes para
entrar na corrida pela Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) e Câmara Federal.
Membro da federação
com PV e PCdoB, cabe à legenda indicar 31 nomes
para disputar a Alego e 14
para a Câmara. Diferente de
2018, a dificuldade este ano
será fechar o número de
candidatos, pois a oferta está
grande, afirma a presidente
estadual da legenda, Katia
Maria. O “fator Lula” influencia. Com a pré-candidatura do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva (PT) ao
Planalto e a liderança nas
pesquisas, a animação no
partido é grande.
Katia não revela os nomes
já colocados à disposição do
PT. Ela afirma que, como em
um time de futebol, estão todos “treinando”. A “escalação”, contudo, só será anunciada na véspera. “A principal
pauta é a construção do palanque para dar apoio à chapa Lula-Alckmin em Goiás.
E, também, às chapas proporcionais”, se esquiva.

Lista

Ainda assim, alguns nomes já são dados como certos
na disputa. Para federal: Rubens Otoni concorre à ree-

Os nomes petistas “sobram” e a legenda deve precisar cortar nomes para conseguir indicar 31 candidatos para a Alego e 14 à Câmara
leição; a deputada estadual
Adriana Accorsi tentará a
Câmara este ano; o ex-reitor
da Universidade Federal de
Goiás (UFG), Edward Madureira; e o líder do Movimento
Sem Terra em Goiás, Valdir
Misnerovicz (Valdir do MST).
Além deles, também podem
entrar no páreo: Kelly Cristina, Daniel Mendes, Isabel
Cristine, Eurípedes Cipriano,
Hilvany Pinheiro e Arquidones Bites.
Para estadual, Antônio Gomide buscará a releeição.
Também são pré-candidatos:
Marina Santana (ex-deputada
federal), Luís César Bueno
(ex-deputado estadual), Bia
de Lima (presidente do Sintego), Fabrício Rosa, o vereador Mauro Rubem e Kátia
Maria, presidente estadual
da sigla. Gabriel Fidelis, Júlio
Anderson, Tadeu Costa, Elias
D’Angelo e Fábio Júnior, excandidato a prefeito de Goiânia, completam a lista.
As listas ainda não estão
fechadas e existem outros nomes à disposição. A briga por
um lugar ao sol seguirá até o
fechamento da chapa e quem

não mostrar potencial pode
ser cortado. Otimista, o exdeputado Luís César acredita
que o “fator Lula” contribua
para cinco a seis nomes na
Assembleia. Além disso, vê a
possibilidade de dois a três
na Câmara.
Perguntado sobre as apostas, ele prefere não comentar.
Mas justifica o otimismo. Ele
vê chapas competitivas do PT
e nomes experientes “puxando
votos” pelo Estado.

Cotados

Os favoritos seriam Antônio Gomide, Fabrício Rosa,
Marina Santana, Mauro Rubem e Luís César. Em um segundo bloco, a aposta seria
em Bia de Lima e Katia Maria.
Na avaliação dos entrevistados, Bia pode ganhar força
com a união dos profissionais
da educação. Katia teria que
furar a militância para ir mais
além. “O vencedor precisa ter
forte inserção na sociedade”,
avalia uma das fontes.
Em relação a federal, a
aposta é por Adriana Accorsi
em primeiro lugar. A disputa
entre o segundo ficaria entra

o atual deputado, Rubens Otoni, e o ex-reitor Edward Madureira. Já Valdir do MST entraria no “Top 4”.
Ainda em relação a federação, o PCdoB terá dois nomes na disputa à Câmara Federal e seis para a Assembleia
Legislativa de Goiás. O PV dois
para o Congresso e outros cinco para estadual.

Majoritária

A federação composta por
PT, PV e PCdoB ainda irá definir quem representará o
partido na disputa ao governo
de Goiás. José Eliton, que colocou o nome à disposição
pelo PSB, retirou a pré-candidatura, após o adiamento
do encontro estadual do Partido dos Trabalhadores de 28
de maio para 11 de junho.
No encontro o PT definiria
sua preferência, possivelmente, em consonância com a federação. A legenda tem como
pré-candidato ao governo o
ex-reitor da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUCGO), Wolmir Amado.
Para Eliton (oficialmente),
a falta de consenso foi o mo-

tivo da retirada da pré-candidatura. Além disso, o PSB
esperava a definição dentro
do mês de maio para que
houvesse tempo útil para estruturação da pré-campanha
e campanha.
Extraoficialmente, segundo
interlocutores, a desistência
do ex-governador João Doria
(PSDB) do páreo teria feito
com que a Executiva Nacional
do PT procurasse lideranças
tucanas pelo Estado. Em Goiás,
o nome seria do ex-governador
Marconi Perillo (PSDB).
A ideia seria que Perillo
compusesse a chapa majoritária – seja como cabeça ou
como pré-candidato ao Senado.
A forma “atropelada” teria
aborrecido Eliton. Já Marconi
dependeria de pacificar os correligionários para tratar do
tema, já que PT e PSDB são
adversários históricos.
Katia, por sua vez, diz que
não há tratativas entre PT
Goiás e o PSDB local. O ponto
final dessas articulações que
correm pelos bastidores não
deve ter qualquer definição
antes do próximo dia 11. (Especial para O Hoje)

DIÁLOGO COM ALGOZES

“Se eu não conversar, não faço política”, diz Lula
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse
ontem (31) que conversa com
políticos que, em 2016, apoiaram o impeachment de sua
sucessora, Dilma Rousseff
(PT), com o intuito de “fazer
política” e “avançar com os
partidos”. O petista falou que
sua campanha à Presidência
não é apenas do PT, mas também de partidos aliados,
como PCdoB, PSOL, PSB, PV,
Solidariedade e Rede.
O ex-presidente mencionou
o assunto durante uma entrevista à Rádio Bandeirantes FM
de Porto Alegre ao ser questionado sobre uma tentativa
de alianças com setores do
MDB, como o ex-senador Eunício Oliveira (MDB-CE) e o senador Renan Calheiros (MDBAL). Ambos votaram a favor
do impeachment de Dilma.
“Obviamente que eu não
faço política parado no tempo
e no espaço. Eu faço política

Reprodução

"Eu não quero ser presidente do PT", afirmou o ex-presidente e pré-candidato em entrevista ontem (31)
vivendo o momento em que
estou vivendo. Eu agora estou
conversando com muita gente
que participou do golpe contra
a Dilma. Porque se eu não con-

versar não faço política. Se eu
não conversar, você não avança na relação política com o
Congresso Nacional, com os
partidos”, afirmou Lula.

“São sete partidos que fazem parte da campanha porque eu disse para a presidenta
Gleisi [Hoffmann]: eu não quero ser presidente do PT, eu

quero ser presidente de um
movimento para restabelecer
a democracia neste país e para
que a gente possa colocar dentro do coração de cada um de
nós a indignação com a miséria”, reforçou.
Quando questionado sobre
sua relação com ex-governador Geraldo Alckmin (PSB),
que se manifestou favorável
ao impeachment de Dilma na
época, Lula negou que Alckmin tenha apoiado a destituição da ex-presidente. O exgovernador paulista foi convocado para compor a chapa
do candidato como vice.
“Ele não só era contra como
pediu um parecer de um advogado que deu um parecer
contra o impeachment. Não
fale isso porque o Alckmin é
um companheiro de bem e vai
me ajudar de forma extraordinária a consertar este País”,
disse. (Ana Bárbara Quêtto,
especial para O Hoje)
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Unidos pelas emendas
Presidente afirmou que saída de Doria não faz diferença

Bolsonaro só
vai participar
de debates no
segundo turno
O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse ontem (31), em
entrevista ao apresentador Carlos Massa, o Ratinho, que,
caso avance na disputa, irá participar de debates somente
no segundo turno das eleições presidenciais deste ano.
“No segundo turno eu vou participar”, afirmou o presidente, que busca a reeleição.
A última pesquisa do Datafolha apontou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue na liderança
da corrida presidencial, com Bolsonaro na segunda colocação. Lula aparece com 48% das intenções de votos, enquanto Bolsonaro tem 27%. A margem de erro é de dois
pontos para mais ou para menos.
Ao ser perguntado acerca de sua opinião em relação
a desistência de João Doria (PSDB) da disputa eleitoral,
Bolsonaro respondeu afirmou que não faz diferença.
“Não fazia diferença. Ele estava na casa do 1%. Eu acho
que o eleitor que decide, está polarizado. Dificilmente
teremos terceira via”, disse.
Sobre as pesquisas eleitorais, Bolsonaro afirmou que
não acredita no medidor. “Se eu acreditasse em pesquisas,
nem iria ao segundo turno. No meu entender existe
algum interesse disso tudo. Por isso que lutamos dentro
do TSE para que as eleições sejam realizadas sem
sombra de irregularidade”, afirmou.
Sobre Luciano Bivar, presidente do União Brasil, antigo
PSL, partido no qual Bolsonaro foi eleito em 2018, o presidente afirmou que Bivar tinha um sonho de participar da
chapa presidencial. (Luan Monteiro, especial para O Hoje)

A liberação de emendas parlamentares
cresceu consideravelmente depois que o
governo de Jair Bolsonaro (PL) se associou
ao Centrão. Durante a campanha de 2018,
o mandatário chegou a classificar o bloco
partidário – historicamente fisiológico –
de “o que há de pior”. No primeiro ano
de Governo, em 2019, Bolsonaro resistiu
ao “toma lá, dá cá” e liberou pouco mais
de R$ 9 bilhões em emendas. No ano seguinte - ameaçado por pedidos de impeachment e para “segurar a governabilidade” -, o presidente abriu o cofre: quase
R$ 22 bilhões em emendas.

Salto

E em 2021, os recursos públicos liberados para deputados e senadores saltaram para mais de R$ 25 bi. Os dados são
do Siga Brasil, portal do orçamento do
Senado Federal.

Mobilização 2

A corporação conta atualmente com
cerca de 12 mil policiais rodoviários
federais, entre aposentados e na ativa.
Cerca de 1500, que estarão de folga,
são esperados hoje para a mobilização.

Auditagem

Diante da dissonância dos números
das últimas sondagens eleitorais, advogados do PL, partido do presidente
Jair Bolsonaro, estudam pedir auditagem das pesquisas registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e divulgadas nos últimos dias. O assunto, por
ora, é tratado com discrição. À Coluna,
o partido diz que “não há, ainda, nada
oficial sobre esse assunto”.

Destino

Conforme registrado pela Coluna, as
emendas parlamentares serão, por ora,
poupadas dos cortes orçamentários. Ontem, o Governo anunciou a tesourada de
R$ 8,2 bi. Dinheiro que iria para a saúde,
educação e ciência e tecnologia.

Esfriou a tentativa de aproximação
entre os presidenciáveis Ciro Gomes
(PDT) e Simone Tebet (MDB). Eles chegaram a trocar elogios, afagos e até
sinalizaram possibilidade de dobradinha. Mas a breve “lua de mel” acabou e Ciro tem dito que a senadora
terá o mesmo destino dos escanteados
pela terceira via, com Sergio Moro e
João Doria.

“Lealdade”

Plano$

Intocáveis

Presidente da Caixa, Pedro Guimarães
poderá ser recompensado pela lealdade
bajulatória ao presidente Bolsonaro. É
cotado para chefiar o Ministério do Desenvolvimento Regional no eventual segundo governo do ex-capitão.

Mobilização

A Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais (FenaPRF) realiza hoje
mobilização em Brasília. Até ontem, o
tema era pela valorização dos policiais e
pela reestruturação da carreira, mas com
a repercussão negativa do caso Genivaldo
Santos - morto após abordagem de três
agentes -, foi modificado para valorização
da vida e da sociedade.

O diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS),
Paulo Rebello, é esperado nos próximos
dias na Comissão de Assuntos Sociais
(CAS) do Senado para dar explicações
sobre o reajuste de 15,5% nos planos
de saúde individuais e coletivos.

Inviável

“É o maior aumento desde 2000, em
plena crise da pandemia de Covid-19.
É inviável que se pretenda estabelecer
a cobrança dos valores majorados”, sublinha o senador Randolfe Rodrigues
(Rede-AP) no requerimento - de convite
ao diretor da ANS – aprovado por unanimidade pelo colegiado.

MP passa a investigar caso de
diploma falso vendido na Câmara
Pedro Pinheiro

Denúncia, que está
sob segredo, é
investigada após
reportagem do jornal
O Hoje registrar
flagrante de servidora
do gabinete do
vereador Kleybe Morais
vendendo o documento
ao custo de R$100

Gustavo Mendes/Câmara de Goiânia

Yago Sales
O Ministério Público do Estado de
Goiás (MPGO), por meio da 73ª Promotoria, iniciou investigação para
apurar venda de diplomas falsos de
pós-graduação por uma servidora do
gabinete do vereador Kleybe Morais
(MDB), em Goiânia. O procedimento,
no entanto, está sob segredo. O caso
veio à tona após reportagem do jornal
O Hoje publicada no dia 19 de maio.
A reportagem recebeu denúncia
de uma fonte anônima e flagrou a
assessora Nubia Pereira da Silva
Ribeiro dentro do gabinete, em horário de expediente, negociando o
documento ao custo de R$100 pago
via PIX. Gravada pelo repórter do
jornal, a mulher ainda afirmou que
pelo menos uma outra pessoa havia
ido à Casa Legislativa atrás do vereador Kleybe Morais em busca de
ajuda para conseguir assumir uma
vaga na Secretaria Municipal de
Educação (SME).

À esquerda, a servidora Nubia Pereira da Silva é flagrada no gabinete do vereador Kleybe Morais (foto)
O esquema, conforme a reportagem
descobriu, beneficiaria professores e
profissionais do administrativo aprovados no Processo Seletivo 001/2021 e
que não dispunham de documentação
necessária. Além do uso indevido de
uma escola de cursos livres oferecidos
livremente em um site do Ceará, a
fonte ouvida pela reportagem disse
que outro portal também era utilizado.
A Secretaria Municipal de Educação abriu um procedimento para averiguar a documentação de 1.230 convocados. Na tarde de ontem (31), a
SME, por meio da assessoria de imprensa, informou que continua averiguando os certificados.
A reportagem procurou o vereador

Kleybe Morais, mas ele não atendeu.
A outros veículos, comentou que havia
afastado a servidora.
O vereador Kleybe Moraes é investigado pelo Ministério Público e pela
Polícia Federal por ter liderado suposto
esquema de compra de votos utilizando
influência na prefeitura na renovação
de contratos temporários em 2017. O
processo é conduzido lentamente e,
enquanto isso, o parlamentar continua
repetindo o modus operandi para ter
apoio político e se reeleger. Ano passado, a reportagem do jornal O Hoje
flagrou o parlamentar em uma reunião
convocada pelas redes sociais prometendo ajudar pessoas a conseguir uma
vaga justamente no Processo Seletivo

001/2021 da SME.
Outro caso investigado pelo jornal
O Hoje é objeto de apuração do Ministério Público. Trata-se da lista de
‘servidores fantasmas’ em um gabinete da Câmara. A reportagem flagrou
a dona de uma farmácia, um empresário e até um marceneiro exercendo
suas atividades ao invés de estarem
no gabinete do vereador Paulo Henrique da Farmácia (PTC). À época,
ocupava o lugar dele na Câmara Célio
Silva, já que Paulo era o titular da
Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedetec). O MP, no
entanto, ainda não concluiu o procedimento oito meses após a denúncia.
(Especial para O Hoje)
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Cinco vezes TadEu
Ari Ferreira / RB Bragantino

Goiás vence RB
Bragantino no
tempo normal e
após vinte e seis
cobranças nas
penalidades, Tadeu
defende a última e
equipe avança
para as oitavas

mentar uma finalização de
Helinho para a grande defesa
de Tadeu e na sequência excelente chance do Goiás ampliar, mas Auremir errou o
passe e por pouco o time esmeraldino não garante sua
vaga nos noventa minutos.
Tadeu ainda voltou a aparecer em finalização cara a cara
com Bruno Tubarão antes das
penalidades. Hurtado que entrou no segundo tempo marcou de cabeça, mas o árbitro
havia marcado falta em Sidimar. No mesmo lance, Barbieri reclamou demais e foi
expulso no banco.

Victor Pimenta
O Goiás fez história na Copa
do Brasil ao vencer o RB Bragantino na noite desta terçafeira (31), por 1 a 0 no tempo
normal e também nas penalidades. Durante os noventa minutos, Matheus Sales marcou
o único gol do jogo e a emoção
foi para os pênaltis. Ao todo
vinte e seis cobranças e dezessete convertidas. Tadeu defendeu a última que garantiu a
equipe esmeraldina nas oitavas
e ainda mais R$ 3 milhões nos
cofres dos goianos.

Primeiro tempo

O Goiás começou com a
posse da bola e foi tocando
ela envolvendo o adversário.
Dieguinho buscou o cruzamento e não conseguiu, fazendo com que ela ficasse com
o RB Bragantino. Depois de
vários toques na bola, Luan
Cândido foi autor da primeira
finalização na partida, mas
passou por cima de Tadeu.
Com oito minutos, Maguinho
entrou no lugar de Dieguinho
que sentiu a posterior.
O RB Bragantino dominou
o jogo com mais de 60% de
posse de bola e finalizou vá-

Penalidades

Tadeu defende cinco cobranças e a última de Aderlan para colocar o Goiás nas oitavas
rias vezes com perigo em Tadeu, que soube sair nelas sem
muito perigo. A mais difícil
foi em uma falta de Artur
bem batida, que o goleiro espalmou para escanteio. Enquanto isso, o time esmeraldino buscou nos contra-ataques e nas falhas defensivas
da equipe achar seu gol, mas
sem muito perigo e nem mesmo uma finalização sequer.
Porém, em sua primeira finalização, seu primeiro gol.
Uma bola jogada na área e Nicolas fez muito bem a parede
e virou para tocar para Matheus Sales que de esquerda
mandou no canto contrário de
Cleiton para abrir o placar.

Segundo tempo

Sem mudanças nas equipes na volta do intervalo, o
Goiás voltou com uma postura

diferente e mesmo ganhando
e podendo segurar o placar,
ainda partiu para o ataque e
conseguiu boas chances, mas
parando no goleiro Cleiton.
O RB Bragantino então teve
que se abrir e correr mais
para buscar o gol de empata
visando sua classificação no
tempo regulamentar.
A defesa esmeraldina seguiu bem postada, mesmo
com finalizações perigosas de
Praxedes que de cabeça quase
marcou, assim como Ytalo de
cabeça e Artur, então a mais
perigosa e deixou Tadeu tirando com os olhos. Nicolas
mostrou fazer um excelente
papel ofensivo, mas defensivo, tirando as bolas perigosas
da zaga do Goiás. O treinador
ainda teve que fazer duas outras substituições por conta
de lesão. Apodi deu lugar a

Matheusinho, que então finalmente fez sua estreia e
ainda saiu Elvis para entrar
Fellipe Bastos.
No final do tempo regula-

Vinte e seis cobranças ao
todo e nove defesas de Cleiton
e Tadeu. Detalhe que Fellipe
Bastos cobrou duas, errou a
primeira e acertou a segunda,
Danilo Barcelos acertou a primeira e errou a segunda. Aderlan e Artur erraram as duas e
Tadeu foi herói com cinco defesas. Os goleiros marcaram
em suas cobranças. (Especial
para O Hoje)

FICHA
tÉCniCa
t
RB Bragantino (8) 0 x 1 (9) Goiás
Data: 31 de maio de 2022. Horário e local: 21h30, estádio nabi
abi Chedid, Bragança Paulista. Arbitragem: leandro Pedro
Vuaden (rS); assistentes: Jorge eduardo Bernardi (rS) e Jose
eduardo Calza (rS); quarto árbitro: ilbert estevam da Silva (SP).
Cartão vermelho: Maurício Barbieri 48’2t (rB Bragantino). Gol:
Matheus Sales 44’1t (Goiás)
RB Bragantino: Cleiton; andrés
Hurtado (aderlan), Kévin, natan
e luan Cândido; Jadsom, eric
ramires (lucas evangelista) e
Praxedes (Bruno tubarão); artur, Helinho (alerrandro) e Ytalo
(Jan Hurtado).
Técnico: Maurício Barbieri.

Goiás: tadeu; reynaldo, Sidimar, Caetano; Dieguinho
(Maguinho), auremir, Matheus Sales apodi (Matheusinho), Élvis (Fellipe Bastos);
Dadá Belmonte (Danilo Barcelos) e nicolas.
Técnico: Jair Ventura.

VILA NOVA

FUTEBOL DE BASE

Renato crê que vitória
contra o Guarani
pode dar mais
conﬁança ao Tigre

Entenda os motivos de Goiás não
ter mais o selo de clube formador

Depois do empate
com o Grêmio, no último
domingo (29), o Vila Nova
volta suas atenções para
seu próximo desafio na
Série B do Campeonato
Brasileiro. Nesta quintafeira (2), o time comandado pelo técnico Dado
Cavalcanti encara o Guarani, fora de casa, pela
décima rodada da competição nacional.
A partida será um
confronto direto, já que
as equipes estão nas duas
últimas posições na tabela de classificação da
Segundona. E, para o zagueiro Renato, é mais
uma final para o Colorado. Na visão do defensor,
um triunfo diante do Bugre, além de fazer com
que o Tigre ganhe posições, pode dar mais confiança ao elenco.
“Mais um jogo decisivo. Mais uma “final”.
A situação não é cômoda e nós não estamos
satisfeitos. Então, eu
acredito que só vamos
ficar mais tranquilos
com uma vitória. Sabemos que a diferença de
pontos ainda é muito
pequena. Uma vitória
pode nos jogar lá para
cima. E é isso que nós
vamos buscar. Vamos
tentar fazer um grande
jogo. É uma decisão, um

jogo de seis pontos. Não
estamos felizes, mas sei
que eles também estão
pressionados. Mas uma
vitória pode nos dar
uma tranquilidade, pois
fizemos dois bons jogos.
Além disso, se ganharmos, vamos ganhar
mais confiança. E futebol é confiança. Se estivermos confiantes, vamos vencer cada vez
mais”, disse Renato.

Alan Mineiro

Nesta terça-feira (31),
o Cerrado, atual campeão
da Terceira Divisão do
Campeonato Goiano,
anunciou a contratação
do meia Alan Mineiro
para a disputa da Divisão
de Acesso do Goianão,
que deve acontecer no
segundo semestre. O jogador, que é ídolo do Vila
Nova, estava sem clube
desde que deixou a Aparecidense, após o término
no Goianão. No Camaleão, foram sete partidas
e dois gols marcados.
Na nova equipe, que
busca chegar à elite, Alan
terá a companhia de outro jogador experiente.
O lateral-direito Rafael
Cruz, de 37 anos, é mais
um nome na lista do clube de Aparecida de Goiânia. (Breno Modesto, especial para O Hoje)

O Goiás era então o único
clube goiano com o certificado de clube formador no estado, porém, em uma lista divulgada pela CBF em fevereiro de 2022, a equipe esmeraldina já não faz mais parte
da seleta lista de times da Série A com tal certidão. Porém,
a renovação de seu certificado
está próxima de acontecer.
“O Goiás hoje não é mais
clube formador da CBF. Faltam alguns detalhes para poder renovar, detalhes burocráticos com a prefeitura de
Goiânia, nada a ver com a infraestrutura do clube. Com
isso, os contratos federativos
que temos com os jogadores
de 14 e 15 anos acaba ‘não
valendo nada’, porque qualquer clube que vier hoje pode
pegar jogadores aqui e levar
para onde quiser que legalmente não estamos assegurados. Atletas abaixo de 16 anos
não podem fazer contrato profissional, que é uma forma de
assegurar o atleta”, disse o diretor de futebol da base do
Goiás, Eduardo Pinheiro.
Isso porquê, em janeiro deste ano, o Goiás disputou a Copa
Votorantim e dos onze titulares, cinco atletas que estavam
no clube saíram após a competição. Um foi para o Athletico
Paranaense, três para o Atlético Mineiro e um para o Palmeiras. Eduardo ainda não
era dirigente das categorias
de base do clube e quando assumiu, foi atrás dos clubes em
busca do time goiano não “perder” de graça para os rivais.
Eduardo então foi ao Atlético Mineiro e conseguiu uma

Rosiron Rodrigues / Goiás EC

Equipe Sub-15 foi campeã goiana recentemente alguns
atletas acabam sendo negociados com grandes brasileiros
parceria em dois dos três atletas que lá assinaram, casos
de Vitor Hugo, o Vitinho e
Fabrício Soares, que estavam
no Sub-15 no último ano. O
caso do Vilela foi porque o
atleta acabou indo para a Votorantim sem ser federado, e
na teoria e na prática, o jogador não tinha vínculo com a
equipe esmeraldina. O lateral-esquerdo Marcus Vinnicius acabou indo para o Palmeiras e as negociações por
uma parceria com o jogador
seguem em andamento.
Vendo o cenário do Goiás,
Eduardo Pinheiro reuniu com
os pais dos atletas de 13, 14 e
15 anos e em uma palestra,
mostrou a grandeza do clube
e os projetos que a equipe
terá com ele na direção, para
dar ainda mais confiança aos
familiares em relação aos
seus filhos visando o crescimento profissional e pessoal
vestindo as cores do Goiás.

Fora do Sub-20

O Campeonato Brasileiro
Sub-20 acontece no próximo
sábado, e a equipe esmeraldina
ficará mais uma temporada
fora da competição. Devido ao
ranking da CBF, o Goiás vai
para seu segundo ano sem estar entre os vinte melhores colocados. A última participação
do clube aconteceu em 2020,
ficando na 14ª colocação. Nas
edições de 2021 e agora de
2022, o time é ausência.
Já na Copa do Brasil, o regulamento é diferente, onde
os campeões estaduais quem
disputam a competição. A última do Goiás aconteceu em
2020, quando o time eliminou
o União Rondonópolis e o Flamengo, mas parou nas oitavas
de final, eliminados pelo Atlético Mineiro. Em 2022, a equipe
esmeraldina volta a disputar,
por ter vencido o Goianão Sub20, em 2021. (Victor Pimenta,
eespecial para O Hoje)
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Máxi Franzoi

O atacante argentino Diego Churín marcou o gol de empate do Atlético contra o Internacional

MErEciaM algo melhor
Breno Modesto
Na noite da última segunda-feira (30), o Atlético Goianiense conquistou mais um
ponto importante no Campeonato Brasileiro. Jogando fora
de casa, o time comandado
pelo técnico Jorginho empatou
em 1 a 1 com o Internacional,
resultado que ainda não o tirou da zona de rebaixamento,
mas o levou aos sete pontos
conquistados, ficando a um
do Cuiabá, que é o primeiro
clube fora do grupo dos quatro
últimos colocados.
Após o término do confronto, o comandante atleticano
demonstrou bastante frustração por não ter conseguido
conquistar os três pontos dian-

Jorginho e Churín lamentam empate do
Atlético Goianiense com o Internacional
te do Colorado, principalmente
por conta do volume de jogo
que sua equipe criou. No entanto, Jorginho afirmou que,
num momento como esse,
onde a equipe ainda se encontra no Z4, é preciso ter paciência, pois, só assim, sairá dessa
posição incômoda.
“Diante das circunstâncias,
do volume de jogo, das estatísticas que eu vi depois do jogo,
pelas oportunidades e chutes
ao gol, nós merecíamos, com
certeza, um resultado melhor.
Merecíamos os três pontos. Mas

nós sabemos que, no futebol,
nem sempre vai ganhar ou empatar aquele time que merece.
Então, nós precisávamos ter
sido mais eficientes nas nossas
finalizações. Mas essa frustração toda é por conta da vontade
de sair logo dessa zona de rebaixamento, que nos incomoda
muito. Mas uma das virtudes
do sucesso é ter paciência. O
que precisamos agora é fazer
o nosso dever de casa. Vamos
enfrentar uma grande equipe,
mas temos totais condições
de conseguir os três pontos”,

comentou Jorginho.
Quem também lamentou o
resultado contra os gaúchos
foi o atacante argentino Diego
Churín, que foi o autor do tento
rubro-negro e voltou a balançar as redes depois de mais de
um ano. Em entrevista ao
SporTV, o camisa 9 lamentou
a noite inspirada do goleiro
Daniel, que evitou, com grandes defesas, que o Rubro-Negro
triunfasse em solo gaúcho.
“O futebol não é de merecimento. É de se fazer gols. Infelizmente, o goleiro deles de-

fendeu muito bem umas duas
ou três bolas. A defesa também
tirou duas bolas em cima da
linha. Estamos levando um
ponto, mas sabemos que poderíamos ter ganhado o jogo.
Eu não penso apenas em fazer
gols. Eu penso no time. Espero
sempre que o time ganhe. Não
aconteceu dessa vez. Mas fizemos um bom jogo e, pode
ser que, no próximo, em nossa
casa, conquistemos os três pontos”, disse Churín ao SporTV.
O próximo compromisso do
Atlético Goianiense será no próximo sábado (4). Às 20h30, o
Dragão receberá, no Estádio
Antônio Accioly, a equipe do
Corinthians. A partida será válida pela nona rodada do Brasileirão. (Especial para O Hoje)
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No topo do ranking das capitais com os maiores valores praticados estão Teresina (PI), com R$8,111, e Rio de Janeiro (RJ), R$7,704. Cidades apresentaram tendência de queda

Goiânia é a terceira capital com o
litro da gasolina mais caro do País
ANP registra terceira alta consecutiva do combustível em Goiás, com novo recorde
Fotos: Pedro Pinheiro

Ítallo Antkiewicz
Na contramão do que aconteceu na maior parte do Brasil,
a gasolina teve nova alta registrada em Goiás, conforme
mostra levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis
(ANP) divulgado nesta segunda-feira (30). Com isso, Goiânia
é a terceira capital com o litro
mais caro do País. O preço
médio chegou a R$7,647 nos
postos goianienses. O que reflete um aumento de R$0,4.
No topo do ranking das capitais com os maiores valores
praticados, estão Teresina (PI)
com R$8,111 e Rio de Janeiro
(RJ), R$7,704. Apesar disso, essas cidades estão em estados
em que houve recuo do derivado de petróleo, diferente
do que ocorreu em Goiás e
mais seis unidades da federação, Alagoas, Mato Grosso do
Sul, Rio Grande do Norte, Rondônia, São Paulo e Tocantins.
Com patamar recorde, a
terceira alta seguida fez com
que Goiás alcançasse o preço
médio de R$7,629 na gasolina,
o maior já registrado pela
ANP nos postos goianos. Assim, o Estado é o quarto com
litro mais caro nas bombas.
Perde apenas para Piauí
(R$8,058), Rio de Janeiro
(R$7,803) e Bahia (R$7,647).
Os ajustes refletem também
parte da elevação nos patamares internacionais de preços de petróleo, impactados
pela oferta limitada frente ao
crescimento da demanda mundial, e da taxa de câmbio.

Pressão por
gasolina mais cara

Segundo o presidente do
Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo
no Estado de Goiás (Sindipos-

O preço chegou a
R$7,647 nos postos
de combustíveis
goianienses

to), Márcio Andrade, um dos
motivos para a alta na gasolina estaria na elevação do
preço do etanol. “O biocombustível, depois de três semanas consecutivas em queda, também subiu nos postos.
O preço médio do litro chegou
a R$5,102”, afirma.
Isso porque os valores praticados pelas usinas tanto para
o etanol hidratado quanto para
o anidro, aquele que é misturado à gasolina, aumentaram
na semana passada. O primeiro, 0,56%, de acordo com dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada
(Cepea/Esalq). Porém, depois
houve redução registrada na
sexta (-1,46%), o que pode influenciar neste cenário.
Sobre o aumento da gasolina, Andrade avalia que além
do etanol ter influenciado no
preço ainda há desafios enfrentados com distribuidoras
de combustíveis. "Ocasionalmente, tem ficado mais difícil

conseguir atender a demanda, o que faz, neste sentido,
o dia que não têm (o combustível) ter um valor mais
caro um pouco. Esse cenário
tem permanecido, infelizmente”, pontua.
Com desafio na oferta, especialmente a partir de Senador Canedo, o presidente
do Sindiposto ressalta que há
incremento para os consumidores na bomba, o que tem
destacado os valores praticados no Estado em relação a
outras localidades no País.
Enquanto isso, o diesel teve
recuo em Goiás. O preço médio registrado pela ANP passou de R$6,999 para R$6,969.

Etanol

Em outro cenário, o etanol
registrou novamente queda
no preço médio nos postos
goianos. O valor do litro passou
de R$5,19 para R$5,09. “É um
reflexo da safra que influencia
a oferta no atacado”, lembra

o presidente do Sindiposto.
Com o aumento dos derivados de petróleo, a vantagem
dos motoristas em abastecer
com o biocombustível também aumentou. Quando o litro do etanol custa menos que
70% do valor da gasolina, há
maior competitividade. Em
relação à semana anterior, o
percentual passou de 68,71%
para 66,9% no Estado.
Já o diesel manteve a trajetória de alta depois do anúncio no início do mês de alta
pela Petrobras. A média do
litro praticado passou de
R$6,90 para R$6,99.

Inflação

O novo impulso já impacta a inflação em Goiânia. O
Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo 15
(IPCA-15) registrou variação
de 1,98% em maio, a maior
alta dos últimos 16 anos, conforme divulgou o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os combustíveis têm peso relevante
nessa elevação. Subiram
7,34% e acumulam alta de
28,95% em 12 meses. Houve
reajuste no óleo diesel
(14,34%), etanol (7,24%) e na
gasolina (7,04%).

ANP autua postos de combustíveis em Goiás
A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) autuou seis
postos de combustíveis em
Goiás por descumprimento de
normas. O comércio das cidades de Goiânia, Ceres, Crixás,
Rialma e Uirapuru fizeram
parte da ação.
Segundo balanço, 26 comércios goianos foram fiscalizados,
sendo 20 postos de combustíveis e seis revendas de gás de
cozinha. Entre as irregulari-

dades constatadas, dois postos
em Rialma foram autuados e
tiveram quatro bicos abastecedores interditados.
O problema encontrado foi
a divergência nos volumes liberados pelos equipamentos
medidores. Um deles ainda
não possuía termo densímetro,
que precisa estar acoplado às
bombas de etanol hidratado,
pois controla a qualidade do
combustível que vai para os
veículos dos consumidores.

Outro problema encontrado
neste mesmo local foi a informação incorreta da origem dos
produtos. O posto divulgava a
marca de um distribuidor, enquanto o combustível comercializado vinha de diversos
distribuidores.
Qualidade
Mais duas revendas em
Rialma foram autuadas por
não ter todos os equipamentos
para realização da análise de

qualidade dos combustíveis.
Um deles também não exibia
corretamente os preços dos
combustíveis comercializados.
Já em Ceres a equipe da
ANP encontrou irregularidades em três locais. Um estava
inadimplente com o Programa
de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis
(PMQC), em outro havia defeito no equipamento termo
densímetro e o terceiro foi
autuado e teve um bico inter-

ditado por irregularidade nos
volumes dispensados pelos
equipamentos medidores.
Os estabelecimentos autuados pela ANP estão sujeitos a multas que podem variar de R$5 mil a R$5 milhões.
As sanções são aplicadas somente após processo administrativo, durante o qual o
dono do posto tem direito à
ampla defesa e ao contraditório, conforme definido em
lei. (Especial para O Hoje)
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Objetivo do projeto é criar uma política pública de governo

Plano Estadual
de Recursos
Minerais vai até
até o ano de 2042
Sabrina Vilela
O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Indústria,
Comércio e Serviços (SIC), iniciou a elaboração do Plano
Estadual de Recursos Minerais com o objetivo de estimular
o desenvolvimento da atividade de mineração no Estado.
Mas, para especialistas do meio ambiente, a medida vai
exigir mais cuidado com os danos que venham a causar.
O Plano foi apresentado na abertura do 7º Encontro
Nacional da Média e Pequena Mineração e da Feira da Indústria da Mineração (Brasmin) realizado em maio no
Centro de Convenções de Goiânia. O anúncio foi feito pelo
titular da SIC, Joel Sant’Anna,que para ele trata-se de um
setor que pode ajudar em mais gerações de empregos.
Participam do processo o Serviço Geológico do Brasil
(SGB), a Comissão de Minas e Energia da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), a Câmara de Mineração da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg), além de
representantes de universidades com cursos do setor.
“O objetivo do Plano é criar uma política que seja não
só de Estado, mas de governo. É fazer um levantamento
das potencialidades do estado e dar o direcionamento
correto, para explorar os recursos minerais de forma
correta, organizada e sustentável”, conta o presidente
em exercício da Fieg, Flávio Rasi. Segundo a Fieg, essa é a
expectativa dentro do que é esperado visto que essa
questão ainda está sendo sugerida pelo Estado, mas ainda
falta ser apresentada ao setor produtivo.
“A gente espera que mude é que ao apresentar o plano
ele contemple as vertentes que Goiás pretende explorar,
que seja estratégico para o desenvolvimento do estado de
Goiás e que esses projetos considerados estratégicos
tenham prioridade nas análises dos órgãos governamentais.
Então, o que nós pretendemos é que seja nada feito a
toque de caixa, mas que tenha prioridades nas análises
visto que são empreendimentos que podem melhorar
muito a vida da nossa população”, salienta Rasi.
Para o presidente da Fieg a expectativa é que o plano
contenha a criação de um algumas indústrias importantes
para Goiás, o desenvolvimento dessas potencialidades
como a indústria de cerâmica, dos fertilizantes, os agregados para construção civil “por serem indústrias de mineração que verticalizam sua produção e tem a capacidade
de empregar muito”.
De acordo com o titular da SIC, Joel Sant’Anna, o último
diagnóstico do setor no estado foi feito há 20 anos, mas
com a proposta que pretende englobar de 2022 a 2042, o
governo pretende viabilizar os estudos necessários para
ter o conhecimento geológico do território goiano.

Meio ambiente

Gerson Neto, Diretor Técnico da Associação para Recuperação e Conservação do Ambiente (Arca) destaca que
é importante que o Estado de Goiás elabore o Plano
Estadual de Recursos Minerais. “O essencial é que se
reforce as políticas de monitoramento ambiental, com
exigência de estudo de impacto ambiental prévio e relatório
de impactos ao meio ambiente, o EIA/RIMA [Estudo de
Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental]”.
Para ele, também é preciso mais rigor na fiscalização
ambiental por parte dos governos. “Precisamos fortalecer
o processo de licenciamento com exigência de condicionantes e mitigações. Esses processos têm sido afrouxados
nos últimos anos, mas a realidade já provou que essa medida é errada. Nos últimos anos tivemos muitos estouros
de barragens de mineração com impactos extremamente
sérios para as suas bacias hidrográficas”, explica.
Neto relembrou tragédias envolvendo barragens.
“Além de um estudo aprofundado sobre cada projeto de
mineração, observando todas as especificidades, não podemos mais tolerar a construção de barragens de rejeitos
perigosas com estrutura de alteamento a montante, como
as que estouraram em Brumadinho e Mariana”.
Para Flávio Rassi acredita que as atividades mineradoras
causam impacto, assim como qualquer outra atividade,
mas o foco deve estar na mitigação. “Temos que entender
que a atividade de mineração é transitória, então o empreendedor vai lá abre a sua mina e explora atividade
por um período de tempo e depois disso ele tem o plano
de área degradada e o plano de fechamento dessa mina
que pode ser transformada em várias outras coisas a
serem utilizadas pela sociedade. O importante é que no
decorrer dessa atividade os impactos ambientais que ele
causa sejam mitigados de forma correta como está previsto
na legislação”, salienta. Rasi também afirma que a mineração é a atividade mais importante para o ser humano.
Nada do que utilizamos no dia a dia, segundo ele, seria
possível sem a indústria da mineração, mas tentar minimizar os impactos. (Especial para O Hoje)
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Para STJ, previdência complementar
pode ser compartilhada entre casal
A Terceira Turma do Superior Tribunal
de Justiça (STJ), por maioria de votos, firmou
o entendimento de que o valor existente em
previdência complementar aberta, nas modalidades PGBL e VGBL, deve ser partilhado
na separação do casal. Em fevereiro deste
ano, a Quarta Turma havia adotado posição
no mesmo sentido. No julgamento da Terceira
Turma, prevaleceu o voto da ministra Nancy
Andrighi. Ela lembrou que, no ano passado,
o colegiado já havia analisado questão semelhante e concluído que, no momento da
dissolução do casamento – no caso dos autos,
a morte de ambos os cônjuges –, seria necessário colacionar no espólio os valores existentes na previdência privada aberta. A ministra destacou que o regime de previdência
privada aberta é substancialmente distinto

da previdência fechada. No sistema aberto,
apontou, a previdência é operada por seguradoras autorizadas pela Superintendência
de Seguros Privados e pode ser contratada
por qualquer pessoa física ou jurídica, havendo grande flexibilidade e liberdade na
gestão do fundo. "Os planos de previdência
privada aberta, de que são exemplos o VGBL
e o PGBL, não apresentam os mesmos entraves
de natureza financeira e atuarial que são verificados nos planos de previdência fechada
e que são óbices à partilha, pois, na previdência privada aberta, há ampla flexibilidade
do investidor, que poderá escolher livremente
como e quando receber, aumentar ou reduzir
contribuições, realizar aportes adicionais,
resgates antecipados ou parcelados a partir
da data que porventura indicar", completou.

Hora-aula extra
A Segunda Turma do
TST rejeitou recurso de
uma universidade contra
a condenação ao pagamento de uma hora-aula
por semestre a um tutor
que tinha de tomar parte
em reuniões pedagógicas.
Ao contrário do que a empresa alegava, houve prova testemunhal de que o
comparecimento às reu-

niões, no início de cada
semestre letivo, era uma
imposição da instituição.
O relator do recurso de
revista, ministro José Roberto Pimenta, destacou
que a empresa não contra-atacou o fato informado pelo empregado de que
as reuniões pedagógicas
não estavam incluídas na
sua carga horária.

Tráfico de pessoas
O Comitê Nacional do
Ministério Público de
Combate ao Trabalho
em Condições Análogas
à de Escravo e ao Tráfico
de Pessoas (Conatetrap),
vinculado ao Conselho
Nacional do Ministério
Público (CNMP), realizou
a 1ª Reunião Ordinária
de 2022. O presidente
do comitê, conselheiro
Ângelo Fabiano Costa

(foto), disse que o Conatetrap tem como missão
principal “fazer a integração da atuação do
Ministério Público como
um todo em relação ao
tráfico de pessoas e trabalho escravo para que
as melhores ações e experiências em nível nacional possam ser destacadas num trabalho
de cooperação”.

TRF1: Aprovado para
cadastro de reserva
só tem expectativa
de nomeação
A 5ª Turma do TRF1 negou
provimento, por unanimidade,
à apelação de candidato que
impetrou mandado de segurança contra o ato do presidente
da Caixa Econômica Federal
(CEF) que indeferiu a nomeação
do candidato aprovado no concurso público para o cargo de
Técnico Bancário Novo realizado
pela Caixa Econômica Federal,
em cadastro de reserva.

Projeto prevê licença-luto para advogado
O Projeto de Lei 1056/22, do deputado
Alex Santana (Republicanos-BA), institui
licença-luto para advogado, permitindo a
suspensão do processo por oito dias a
partir da data do falecimento. A licença
será válida no caso de morte de cônjuge
ou companheiro, ascendente ou descendente, irmão ou pessoa que tenha vivido
sob a dependência econômica do único
patrono da causa. O deputado lembra que
o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul
já suspendeu prazo recursal por causa do

falecimento da mãe de uma advogada, em
2019. Alex Santana sugere o prazo de oito
dias para a licença por ser o mesmo período
previsto para o afastamento de promotores
e juízes no caso de falecimento de entes
queridos. O autor da proposta afirma que
a licença-luto é uma demanda justa dos
advogados. "É fundamental que os advogados não precisem alegar motivo de força
maior para justificarem sua indisposição
durante os primeiros dias de luto por seus
entes queridos", argumenta.

RÁPIDAS

t

2 STF - É válido o pagamento de honorários de sucumbência a advogados públicos de
Rondônia que obtiverem êxito em acordos administrativos, desde que o valor não
exceda o teto remuneratório.

Emissão de carteiras será
retomada nesta quinta-feira
O modelo da Nova Carteira
Nacional de Habilitação (CNH)
começa a valer a partir de
hoje,1º, em todo o território nacional de acordo com medidas
determinadas pelo Conselho
Nacional de Trânsito (Contran).
A decisão foi tomada em dezembro de 2021 por meio da
resolução nº886. Mas, os motoristas não precisam trocar pelo
modelo novo de imediato, a
mudança vai ocorrer gradativamente conforme os motoristas forem renovar o documento,
emitir a segunda via, alterar
dados ou tirar a CNH pela primeira vez a partir de junho. O
documento pode ser expedido
tanto digital como físico.
O Departamento Estadual
de Trânsito de Goiás (Detran-

GO) informou que a partir de
amanhã (2) começará a ser
emitida a carteira com a nova
identidade visual. Devido à
necessidade de ajustes no sistema das gráficas para impressão do novo modelo, a
emissão das CNHs está suspensa desde a última segunda-feira (30), até hoje (1°).
A nova carteira de habilitação está nas cores que representam a bandeira do Brasil,
verde e amarelo. Na frente terá
a identificação das categorias
com equivalência internacional
e, no verso, texto em português,
inglês e espanhol facilitando a
identificação dos condutores
brasileiros em solo estrangeiro.
No verso da CNH, além do QR
Code, o documento também

terá um código de leitura internacional de dados.
A categoria da CNH também
passará por mudanças, na primeira coluna junto a imagem
do tipo de veículo para o qual o
condutor está habilitado. No canto
superior direito do documento
terá uma indicação por meio da
letra P para condutor que tiver
apenas permissão para dirigir e
a letra D para a definitiva.
O objetivo da alteração é dificultar falsificações e dar maior
visibilidade ao a informações
importantes. Segundo o DetranGO, o documento indicará se o
condutor exerce atividade remunerada e outro campo para
anotação de possíveis restrições
médicas. (Sabrina Vilela, especial para O Hoje)
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Desemprego recua e dá sinais
de recuperação econômica
Pedro Pinheiro

Em Goiás, a taxa de
desocupação foi de
8,9% no primeiro
trimestre deste
ano, indicando
estabilidade
Daniell Alves
A taxa de desemprego no
país ficou em 10,5% no trimestre encerrado em abril, a menor para esse trimestre desde
2015, quando foi de 8,1%, aponta Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua
(Pnad Contínua), divulgada ontem (31) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). Com relação ao trimestre anterior, a taxa caiu 0,7
ponto porcentual (p.p.), e, no
ano, a queda foi de 4,3 p.p.
Em Goiás, a taxa de desocupação foi de 8,9% no primeiro
trimestre de 2022, indicando
estabilidade em relação ao trimestre anterior (8,7%), que havia tido a terceira queda seguida. Assim, o Estado inicia o ano
com taxa 4,0 p.p. menor do que
quando iniciou 2021 (13,9%).
Já em todo o país, o número de pessoas ocupadas,
de 96,5 milhões, é o maior da
série histórica, iniciada em
2012, e mostrou alta de 1,1%
na comparação com o trimestre de novembro a janeiro e
de 10,3% na comparação com
o mesmo trimestre do ano
anterior. Isso equivale a um
aumento de 1,1 milhão de
pessoas no trimestre e de 9
milhões de ocupados no ano.
“Nesse trimestre, estamos
diante da manutenção do processo de retração da taxa de
desocupação, que vem ocorrendo desde o trimestre encerrado em julho de 2021, em
função, principalmente, do
avanço da população ocupada
nos últimos trimestres”, destaca Adriana Beringuy, coordenadora de pesquisas por
amostra de domicílios do IBGE.

Serviços de
embelezamento
mostraram avanço
na ocupação
no trimestre
encerrado em abril

Alta de 12 mil

Em números absolutos, a
população desocupada em
Goiás foi estimada em 343 mil
pessoas, com alta de 12 mil
em relação ao trimestre ante-

rior (332 mil pessoas), mas
dentro de uma margem de estabilidade. Já em relação ao
mesmo trimestre do ano anterior (505 mil pessoas), houve
redução de 162 mil pessoas
desocupadas.
Conforme a pesquisa do
IBGE, o Estado possuía 3,9 milhões de pessoas na força de
trabalho no primeiro trimestre
do ano corrente, aumento de
2,1% (79 mil pessoas) em relação ao trimestre anterior. A
força de trabalho é composta
pelos ocupados e desocupados.
Já a taxa de desocupação é o
percentual de pessoas desocupadas em relação às pessoas
na força de trabalho durante
o período analisado.
Titular da Secretaria de
Estado da Indústria, Comércio e Serviços (SIC), Joel
Sant’Anna afirma que os dados relacionados ao desemprego guardam simetria com
os indicadores do Caged (Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados), mostrando avanço nos empregos com

carteira assinada.
“Por um lado, temos crescimento dos empregos formais, com carteira assinada.
Por outro temos queda nos
indicadores de desemprego.
Nada disso é fruto do acaso.
Temos em Goiás ajuste nos
gastos, investimentos em
áreas essenciais, equilíbrio
das contas públicas, bem
como reestruturação do Estado”, avalia o secretário.

Informalidade

A taxa de informalidade
em Goiás passou de 41,0% no
quarto trimestre de 2021 para
39,8% no primeiro trimestre
de 2022. Contudo, apesar da
queda de 14 mil pessoas, esse
índice ficou estatisticamente
estável, destaca o Instituto. A
informalidade considera as
seguintes categorias: empregados no setor privado sem
carteira de trabalho assinada;
empregados domésticos sem
carteira de trabalho assinada;
empregadores sem registro
no CNPJ; trabalhadores por

conta própria sem registro no
CNPJ; trabalhadores familiares
auxiliadores.

Rendimento cai 7,9%

O levantamento aponta
que, no país, o rendimento
real habitual foi apurado em
R$ 2.569 no trimestre encerrado em abril, apresentando
estabilidade frente ao trimestre
anterior e queda de 7,9% em
relação ao mesmo trimestre
do ano anterior.
Beringuy explica que a expansão da formalidade não se
traduziu em crescimento do
rendimento: “Embora tenha
havido crescimento da formalidade, não foi observada expansão do rendimento médio
real do emprego com carteira
assinada no setor privado.
Além disso, houve queda no
rendimento do setor público”,
afirma. Já a massa de rendimento real habitual (R$ 242,9
bilhões) cresceu frente ao trimestre anterior e ficou estável
na comparação anual. (Especial para O Hoje)

IMPOSTO DE RENDA

Restituição do IR ultrapassa R$ 185 milhões
A restituição do Imposto
de Renda (IR) 2022 ultrapassa
o valor de R$ 185 milhões no
Estado. No total, 90.329 goianos
irão receber a devolução, de
acordo com a Receita Federal.
O primeiro lote começou a ser
pago ontem (31) para contribuintes que possuem prioridade legal, como idosos, pessoas com doença grave ou deficiência física ou mental e
professores.
Em todo o país, o valor a
ser restituído chega a R$ 6,3
bilhões para 3,383 milhões de
brasileiros. Todo este valor
será destinado a contribuintes,
sendo 226.934 contribuintes
idosos acima de 80 anos,
2.305.412 contribuintes entre
60 e 79 anos, 149.016 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e 702.607 contribuintes cuja maior fonte de renda
seja o magistério.
“A declaração deste ano
está mais trabalhosa e leva
mais tempo, embora o programa esteja melhor. A questão é que tivemos mudança
no perfil do brasileiro em relação a aplicações financeiras

Pedro Pinheiro

ventura estejam equivocadas.
A Receita disponibiliza,
ainda, aplicativo para tablets
e smartphones que possibilita
consultar diretamente nas
bases da Receita Federal informações sobre liberação
das restituições do IRPF e a
situação cadastral de uma
inscrição no CPF.

Multa

O primeiro lote começou a ser pago ontem (31) para contribuintes que possuem prioridade legal
e declarações que têm aplicações são mais demoradas”,
afirma o auditor fiscal da Receita Federal e supervisor do
IR em Goiânia, Jorge Martins.
Até a última atualização, a
Receita Federal informou ter
recebido 99% das declarações
em Goiás. Foram 1.070.806
das 1.085.238 esperadas.
A consulta para saber se a
restituição está disponível deve

ser feita pelo site da Receita.
O contribuinte precisa clicar
em "Meu Imposto de Renda" e
depois selecionar a opção “Consulta a Restituição" e informar
o CPF da declaração do Imposto de Renda (IR). Também
é possível fazer também uma
consulta simplificada ou completa da situação por meio de
extrato de processamento.
De acordo com o governo

federal, a página apresenta
orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo
uma consulta simplificada ou
uma consulta completa da situação da declaração, por meio
do extrato de processamento,
acessado no e-CAC. Se identificar alguma pendência na declaração, o contribuinte pode
retificar a declaração, corrigindo as informações que por-

Aqueles que forem obrigados a entregar a declaração e não fizeram até o fim
do prazo, que foi ontem, estarão sujeitos a multa. O valor da multa é de 1% ao mês,
sobre o valor do imposto de
renda devido, limitado a 20%
do valor do imposto de renda. O valor mínimo da multa
é de R$ 165,74.
“A multa é gerada no momento da entrega da declaração e a notificação de lançamento fica junto com o recibo de entrega e o contribuinte terá 30 (trinta) dias
para pagar a multa. Após este
prazo, começam a correr juros de mora (taxa Selic)”, informa o governo. (Daniell
Alves, especial para O Hoje)
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Parte de Severodonetsk foi
“controlada” pela Rússia
De acordo com o
chefe da
administração
militar regional de
Luhansk, Serhiy
Hayday, situação
na região está
"extremamente
complicada"
Parte da cidade de Severodonetsk, no leste da Ucrânia,
“já é controlada pelo exército
russo” e as tropas russas estão
“progressivamente se movendo em direção ao centro da
região”, disse Serhiy Hayday,
chefe da administração militar
regional de Luhansk na terça-feira (31).
Hayday, porém, negou os
relatos russos de que eles capturaram toda a cidade. “A situação é extremamente complicada”, disse. “Infelizmente,
parte da cidade de Severodonetsk já é controlada pelo exército russo. Eles [os russos] relataram há alguns dias que já
haviam capturado a cidade inteira. Este não é o caso, existem
nossos homens na cidade. Os
russos não podem se mover
livremente.”

Vista geral de Severodonetsk do último andar de um prédio danificado pelos ataques russos nos arredores da cidade ucraniana
Hayday afirmou ainda que
não achava que houvesse o
risco de que as tropas cercassem Severodonetsk, embora
os combates continuem na cidade. “Os russos não controlam a rota Lysychansk-Bakhmut, mas a estão bombardeando”, acrescentou Hayday.
Aproximadamente 15.000
civis permanecem na cidade
de Severodonetsk, disse Hayday, e a evacuação agora está
“suspensa devido ao perigo”.

Eles só podem entregar bens
humanitários nas proximidades de Lysychansk e Hirske, ao sul. “Milhares que permanecem na cidade têm
medo de vingança ou massacre sem motivo”, disse Hayday, acrescentando que os vídeos de moradores locais recebendo tropas russas foram
“cenas encenadas”.
O oficial militar disse que
os russos estão “planejando
uma operação militar para

limpar a área ao redor de Severodonetsk” com um batalhão “sendo lançado para ir
às aldeias vizinhas” armado
com lança-chamas pesados
para “queimar nossos militares junto com a população
civil”. “Eles simplesmente não
se importam”, disse ele.
Nas proximidades de Lysychansk: Duas pessoas foram
mortas e três ficaram feridas,
disse Hayday, mas “não sabemos quantos civis foram

mortos” em Severodonetsk
desde que as tropas russas
começaram a entrar na cidade há dois dias. O resto da
região de Luhansk, controlada pelo governo ucraniano,
está completamente sob bombardeio”, disse Hayday.
Nas últimas 24 horas, “oito
ataques inimigos foram repelidos na frente da região” e
unidades de defesa aérea derrubaram um míssil de cruzeiro X-59MK, disse Hayday.

CONTROLE ARMAMENTISTA

DÍVIDA HISTÓRICA

Canadá quer
proibir venda
e compra de
revólveres
Antiguidades haviam sido levadas para Berlim durante o período em que a Namíbia foi colônia alemã

Alemanha devolve à Namíbia
objetos saqueados no século 19
A Alemanha entregou na
segunda-feira (30/05) à Namíbia
23 antigos artefatos saqueados
durante o século 19, quando o
país africano era uma colônia
do Império Alemão. Os objetos
estavam em posse do Museu
de Etnológico de Berlim há
mais de um século.
"Todos os objetos foram recolhidos de diferentes comunidades da Namíbia durante a
era colonial alemã", presumivelmente durante a segunda
metade do século 19, disse a
presidente da Associação de
Museus da Namíbia, Nehoa
Hilma Kautondokwa, durante
a cerimônia oficial de entrega.
A coleção de 23 peças, que
será estudada por pesquisadores locais, inclui um recipiente

decorado com três cabeças,
uma boneca com um vestido
tradicional, joias e lanças.

Os objetos, que permaneceram mais de um século na
Alemanha, foram selecionados
por especialistas entre 2019 e
2020 para devolução pelo seu
significado histórico, cultural
e estético. No entanto, o mecanismo escolhido pela Alemanha para efetuar a devolução não foi livre de críticas.
Em vez de uma restituição efetiva, os objetos foram cedidos
em forma de empréstimo –
embora sem prazo definido.
"Esses objetos ficarão na
Namíbia", assegurou Her-

mann Parzinger, presidente
da Fundação do Patrimônio
Cultural Prussiano, que supervisiona os museus de Berlim, em resposta aos críticos
que reclamaram que se trata
de um empréstimo, e não
uma restituição.
Segundo a fundação, a medida foi tomada por razões
puramente burocráticas. Um
"empréstimo permanente" poderia ser executado mais rapidamente. "As peças que deveriam ficar aqui vão ficar
aqui. E isso definitivamente
se aplica aos 23 objetos", completou Parzinger, em entrevista à DW. O conselho de curadores se reunirá em junho,
quando estabelecerá os termos
para uma restituição oficial.

A maioria dos 25 milhões
de moradores de Xangai agora
pode sair livremente de casa,
voltar ao trabalho, utilizar o
sistema de transporte público
e dirigir seus carros. Na terçafeira as autoridades já começaram a retirar as barreiras físicas

que foram instaladas na cidade
para impedir a circulação.
O porta-voz do governo chinês, Yin Xin, celebrou o fim das
restrições. "Todo mundo se sacrificou muito. Este dia foi duramente conquistado, e precisamos apreciá-lo e protegê-lo."

"Empréstimo
permanente"?

O governo do Canadá
apresentou nesta segunda-feira (30) um pacote
de leis de controle de armas que inclui, entre outros pontos, a proibição
de venda e compra de revólveres e a suspensão da
licença de porte de arma
dos envolvidos em violência doméstica.
O projeto de lei, que
ressuscita algumas medidas que foram arquivadas no ano passado em
meio às eleições nacionais, surge apenas uma
semana depois que um
atirador matou 19 crianças e dois professores em
uma escola primária em
Uvalde, no estado americano do Texas.
O primeiro-ministro
canadense, Justin Trudeau, afirmou que o novo
pacote de controle de armas se faz necessário
diante do aumento da violência armada.
"Um canadense morto

por violência armada já
é gente demais", disse o
premiê em nota do governo. "Hoje estamos propondo algumas das medidas mais fortes da história canadense para
manter as armas fora de
nossas comunidades e
construir um futuro mais
seguro para todos."
A repórteres, Trudeau
acrescentou que "é preciso
apenas olhar para o sul
da fronteira para saber
que, se não agirmos com
firmeza e rapidez, vai ficar
pior e pior e ainda mais
difícil de combater".

Parlamento

O projeto de lei precisa
agora ser aprovado pelo
Parlamento canadense.
Enquanto o governista
Partido Liberal tem uma
minoria de assentos na
Casa, a legislação ainda
pode passar com o apoio
do esquerdista Novo Partido Democrata.

EXPRESSA
O regime draconiano de
lockdown contra a covid19 em Xangai, principal centro econômico da China, foi
parcialmente encerrado à
meia-noite desta quarta-feira (1º no horário local) após
dois meses.

"Um canadense morto já é gente demais", diz Justin Trudeau
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Cena cultural goiana: perspectivas
de Carlos Brandão no ‘Papo Xadrez’
A trajetória profissional do produtor posta em paralelo com o desenvolvimento da cidade
Guilherme de Andrade
Foi transmitido na última segunda-feira (30) o décimo quinto episódio
do podcast ‘Papo Xadrez’. Os apresentadores Felipe Cardoso e Yago Sales
receberam o produtor cultural, músico, escritor, jornalista e compositor
Carlos Brandão, 71 anos, para falar
mais sobre a cena artística da capital
goiana. Da história de homossexualidade de Brandão, passando pelos erros
e acertos de sua vida profissional até
finalizar a transmissão com um pouco
de música ao vivo: esse encontro
segue disponível na íntegra no canal
Youtube ‘Papo Xadrez’.
Com mais de cinco décadas trabalhando com a vida cultural de Goiânia,
Carlos é certeiro ao afirmar: “Para
mim é a melhor cidade que tem no
mundo”. O vilanovense declarado fala
de suas primeiras experiências com
produção nos bares do centro da cidade, e conta também dos trabalhos
que já realizou junto ao governo.
Brandão continua sua atuação com a
produção cultural ainda hoje, com
um foco maior em lançar nomes da
nova geração. “Tenho me surpreendido com a qualidade do trabalho
que vi e ouvi”, finaliza sorrindo.
“Meu plano B sempre foi a música”,
afirma Brandão, que hoje tem centenas
de trabalhos seus gravados por dezenas
de artistas ao redor do mundo. Carlos
fala que a música sempre esteve em
segundo plano porque sempre precisou
trabalhar em outros empregos para se
sustentar. “Quem é artista de fato periférico, não pode se dar ao luxo de viver de música, de arte em geral, a
maioria não vive…”, a crítica resume
a frustração inicial enquanto músico.
Ao longo da transmissão, que ultrapassou a marca das uma hora e
meia, o produtor cultural frequentemente fala de seus ‘filhos’, que não os
biológicos. Carlos conta que são pessoas
que a vida trouxe e que, por uma razão
ou outra, ele acabou as ajudando e as
‘adotou’ com o tempo. Ele se torna referência paternal para muitos que passavam por momentos difíceis. “Brandão
é para–raio de doido”, ironiza. O pro-

“Só não tinha certeza se ele vinha
com a camisa do Vila Nova ou não”.
Felipe Cardoso, também apresentador do ‘Papo’, não poupou elogios
ao descrever o encontro. “A forma
como ele encara a vida, se compromete com as causas em que acredita
e ainda mantém um espírito tão leve
é o que o torna uma referência para
tantos ”, Felipe destaca os melhores
momentos da conversa. “Fiquei feliz
que, apesar da humildade, ele conseguiu tocar o violão e mostrar um
pouco de seu trabalho para nós”, finaliza o apresentador.

Nos últimos episódios

O vilanovense, que veio uniformizado, compartilha suas vivências com bom humor
dutor reforça o valor que dá aos filhos
que a vida lhe deu, e conclui dizendo
que a eles “eu ensinei o máximo de
humanidade possível”.
Carlos fala brevemente de sua atuação na política: desde a adolescência,
“na época do Lyceu”, já se envolvia
com os protestos de partidos e engajamento político, durante o auge da ditadura militar. O compromisso político
com aquilo que acredita não sumiu.
Com o passar do tempo, com seu trabalho já reconhecido, ele já chegou a
integrar o governo de Henrique San-

tillo, mas hoje afirma orgulhoso que
“recuso convites para política”.

Na voz dos apresentadores

“Receber Brandão, que já é uma
referência pessoal na minha vida há
tantos anos, para o podcast é uma
enorme honra e prazer”, o apresentador Yago Sales sintetiza os sentimentos
gerais no pós-encontro com Brandão.
Ele continua dizendo que a atuação
profissional de Carlos “se confunde
com a própria vida cultural da cidade”.
Concluindo, o apresentador brinca:

O produtor cultural e compositor
Carlos Brandão foi o décimo quinto
convidado do ‘Papo Xadrez’. Desde as
primeiras conversas, com Matheus Ribeiro e Zé Capeta, até os últimos encontros, com Sarah Frota e Carlos Brandão: o podcast consolida a qualidade e
variedade de sua produção a cada episódio. As quinze transmissões que já
aconteceram até aqui estão disponíveis
no canal Youtube ‘Papo Xadrez’.
Na décima quarta transmissão, os
apresentadores Felipe Cardoso e Yago
Sales bateram um papo com a lutadora
de MMA e professora de artes marciais
Sarah Frota Lima, conhecida como ‘A
Treta’. Durante a conversa, Sarah falou
de sua história pessoal, dos bastidores
do MMA e também de seu trabalho
voluntário em bairros periféricos como
professora de artes marciais e de defesa
pessoal. A Treta resume sua inspiração:
““Eu vejo o esporte como instrumento
de transformação social”.
Às vésperas do dia internacional
do combate a homofobia, transfobia e
bifobia, o ‘Papo Xadrez’ recebeu as
ativistas trans Amanda Souto e Beth
Fernandes. Elas contam, no 13° episódio
do podcast, sobre suas trajetórias profissionais enquanto advogada e psicóloga, respectivamente, e também, de
suas práticas cotidianas com a militância. Amanda alerta para um longo
caminho de desconstrução e reconstrução: “eu sou muito adepta de que
a gente só vai mudar pela educação”.
(Especial para O Hoje)
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Uma viagem ao passado
Biografia de Messi, escrita pelo jornalista esportivo Ariel
Senosiain, chega ao Brasil pela Editora Hábito e reúne
68 entrevistas exclusivas sobre a trajetória do jogador
Uma das grandes referências mundiais de festivais é o
iMapp, que ocorre anualmente na capital da Romênia

Projeção
mapeada,
inovação
artística
Goiânia Mapping Festival ocorre pela
primeira vez nos dias 1º, 2 e 3 de junho
com artes visuais, música e tecnologia
Lanna Oliveira
Goiânia é um celeiro cultural que vai além do sertanejo e tem se mostrado
cada vez mais para o País.
Manifestações culturais das
mais diversas acontecem
por aqui e nesta semana a
capital goiana dá lugar para
mais uma. O Goiânia Mapping Festival ocorre pela
primeira vez nos dias 1º, 2
e 3 de junho, e apresenta
um diálogo intenso entre
artes visuais, música, tecnologia e o espaço urbano
da cidade. O evento reafirma a inserção da região no
circuito nacional das mais
diversas áreas culturais.
Goiânia Mapping Festival é uma ação artística
inovadora e inédita na capital de Goiás. O evento
propõe ações que envolvem
o uso da técnica conhecida
como projeção mapeada ou
videomapping, que transforma qualquer superfície,
mesmo que irregular, em
uma tela para reprodução
de mídias. O evento ainda
conta com premiação simbólica de R$ 450 em dinheiro para dois expositores selecionados de cada uma das
cinco categorias: Fotografia,
animação ou vídeo, graffiti,
arte digital e arte naif ou
desenho à mão.
Durante os três dias de
evento, uma exposição coletiva de artistas visuais
ocupa a parede de um edifício localizado na Avenida
Goiás, no Setor Central.
Além da exposição, o evento conta com transmissões
online de apresentações
musicais de cinco artistas
goianos. Três prédios históricos em arquitetura de
Art Déco de Goiânia foram
reproduzidos em animação
gráfica para compor a cena

dos shows. Enquanto os DJs
e músicos tocam, os VJs
Charles Leal, Kito, e Marcelo
Andrade, Alt, mixam imagens projetadas na fachada
dos edifícios criados em 3D.
O Palácio das Esmeraldas, Grande Hotel e Estação
Ferroviária de Goiânia modelados em 3D servirão
como palco virtual da transmissão dos espetáculos de
música e imagens. “A projeção mapeada também
pode ser feita de forma digital, em objetos criados
por computação gráfica.
Mesmo se for usá-la em um
prédio de verdade, o VJ precisa mapear a superfície do
edifício para projetar a exibição de imagens no computador antes de jogá-las
em uma parede real”, explica Marcelo Andrade.
De acordo com o idealizador do festival, esta é
uma oportunidade dos artistas visuais que geralmente trabalham em pequeno e médio formato exporem suas obras em um
tamanho que jamais imaginariam. Marcelo ganhou
o prêmio máximo como VJ
do Guará Mapping Festival
em 2021, a primeira edição
do festival que aconteceu
em Santa Catarina e contou
com inscrições de artistas
do mundo todo. O Brasil
conta também com o SSA
Mapping, que ocorre
anualmente em Salvador
desde 2017 e o Rio Mapping
Festival, no Rio de Janeiro.
(Especial para O Hoje)
Serviço
Goiânia Mapping Festival
Quando: 1º, 2 e 3 de junho
Onde: Rua 3 com a Avenida Goiás, atrás do Grande
Hotel - Goiânia
Horário: 19h às 22h

Eleito seis vezes o Melhor
Jogador do Mundo pela FIFA
e recordista do prêmio Bola
de Ouro, Lionel Messi soma
761 gols ao longo de seus 18
anos de carreira no futebol.
O que pouca gente sabe é
como se deu a trajetória do
craque argentino nos bastidores. É isso que o jornalista
esportivo Ariel Senosiain revela na biografia ‘Messi, o gênio completo’, publicada no
Brasil pela Editora Hábito.
Ao compartilhar investigações jornalísticas, dados e
análises das jogadas de Messi, desde expulsão até cobranças de pênaltis lendários, Ariel apresenta ao leitor
68 entrevistas com personalidades próximas ao capitão
do time argentino. Entre elas,
três conversas inéditas que
ninguém mais conseguiu: o
relato do próprio pai do jogador, Jorge Horacio Messi,
o treinador Alejandro Sabella
e o ex-presidente da FIFA
Sepp Blatter.
Com uma narrativa fiel,
detalhada e atualizada de
toda a jornada do atacante,
os 12 capítulos que compõem o livro são apresentados em ordem cronológica.
Entre eles, a descoberta do
talento na adolescência, a
mudança de país para a Espanha, a convocação para
grandes times como Barcelona e Paris Saint-Germain
(PSG), como tornou-se capitão da Seleção Argentina e
os prêmios recebidos ao logo
da carreira até chegar na
posição que Lionel está hoje.
Publicado originalmente
em espanhol como ‘Messi,
el genio incompleto’, o livro
ganhou edição atualizada e
chega às livrarias como ‘Messi, o gênio completo’, após o

futebolista conquistar o título da Copa América em julho de 2021 contra o Brasil.
A obra é um presente aos
fãs do Messi e a todos aqueles que desejam compreender como um dos maiores
jogadores da atualidade utilizou o talento dentro e fora
dos campos até receber o título de gênio completo.
“‘Messi, o gênio completo’
é, ao final de contas, o mais
puro retrato de um garoto
que sofreu muito mais do que
o necessário. Que possivelmente por sofrer o que sofreu
conseguiu ser quem foi: por-

que não suportava a dor da
derrota e, então, para sofrer
um pouco menos, teve que
ser muito mais que todos.”
(Messi, o gênio completo, p.10)

O autor

Ariel Senosiain é palestrante, escritor e comentarista de esporte. Nascido na
Argentina, o jornalista desenvolveu sua carreira dentro do mundo da informação esportiva, com especial
atenção ao mundo do futebol e seus principais atores,
ou seja, treinadores e jogadores de futebol.

O jornalista esportivo Ariel Senosiain revela na biografia do conterrâneo o que pouca gente sabe
sobre a trajetória do craque argentino Lionel Messi, seis vezes eleito o melhor jogador pela Fifa

RESUMO De noVelaS
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Chamas da Vida
Vilma diz para eurico que
se recorda da explosão. Pedro
diz que o carro de Vilma estava lá na explosão. Vilma diz
que ela foi a um shopping
em tinguá para comprar coxinhas. ela diz para eurico que
arlete pode confirmar que ela
gosta de coxinha. Pedro diz
para eurico que acha que foi
Vilma. eurico diz que ela é
suspeita. andressa pressiona
leo a falar de onde ele conhece Vilma. Cazé não acredita em Junior.

amanhã é para sempre
Gonçalo diz a Fernanda
que não mudará sua decisão
de deixar 60% por cento de
sua fortuna para Bárbara.
eduardo, furioso, diz que Bárbara lhe preparou uma armadilha e agora quer usar Fernanda para seus planos. Fernanda diz a Santiago que confia em ‘Franco’ e também não
consegue parar de pensar
nele confessa que ficaria feliz
se ele rompesse seu compromisso com Érika. aníbal diz a
adriano que está ciente .

além da ilusão
Davi convence isadora de
que ela está delirando de febre. Matias afirma a leônidas
que não pode perder outra
filha e o rapaz o questiona
sobre a menina que teve com
Heloísa. olívia exige uma negociação com eugênio e Violeta, em nome dos trabalhadores da fábrica. Davi conta
para isadora que iolanda se
foi. Silvana afirma a Bento
que não desistiu de viver um
novo amor. Heloísa pede ajuda a arminda.

Mar de amor
estrela, em uma cadeira
de rodas, vê com horror Victor
Manuel dentro da jaula dos
leões. leon grita para que estrela consiga ajuda e que os
tire o mais rápido que puder
da jaula. estrela tenta ajudar
mais sua imobilidade não facilita as coisas. Victor pede
repetidas vezes para que estrela vá embora, para não presenciar a cena que está prestes a ocorrer. no apartamento
de Victor, luz e Moharidas esperam, impacientes.

Pantanal
José lucas dá dicas a Jove
de como tocar o berrante.
Muda avisa a Juma que recomeçará sua vida no Sarandi.
Jove e tadeu discutem, e Jove
decide que José lucas chefiará
a comitiva. trindade reconhece em José lucas a autoridade
de um leôncio. Guta diz à
mãe que Marcelo foi a única
pessoa a quem amou na vida.
tadeu se nega a sair na comitiva que foi organizada por
Jove. Juma diz a Jove que não
terá um filho.
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Mês dos namorados
Mês dos namorados no
Flamboyant traz cenários instagramáveis para os clientes
aproveitarem. entre hoje (1º)
e 12 de junho, as pessoas
podem compartilhar momentos especiais e declarações
de amor em atrações gratuitas e abertas ao público. no
dia 12 de junho, destaque
para uma cabine de fotos,
que convida os apaixonados
a eternizarem a data. no Garden Flamboyant, os visitantes
são recebidos com decoração
temática a partir de cinco
grandes portais em formato
de coração. outra proposta
instagramável e convidativa
também aposta no coração,
símbolo da data, e está presente no Piso 3 do shopping.
Com acesso gratuito, o cenário oferece vista contemplativa à área externa do
shopping. Quando: até 12
de junho. onde: av. Dep. Jamel Cecílio, nº 3300, Setor
Jardim Goiás – Goiânia. Horário: 10h às 22h.
espaço de esportes
os goianienses ganham

A fotógrafa Rafaela Nakano Fava expõe a partir desta
quarta-feira (1º) na Galeria Época Arte e Vinho
recebeu uma unidade do il
Caffè. Quando: Quarta-feira
(1º). onde: rua 70, S/n, Setor
Jardim Goiás – Goiânia. Horário: 6h às 22h.
Transformação silenciosa
tem início nesta quartafeira (1º), na Galeria Época
arte e Vinho a exposição
'transformação Silenciosa'
que mostra o lago azul, em
três ranchos, e a natureza
ao redor, durante os 12 meses que a fotógrafa rafaela
nakano Fava acompanhou o
movimento do lago. nas quatro estações do ano, ela re-

astronomia no Fica
o Fica deste ano tem atividades ofertadas pela Gunstar team Corporation, a primeira organização de astronomia Cultural do estado
de Goiás. De hoje (1º) a sábado (4), a equipe do Gunstar realiza observações de
estrelas, palestras e exposição de meteoritos durante
o evento. a programação começa com a palestra sobre
‘astronomia Cultural e o Museu de Meteorítica’ em dois
horários das 08h às 11h30 e
das 13h às 17h30. Já no sábado é realizado o ‘Ponto de
astronomia Cultural’: exibição de vídeo amador ‘educação e astronomia em Épocas de Pandemia’, das 9h às
12h. Quando: até 4 de junho.
onde: rua americano do
Brasil, S/n – Cidade de Goiás.

Virada Cultural de São Paulo atrai
3,1 milhões de pessoas às ruas
Depois de dois anos de interrupção devido à pandemia
de covid-19, a Virada Cultural
2022 atraiu mais de 3,1 milhões de pessoas, de acordo
com dados da prefeitura da
capital paulista. Foram mais
de 500 atrações artísticas culturais em oito regiões da cidade e palcos espalhados em
todas as regiões.
A Virada também contou
com programação em centros educacionais unificados (CEUs) de workshop de
moda, oficina de tintas naturais, contação de histórias, apresentações musicais, de dança, recital de
poesia, oficinas de samba
rock, forró universitário e
baile da melhor idade.
O palco mais movimentado desta edição foi o do
Anhangabaú com shows de
artistas como Vitor Kley, Mar-

1.535 colaboradores, entre varredores, motoristas e encarregados,
todos da equipe de limpeza urbana, trabalharam no evento
gareth Menezes, Luiza Sonza
e Planet Hemp, entre outros.
“Depois de dois anos, o evento, que já é um patrimônio
de São Paulo, teve significado
especial neste ano, pois deu
voz aos talentos da periferia,
disse o prefeito de São Paulo
Ricardo Nunes.
Segundo a secretária municipal de Cultura, Aline Torres, a descentralização das

atrações permitiu dar protagonismo a lugares que
muitas vezes não tem. “Esse
é o momento do Centro entender a grandeza, a beleza,
a força e a produção cultural
da periferia. É o momento
da periferia ter sua arte diante dos holofotes. Mudamos
da varanda do Copan para
a varanda de São Miguel
Paulista, Itaquera, Freguesia

do Ó, Itaquera e de M’Boi
Mirim”, ressaltou.
Aline destacou ainda que
a acessibilidade esteve presente no evento com diversas
atrações contendo intérpretes
de em Libras, audiodescrição
e espaços reservados para
pessoas com deficiência.
“Demos oportunidade ao
público de descobrir artistas
jovens que estão despontando, como no show da Pitty,
que convidou a Jup do Bairro
para a apresentação no Butantã. Foi incrível. É a Cultura fazendo o povo ir para
as ruas, após dois anos de
pandemia, para curtir, cantar, dançar e ocupar seus
quintais. “A virada virou com
muita alegria e shows que
estamparam os sorrisos nos
rostos dos paulistanos. Isso
é pertencimento!", concluiu
a secretaria.

CELEBRIDADES
Virgínia Fonseca faz surpresa com chá revelação
e anuncia sexo de segundo filho
Foi no aniversário de 1
ano de Maria alice, filha de
Virgínia Fonseca e Zé Felipe,
comemorado com uma
grande festa em Goiânia
(Go) na noite desta segunda-feira (30), que revelouse o sexo do segundo bebê
do casal. a influenciadora
espera uma menina, que vai
se chamar Maria Flor. "Maria Flor vem. eu jurei que
era menino, só que eu queria muito outra menina. Maria alice, irmãzinha, as duas
juntinhas. Vocês entendem
o que eu estou falando",
afirmou a empresária. (Patrícia Dias, Purepeople)
Larissa Manoela responde
a declaração polêmica de
João Guilherme
João Guilherme e larissa
Manoela namoraram entre
2015 e 2016. Porém, o casal,
ainda hoje, leva os fãs à
loucura. recentemente, o
ator movimentou a web ao
dizer que ainda ama as exnamoradas, se referindo à
atriz e à Jade Picon. "É uma
pessoa por quem eu tenho
um carinho. Fez parte de

Milton Gonçalves morre aos 88 anos em consequência de AVC
O ator Milton Gonçalves
morreu aos 88 anos em casa,
no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (30) em decorrência de consequências de
um AVC (Acidente Vascular
Cerebral) sofrido em 2020,
que o levou a ficar três meses no hospital. O artista
acumulou ao longo da carreira mais de 40 trabalhos
na televisão. O último papel
de Milton foi na série 'Filhas
de Eva' (2021). Em fevereiro,
complicações da mesma
doença tiraram a vida de
Arnaldo Jabor. Atualmente
ele pode ser visto nas reprises de 'A Favorita' e 'Pão
Pão Beijo Beijo'. (Guilherme
Guidorizzi, Purepeople)

uma fase muito especial da
minha vida. esse amor que
ele tem é um amor com carinho e admiração, em respeito a tudo o que ele viveu
com as ex-namoradas dele.
o que importa é o carinho
que fica, as boas lembranças e a amizade", disse larissa. (nathalia Duarte, Purepeople)
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HORÓSCOPO
t
gistrou o comportamento do
lago, o fluir da natureza ao
redor e as diferentes tonalidades do céu do Cerrado. a
exposição fica aberta ao público até 14 de junho. Quando: até 14 de junho. onde:
av. 136, nº 71, Setor Marista
– Goiânia. Horário: 9h às 19h.

nesta quarta-feira (1º), mais
um espaço para a prática de
exercícios físicos. em parceria
com a GPl incorporadora, a
Partini Soluções imobiliárias
e a Somos Desenvolvimento
imobiliário, o Manakay Sport
& lifestyle lança no Jardim
Goiás uma nova área para a
prática de esportes, como
futevôlei, beach tennis, vôlei
de praia, além de treinos
funcionais e outros esportes
que envolvem o contato com
a areia. o espaço está localizado junto ao estande de
vendas do futuro residencial
arte Square, que também

n

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
Dia em que você tem criatividade para resolver as coisas,
mas algumas podem sair do que
já foi traçado. tenha flexibilidade
e acolha os desafios com jogo
de cintura e bom humor. Você
vai ter iniciativa, mas enfrentará
alguns bloqueios e pessoas.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
Dia de facilidade para se relacionar com as pessoas. Capacidade de escuta e cooperação. trocas positivas e sorte inesperada
chegando. algo no qual você nem
acreditava vai se realizar. o desafio
deste dia é ter cabeça aberta, saber recepcionar, saber acolher.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
Hoje você pode ter iniciativa
e impulso para fazer as coisas,
mas se não tiver planejamento
para realizar as coisas que pretende, nada ou quase nada vai
dar certo, pois é um dia cheio
de altos e baixos, que tira você
da sua zona de conforto. Dia em
que você precisa ter calma.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
o dia te desafia a agir, realizar
e traz muita coragem para você
fazer algo por si. Dia para começar
o seu mês com o pé direito, com
peito aberto. Quando você adota
essa postura corajosa diante da
vida, sem medo dos obstáculos.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
Dia de observar e agir conforme as situações. não se precipite, pois toda a precipitação
e a impulsividade vão trazer um
resultado negativo. Dia em que
é preciso ter calma, observação
e muita intuição para perceber
o movimento das coisas que estão acontecendo à sua volta.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
tome cuidado com pessoas
querendo te convencer. Podem
surgir propostas interessantes
no seu dia, mas é essencial avaliar
e refletir. tenha muito cuidado
com os seus gastos, pois o mês
está só começando. organize-se
bem e saiba separar as coisas.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
Você pode realizar as coisas
que pretende, só que muitas dessas coisas precisam ser feitas em
parceria. tenha jogo de cintura.
Se você passar por cima do outro
e não tiver harmonia com as pessoas, este dia não vai ser legal e
se tornará mais pesado.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
o dia pode trazer notícias interessantes, principalmente com
relação ao trabalho. novidades
chegando na sua vida, trazendo
mais responsabilidade, mas é interessante perceber que sair da
sua zona de conforto será muito
bom neste mês, que começa com
uma possibilidade de progresso.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
Cuidado com disputas e com
a postura de não conseguir se
entender muito bem com as pessoas e querer assumir o controle,
pois tudo isso pode ser ruim, principalmente nas relações amorosas. no geral, é um dia em que
você pode receber muita ajuda.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
Cuidado com os excessos. É
muito importante que você tenha
autocontrole. Você pode ter que
se desvencilhar de alguma situação do passado, tomando uma
decisão para resolver e tirar da
frente. a família também está potencializada, mas tome cuidado.

;

Carlinhos Maia faz apelo
para que bandidos devolvam joias roubadas: 'Vocês
serão encontrados'
o apartamento de luxo de
Carlinhos Maia, em Maceió,
foi furtado no sábado (28).
na ocasião, lucas Guimarães
estava viajando e o humorista
estava fazendo um procedimento em um hospital. no

total, cerca de r$ 5 milhões
foram roubados. "Peço encarecidamente para que os que
assaltaram nossa casa, abandonem as coisas em qualquer
lugar, porque vocês serão encontrados. Podem ter certeza", disse Carlinhos, que passou por uma crise no casamento recentemente. (nathalia Duarte, Purepeople)

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
Cuidado com o pessimismo.
É um dia em que você pode ter
muita energia mental para resolver as coisas, só que essa energia tem que ser positiva, inteligente e estratégica. Fique atento
a essa postura negativa para o
dia não ficar ainda mais difícil. a
melhor decisão será tomada.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
Quanto mais você conseguir
alinhar inteligência e criatividade,
mais este dia avançará. tome
cuidado com gastos desnecessários ou o contrário: um excesso
de retenção e de não querer gastar nada, ficando preocupado
com muita coisa antes da hora.
É importante ter mais disciplina.
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Essência

Legado da música brasileira
Gravadora relança
sucessos clássicos
brasileiros como
incentivo para os
novos artistas e com o
intuito de fomentar a
cultura nacional

A Top Tap, gravadora e distribuidora de grandes sucessos dos
anos 70 e 80, fez história na música.
Bonne enxerga esse momento como
uma homenagem à tudo que veio
com essa iniciativa, os discos de artistas renomados e as coletâneas famosas de sambas-enredos. “São músicos que a gente cresceu ouvindo, e
que trazem uma influência gigante
para os novos talentos, então colocar
isso nas plataformas digitais não é
só um trabalho de distribuição, mas
uma homenagem a todos que fizeram
da música o que ela é hoje”, diz.
O diretor da Quebra Coco ressalta
ainda que todo o trabalho é feito partindo de um princípio social fundamental, de fomentar a cultura nacional, impactando assim, o desenvolvimento do País. Seja com os sucessos
do passado, ou com as promessas do
futuro, o objetivo de Bonne é transformar o País por meio da música.
“Eu cresci dentro da música, e acho
que ela é a ferramenta que temos
para criar um futuro harmônico, desenvolvido e socialmente justo. Não
existe vida sem música!”, finaliza.

Lanna Oliveira
Uma das maiores expressões culturais de um País é a música, e o
Brasil sabe tratar do assunto com
muita qualidade e diversidade. Dando
personalidade para essa manifestação
artística, nomes como Arlindo Cruz,
Cauby Peixoto, Neguinho da BeijaFlor, entre outros, marcaram a história da cultura nacional. Para transcender o legado de suas histórias, a
Quebra Coco Records, liderada pelo
produtor Luiz Eduardo Magacho Rozenblit, ou simplesmente Bonne, relança grandes sucessos dos artistas.
Mistura de estilos e culturas, a
música brasileira é parte fundamental da nossa história. Do jazz ao
funk, os ritmos e batidas envolventes
que encontra-se por aqui, conquistaram multidões mundo afora. Contudo, a era digital transformou toda
a industrial musical. A Top Tape,
uma das mais icônicas gravadoras
do Brasil nos anos 70 e 80, deu lugar
a Quebra Coco Records, que Além
de trazer novos artistas, a empresa
busca relançar os grandes sucessos,
adaptando-os ao meio digital, fomentando assim a cultura nacional.
O projeto surgiu quando Bonne
assumiu a editora Top Tape, alguns
anos atrás. O produtor observou no
cenário musical o surgimento de
remasterizações em forma de remix,
e viu ali a oportunidade de reaproveitar os clássicos, e ainda lançar
novos artistas. Um exemplo disso é
a música ‘É Hoje’, música de Caetano
Veloso regravado pelo DJ Lucce e
Rodrigo Lampreia. “Eu olhei para o
catálogo da editora e vi várias pérolas guardadas, então pensei, por
que não reaproveitar os sucessos e
usá-los pra divulgar essa nova galera
que está pedindo passagem?”.
Antigamente, se criava música

O começo de tudo

Bonne revisita o catálogo da gravadora e homenageia discos clássicos e coletâneas
famosas de sambas-enredos de artistas como Arlindo Cruz e Neguinho da Beija-Flor
de outras formas, com outros equipamentos, estúdios e afins. Para lançar um single, ou álbum, se criava
toda uma logística de produção, que
ia desde a gravação do som, passando
pela prensagem do disco até o envio
do material. Agora, com a transformação digital, o processo é mais
simples e rápido. “Tivemos essa mudança do analógico para o digital, e
isso embarca toda a produção. Hoje,
com os streamings, a gente só precisa
de softwares capazes e de uma boa
distribuição de digital nas plataformas”, ressalta o produtor.

Bonne, responsável por essa nova
fase, reintegra seu compromisso com
o legado deixado sob sua responsabilidade. Em entrevista, ele revela que
valorizar e dar visibilidade para artistas consagrados, por meio dos novos
mecanismos digitais, é uma parte importante do que ele está disposto a
fazer. “A história da música nacional
é riquíssima, e a gente carrega esse
legado que foi da Top Tape. Então
acho que o principal lema da Quebra
Coco é esse, de reestruturar e valorizar
a música como um todo”, comenta o
sócio e diretor da empresa.

A produtora e distribuidora Top
Tape foi inaugurada em 1969 e entrou
no mercado fonográfico com toda
força. No primeiro ano já conquistou
disco de ouro com o álbum ‘My Pledge
of Love’, além dos sucessos de B.J.
Thomas: ‘Oh Me, Oh My’ e ‘Rock´N
Roll Lullaby’ que também levou disco
de ouro. Com a chegada dos anos 70,
ela focou nos artistas nacionais e lançou, pela primeira vez, os melhores
sambas de enredo da história, tais
como ‘O Amanhã’, ‘Teu Cabelo Não
Nega’, ‘Bum Bum Paticumbum Prugurundum’, entre outros.
A década também foi marcada
pela Black Music e nomes prestigiados
como Motown também levaram o
selo da Top Tape. Os anos 80 aumentou o número de lares com vídeocassete, o que causou um boom no
home video. E como esperado, a Top
Tape saiu na frente como uma das
principais distribuidoras independentes do mercado brasileiro. Filmes norte-americanos de sucesso no cinema
chegaram às vídeo-locadoras via Top
Tape nesta época e também séries japonesas que tanto cativavam o público
infantil. (Especial para O Hoje)

CINEMA
t
esTReia
Luta Pela Fé - A História do Padre
Stu (Father Stu, 2022, eua). Duração:
2h04min. Direção: rosalind ross.
elenco: Mark Wahlberg, Mel Gibson,
Jacki Weaver. Gênero: Drama, biografia. Baseado em uma história real,
Father Stu é um boxeador que vira
um padre. Quando uma lesão encerra
sua carreira no boxe, Stuart long se
muda para los angeles sonhando
em virar um ator. enquanto trabalha
como balconista de supermercado,
ele conhece Carmen, uma professora
católica. Determinado a conquistála, o agnóstico de longa data começa
a ir à igreja para impressioná-la. Cinemark Flamboyant: 15h40, 18h30,
21h15, 21h20. Kinoplex Goiânia:
15h40. Cineflix Butiti: 16h30, 19h.
eM CaRTaZ
Jujutsu Kaisen 0: O Filme (Gekijouban Jujutsu Kaisen 0, 2022, Japão).
Duração: 1h45min. Direção: Sunghoo
Park. elenco: Megumi ogata, Kana
Hanazawa, Mikako Komatsu. Gênero:
animação, ação, drama, fantasia.
Yuuta okkotsu está assombrada. Desde que sua amiga de infância rika
morreu em um acidente de trânsito,
seu fantasma ficou preso com ele.
Mas seu espírito não aparece como
a doce menina que Yuuta conheceu.
em vez disso, ela se manifesta como
uma entidade monstruosa e poderosa que o protege ferozmente. incapaz de controlar o comportamento
violento de rika, Yuuta é incapaz de
impedir o derramamento de sangue
que se segue à sua vingança brutal.
Kinoplex Goiânia: 16h20.

neo das guerras tecnológicas. Cinemark Flamboyant: 13h25, 14h10,
14h40, 15h30, 16h25, 16h45, 17h10,
17h40, 18h30, 19h25, 20h10, 20h40,
21h30, 22h20. Cinemark Passeio das
Águas: 13h, 14h, 14h30, 15h, 15h30,
16h, 17h10, 18h, 18h30, 19h, 20h10,
20h30, 21h, 21h30, 22h. Kinoplex Goiânia: 15h10, 16h10, 17h50, 18h20,
18h50, 20h30, 21h, 21h30. Cineflix
aparecida: 14h, 15h40, 16h40, 18h40,
19h, 19h20, 21h40, 22h. Cineflix Butiti:
15h, 16h20, 17h40, 19h, 20h20, 21h35.
'O Homem do Norte' é um filme de fúria, de irreflexão, de teatralidade e
segue em cartaz nos cinemas goianos na programação desta semana
A Médium (the Medium, 2022, tailândia). Duração: 2h11min. Direção:
Banjong Pisanthanakun. elenco: narilya
Gulmongkolpech, Sawanee utoomma,
Sirani Yankittikan. Gênero: terror, suspense. uma equipe de documentários
tailandesas viaja para a parte nordeste
da tailândia para documentar a vida
cotidiana de um médium local, nim,
que é possuído pelo espírito de Bayan,
uma divindade local que os aldeões
adoram. Bayan é um deus ancestral e
possui mulheres na família de nim há
gerações. Cineflix Butiti: 16h20.
Chamas da Vingança (Firestarter,
2022, eua). Duração: 1h34min. Direção:
Keith thomas (ii). elenco: Zac efron,
ryan Kiera armstrong, Sydney lemmon. Gênero: Suspense, fantasia, terror. neste remake da adaptação de
Stephen King de 1984, seguimos um
pai e sua filha, andy e Charlie. Durante
seus anos de faculdade, andy havia
participado de um experimento da
loja que lidava com o 'lote 6', uma

droga com efeitos alucinógenos semelhantes ao lSD. a droga deu a sua
futura esposa, Victoria tomlinson, habilidades telecinéticas e a ele forma
telepática de controle mental que ele
chama de "empurrão". após se casarem e terem uma vida aparentemente
normal, sua filha Charlie acaba desenvolvendo uma capacidade pirocinética assustadoramente forte. Cineflix
aparecida: 16h40.
Top Gun: Maverick (top Gun: Maverick,
2022, eua). Duração: 2h11min. Direção:
Joseph Kosinski. elenco: tom Cruise,
Miles teller, Jennifer Connelly. Gênero:
ação. na sequência, acompanhamos
a história de Pete ‘Maverick’ Mitchell,
um piloto à moda antiga da Marinha
que coleciona muitas condecorações,
medalhas de combate e grande reconhecimento pela quantidade de aviões
inimigos abatidos nos últimos 30 anos.
nesta nova aventura, Maverick precisa
provar que o fator humano ainda é
fundamental no mundo contemporâ-

O Homem do Norte (the northman,
2022, eua). Duração: 2h17min. Direção:
robert eggers. elenco: alexander
Skarsgård, nicole Kidman, Claes Bang.
Gênero: ação, histórico. Baseado na
obra de Shakespeare, ‘Hamelt e a
lenda viking de amelth’, ‘o Homem
do norte’ segue uma história de vingança e loucura de um príncipe. Cinemark Flamboyant: 13h40, 19h45.
Kinoplex Goiânia: 21h20. Cineflix aparecida: 21h20. Cineflix Butiti: 21h20.
Sonic 2 - O Filme (Sonic the Hedgehog
2, 2022, eua). Duração: 2h02min. Direção: Jeff Fowler. elenco: James Marsden, Jim Carrey, tika Sumpter. Gênero:
animação, família, aventura. após conseguir se estabelecer em Green Hills,
Sonic está pronto para mais liberdade
e quer provar que tem o necessário
para ser um herói de verdade. Seu
teste virá quando tom e Maddie concordam em deixá-lo em casa enquanto
saem de férias para ir ao casamento
da irmã de rachel. Cinemark Flamboyant: 12h55. Cinemark Passeio das
Águas: 13h10, 14h50. Kinoplex Goiânia:
18h40. Cineflix aparecida: 14h15. Cineflix Butiti: 18h55.
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Negócios
Segundo o índice,
os homens têm uma
situação financeira
melhor do que as
mulheres

Finanças são motivo de estresse
em mais da metade das famílias
Para a educadora
financeira Louize
Oliveira, manter a
calma e revisar os
gastos é importante para fugir
do estresse
Luan Monteiro
As finanças causam estresse
e refletem na vida familiar de
58,4% dos brasileiros, segundo
o Índice de Saúde Financeira
do Brasileiro. O indicador, lançado por iniciativa da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) em parceria com o
Banco Central para fornecer à
população ferramentas de educação financeira.
O índice foi construído
para avaliar a capacidade de
cada pessoa em cumprir as
obrigações financeiras; tomar
boas decisões do ponto de vista das finanças pessoais; ter
disciplina e autocontrole; sentir segurança em relação ao
futuro; ter a liberdade de fazer
escolhas que permitam aproveitar a vida.
O questionário do indicador foi aplicado por meio de
5 mil entrevistas em uma
amostra representativa das
regiões do País, faixas de renda, idade e sexo. O questionário também fica disponível
na página dedicada ao tema
onde os usuários podem avaliar de forma individual a
própria saúde financeira.
A pesquisa nacional mos-

trou ainda que apenas
21,9% dos brasileiros se sentem preparados para lidar
com uma grande despesa
inesperada.

Pontuação

Em uma pontuação que
vai de zero a 100, a média
nacional ficou em 57 pontos,
o que significa uma situação
de razoável equilíbrio, mas
com pouco espaço para erros
e imprevistos. Quase a metade
da população (48,3%), no entanto, está abaixo desse patamar, em faixas consideradas
de baixa saúde financeira.

Desigualdades

A Região Sudeste teve o
maior percentual (14,1%) de
pessoas na faixa mais baixa
de saúde financeira – de zero
a 36 pontos. Em seguida vem
a Região Nordeste, com 11%
da população nessa situação.
A Região Sul tem 13,1% das
pessoas no patamar de melhor
saúde financeira, marcando
acima de 83 pontos. Na média
nacional esse índice é de 8,1%.
Os homens têm uma situação financeira melhor do que
as mulheres. Entre os entrevistados do sexo masculino,
10,1% estão na faixa com si-

tuação financeira ótima e 8,3%
na pontuação mais preocupante. Entre as entrevistadas,
15,1% estão na pior faixa e
5,9% na situação ótima.
Sobre o futuro, apenas
35% da população têm segurança sobre as finanças. Mais
da metade (53,5%) disseram
que os compromissos reduziram o padrão de vida.

Como fazer um
planejamento financeiro

Segundo a educadora financeira Louize Olveira, é importante manter a calma e
não fazer metas mirabolantes.
“Não vai adiantar dobrar o
valor que você queria guardar
por mês ou cortar gastos mensais sem planejamento. Se
você fizer isso, é provável que
você fique ainda mais frustrado”, diz.
O ideal é refazer as contas, sempre com metas factíveis e alcançáveis, mesmo
que comece com poucos passos. “É possível, por exemplo,
definir um valor mensal para
ser guardado e, a cada período, aumentar um pouco
este número.”
Para a educadora, este é o
momento crucial para se retomar o controle da vida financeira. “No início do segundo semestre, é comum que as
pessoas revisem as suas metas
de ano novo. É nesse momento
que muita gente percebe que
não seguiu o planejamento financeiro e algumas metas ficaram comprometidas. Mas,

calma! Não é a hora de jogar
tudo para o alto. Ainda dá tempo de virar esse jogo”, explica.
Além da calma, para Louize
não tem jeito: é importante ter
papel, caneta e calculadora (ou
um notebook) em mãos e calcular. Começando pelo o que
se quer fazer, seja quitar uma
dívida, construir a sua reserva
de emergência ou fazer um
investimento. Faça as contas,
veja quanto é necessário para
chegar ao objetivo, registre sua
renda e seus gastos mensais,
veja quanto seria necessário
guardar por mês para conseguir alcançar a sua meta.
Além disso, não se deve
esquecer dos compromissos
já feitos. “Não se deve esquecer que em breve vão bater
à sua porta o IPVA, IPTU, renovação de seguros, renovação de matrícula e lista de
material escolar. Portanto,
se for possível, já comece a
guardar uma ‘grana’ para
quitar de vez os fantasmas
do começo do ano”, explica.
Por fim, Louize diz que é
importante olhar para o extrato do mês anterior vendo o
quanto gastou com itens desnecessários ou “bobagens”, seja
uma refeição que você poderia
fazer por si próprio, um celular
que não seria necessário ser
trocado ou até a lâmpada acesa
durante o dia todo que pesou
na conta de luz. “Dessa forma,
fica mais fácil cortar gastos e
começar a poupar. Ainda dá
tempo de iniciar este ano”, finaliza. (Especial para O Hoje)

