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Política 2

Pandemia

Crescem em 24% mortes ligadas ao alcoolismo

Durante o primeiro ano da pandemia, foram registradas 8.169
mortes totalmente atribuíveis ao álcool no País em 2020, um crescimento de 24% em relação ao número de 2019 (6.594). Cidades 9
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“PSC vai continuar
com Caiado, assim
como Luiz do Carmo”
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Redução de imposto
gera distorções e não
barra alta da inﬂação
PaulO Kramer

China em ritmo de
“prosperidade comum”
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Abandono da
escola é maior
entre PCDs

O governo federal se uniu ao Congresso Nacional
para aprovar uma nova regra para o limite da
alíquota do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que incide sobre combustíveis, energia elétrica, gás e transporte público.
Mas a barreira máxima de 17% na taxa não tende

a solucionar o problema inflacionário que diminui
o poder de compra das famílias no Brasil. No fim
das contas, a medida que vai se tornar lei em
todo o País pode ficar apenas como uma tentativa
eleitoreira de mostrar serviço sem apresentar solução para o preço do litro na bomba. Econômica 4

Cesar Greco/SE Palmeiras

Segundo pesquisa, considerando as escolas reabertas
no fim do ano passado, 21%
dos estudantes com deficiências não estavam frequentando as aulas presenciais.
Entre os sem deficiências, o
percentual cai para 12%.
Cidades 11

Marconi negocia
apoio do Pros
para as eleições

O ex-governador Marconi Perillo
(PSDB) negocia com o Pros para
uma composição nas eleições deste ano. A informação foi confirmada pelo próprio presidente da
legenda, Marcus Holanda. Mas o
martelo ainda não foi batido.
Política 5

atlético Goianiense é
goleado fora de casa

Jogando no Allianz Parque, em São Paulo, o time comandado pelo técnico Jorginho até saiu na frente, mas acabou
goleado pelo Palmeiras por 4 a 2. Esportes 7

Preços variam
até 276% nas
festas juninas

Construção civil
empregou 2 mi
no ano de 2020

Após dois anos com os eventos
tradicionais suspensos, o retorno
exige cautela. Pesquisa do Procon
Goiás aponta variação de até
276% nos produtos típicos. A batata doce roxa está no topo dos
vilões, com oscilação de 276,73%.

A Pesquisa Anual da Indústria
da Construção revela que em
2020 o setor empregou 2 milhões de pessoas, às quais foram pagos R$ 58,7 bilhões.
Economia 4

Cidades 10

Leia nas CoLunas

Vila NoVa
acumula mais um
empate na Segundona
Pela décima terceira rodada da
Série B do Campeonato Brasileiro, o time comandado pelo
técnico Dado Cavalcanti empatou sem gols com o OperárioPR, no OBA, e chegou ao sétimo
jogo seguido sem vitórias.
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Xadrez: Mendanha se conso-

lida pelo Oeste goiano com
dissidentes
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Inspirado em Las Vegas, Marcos Frota

apresenta o 'Mirage Circus' na Capital Essência 13
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esplanada: Cade dá duro gol-

pe nas telefônicas por concentração de mercado
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livraria: Jornalista Luís Alves
Lomanth lança seu 7º livro, voltado para a literatura policial
Essência 14
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Sol com algumas nuvens.
Não chove.
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Mendanha se consolida pelo
Oeste goiano com dissidentes
Aeronave chegou por volta das 18h30 à capital federal

Avião chega
a Brasília com

restos mortais de

desaparecidos

O avião da Polícia Federal (PF) que transportou os remanescentes humanos encontrados durante as buscas
pelo indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista inglês
Dom Phillips pousou, por volta das 18h30 de ontem (16),
no Aeroporto de Brasília. O material está sendo levado
para o Instituto Nacional de Criminalística, onde será periciado para confirmação da identidade.
Na quarta-feira (15), a PF confirmou que foram encontrados restos mortais durante as buscas que foram
realizadas com a presença do pescador Amarildo da
Costa Pereira, conhecido como "Pelado”. Ele confessou a
participação no desaparecimento e indicou o local onde
os corpos foram enterrados. Diante da confissão, a PF foi
até o local, onde foi realizada a reconstituição da cena do
crime. Durante as escavações, as equipes encontraram
remanescentes humanos em uma área de mata fechada.
As investigações continuam para apuração da suposta
participação de mais pessoas no desaparecimento e para
encontrar o barco utilizado pelos suspeitos para executar
os crime. O indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista
inglês Dom Phillips, correspondente do jornal The Guardian
no Brasil estavam desaparecidos desde 5 de junho, na região do Vale do Javari, no oeste do Amazonas.
De acordo com a coordenação da União das Organizações Indígenas do Vale do Javari (Univaja), Bruno
Pereira e Dom Phillips chegaram na sexta-feira (3) no
Lago do Jaburu, nas proximidades do rio Ituí. (ABr)

A caravana de Gustavo Mendanha (Patriota)
no Oeste goiano foi marcada pela presença de
dissidentes partidários. O pré-candidato ao governo de Goiás percorreu uma série de municípios na região nesta quinta-feira (16). Um dos
desafios impostos à Mendanha para viabilizar
o projeto de oposição ao governador Ronaldo Caiado era
mostrar força política e angariar novos apoiadores. Para
isso, tem uma aliada forte:
a deputada federal Magda
Mofatto (PL). Mendanha percorreu cinco cidades em um
único dia. Em Caiapônia, Piranhas, Bom Jardim se reuniu
com lideranças. Já em Doverlândia, Gustavo recebeu uma
Moção de Aplausos proposta pelo vereador do
Progressistas, Manoel
Menezes, com apoio de Hércules Romano (PDT).

Promessa

Em Caiapônia, Mendanha afirmou que vai vai
percorrer, caso chegue ao Palácio das Esmeraldas,
todo o Estado durante os quatro anos. "Não serei
governador copa do mundo".

Dilema Arruda

O ex-governador do Distrito Federal, José Roberto
Arruda (PL) vive um dilema: candidatar-se para governador e comprar uma baita briga com o aliado e
atual mandatário do DF, Ibaneis Rocha (MDB) ou reforçar a pré-campanha da mulher Flávia Arruda
(PL) na corrida para o Senado.

“Puxadinho” eleitoral

As Excelências na Câmara Federal devem votar
na próxima terça-feira (21), mais um “puxadinho
eleitoral” propondo emenda constitucional para
manter a diferença de alíquota entre o etanol e a
gasolina. Sabe como é: eleitor irritado tende a
votar com raiva, principalmente o classe média
que abastece o carro.

xadrez@ohoje.com.br

Ração cara

Goiás está entre os maiores produtores de milho do País e com a
guerra entre Rússia e Ucrânia, os chineses que há muito tempo não fazia
grandes compras do grão brasileiro,
encomendou 400 mil toneladas de
milho do Brasil. Isto significa que
vai impactar no custo da ração no
mercado interno, principalmente na
produção de rações.

Casa do ex-aliado

Iporá, principal cidade do oeste goiano
foi palco de mais um encontro do PSDB
na terça-feira (14) e reuniu lideranças
de 14 municípios. Esta cidade tem um
simbolismo político já que o prefeito é
um ex-tucano que após a derrota de
2018, tornou-se crítico de Ronaldo Caiado,
mas agora é “caiadista de carteirinha”.

“Lugar nenhum”

Presidente do União Brasil, Luciano
Bivar reafirma o que tem dito em muitas
entrevistas: a chamada terceira via está
“pulverizada e não vai a lugar nenhum”.
Mesmo não acreditando numa virada,
Bivar vai manter a pré-candidatura a
presidente da República para ajudar a
consolidar o partido nos estados.

Mais um aliado

Wellington Dias (PSD), genro do coordenador da pré-campanha de Caiado
em Morrinhos, Rogério Trancoso, declarou publicamente apoio à pré-candidatura ao Senado de Alexandre Baldy (PP).

Poderoso por lá

Dias é presidente da Câmara de Vereadores do município e levou junto o
‘respaldo’ para o pré-candidato ao Senado
pelo Progressistas a maioria dos parlamentares da Casa.

CURTA
t

2 O apoio dá indício de aliança entre

Caiado e Baldy ou gera um desconforto.

“PSC vai continuar com Caiado,
assim como Luiz do Carmo”
Eurípedes do Carmo, irmão do
senador, comentou a suposta
aproximação com Marconi Perillo
Felipe Cardoso
Conforme revelado pelo O
HOJE na coluna Xadrez da última quinta-feira (16/6), o senador Luiz do Carmo ainda
tem como principal desafio a
conquista de um ninho. Na
tentativa de encontrar uma
chapa para as eleições deste
ano, o político tem flertado
nas últimas semanas com o
ex-governador Marconi Perillo
(PSDB), cujo destino é ainda
mais incerto. Isso porquê Marconi, adversário histórico de
Ronaldo Caiado e diferentemente dos demais, poderia obrigá-lo em um eventual projeto
de retorno ao governo. Mas o
presidente do partido ao qual
Luiz do Carmo é filiado -- e irmão do político -- foi cirúrgico
ao comentar o assunto: “O PSC
vai continuar com Caiado, assim como Luiz do Carmo”.
Em conversa com a reportagem, Eurípedes lembrou que
o partido ajudou a eleger o
atual governo e que lutará com
a mesma força para torná-lo
reeleito. Sobre a possível aproximação de seu irmão com o
ex-governador tucano, Eurípedes disparou sem titubear:
“Isso aí é conversa. Eu não
acredito nessa possibilidade.

Ela é muito pequena. Nós estamos com o Caiado. Claro que
ele [Luiz do Carmo] vai lutar
para que viabilize sua candidatura junto à base do Caiado.
Para isso é que fazem todos os
tipos de conversações. Isso aí
é mera especulação”.
Vale lembrar que Carmo, o
senador, já declarou que buscará um lugar “que o queira”
e descartou em entrevista à
imprensa local a possibilidade
de se lançar na disputa sozinho, ou seja, com candidatura
independente. “Nem temos
tantas chapas assim. O que sobraria? Apenas uma possível
candidatura do ex-governador
Marconi, caso venha. Nós vamos ter que encontrar uma
saída na base do governador.
E vamos achar. Política é a
arte de dialogar, conversar”,
rebateu o irmão do senador e
presidente do partido.
Questionado sobre a possibilidade do governador decidir
apoiar um candidato de outro
partido político e escantear os
demais nomes da base, dentre
eles o de Carmo, Eurípedes disse
que não haveria chateação. E
justificou dizendo que tudo dependeria “da forma”. “É a forma
com que isso for feito que vai
dizer. O PSC sabe da força que

Eurípedes do Carmo, presidente do PSC, disse que Luiz do Carmo se aliar ao tucano é “conversa”
tem e da contribuição que podemos dar. Agora, se surgir um
nome que efetivamente vá contribuir mais com o governador
em termos de votos não há porque ficar chateado”.
“Agora, se caminhar para
um nome que não tenha densidade eleitoral, que não tenha
o número de votos que o PSC
pode oferecer ao governador,
aí com certeza vai haver alguma dificuldade, um resquício.
Mas se tudo for feito dentro
da normalidade, olhando para
o potencial de votos e a força
política de cada um e a definição partir disso, com certeza
não haverá dificuldade”, pon-

tuou o presidente que assegurou, por fim, que o partido
está coeso e permanece como
aliado de Ronaldo Caiado.

Contexto

Luiz Carlos do Carmo foi
eleito sob as asas de Ronaldo
Caiado nas eleições de 2014. O
político ganhou musculatura
depois que o titular deixou a
cadeira ao sair vitorioso da
disputa pelo governo goiano.
Diferentemente do que imaginava, chegada a hora de brigar
pela permanência, Carmo não
tem, agora, o apoio de seu antigo parceiro. Reza a lenda que
o governador havia firmado o

compromisso de apoiar seu
suplente na disputa deste ano.
Contudo, o cenário se mostra
bem aquém do esperado.
Há quem diga que a busca
incessante do senador por espaço pode colocá-lo, inclusive,
ao lado do principal adversário
de Caiado: o tucano Marconi
Perillo. “Estão tentando uma
composição”, assegura uma
fonte do alto escalão em entrevista ao O HOJE. A possível
aproximação se deve, em partes, pela insatisfação de uma
ala da Assembleia de Deus com
Caiado que “rifou” a vaga de
senador em sua chapa. (Especial para O Hoje)
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China em ritmo de
“prosperidade comum”
Paulo Kramer
Regimes autocráticos unipartidários são a mais
completa tradução do patrimonialismo, sob cuja
égide os governantes traçam, apagam e retraçam
ao seu bel-prazer os limites entre o público e o
privado, arvorando-se em titulares últimos de
todas as riquezas produzidas pela sociedade. Em
obediência a essa lógica política, tais ditaduras
nunca hesitam em reprimir os agentes econômicos
privados, restringir seus direitos de propriedade
e os mercados onde operam quando o enriquecimento de cidadãos particulares parece subtraílos ao controle do Estado-partido.
Por isso mesmo, como destacam Max Weber
(1864-1920) e outros pensadores liberais, a propriedade privada dos meios de produção e a livre
concorrência econômica são indispensáveis tanto
para o progresso material e a inovação tecnológica
quanto para a preservação dos direitos civis e
das liberdades políticas em face do agigantamento
da burocracia governamental.
E, como o bom desempenho da economia e do
emprego configura a principal fonte de legitimidade
dos regimes que recusam a rotatividade do poder
entre partidos competitivos mediante eleições periódicas, livres e limpas, sempre que o crescimento
do PIB desacelera, os ditadores se veem obrigados
a recorrer à propaganda nacionalista, ao populismo
e à repressão pura e simples a fim de sufocar o
descontentamento social e suas consequências
políticas desestabilizadoras.
Essas observações de caráter geral, destiladas
a partir das amargas experiências históricas
do século passado, ajudam a compreender o
que está se passando na China de Xi-Jinping,
que, desde sua chegada ao vértice do poder,
uma década atrás, concentrou em suas mãos o
poder partidário e governamental, punindo
1,5 milhão de quadros em sucessivas ondas de
ataques anticorrupção.
Em 2018, ele emplacou emenda constitucional
eliminando o limite de dois mandatos de cinco
anos para sua recondução a secretário-geral do
Partido Comunista e presidente da república. E,
em novembro último, resolução do pleno do
Comitê Central do Partido Comunista Chinês colocou o “pensamento de Xi-Jinping” em posição
de paridade com os legados ideológicos de Mao
Tsé-tung e de Deng Xiaoping.
Ryan Hass, analista da Brookings Institution,
inscreve no marco da nova campanha oficial de
“retificação” batizada de “Prosperidade Comum”
recentes decisões como: o bloqueio do acesso de
gigantes tecnológicos privados à bolsa de valores
de Nova York (exemplos: o Ant Group, da holding
Alibaba, controlada pelo legendário magnata do
comércio digital Jack Ma; e o aplicativo Didi, equivalente ao Uber) — sob o pretexto de violar a privacidade dos consumidores chineses!... —, as proibições do lucrativo e difundido ramo de cursos
particulares de “reforço escolar” e da propriedade
estrangeira de escolas privadas, a atitude ostentatória das primeiras gerações de bilionários e
milionários chineses — consumidores de quase
metade dos bens de luxo vendidos no mundo —,
a censura à sexualidade ambígua de estrelas do
show business e até mesmo a limitação do número
de horas semanais que crianças e adolescentes
podem brincar com seus videogames.
Enfim, é o fortalecimento do controle do Estado-partido sobre a economia e a sociedade, mas,
nas palavras de Xi para o comitê de assuntos financeiros e econômicos do Partido, em agosto, a
campanha se destina a promover o equilíbrio
entre “crescimento e estabilidade”.
Vale assinalar que “prosperidade comum” é
uma expressão que frequenta há muito tempo o
léxico do comunismo chinês. Já na primeira etapa
do regime maoísta, em dezembro de 1953, manchete do Diário do Povo, órgão partidário, exaltava
a “prosperidade comum” como a grande finalidade
da campanha contra os remanescentes do capitalismo, que a liderança chinesa então identificava
como regime odioso fadado a beneficiar um pequeno punhado de ricos em detrimento da esmagadora maioria pobre.
Desde o final dos anos 1970, com a morte de
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Bancas:

Mao e a consolidação de Deng, o termo passou a
designar as políticas que estimulavam o enriquecimento inicial de alguns agricultores na certeza
de que, com o tempo, o “bolo” assim ampliado
viria a ser equanimemente dividido entre o conjunto da população. Sem dúvida, o crescimento
econômico resultante dessa estratégia promoveu,
em poucas décadas, a maciça erradicação da pobreza extrema e o surgimento de numerosa classe
média; mesmo assim, cerca de 600 milhões de
trabalhadores chineses ainda vivem com o equivalente a 154 dólares por mês, ou menos.
Agora, a novíssima versão da iniciativa de “prosperidade comum” procura conciliar as ênfases de
seus avatares anteriores, prometendo redistribuir
riqueza, reduzir desigualdades e nivelar as oportunidades de ascensão social. O regime sinaliza
que este será o caminho mediante o qual o país
preencherá as prioridades do ambicioso programa
Made in China 2025, que visa torná-lo o mais competitivo do mundo em áreas como manufatura de
última geração, tecnologias ambientalmente amistosas, chips (semicondutores) e veículos elétricos.
É natural, porém, que a ofensiva de Xi esteja
provocando desconfiança entre os investidores
ocidentais. Somente a retirada das ações de empresas de tecnologia dos pregões americanos deve
eliminar mais de 1 trilhão de dólares do valor de
mercado das mesmas! Isso no momento em que a
desaceleração do PIB (4,9% no terceiro trimestre
de 2021 contra 7,9% no segundo) agrava o problema
do desemprego — especialmente entre os jovens
de 16 a 24 anos (14,2%). Para aplacar esses temores,
jornalistas e economistas ligados ao partido e ao
governo procuram justificar a campanha como
um necessário ajuste que vai garantir o crescimento
a longo prazo, eliminando distorções momentâneas,
sem o risco de uma estratégia de soma-zero que
rouba dos ricos para auxiliar os pobres.
Xi, em pessoa, discursando em evento sobre o
comércio global de serviços, realizado no início
de setembro, comprometeu-se a cooperar com os
demais países na promoção da abertura e de soluções ganha/ganha.
Mas é claro que os donos do dinheiro no
mundo prestam mais atenção à realidade dos números do que ao palavrório oficial, e o histórico
dos últimos tempos de fato inspira preocupação.
Depois da suspensão da estreia mundial do Ant
Group no mercado de capitais e da abertura de
investigações dos reguladores chineses sobre supostas práticas monopolistas do Alibaba — respectivamente em novembro e dezembro de 2020
—, este último foi multado em 2,8 bilhões de
dólares por abuso de seu domínio de mercado.
Em abril de 2021, restrições semelhantes foram
impostas a outras 13 empresas, inclusive à Tencent
(comércio eletrônico) e à Meituan (entrega de refeições em domicílio).
Ainda no final de 2021, o mercado aguardava a
punição que os reguladores da segurança cibernética
aplicariam ao Didi. No último trimestre, a Tencent
reportou faturamento “inferior ao esperado”. O
Alibaba está prevendo corte de um terço em suas
previsões de vendas para 2022. E a Meituan divulgou
seu maior prejuízo em três anos, depois de uma
multa recorde dos reguladores antitruste.
A escalada populista do regime de Pequim
ocorre paralelamente a uma intensificação de declarações e gestos chauvinistas. No final de novembro, num tipo de ação que já virou rotina, esquadrilha da força aérea do Exército de Libertação
Popular composta por caças e dois bombardeiros
nucleares “H-6” penetrou no espaço aéreo de Taiwan em resposta à visita de solidariedade de um
grupo de congressistas dos Estados Unidos a Taipé.
Comunicado do ELP
justificou essa incursão
pela necessidade de “lidar com a presente situação no Estreito de
Taiwan”, acrescentando
que a ilha “é parte do
território chinês” e que
“defender a soberania
Paulo Kramer é cientista
nacional e a integridade
político e pesquisador da
territorial é nossa sagraFundação da Liberdade
Econômica
da missão militar”.
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Nossos sentimentos
aos familiares e que
Deus conforte o
coração de todos!”
Jair Bolsonaro (PL), presidente da República e pré-candidato a reeleição

Defendo severa
investigação desse
crime bárbaro. É
preciso dar um basta à
impunidade. Meus
sentimentos às
famílias do jornalista
Dom Phillips e do
indigenista Bruno
Pereira neste momento
inconsolável”
Simone Tebet (MDB), pré-candidata
a presidente da República

{

A forma brutal como
os assassinos
acabaram com as
vidas de Bruno e Dom
Phillips mostra a
omissão dos governos”
Ciro Gomes (PDT), pré-candidato a
presidente da República

{

O governo vai falar
barbaridades que nós
seres humanos
teremos nojo ao
escutar sobre a morte
de Dom e Bruno”
André Janones (Avante), pré-candidato a presidente da República

{

O assassinato de Bruno
Pereira e Dom Phillips
revelam a violência desses
empreendimentos
capitalistas legais e ilegais
em terras indígenas”
Vera Lucia (PSTU), pré-candidata a
presidente da República

{

Total solidariedade com
os familiares de Dom e
Bruno. Suas mortes
estão diretamente
ligadas ao incentivo ao
garimpo ilegal”
Sofia Manzano (PCB), pré-candidata
a presidente da República

{

“A conﬁrmação do
assassinato de Bruno
Pereira e Dom Phillips é
uma notícia chocante,
que nos causa dor e
indignação”
Luiz Inácio Lula da Silva (PT), précandidato a presidente da República
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Econômica
Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Foram gerados R$ 325,1 bilhões em valor de incorporações

Setor da
construção
empregou 2
milhões de pessoas
em 2020, diz IBGE
A Pesquisa Anual da Indústria da Construção (Paic)
revela que, em 2020, primeiro ano da pandemia do
novo coronavírus, o setor da construção envolveu um
total de 131,8 mil empresas ativas que empregaram 2
milhões de pessoas, às quais foram pagos R$ 58,7
bilhões em salários, retiradas e outras remunerações.
Foram gerados R$ 325,1 bilhões em valor de incorporações, obras ou serviços da construção, naquele ano. A
sondagem indica que os resultados do valor de incorporações, obras ou serviços da construção somaram R$
147,3 bilhões para o segmento de Construção de edifícios;
R$ 106,4 bilhões para Obras de infraestrutura; e R$ 71,4
bilhões para Serviços especializados para construção.
De acordo com os dados apurados pelo IBGE, houve
mudança estrutural no setor da construção, nos últimos
dez anos: o segmento de maior participação em valor
de incorporações, obras ou serviços da construção no
ano de 2011 - o de obras de infraestrutura - caiu de
41,7% para 32,7% do total, em 2020. Em contrapartida,
o segmento de construção de edifícios teve a participação
ampliada de 39,9% para 45,3%, no período. Da mesma
forma, o segmento de serviços especializados para construção aumentou sua participação de 18,5% para 22,0%,
de 2011 para 2020. Na década pesquisada, o setor formal
da construção passou a se caracterizar por empresas
de menor porte e pagando salários mais baixos.
No primeiro ano da pandemia do novo coronavírus,
o valor adicionado bruto da construção sofreu queda
de 6,3% em relação ao ano anterior, segundo o Sistema
de Contas Nacionais (SCN), do IBGE. Também em 2020,
o Produto Interno Bruto (PIB, soma de todos os bens e
serviços produzidos no país) caiu, em volume, 0,9%,
em decorrência dos impactos produzidos pela pandemia
na economia como um todo. Da mesma forma, a produção física industrial de insumos típicos da construção
civil enfrentou retração de 0,2%, em 2020, sendo a
queda mais acentuada nos primeiros meses daquele
ano, revela o SCN.

Setor privado

A Paic mostra que, em 2020, o setor privado teve
sua maior participação na década, respondendo por
70,2% do valor de obras ou serviços da construção,
contra 61,5%, em 2011. Segundo o IBGE, o aumento foi
influenciado, principalmente, pelo segmento de construção de edifícios e dos serviços especializados para
construção, nos quais a participação do setor privado
atingiu 82% e 79,4%, respectivamente, em 2020, contra
75,6% e 78%, em 2011.
Já no segmento de obras de infraestrutura, que tem
no setor público seu principal contratante historicamente, o valor de obras ou serviços da construção foi
dividido com a esfera privada. Com isso, a participação
do setor público sofreu retração de 7,9 pontos percentuais em dez anos, caindo de 57,9%, em 2011, para
50%, em 2020, enquanto o setor privado ampliou sua
fatia de 42,1% para 50%. Ainda de acordo com a PAIC,
a participação do setor público como demandante de
obras ou serviços da construção caiu 8,7 pontos percentuais (p.p.) no período de 2011 a 2020.
O grupo das oito maiores empresas da construção
reduziu o valor, caindo de 11% do total do setor, em
2011, para 4,8%, em 2020, queda de 6,2 pontos percentuais. Por segmentos, houve queda no valor das empresas
de construção de edifícios, de 8,7% para 7% na década,
e no segmento de obras de infraestrutura, de 25,3%,
em 2011, para 10% em 2020 (queda de 15,3 p.p.). No
sentido contrário, o segmento de serviços especializados
para construção apresentou expansão da concentração,
subindo de 4,7%, em 2011, para 7,2%, em 2020.

Emprego

A Paic 2020 evidencia redução do número de
pessoas ocupadas de 2,7 milhões, em 2011, para
2 milhões, em 2020. Isso significou perda de
680,7 mil empregos. Embora essa queda tenha
ocorrido nos três segmentos da construção, o
destaque foi para a construção de edifícios, que
respondeu por 46,1% da retração registrada.
Em ternos de distribuição do pessoal empregado,
a construção de edifícios se manteve como o
principal segmento empregador, com 35,3% de
participação em 2020, seguido por serviços especializados para construção, com 33%, e obras
de infraestrutura, com 31,8%. (ABr)

Redução de imposto gera distorções
e não resolve escalada da inflação
Os interesses eleitoreiros e outros ainda
menos confessáveis que movem todas as
ações do desgoverno instalado em Brasília
têm produzido desacertos em série, com
prejuízos, no entanto, de longo prazo para
todo o País. A questão dos preços dos combustíveis não fugiu à regra, a começar pela
incapacidade palaciana e de seus círculos
mais próximos de produzir qualquer tipo
de articulação coordenada no Congresso –
o que já seria esperar demais de uma administração que se dedica a produzir conflitos
e descortesias dia sim e outro também.
Aprovado na quarta-feira (15) pela Câmara e encaminhado à sanção presidencial,
o Projeto de Lei Complementar 18/2022 pretende conter a alta dos preços dos combustíveis sem mal disfarçar sua intenção real
de conquistar eleitores para a recandidatura
presidencial, gerando distorções em cadeia
sobre o sistema de cobrança de impostos
nos Estados. O debate em torno do projeto,
desde sempre, “revela que dois temas independentes foram misturados no mesmo
saco, gerando uma solução ineficiente para
ambos os problemas que se pretenderia resolver”, constata o economista Sérgio Wulff
Gobetti, pesquisador do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (IPEA).
O primeiro e mais urgente problema, na
descrição do economista, está relacionado
obviamente ao nível muito elevado da inflação
atual e, “em particular, ao peso dos reajustes

BALANÇO
t

2 De fato, reconhece Gobetti, a carga de impostos sobre aquelas três categorias
de produtos e serviços é de
fato elevada, mas o fato não
pode ser explicado com base
na “essencialidade” daqueles
itens, mas sim porque o ICMS
é cobrado predominantemente na origem para a maioria
dos bens e serviços (ou seja,
nos locais onde são produzidos ou prestados). A exceção
aplica-se precisamente para
combustíveis, energia e telecomunicações, que têm a cobrança do imposto no destino
(quer dizer, nos locais onde
são consumidos).
2 A incidência do ICMS na
origem abre espaço para a
famigerada “guerra fiscal”,
com Estados reduzindo a
carga do imposto para uma
série de setores da economia
a pretexto de atrair investimentos. As perdas de receitas
com a oferta de benefícios
fiscais são compensadas pela
imposição de alíquotas substancialmente mais elevadas.
As séries históricas de dados
nesta área, aponta Gobetti,
mostra que a alta na arrecadação naqueles três setores
tem sido acompanhada por
perdas nos demais segmen-

dos combustíveis e da energia elétrica nos
preços ao consumidor”. Nos 12 meses terminados em maio deste ano, os preços dos combustíveis domésticos (gás e carvão) e aqueles
destinados ao abastecimento de veículos (gasolina, etanol, diesel e gás veicular) saltaram
entre 29,56% e 29,12%, respondendo, em conjunto, por quase um quarto da inflação de
11,73% acumulada no mesmo período. O projeto, a ser transformado em lei após sanção
presidencial, conforme noticiado, impõe um
teto entre 17% e 18% para a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre combustíveis,
energia e telecomunicações, ao classificar
esses bens e serviços como essenciais.

Um projeto e dois equívocos

Ao tentar encontrar uma solução, de
resto despropositada, para a questão inflacionária, que tem levado a um arrocho
sobre a renda das famílias, o Congresso escolheu uma “inadequada aplicação do princípio da seletividade, de acordo com a essencialidade dos bens e serviços”, conforme
Gobetti. Em sua análise, “nem o problema
da seletividade se corrige adequadamente
proibindo os estados de cobrarem alíquotas
mais altas sobre os três itens mencionados,
nem a redução do ICMS é a melhor (e única)
alternativa para controlar a inflação ou atenuar o efeito da volatilidade dos preços do
petróleo sobre os combustíveis”.

tos da economia.
2 Sendo assim, Gobetti considera que não será possível
“resolver o problema da falta
de critérios adequados para
dosar a carga tributária de
bens e serviços apenas reduzindo as alíquotas mais altas
sem rever, simultaneamente,
tratamentos especiais e benefícios para tantos outros setores”. Conforme ele, nada justifica a cobrança de alíquotas
entre 3% a 12% sobre automóveis, consumidos pelas classes média e alta, “enquanto a
gasolina é tributada a alíquotas que variam de 25% a 34%”.
2 Seria preciso, assim, “atacar as duas pontas” de forma
a assegurar uma cobrança
mais uniforme de impostos,
promovendo “uma política de
desoneração focalizada principalmente nas pessoas mais
pobres (em vez de certos bens
e serviços)” e limitando a imposição de uma tributação
mais elevada a “bens que geram externalidades negativas”. Traduzindo: taxando de
forma mais dura produtos
como cigarros, bebidas alcóolicas e combustíveis fósseis,
cujo consumo termina gerando, adiante, despesas mais
elevadas para o sistema pú-

blico de saúde e, mais imediatamente, impactos ambientais claramente negativos.
2 Ainda de acordo com Gobetti, pode-se mesmo admitir
que a alíquota acima de 25%
para combustíveis seja excessiva e “deva ser reduzida”, mas não necessariamente para os níveis agora definidos pelo Congresso e “muito menos por uma suposta
essencialidade desse bem”.
Além do mais, “há enorme
subjetividade” na definição
do que pode ou não ser considerado essencial.
2 “Se a preocupação é com
o efeito da inflação sobre o
bolso dos mais pobres, a melhor alternativa é implementar
políticas focalizadas de desoneração ou transferência de
renda e financiá-la com aumento e não redução da tributação do setor do petróleo,
como inclusive está fazendo
atualmente o governo do Reino
Unido, que introduziu um
windfall tax” (algo como um
imposto extraordinário) sobre
os lucros bens mais expressivos acumulados pelas petroleiras em função da alta de
preços do petróleo – alternativa
a ser melhor detalhada numa
próxima coluna.

Alta da Selic encarece crédito
e prestações, diz Anefac
A elevação da taxa Selic (juros
básicos da economia), decidida
hoje (15) pelo Banco Central, continuará a encarecer o crédito e
as prestações, segundo a Associação Nacional dos Executivos
de Finanças, Administração e
Contabilidade (Anefac). Apesar
de o impacto na ponta final ser
diluído, por causa da diferença
muito grande entre a taxa básica
e os juros efetivos de prazo mais
longo, o tomador de novos empréstimos sentirá os efeitos do
aperto monetário.
Segundo a Anefac, o juro médio para as pessoas físicas passará
de 117,23% para 118,21% ao ano.
Para as pessoas jurídicas, a taxa

média sairá de 56,57% para
57,29% ao ano. A Selic passou de
12,75% para 13,25% ao ano.
No financiamento de uma geladeira de R$ 1,5 mil em 12 prestações, o comprador desembolsará R$ 0,38 a mais por prestação
e R$ 4,62 a mais no valor final
com a nova taxa Selic. O cliente
que entra no cheque especial em
R$ 1 mil por 20 dias pagará R$
0,27 a mais.
Na utilização de R$ 3 mil do
rotativo do cartão de crédito por
30 dias, o cliente gastará R$ 1,20
a mais. Um empréstimo pessoal
de R$ 5 mil por 12 meses cobrará
R$ 1,24 a mais por prestação e
R$ 14,82 a mais após o pagamento

da última parcela.
Um empréstimo de R$ 3 mil
em 12 meses numa financeira
sairá R$ 0,81 mais caro por prestação e R$ 9,70 mais caro no total.
No financiamento de um automóvel de R$ 40 mil por 60 meses,
o comprador pagará R$ 11,16 a
mais por parcela e R$ 669,47 a
mais no total da operação.
Em relação às pessoas jurídicas, as empresas pagarão R$ 62,18
a mais por um empréstimo de
capital de giro de R$ 50 mil por
90 dias, R$ 24,93 pelo desconto
de R$ 20 mil em duplicatas por
90 dias e R$ 2,67 a mais pela utilização de conta garantida no valor
de R$ 10 mil por 20 dias. (ABr)
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Marconi está em negociação
com o Pros para o pleito deste ano
Repodrução / Twitter

Presidente
nacional da
legenda, Marcus
Holanda confirma
informação e diz
que martelo deve
ser batido em
reunião com o
tucano na próxima
terça-feira
Francisco Costa
O ex-governador Marconi
Perillo (PSDB) negocia com o
Pros para uma composição
nas eleições deste ano. A informação foi confirmada pelo
próprio presidente da legenda, Marcus Holanda.
Ao Jornal O Hoje, Holanda
afirmou que já ocorreram
reuniões na qual o ex-governador demonstrou interesse
no apoio do Pros para disputa
ao governo de Goiás, mas o
martelo ainda não foi batido.
“Apenas conversamos, assim
como conversamos com os
demais pré-candidatos.”
Segundo ele, uma nova reunião com o tucano Marconi
Perillo vai acontecer na próxima terça-feira (21). “Devemos
definir [a situação] na próxima
terça, após nova rodada de
conversas”, revelou ao jornal.
Destaca-se, o Patriota de
Gustavo Mendanha também
estava de olho no Pros, conforme informações de bastidores. Contudo, nomes ligados
ao partido de Holanda dizem
que a balança está pendendo
mais para o tucano.

Os caminhos de Marconi

A possível perspectiva de
Marconi em ocupar uma vaga
para o Senado no grupo do
pré-candidato ao governo de
Goiás, Gustavo Mendanha foi
por água abaixo após o Republicanos fechar aliança com o
ex-prefeito de Aparecida de

Esquerdas não
querem Marconi

Goiânia e o presidente estadual
da sigla, deputado federal João
Campos, se lançar como précandidato a senador na chapa.
Com a direita no Estado
mais do que representada –
major Vitor Hugo (PL) e Ronaldo Caiado (União Brasil),
além de Caiado – resta a Marconi o voo solo como candidato moderado – os três da
direita são mais alinhados
ao presidente Jair Bolsonaro

Uma nova reunião
com Marconi Perillo
vai acontecer na
terça-feira (21).
“Devemos deﬁnir [a
situação] na
próxima terça”,
disse Marcus
Holanda

MEMÓRIA

Câmara quer homenagear
Iris e Maguito com medalhas
Reprodução

A Câmara Municipal de
Goiânia analisou na quartafeira (15) decretos legislativos
que propõem a criação de duas
medalhas com os nomes de
Iris Rezende Machado e Alberto Maguito Vilela. Os decretos foram avaliados pela
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa e deve seguir
para avaliação do Plenário.
De iniciativa do vereador
Anderson Sales – Bokão (PRTB),
a Medalha Iris Rezende deverá
ser conferida a 35 cidadãos
que se destacarem em qualquer área de atuação em prol
dos goianienses, indicados pelos 35 vereadores. A homenagem se dará anualmente em
Sessão Solene, a ser realizada
no dia 9 de novembro – data
de falecimento do ex-prefeito
e ex-governador.
Segundo o parlamentar,
essa é uma maneira de eternizar Iris na história de Goiânia. “A biografia de Iris Rezende se confunde com a história da nossa capital e do

pois de 11 de junho para uma
data não definida, que será
marcada pela direção nacional.
A especulação – jamais confirmada pelas vias oficiais do
Estado – e que o Partido dos
Trabalhadores a nível Brasil
articula para ter Marconi na
aliança em Goiás para buscar
grupos diferentes para o palanque do ex-presidente Lula
e do ex-governador de São
Paulo, Geraldo Alckmin (PSB).
Entre os filiados do PT, porém, essa demora na definição
prejudica uma possível précandidatura e pré-campanha
em Goiás, mas principalmente
o desenvolvimento de um palanque para o próprio ex-presidente Lula no Estado.

Os ex-governadores Maguito Vilela e Iris Rezende morreram em 2021
nosso estado”, afirma.
Já a Medalha Maguito Vilela é proposta pelo vereador
Dr. Gian (MDB). A ideia é homenagear, todos os anos, gestores públicos que “tenham
demonstrado alta eficiência
no desempenho de seus trabalhos no município de Goiânia, a exemplo do brilhante
político que dá nome à homenagem”, explica.
“O legado de Maguito Vilela
é gigante e confirma ser protagonista de uma vida dedica-

da ao povo goiano, com paixão
e dedicação em servir as pessoas por meio da administração pública”, diz Gian, justificando que o político merece
ser lembrado por sua trajetória
como vereador em Goiânia,
deputado estadual e federal,
governador de Goiás, senador
e prefeito de Aparecida de
Goiânia. Maguito morreu em
13 de janeiro de 2021. Com informações da Câmara Municipal de Goiânia. (Ícaro Gonçalves, especial para O Hoje)

(PL) –, ou em uma aliança
com a esquerda.
De fato, a informação de
corredores é que o PT nacional tem muito interesse em
angariar o tucano para chapa
em Goiás. Até por isso, a legenda goiana já adiou duas
vezes seu encontro estadual
sob justificativa de consenso
na federação e aliados.
Primeiramente, de 28 de
maio para 11 de junho. E de-

O anúncio do último adiamento do encontro estadual
do PT ocorreu no último dia 9.
Um dia antes, lideranças de
esquerda se reuniram em Goiânia a convite do vereador Mauro Rubem para debater o pleito
deste ano. Estavam presentes
líderes de movimentos sociais,
sindicais e os partidos PT, PSOL,
PV e Rede. O encontro aconteceu na Câmara de Goiânia, na
sala da presidência.
Na ocasião, eles chegaram
a conclusão que não veem o
ex-governador Marconi Perillo como representante da
chapa Lula-Alckmin (PT-PSB)
em Goiás. Vale citar, Perillo
estaria em conversas com PT
nacional para compor a chapa
da federação (PT, PV e PCdoB)
em Goiás.
Na ocasião, os presentes
defenderam a formação de
uma chapa majoritária com
os nomes de Wolmir Amado
(PT) e Cintia Dias (PSOL) para
o governo do estado; e Manu
Jacob (PSOL), Denise Carvalho
(PCdoB) e Cristiano Cunha
(PV) para o senado. A ideia é
que um novo encontro ocorra
na segunda-feira (13) para
debater um programa político
que representa a chapa LulaAlckmin no Estado. (Especial
para O Hoje)

DIVISÃO

TSE divulga partilha
do Fundo Eleitoral
O Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) divulgou
na noite de ontem (15)
a partilha dos R$ 4,9 bilhões do Fundo Especial
de Financiamento de
Campanha (FEFC), o
Fundo Eleitoral, destinado às legendas para as
Eleições Gerais de 2022.
O maior Fundo Eleitoral
da história foi dividido
entre os 32 partidos políticos registrados no
TSE. O União Brasil, PT,
MDB são os partidos com
maior quantia recebida.
O União Brasil, nascido da fusão entre Democratas e PSL, teve direito a mais de R$ 782
milhões. Já o PT recebeu
pouco mais de R$ 503
milhões. O MDB teve direito a R$ 363 milhões.
Além disso, o PSD recebeu R$ 349 milhões e o
PP aproximadamente R$
344 milhões. Juntas, essas cinco legendas respondem por 47,24% dos
recursos distribuídos.

O Fundo Eleitoral foi
criado em 2017. Sua
criação se seguiu à proibição do financiamento
privado de campanha.
Em 2015, o Supremo
Tribunal Federal (STF)
proibiu doações de empresas a campanhas políticas, sob a alegação
de haver desequilíbrio
na disputa política e
exercício abusivo do poder econômico.
Confira os dez partidos que mais receberam
receitas do Fundo Eleitoral: União Brasil: R$
782.549.751,69; PT: R$
503.362.324,00; MDB: R$
363.284.702,40; PSD: R$
349.916.884,56; PP: R$
344.793.369,45; PSDB:
R$ 320.011.672,85; PL:
R$ 288.519.066,50; PSB:
R$ 268.889.585,68; PDT:
R$ 253.425.162,09; e Republicanos:
R$
242.245.577,52. A lista
completa pode ser acessada no site do TSE.
(ABr)
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Leite (Derramado)

Continua difícil a rotina de Eduardo Leite, após
deixar o Governo do Rio Grandeo do Sul achando
que seria o escolhido, no tapetão do ninho tucano,
para disputar a presidência da República. De volta
ao páreo para disputar o Governo – de fora do Palácio – Leite virou alvo do adversário e pré-candidato
ao Palácio Piratini Ricardo Jobim (NOVO). Ele moveu
ação contra o ex-governador pelo pagamento indevido de pensão a Leite. A Assembleia Legislativa
revogou a Lei 7285 que dava esse direito.

A declaração, na véspera de Corpus Christi, provocou reação

Bolsonaro: Jesus
“não comprou
pistola porque não
tinha” na época
O presidente da República Jair Bolsonaro (PL) leu
trechos da Bíblia e afirmou que Jesus Cristo “não comprou
pistola porque não tinha” na época. A fala foi durante conversar com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada.
Um apoiador citou uma fala da Bíblia onde Jesus diz que
“quem não tem espada, vende vestimenta e compra uma
espada”. Bolsonaro retrucou: “Ele não comprou pistola
porque não tinha naquela época.”
Para justificar o argumento, o presidente resgatou o
trecho bíblico. “Jesus os adverte: ‘Agora, porém, quem tem
bolsa, pegue-a, assim como a mochila de viagem; e quem
não tem espada, venda a própria capa e compre uma'” —
em citação ao capítulo 22, versículo 36 do Evangelho de
Lucas, em conversa direcionada à Simão Pedro.
No entanto, de acordo com a Bíblia, em outro momento
quando soldados de Pilatos capturam Jesus para crucificálo, o mesmo Simão “que trazia uma espada, tirou-a e feriu
o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita”.
Jesus então ordenou ao discípulo: “Guarde a espada! Acaso
não haverei de beber o cálice que o Pai me deu?”. A citação
está no Evangelho de João, capítulo 18 versículo 10 e 11.
Bolsonaro defende o uso de armas de fogo para garantir
a democracia no País. “A arma de fogo, além de segurança
para as famílias, é segurança para nossa soberania nacional
e a garantia de que a nossa democracia será preservada.”
(Rodrigo Melo, especial para O Hoje)

Clã JK na urna

Linha cruzada

O Conselho Administrativo de
Defesa Econômica deu duro golpe
no caixa das telefônicas por concentração de mercado. A despeito
do voto-vista do presidente do CADE,
Alexandre Macedo – que tentou reduzir em 90% o valor –, três grandes
terão de desembolsar até dia 18 de
junho mais de R$ 780 milhões. A
decisão saiu na 190ª sessão do Tribunal Administrativo. A Claro foi
onerada em R$ 395.228.792,70; a
Oi em R$ 266.115.266,00; e a Telefônica ficou com a multa de R$
121.721.935,70. Quem passar do
prazo ainda paga R$ 100 mil por
dia de atraso. Por praxe (mesmo
em tempos digitais), o CADE avisou
aos Correios para notificação das
operadoras.

Luto na PF

A Academia Nacional da Polícia
Federal passou por um momento
triste há dias. Paulo Henrique Costa, jovem de 28 anos, faleceu vítima de um aneurisma aos 28 anos,
no dia da primeira aula em que
se apresentaria à corporação, concursado chamado como agente
policial. A PF não deixou passar.
Fez uma bela homenagem, com a
presença do diretor-geral e dos
pais do jovem, na presença de
centenas de colegas.

Quarenta e cinco anos depois da morte do expresidente Juscelino Kubitschek, fundador de Brasília, o sangue nobre do fundador de Brasília volta
a circular nas veias eleitorais da capital. O bisneto
André Octávio Kubitschek – filho do empresário
Paulo Octávio e da neta de JK, Maria Christina –
decidiu se lançar a deputado federal. Já discursou
com desenvoltura no Senado, em sessão em homenagem a Brasília em abril, e agora, filho de político
experiente, tem o desafio de provar nas ruas que
pode representar o legado.

Cerca digital

Um aplicativo vem sendo utilizado com sucesso
para combater o roubo de gado – em especial no
Sul do Brasil. A Coluna já citou que são frequentes
nos pampas e que a PM gaúcha anda perdida (literalmente) em campo. Desenvolvido pela Be220, o
AbigeApp vem sendo usado pelas autoridades,
como polícia e prefeituras. O banco de dados armazena o registro de marcas e sinais de bovinos,
equinos e ovinos – e faz cruzamento de imagens
cadastradas de animais localizados.

Desmonte da FUNAI

A Fundação Nacional do Índio abandonou
Bruno Perereira, servidor de carreira, porque
cumpria o seu papel. É mostra clara da falência
do órgão sob o Governo de Bolsonaro – que considerou a viagem do indigenista e do jornalista
Dom Philips “aventura”, enquanto estavam, como
cidadãos, fazendo papel das autoridades fiscalizadoras. O Conselho da Amazônia – interface do
Governo Federal com a região –, comandado pelo
vice presidente e general Hamiltom Mourão, não
se reúne desde ano passado.

Legislação para comunidade
LGBTQIA+ caduca no Congresso
Entre projetos de
lei, o tema da
criminalização da
LGBTfobia é o mais
recorrente
Thauany Melo
Em junho se comemora o
Mês do Orgulho LGBTQIA+. No
entanto, apesar de contar com
diversas ações de marketing e
campanhas pretensiosas, a comunidade ainda carece de aparato legislativo que assegurem
direitos básicos. De acordo com
o sistema Jota Pro Tracking,
que monitora as medidas tomadas pelos poderes Legislativo e Executivo, há cerca de
50 projetos de lei que contemplam a causa caducando no
Congresso Nacional.
A maior parte das proposições está relacionada a projetos
similares e aguarda análise de
comissões e parecer dos relatores. Entre as propostas encontradas pelo sistema, o tema
da criminalização da LGBTfobia é o mais recorrente nas
medidas legislativas federais.
Outra luta persistente é a
garantia do casamento homoafetivo que, embora seja assegurado por decisão do Supremo Tribunal Federal, não está
previsto na lei. Essa é uma das
medidas em tramitação mais
antigas no Congresso, reclamada no PL 580/2007. O projeto

tem outros sete de mesmo teor
apensados a ele e está parado
na Comissão de Seguridade Social e Família, onde já teve um
parecer rejeitado e aguarda
novo parecer de um relator
que integra a bancada religiosa: o deputado federal e précandidato ao Senado, João
Campos (Republicanos).
Ao longo dos anos, diversos
outros projetos foram arquivados ou por terem recebido
parecer desfavorável nas comissões ou por caducarem sem
apreciação dos colegiados e do
plenário. Um dos exemplos é
o PL 5002/2013, chamado de
“PL do João Nery, Lei Identidade de Gênero” – em homenagem ao primeiro homem
trans a fazer a cirurgia de redesignação sexual no Brasil.

Outra luta persistente
é a garantia do
casamento
homoafetivo que,
embora seja
assegurado por
decisão do Supremo
Tribunal Federal, não
está previsto na lei.
Essa é uma das
medidas em
tramitação no
Congresso
A matéria chegou a receber
parecer favorável na Comissão
de Direitos Humanos da Câmara, mas foi arquivada após

longo prazo sem apreciação.
Pré-candidato a deputado
federal, Marco Aurélio (Psol)
afirma que o movimento
LGBTQIA+ é “órfão” no poder
legislativo. “Não há leis de defesa da comunidade LGBT, de
segurança e direito à vida da
comunidade. Nós somos totalmente desrespeitados”, defendeu. “O estado é omisso. Todas
as nossas conquistas vêm pelo
poder judiciário”, completou.
Primeiro candidato a vereador assumidamente homosseual do centro-oeste e
coordenador das seis primeiras Paradas do Orgulho
LGBTQIA+ de Goiânia, Marco
Aurélio destaca a necessidade
de se tipificar o crime de
LGBTfobia. “O Brasil é campeão mundial de assassinatos

de LGBTs. Ainda hoje, todos
os tipos de violência acontecem. A média de vida de pessoas transsexuais é de 35 anos.
Em Goiás isso fica muito mais
gritante, que é de 30 anos de
idade. Nós precisamos pautas
essas questões”, lamentou.
As questões que concernem à comunidade LGBTQIA+
também fazem parte de agendas de outros pré-candidatos
a deputados federais, como
a do jornalista Matheus Ribeiro (PSDB), primeiro âncora
homossexual a apresentar o
Jornal Nacional. Já muito conhecida no universo político,
a vereadora e pré-candidata
a deputada federal Aava Santiago (PSDB) também carrega
a bandeira LGBTQIA+. Em
2021, a parlamentar saiu em
defesa da comunidade após
colegas da Casa fazerem afirmações homofóbicas.
“No dia 29 de junho tivemos, nesta Casa, uma das sessões que entra para a história
do Poder Legislativo Goianiense como um dos seus episódios
mais lamentáveis. É emblemático e forte. Eu jamais imaginaria que trouxessem para
o Parlamento, ainda em 2021,
e um dia após a celebração
do Orgulho LGBTQUIA+, pensamentos obscurantistas e
até criminosos, quando vereadores, pagos com o dinheiro público, vieram a esta
tribuna dizer que gay não é
normal”, sustentou durante
Audiência Pública. (Especial
para O Hoje)

ohoje.com
GOIÂNIA, SEXTA-FEIRA, 17 DE JUNHO DE 2022

ESPORTES n 7

Goleada dolorosa

Cesar Greco/SE Palmeiras

Atlético Goianiense
sai na frente,
mas é goleado
pelo Palmeiras
fora de casa
Breno Modesto

O melhor momento do Atlético Goianiense na Série A do
Campeonato Brasileiro foi interrompido. Depois de duas
vitórias consecutivas, o time
comandado pelo técnico Jorginho conheceu outro revés
na competição nacional. Jogando no Allianz Parque, o Rubro-Negro foi goleado pelo Palmeiras por 4 a 2.
Zé Rafael, Gustavo Gómez,
duas vezes, e Gustavo Scarpa
marcaram os gols do triunfo
alviverde. Para o Dragão, marcou o zagueiro Luan, contra, e
o atacante Diego Churín. Com
o resultado negativo, a equipe
atleticana voltou para a zona
de rebaixamento, ocupando a
décima sétima colocação, com
os mesmos 13 pontos que começou a rodada.

O jogo

A partida no Allianz Parque começou com o Atlético
Goianiense pressionando o
Palmeiras. Com apenas um
minuto de jogo, o Dragão
teve a primeira oportunidade de abrir o placar em São
Paulo. Depois de uma arrancada pelo lado esquerdo,
Luiz Fernando invadiu a
área e tocou para Jorginho,
que finalizou em cima da
marcação palmeirense.
A resposta dos donos da
casa veio quatro minutos mais
tarde. Numa jogada similar à

No Allianz Parque, o Atlético Goianiense foi derrotado pelo Palmeiras por 4 a 2
do Rubro-Negro, Gustavo Scarpa chegou pela direita e cruzou
rasteiro para o meio da área,
onde estava Rony, que tentou
a finalização, mas acabou travado pela marcação rubro-negra, que mandou a finalização
pela linha de fundo.
O time de Abel Ferreira
seguiu no ataque e teve mais
duas oportunidades para
marcar. Aos sete, Murilo lançou para Piquerez, que ganhou da marcação e, da entrada da área, chutou de perna esquerda. Sem forças, a
bola ficou fácil para a defesa
de Ronaldo. No minuto seguinte, Scarpa tentou surpreender o arqueiro atleticano, chutando colocado,
mas mandou para fora.
Não demoraria muito
para que o placar fosse inaugurado. E quem marcaria

FUTEBOL GOIANO

primeiro seria o Atlético
Goianiense. Aos 28 minutos,
Wellington Rato levantou na
área, Jorginho escorou de
cabeça e mandou no travessão de Weverton. Na sobra,
o zagueiro Luan tentou tirar
e acabou mandando contra
o próprio patrimônio.
No entanto, o gol sofrido
acabou acordando o Alviverde,
que, ainda no primeiro tempo,
virou o placar. Em um momento absurdo, o Palmeiras
marcou quatro gols em oito
minutos e foi para o vestiário
goleando. Zé Rafael fez o do
empate, Gustavo Gómez, duas
vezes, e Gustavo Scarpa foram
às redes para fazer 4 a 1.
Na etapa final, o Dragão ficou com um jogador a menos.
Por “matar” um contra-ataque,
Arthur Henrique acabou expulso. Mas, mesmo em des-

vantagem, conseguiu diminuir
a diferença no placar. Na marca de 33 minutos, Rato cobrou
falta para o meio da área, We-

verton saiu mal e, no rebote,
Diego Churín, de cabeça, mandou para o fundo das redes.
(Especial para O Hoje)

FICHA TÉCNiCa
Palmeiras 4x2 Atlético-GO
Data: 16 de junho de 2022. Horário: 18h. Local: allianz Parque,
em São Paulo (SP). Gols: Zé rafael (40’/1T), Gustavo Gómez (42’/1T
e 47’/1T) e Gustavo Scarpa (43’/1T) - Pal; luan (28’/1T - contra) e
Diego Churín (33’/2T) - aCG. Cartão vermelho: arthur Henrique
(28’/2T) - aCG. Árbitro: ramon abatti abel (SC). Assistentes:
Kleber lucio Gil (Fifa/SC) e Henrique Neu ribeiro (SC). VAR:
emerson de almeida Ferreira (mG)
Palmeiras: Weverton; Gustavo Gómez, luan (mayke), murilo e Piquerez; Danilo (Gabriel menino), Zé rafael e
Gustavo Scarpa (atuesta);
Dudu (Wesley), rony e Gabriel
Veron (Breno lopes).
Técnico: abel Ferreira

GOIÁS

Atlético-GO: ronaldo; Hayner,
ramon menezes, Édson e Jefferson (arthur Henrique); Baralhas
(edson Fernando), marlon Freitas
(lucas lima) e Jorginho (léo Pereira); Wellington rato, Diego
Churín e luiz Fernando (airton).
Técnico: Jorginho

Rosiron Rodrigues / Goiás EC

Jaraguá anuncia retorno

de atacante e mais
quatro atletas para
a Divisão de Acesso
A diretoria do Jaraguá segue planejando seu retorno para a
elite estadual. Com o
treinador Lucas Oliveira no comando, a
equipe alvinegra havia anunciado a chegada de seis jogadores, para a Divisão de
Acesso, voltou a anunciar mais cinco atletas
que reforçaram o clube na disputa da segunda divisão.
Os cinco reforços
do Jaraguá na disputa
da Divisão de Acesso
são: o lateral-direito
Taylon, os volantes
Leomir Lucena, Edinho e Regino e o meiaatacante Lausen.
Começando pela
lateral, o Gavião da
Serra anunciou a chegada de Taylon, exGoiás. Revelado no
clube esmeraldino,
ainda acumula passagens pelo América de
Natal e por último no
Primavera-SP.
Dos três volantes
anunciados, o mais
experiente trata-se de
Leomir Lucena, de 32
anos. Com passagens
por diversos clubes
do futebol nordestino,
ainda atuou pela Patrocinense e no início
da temporada defendeu as cores do Goia-

nésia no Goianão. Recentemente estava no
Itapipoca, onde jogou
seis partidas. Além
dele, chega também
outro volante ex-Goianésia, Edinho Guerreiro. O jogador de 26
anos jogou pelo América, Inhumas, Jataiense e no Goianão
fez quatro jogos com
a camisa do Azulão
do Vale.
O terceiro volante
trata-se de Regino, de
23 anos. Revelado na
Ponte Preta, o jogador atuou por Anápolis, Brasília, Gama,
Paranoá entre outros. Ele estava recentemente no Olímpia, na disputa da Série A3 do Paulista.
Foram cinco jogos e
um gol marcado.
Por fim, a volta do
atacante Lausen ao
clube alvinegro. Revelado nas categorias
de base do Vila Nova,
ele passou pelo Goiânia, Grêmio Novorizontino, Raça, Inhumas e estava por último na Aparecidense.
O jogador de 27 anos
passou pelo Jaraguá
em 2020 e 2021, marcando quatro gols em
dezessete partidas.
(Victor Pimenta, especial para O Hoje)

Treinador ainda não sabe quais jogadores terá à disposição para confronto diante do Corinthians

Jair Ventura bate na tecla sobre
desfalques após derrota em casa
O Goiás perdeu na noite da
última quarta-feira (15), sua
invencibilidade em casa no
Campeonato Brasileiro da Série
A. A equipe esmeraldina foi
derrotada por 2 a 1 para o Internacional em dois gols rápidos no primeiro e segundo
tempo. Da Silva quem marcou
para o clube goiano.
Porém, o que vem mais deixando o treinador de cabeça
quente é a quantidade de jogadores que o Goiás perde jogo
a jogo. Além dos constantes
desfalques por lesão, o time
também enfrenta a quantidade
de jogadores suspensos. Contra
o Internacional, o zagueiro
Reynaldo e o volante Matheus
Sales receberam amarelo e não
enfrentam o Corinthians. Caetano também não pode, devido
pertencer ao clube paulista.

“Não posso falar das últimas
sem falar da primeira que interfere muito na outra. Vamos
enfrentar o Corinthians com
três baixas. Cada vez mais venho aqui para falar somente
disso, é o que mais acontece
que vem sendo recorrente, perder em casa ou perder jogador?
Infelizmente foi nossa primeira
derrota, então agora é buscar
forças e mais uma estreia de
um menino, do Vitinho, estamos buscando alternativas e
cada vez temos menos opções
e isso torna cada vez mais difícil.
Hoje fizemos a mesma coisa
que outras equipes fizeram com
eles (Internacional), não conseguimos vencer. Mérito da
equipe do Mano que soube jogar no nosso erro e em dois erros de saída de bola nossos,
eles conseguiram dois gols e a

vitória”, disse Jair Veentura.
Com as três percas para o
jogo contra o Corinthians, Jair
Ventura já chega a sete desfalques
para o confronto. Casos de Nicolas
e Apodi devem ser reavaliados
antes de viajarem para a capital
paulista. Ele terá a volta de volante que cumpriu suspensão.
“A única certeza é a do Bastos, que volta de suspensão.
Os demais vão ser reavaliados
e seguimos com bastantes perdas, mais três jogadores que
perdemos hoje. O Caetano não
pode jogar, o Reynaldo e o
Matheus Sales terceiro cartão”,
concluiu o treinador.
A equipe esmeraldina volta a
campo no próximo domingo (19),
quando visitam o Corinthians, na
Neo Química Arena, às 16 horas,
horário de Brasília. (Victor Pimenta, especial para O Hoje)
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Roberto Corrêa/Vila Nova FC

No Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, Vila Nova e Operário-PR não saíram do 0 a 0

Sete sem VeNcer

Victor Pimenta
O Vila Nova acumula mais
um empate na Série B e segue
na lanterna. Dessa vez foi um
0 a 0, diante do Operário Ferroviário na noite desta quinta-feira (16), no Onésio Brasileiro Alvarenga. O time colorado já acumula sete jogos sem
vencer na competição

Primeiro tempo

Os primeiros quarenta e
cinco minutos foram bastante
equilibrados, tendo chance
dos dois lados, porém, o Operário Ferroviário acabou tendo mais posse de bola no jogo,
chegando por vezes com perigo, mas não muito efetivo.
A melhor chance do alvinegro
foi em uma cobrança de falta
de Paulo Sérgio, que ainda
desviou na barreira e Tony
fez uma linda defesa.
O Vila Nova apesar de ter
tido menos a posse da bola,

Vila Nova fica somente no empate diante do
Operário e segue na lanterna da Série B
teve mais chances claras de
gol, principalmente nas bolas
aéreas, porém Vanderlei foi
seguro em todas elas evitando também que a rede fosse
balançada no OBA. No final
do primeiro tempo, Matheu-

zinho foi derrubado na área
e o árbitro marcou a penalidade, porém o bandeira assinalou impedimento e no
Var, confirmou a não penalidade, com o árbitro mandando seguir a partida.

Segundo tempo

Sem mudanças no intervalo do jogo, os times voltaram com as mesmas formações, mas diferentemente do
primeiro tempo, os primeiros
minutos foram mais mornos,

FICHA TÉCNiCa
Vila Nova

0x0

Operário-PR

Data e horário: 16 de junho de 2022, 20 horas. Local: estádio Onésio Brasileiro alvarenga, em Goiânia (GO). Arbitragem: rafael rodrigo Klein (rS): Assistentes: leirson Peng martins (rS) e Tiago augusto Kappes Diel (rS). VAR: Daiane Caroline muniz dos Santos (Fifa/SP)
Vila Nova: Tony; alex Silva, rafael Donato,
Doma e Willian Formiga; ralf (Pablo), arthur rezende e Wagner (Diego Tavares); matheuzinho
(Joao lucas), Daniel amorim (rubens) e Pablo
Dyego (Jean Silva).
Técnico: Dado Cavalcanti.

Operário-PR: Vanderlei; arnaldo, reniê, Willian
machado e Fabiano; ricardinho, Fernando Neto
(Tomás Bastos), Felipe Saraiva (Felipe Garcia),
Giovanni Pavani (andré lima); Silvinho (Silvinho)
e Paulo Sérgio (Junior Brandão).
Técnico: Claudinei Oliveira

com as equipes chegando menos ao gol de Deus adversários. Vanderlei e Georgemy
foram pouco acionados por
conta dos ataques chegarem
pouco as defesas adversárias.
Enquanto Dado Cavalcanti
colocou o time mais ofensivo,
com as entradas de Pablo e
João Lucas o time finalizou
mais, mas ainda sem a efetividade necessária. Já Claudinei Oliveira fechou seu time
e buscou fazer no contra-ataque, mas foram ainda menos
efetivos. O Vila Nova teve a
sua chance no final do jogo,
quando em um ataque puxado por João Lucas e Diego
Tavares livre e cara a cara
chutou para fora. O jogo ficou
mais pegado após os acréscimos. O Operário teve duas
chances de vencer no final,
mas Tony salvou. Fim de jogo
no Oba e mais um empate
na conta do Vila Nova. (Especial para O Hoje)
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Mortes pelo consumo de álcool
cresceram 24% no 1º ano de pandemia

Consequências do isolamento social, como
ansiedade, contribuíram para o aumento do alcoolismo

Reprodução

Ítallo Antkiewicz
A pandemia de COVID-19 finalmente deixou para trás seus dias mais
críticos, graças à progressão da vacinação e do sucesso das medidas de
contenção do coronavírus. No entanto,
mesmo passada a fase mais difícil,
restam ainda as consequências sociais,
econômicas e psicológicas para serem
enfrentadas pelo Brasil e o mundo.
Enquanto o mundo ainda se recupera
do luto pelas mortes causadas pelo
coronavírus, há outras perdas que a
pandemia nos obrigou a enfrentar.
8.169 mortes totalmente atribuíveis ao álcool no País foram registradas em 2020, um crescimento de
24% em relação ao número de 2019
(6.594). Também foi um valor consideravelmente maior à média de
mortes deste tipo nos dez anos anteriores, de 2010 a 2019: 6.830. Os
dados foram divulgados pelo Centro
de Informações sobre Saúde e Álcool
(CISA) nesta terça-feira (14), com
base em números do departamento
de informática do Sistema Único de
Saúde do Brasil (DataSUS).

Alcoólicos anônimos (AA)

À nossa reportagem, um dos
membros que está no A.A há nove
anos relatou ter tido conhecimento
da associação após ter sido socorrido
ao hospital por conta da bebida por
inúmeras vezes. "Toda vez que eu
bebia eu era socorrido. A última vez
que fui socorrido, a médica que me
atendeu falou que se eu continuasse
a beber da maneira que eu estava,
eu ia morrer, porque eu já estava
vomitando sangue. Pedi pra ela passar um remédio para eu parar de
beber, ela falou para procurar um
CAPS ou o Alcoólicos Anônimos. Foi
quando no dia 18 de agosto de 2013
e me declarei alcoólatra. Já vou completar nove anos e estou dando continuidade ao programa", afirma.
Ele ressaltou que ficava desconfiado de ir para o A.A no início, e
que tentou parar de beber por diversas vezes, mas não conseguiu.
“Fui atrás do Caps, passei um mês
lá, tomei alguns remédios, mas voltei
a beber de novo. Fui para a igreja
evangélica, levantei a mão, aceitei
Jesus e não deu jeito, foi quando eu
decidi procurar o A.A. Só não perdi
a minha família porque a minha
esposa, graças a Deus, teve paciência
comigo. Eu não ia trabalhar quando
bebia e começava a passar necessidade dentro de casa, o meu mal na
bebida era isso", pontua.
Um outro membro que faz parte

Em 2020, foi registrado um aumento na taxa de mortalidade pelo consumo de álcool
da associação, confessou ter sido um
alcoólico problemático. "Perdi a minha família, esposa, trabalho, muita
coisa. Fiz uma fuga geográfica porque
eu não aguentava mais ser enxotado
pela família. Pedi demissão do meu
primeiro emprego”, ressalta.
Segundo ele, a parte mais difícil
do processo de recuperação foi a
dependência do álcool no organismo.
"Quando me tornei um dependente
de bebidas alcoólicas, essa foi a pior
parte que passei do alcoolismo. Pra
tudo na minha vida tinha que ter
álcool, quando eu acordasse, tinha
que beber, porque senão eu passava
mal, a noite tinha que beber de novo,
porque senão não dormia, tinha alucinações. Desde quando entrei no
programa, quase todos os dias eu
estou aqui, melhor do que ficar em
casa assistindo TV é estar numa sala
de A.A, porque pelo menos estou
me recuperando", explica.

Consumo abusivo

Os dados mais recentes de consumo abusivo de álcool pela população brasileira trazidos pelo levantamento Vigitel 2021 sinalizam que,
ao menos neste quesito, estamos
nos aproximando de um retorno
aos índices pré-pandemia. Em 2021,
a frequência deste padrão de consumo foi de 18,3% para a população
geral, indicando que, após o aumento
visto em 2020, o consumo abusivo
retornou aos patamares percebidos
desde 2010. Já entre a população jovem de 18 a 24 anos, no entanto, vi-
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mos uma queda importante do consumo abusivo, tanto em comparação
a 2020 quanto antes da pandemia
(19,3% em 2021 e 25,8% em 2019).
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Internações e óbitos

As mudanças observadas mostram
que o primeiro ano da pandemia
provocou uma redução nas internações atribuíveis ao álcool. Por outro
lado, os óbitos totalmente atribuíveis
ao álcool com seus 24% de aumento
entre 2019 e 2020. Estes dados sintetizam os efeitos da pandemia no consumo nocivo do álcool e as suas inúmeras consequências à saúde: menor
número de internações e gerando
aumento na quantidade de óbitos.
São consideradas mortes totalmente atribuíveis ao álcool aquelas
que poderiam ser evitadas se não

houvesse o consumo de bebidas. É
o caso de envenenamento por álcool,
miopatia alcoólica, da síndrome alcoólica fetal e de transtornos mentais
e comportamentais ligados diretamente ao álcool, entre outros.

O álcool impactando a saúde dos brasileiros

Arquivo pessoal

A gastroenterologista e professora
de medicina, Karla Sawada Toda, pontua que o consumo de álcool possui
um componente cultural forte, sendo
frequente o consumo recreativo aos
finais de semana e festividades. “Entretanto, algumas pessoas
atingem um consumo
nocivo, com grande impacto na qualidade de
vida, com prejuízos
nas relações interpessoais, seja no âmbito familiar ou profissional, com perda
de performance

mental e física, distúrbios do sono e
riscos de danos à saúde. Entende-se
por nocivo o consumo diário acima
de 2-3 doses padrão ou o que chamamos de “bindging brinking” (beber
pesado episódico – consumo >60g de
álcool por ocasião)”, afirma.
Toda ressalta que existem ameaças específicas para pessoas dependentes do álcool. “O consumo
de álcool em pacientes com alcoolismo traz efeitos ao sistema
nervoso central, com maior risco
para quedas, afogamento, acidentes, incluindo os automobilísticos, suicídio; prejuízos
ao sistema imunológico
e trato gastrointestinal

Entretanto, algumas
pessoas atingem um
consumo nocivo, com
grande impacto na
qualidade de vida

(diarreia, desnutrição, cirrose hepática, pancreatite), maior risco para
neoplasias (boca, orofaringe, esôfago,
intestino, entre outros)”, explica.
A especialista pontua que as
medidas necessárias para reduzir
o consumo do álcool inicialmente,
é necessário auxiliar o paciente a
enxergar que há problema no consumo nocivo do álcool e que isso
deve ser combatido, assim, desenvolver a conscientização do comportamento e das complicações
atreladas é fundamental.
“Redirecionar a sensação de prazer ou recompensa para outros hábitos (saudáveis) é uma possibilidade
interessante. Quando houver dependência, a avaliação médica, em especial, psiquiátrica, auxilia neste
processo de reconhecimento do problema e tratamento, em conjunto
com psicoterapia e, caso a caso, medicações podem ser iniciadas para
o paciente. A participação familiar
no tratamento é importante pois as
mudanças necessárias são globais,

devendo o paciente ser apoiado no
abstêmio”, afirma Toda.
A gastroenterologista ressalta que
as mortes e lesões relacionadas ao
álcool foram evoluindo durante a
pandemia do COVID-19 e de acordo
com a publicação do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool
(CISA) sobre “Álcool e saúde dos brasileiros – Panorama 2022”, as mortes
relacionadas ao consumo de álcool
aumentaram cerca de 25% no primeiro ano da pandemia, em especial,
em adultos entre 35 e 54 anos (ambos
os sexos). E que se torna um dado
preocupante e que merece atenção.
“O isolamento social, as dificuldades financeiras, o ritmo estressante
do home office, o medo do adoecimento pela COVID-19, a perda de
um ente querido são alguns exemplos
de fatores que estimularam um maior
consumo de álcool durante a pandemia. Fortalecer a saúde mental parece
ser uma estratégia chave para reduzir
o risco do consumo nocivo de álcool”,
enfatiza. Especial para O Hoje)
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Preço de itens típicos da festa
junina varia mais de 200%

Pedro Pinheiro

A orientação é para
que as pessoas
economizem
consumindo
produtos de época
Daniell Alves
Após dois anos com os
eventos tradicionais de festas
juninas suspensos, o retorno
exige cautela e pesquisa por
parte dos consumidores. Pesquisa do Procon Goiás aponta
variação de até 276% nos produtos típicos. A batata doce
roxa e o leite de coco estão
no topo do ranking dos vilões
da pesquisa, com oscilações
de 276,73% e 240,96%, respectivamente. Especialista
aponta que a variação é normal porque são produtos sazonais, que são consumidos
com demanda maior em determinada época do ano.
Foram visitados 16 estabelecimentos em Goiânia entre os dias 6 e 9 de junho, e
verificados os preços de 83
itens como fubá de milho,
milho de pipoca, leite de
coco, coco ralado, mistura
para bolo, creme de leite,
leite condensado, amendoim, canjica, paçoca, pé de
moleque, condimentos, bebidas e itens de hortifrúti.
Essa variação foi encontrada no preço do quilo da
abóbora moranga, cujo menor preço encontrado foi de
R$ 2,98 e o maior de R$ 11,29
variação de 278,86%. O gengibre consta na pesquisa
com variação de 188,91%.
A pesquisa comparou os preços dos produtos pesquisados considerando mesma
marca e mesmo peso.
O mestre em Economia,
Luiz Carlos Ongaratto, explica que os itens são de sazonalidade e o consumo é

Especialista aponta que a variação é normal porque são produtos sazonais, que são consumidos com demanda maior
impulsionado nessa época.
“É esperado esse aumento
até porque houve crescimento na demanda e os consumidores estão dispostos a pagar mais caro para ter aquele
produto. Então é uma questão
mercadológica mesmo. Esse
aumento ocorre agora e após
os festejos os preços voltam
à normalidade. O ideal seria
que os consumidores comprassem antes”, aponta.
A orientação é para que
as pessoas economizem consumindo produtos de época.
“Muitas vezes aumenta o
preço dos produtos que estão fora de época. A origem
desse aumento se deve à escassez do produto no mercado. Os consumidores devem variar receitas e preparações para poder consumir. É normal que o valor
de frutas e verduras oscile
durante o ano por causa da

época de produção”, afirma.

em apenas uma receita.

Receita de canjica pode
oscilar 80%

Qualidade e higienização

Para auxiliar o consumidor a compreender a importância da pesquisa, o
Procon Goiás preparou uma
lista com os itens para o
preparo de um prato tradicional das festas juninas: a
canjica. Na receita vão seis
ingredientes: canjica de milho, leite condensado, leite
de coco, coco ralado, leite
integral e canela em pó.
No preparo da receita,
considerando os valores
consultados durante o levantamento, o consumidor
poderá pagar de R$ 22,54 –
se optar pelos produtos
mais acessíveis – até R$
40,40, se optar pelos mais
caros. A variação é de
79,24% , o que corresponde
a uma diferença de R$ 17,86

A regra, mais uma vez,
é pesquisar. “Neste caso, é
interessante elaborar uma
listinha com os produtos
necessários antes de sair
às compras e pesquisar em
pelo menos três estabelecimentos. Se possível, fracione a compra, pois a economia será ainda maior.
Compare ainda os preços
por marcas diferentes, pois
no levantamento de preços
realizado pelo Procon Goiás,
foi encontrada grandes variações”, aponta o órgão.
Outro fator que deve ser
levado em consideração é a
qualidade dos produtos, bem
como as informações contidas nas embalagens como
identificação do fabricante,
prazo de validade, ingredientes, peso e origem. Ao optar

por comprar produtos a granel, também deve ser informada a data de validade do
produto por meio de cartazes
e a pesagem deve ser feita
na presença do consumidor.
“Quando esses produtos
estiverem expostos, devem
estar protegidos de poeiras,
insetos e etc. A higiene também é fundamental. Por
isso, ao consumir esses produtos em quermesses, esteja
atento à higiene do local,
dos produtos e de quem
está manuseando. A manipulação deve ser feita por
pessoa com avental, luvas
e cabelos presos e protegidos. No caso de balões, a
orientação é para que não
sejam confeccionados, nem
comprados e muito menos
soltos. A soltura de balões
é crime, sujeito à multa e/ou
pena de detenção”, alerta.
(Especial para O Hoje)

GOIÂNIA

Evento voltado para profissionais da beleza
O Brasil está em terceiro
lugar entre os países que mais
consomem cosméticos no
mundo, ficando atrás apenas
dos Estados Unidos e Japão
respectivamente. Segundo dados da Associação Brasileira
da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos
(Abihpec), 1,5% do orçamento
das famílias é gasto com produtos e serviços de beleza. Em
Goiânia acontece entre os dias
26 a 28 de junho a maior feira
de beleza do Centro-Oeste com
duração de três dias. O passaporte para participar custa
R$10 apenas um dia ou R$20
que dá a possibilidade de assistir todos os dias, mas os
cursos terão valores separados.
O Fegobel + 2022 será realizado
no Centro de Convenções de
Goiânia das 10h às 20h.
A exposição Fegobel + 2022
completa 21 anos de existência nesta edição. O evento irá
contar com congressos, oficinas, workshops e cursos relacionados ao mercado de beleza. Durante os dias de feira,
os participantes poderão
aproveitar os lançamentos de
produtos a preços mais acessíveis e os profissionais da
área poderão também aproveitar descontos em acessórios e equipamentos.

Programação
Dia 26 De junho (Domingo)
jornada Penteado Criativo | Fegobarber | Conexão manicure | Congresso de estética

Dia 27 De junho (2ª Feira)
Curso com rodrigo Cintra | Congresso de noivas | Congresso Senac
de Tricologia multidisciplinar |

Dia 28 De junho (3ª Feira)
Desafio dos Barbeiros | Congresso
de micropigmentação e Cílios |
método aVi de rejuvenescimento
|Workshop unhas Criativas |
Workshop Circuito dos Cachos |
Curso de Visagismo | Curso de
Limpeza de Pele | Curso de hidragloss com Dermaplaning

O evento irá contar com congressos, oficinas, workshops e cursos relacionados ao mercado de beleza
O presidente do Sindicato
dos Proprietários de Barbearias, Institutos de Beleza e
Afins do Estado de Goiás (Sindibeleza-GO) e organizador do
evento, Marcelino Vitor Lucena afirma que o setor da beleza está retomando aos poucos
e que eventos como esse são
de ajuda. “Os estabelecimentos
cumpriram todos os decretos
e as medidas de segurança,

mas a retomada está sendo
lenta porque pelo medo da
clientela e a suspensão de
eventos. Agora, com a abertura
para eventos, casamentos, festas e shows, os atendimentos
estão voltando ao normal e os
profissionais de beleza já tinham o hábito de atender com
hora marcada e usar EPIs”.
O setor de higiene e beleza
registrou crescimento de 4,7%

em 2020, segundo dados da
Euromonitor, apesar do período pandêmico. No Brasil, dados
da Abihpec registraram crescimento de 5,8%. Segundo Marcelino,o auxílio emergencial
que serviria para ajudar empreendedores não atingiu a todos. Ele afirma que cerca de
65% dos profissionais do setor
solicitaram o auxílio emergencial, mas somente 36% rece-

beram. “Os estabelecimentos
de beleza enfrentaram dificuldades. Muitos profissionais se
reinventaram e tiveram que
negociar dívidas, aluguel e demais despesas. Quem não tinha
reserva fechou as portas, uma
média de 5% das empresas.
Mas o impacto reflete ainda
na contratação, pois os salões
ainda não recuperam sua equipe na retomada”. (Sabrina Vilela, especial para O Hoje)
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Abandono escolar é maior
entre alunos com deﬁciência
País aponta falta de
profissionais de
apoio ou preparo
para receber esses
estudantes nas
escolas, além do
déficit de
acessibilidade
Daniell Alves
Mesmo em uma escola direcionada para pessoa com deficiências em Goiânia, o estudante Bruno Glória, 23, ficou
fora da sala de aula por cerca
de dois anos.
Maria Creonice Pereira, 57,
mãe de Bruno, conta que o
principal fator para a saída do
filho da escola foi o medo da
contaminação. Apesar do retorno quase integral das escolas,
Bruno reduziu a frequência no
colégio, já que a imunidade
dele costuma cair com facilidade. Além da escola, ele voltou
a frequentar a fisioterapia, mas
ainda em menor frequência.
“Não vamos todos os dias
porque está voltando aos poucos, mas durante a pandemia
o receio de não voltar ao estudos foi enorme porque ele foi
perdendo alguns desenvolvimentos”, aponta a mãe.

Dificuldade

Pessoas com deficiência
foram mais suscetíveis de
abandono escolar no retorno
às escolas, considerando o
contexto da pandemia da Covid-19. É o que aponta o estudo Educação Não Presencial na Perspectiva dos Estudantes e suas Famílias, feito
em diferentes momentos da
pandemia pelo DataFolha.
Considerando as escolas
reabertas no fim do ano passado, 21% dos estudantes
com deficiências não estavam frequentando as aulas
presenciais no país. Entre
os sem deficiências, o percentual cai para 12%.
Além disso, os dados recolhidos indicam que 28% dos
pais ou responsáveis desses
alunos tinham receio da desistência. O percentual entre os
demais estudantes era de 19%.

Queda em Goiás

Em Goiás, dados da Secretaria de Educação (Seduc) mostram que a evasão escolar reduziu 50% em 2020. O quantitativo de estudantes que deixaram as salas de aula neste
ano foi de 8,6%, o que equivale
a 35.000 alunos. Por outro lado,
em 2019, o número de evadidos foi de 16,4% que corresponde a 68.000 alunos.
Mesmo com o avanço na
redução dos abandonos, ainda
é necessário monitorar esses
resultados, alerta a Superintendente de Educação do Estado. “Nós continuamos monitorando estes resultados e é possível vislumbrar os dados e
confirmar que os alunos estão
ficando na rede estadual de
ensino, participando das aulas.
É preciso continuar sempre a
realização da busca ativa, do
reforço, acompanhando o estudo para que o aluno sinta
que é importante para a rede
de educação, porque um aluno
que abandona a sala de aula é
um aluno que tem déficit de
aprendizagem”, explica.
Além de benefícios como o
Passe Livre Estudantil, uma das
formas de incentivar os alunos
a permanecerem nos estudos

Em recorte feito pela
pesquisa, 21% dos
estudantes com
deﬁciências não
estavam
frequentando as
aulas presenciais

a família para entender o que
está acontecendo. Goiás tem
1.008 escolas e colégios estaduais e atende 512.000 estudantes. Um novo estudo com
os resultados do último ano
será divulgado em Abril ou
Maio deste ano, de acordo
com a Secretaria”, finaliza.

Desinteresse ou
necessidade de trabalhar

é por meio do programa Bolsa
Estudo do governo de Goiás,
que oferece ao aluno com frequência igual ou superior a
75% o recebimento de um valor
de R$ 100,00 mensalmente. O
programa, criado pela Lei
21.162, deve beneficiar 218 mil
estudantes. O benefício será
pago até 2023, com 10 parcelas
por ano, de Fevereiro a Junho
e de Agosto a Dezembro.
A superintendente ressaltou que outra forma de combater a evasão escolar é por
meio da busca ativa, que realiza o monitoramento dos alunos. “A Seduc acompanha os
alunos e após três ou quatro
faltas entra em contato com

O estudo do DataFolha foi
feito com pais e responsáveis
por crianças e adolescentes da
rede pública, a pedido do Itaú
Social, Fundação Lemann e
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Também
teve apoio do Instituto Rodrigo
Mendes (IRM).
De acordo com a coordenadora de advocacy do IRM,
Luiza Corrêa, os pais de alunos
sem deficiência apontaram motivos como necessidade de trabalhar ou desinteresse. Já nos
casos dos estudantes com deficiência, os motivos eram a
falta de profissionais de apoio
ou preparo para receber esses
estudantes nas escolas.
Entre os motivos mais relatados pelos alunos está o
fato de que a criança ou seus
familiares fazem parte do gru-

po de risco (64%) e a falta de
profissionais de apoio necessários (20%) foram os motivos
mais relatados por alunos com
deficiência.

Falta de acessibilidade

Somado a isso, a pesquisa
revela que 13% dos alunos não
tiveram nenhuma aula com recursos de acessibilidade e 29%
deles “raramente ou nunca”
receberam materiais pedagógicos. Outros “59% não tinham
acesso ao AEE, o atendimento
educacional especializado”, destaca Luiza. Esse atendimento
deve ser realizado no contraturno escolar.
“A gente precisa falar com
bastante intensidade sobre recomposição da aprendizagem.
Como muitos estudantes durante a pandemia não tiveram
acesso, às vezes, até mesmo à
aula, porque a aula não tinha
acessibilidade, para ele [o aluno
com deficiência] houve uma
interrupção bem séria do processo de aprendizagem. A gente
precisa criar estratégias para
desenvolver um diagnóstico e
depois a recomposição da
aprendizagem desses estudantes”, avalia a coordenadora.
(Especial para O Hoje)

PROGRAMA

Divulgado ICMS Ecológico para o ano de 2023
A Secretaria de Meio Ambiente de Desenvolvimento
Sustentável (Semad) divulgou
nesta quarta-feira (15), o resultado final dos recursos administrativos interpostos pelos municípios questionando
a distribuição do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) Ecológico para recebimento no
exercício de 2023. Entretanto,
as cidades que tiveram incrementos, passaram de 184
para 220, em comparação
com a divulgação de 2021.
Os municípios que não atingirem a pontuação para enquadramento nos índices desejados terão perdas de recursos. O programa do governo
estadual garante aos municípios participantes o acesso a
um maior percentual do ICMS,
desde que os gestores públicos
municipais cumpram os critérios ambientais estabelecidos

Reprodução

Os municípios que não atingirem a pontuação para enquadramento nos índices desejados terão perdas
pela legislação estadual.

Recurso

O advogado tributarista
André Abrão, explica que não

cabe mais recurso administrativo. “O resultado publicado traz os índices conquistados individualmente pelos
municípios. A pontuação leva

em conta critérios de adequação ambiental estabelecidos em lei, como implantação de aterro sanitário, preservação de mananciais, den-

tre outras”, afirma.
“O ICMS Ecológico compõe
o Índice de Participação dos
Municípios (IPM), que é aplicado na distribuição do bolão
semanal constitucional de
ICMS no Estado de Goiás e o
repasse a mais faz toda diferença para a composição do
orçamento das prefeituras”,
pontua Abrão.
De acordo com o advogado,
os municípios que se sentirem
lesados pela Semad devem
recorrer ao Judiciário para
afastar a aplicação de Instruções Normativas que os impediram de alcançar a categoria máxima. “Esse resultado
é referente ao exercício de
2023, mas quem discordar da
divisão feita pelo governo do
Estado deve recorrer judicialmente, o quanto antes, para
garantir esse direito”, acrescenta. (Ítallo Antkiewicz, especial para O Hoje)
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Segundo o ministro ucraniano Alexei Reznikov, o retorno da Crimeia é um objetivo estratégico de Kyiv: “Libertaremos todos os nossos territórios, tudo, inclusive a Crimeia”

Ucrânia quer Crimeia de volta
Estados Unidos ajudarão país a devolver territórios ocupados pela Rússia, disse ministro da Defesa
Novas armas dos Estados
Unidos ajudarão o exército
ucraniano a devolver todos
os territórios ocupados pela
Rússia, incluindo Donbass e
Crimeia, disse o ministro da
Defesa ucraniano, Oleksiy
Reznikov, em entrevista à
emissora de televisão americana CNN na quinta-feira, 16
de junho.
“Libertaremos todos os
nossos territórios, tudo, inclusive a Crimeia. A Crimeia
é um objetivo estratégico de

Kyiv, porque é território ucraniano”, enfatizou Reznikov.
O ministro observou que
na primeira etapa é necessário estabilizar a situação
para evitar mais perdas nas
batalhas com os russos. Outros planos são levar as tropas russas de volta às posições que ocupavam antes da
invasão da Ucrânia em 24 de
fevereiro.
Na terceira etapa, a Ucrânia discutirá com os parceiros
como ocorrerá a libertação

de territórios, incluindo a Crimeia, explicou Reznikov.
Questionado se a tentativa
da Ucrânia de recuperar militarmente o controle da Crimeia levaria a provocar a Rússia, que considera a região
seu território, Reznikov respondeu: “Não importa. Porque
eles (os russos. - Ed. ) verão
isso em Kherson, eles verão
em Zaporozhye, eles verão
em Mariupol. Estas são terras
ucranianas e também a Crimeia, não importa o quê.”

Mais cedo, o presidente
ucraniano Volodymyr Zelensky disse que Kiev devolveria
a Crimeia por meio da diplomacia quando a guerra terminasse. Então Moscou, disse
ele, terá que pagar indenizações a Kyiv e participar da
restauração da Ucrânia. Zelensky estimou o dano à economia e infraestrutura ucraniana em US$ 600 bilhões.
No dia anterior, o majorgeneral das Forças Armadas
da Ucrânia, Dmitry Marchen-

ko, disse que a ponte da Criméia se tornará o alvo número um para os militares
ucranianos quando receberem armas ocidentais de longo alcance. Ele observou que
o exército russo está reunindo reservas militares através
desta ponte.
Segundo Marchenko, as
Forças Armadas da Ucrânia
poderão lançar uma contraofensiva no final do verão
para recapturar as regiões
ocupadas pela Rússia.

PETER’S PENCE

Vaticano divulga
usos de fundo do
papa Francisco de
46,9 milhões de euros

Supermercado localizado dentro de um shopping danificado por um ataque russo com míssil em Kharkiv

Reino Unido impõe sanções por
“tratamento bárbaro de crianças”
O Reino Unido disse nesta
quinta-feira (16) que sancionou a comissária russa para
os Direitos da Criança, Maria
Lvova-Belova, pela “transferência forçada e adoção de
crianças ucranianas”, como
parte de uma nova onda de
sanções contra a Rússia devido à crise ucraniana.
“Temos como alvo os facilitadores e perpetradores da
guerra do [presidente russo
Vladimir] Putin que trouxe sofrimento incalculável à Ucrânia, incluindo a transferência
forçada e a adoção de crianças”,

disse a secretária de Relações
Exteriores do Reino Unido, Liz
Truss, em comunicado.
O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusou a
Rússia de seguir uma “política
criminosa de deportar nosso
povo” para áreas principalmente remotas da Rússia.
Durante um discurso em
1º de junho, Zelensky disse
que mais de 200 mil crianças
foram deportadas até agora.
O Reino Unido disse que a
última rodada de sanções também incluiu o patriarca Cirilo
I, chefe da Igreja Ortodoxa

Russa, devido ao seu apoio e
endosso à guerra na Ucrânia.
Nas últimas semanas, ele
tem sido uma da maiores vozes públicas de apoio à “campanha militar” da Rússia na
Ucrânia, pedindo a todos os
fiéis que se unam no combate
aos “inimigos externos e internos” de Moscou.
Em fevereiro, já com a
guerra em curso, afirmou perante os fiéis que em curso
estava uma luta contra as
“forças do mal”, que se opõem
à “histórica unidade” entre
Rússia e Ucrânia”.

ou PFAS, é usada há décadas
em produtos domésticos,
como panelas antiaderentes,
tecidos resistentes a manchas
e líquidos e em espumas de
combate a incêndios e produtos industriais.
Cientistas relacionaram alguns PFAS ao câncer, danos
no fígado, peso baixo no nascimento e outros problemas
de saúde. Mas os produtos

químicos que não se decompõem facilmente ainda não
são regulamentados.
A agência deve emitir uma
proposta de regras nos próximos meses para regulamentar
os PFAS. Até as regras entrarem em vigor, os avisos têm o
objetivo de fornecer informações a estados, tribos e sistemas hídricos para lidar com
a contaminação dos PFAS.

O Vaticano, em uma
aparente tentativa de aumentar a confiança dos
fiéis em como suas contribuições de caridade ao
papa Francisco são usadas, divulgou nesta quinta-feira (16) a primeira
divulgação detalhada de
seu principal fundo.
O fundo Peter’s Pence,
cujo objetivo é ajudar o
papa a administrar a
Igreja, é constituído por
uma arrecadação feita
em dioceses católicas romanas ao redor do mundo uma vez por ano, contribuições individuais e
heranças e legados.
De acordo com o balanço para 2021, as contribuições foram de 46,9
milhões de euros. Em comparação com os números
divulgados anteriormente,
a arrecadação caiu 15%
em relação a 2020, que
por sua vez recuou 18%
ante 2019. Entre 2015 e
2019, a redução foi de 23%.
O ministro da Economia do Vaticano, padre
Antonio Guerrero, disse
que a queda em 2020-2021
se deveu, pelo menos em
parte, à pandemia de Covid-19, quando muitas
igrejas foram fechadas.

Muitos católicos dizem
que pararam de contribuir por causa dos escândalos financeiros do Vaticano, como o que envolveu a compra de um prédio em Londres. Esse investimento está no centro
de um julgamento de corrupção em andamento.
Quando o Vaticano divulgou alguns de seus números gerais em 2020, os
mais detalhados de todos
os tempos, Guerrero disse
que as finanças do Vaticano tinham que ser uma
“casa de vidro”, acrescentando que os fiéis têm o
“direito de saber como
usamos os recursos”. Os
desembolsos do fundo totalizaram 65,3 milhões de
euros, deixando um déficit
de 18,4 milhões de euros
que foi coberto por outras
receitas do Vaticano.
Significativamente, a
divulgação pela primeira
vez detalhou como o dinheiro foi gasto. Cerca de
55,5 milhões de euros foram usados para ajudar
a custear os custos dos
departamentos do Vaticano, suas embaixadas
em todo o mundo, sua estrutura de comunicação
e ajudar as igrejas locais.

EXPRESSA
A Agência de Proteção Ambiental dos EUA emitiu novos
alertas para poluentes sintéticos em água potável, conhecidos como “produtos químicos eternos”, dizendo que as
toxinas podem ser prejudiciais
mesmo em níveis tão baixos
que não são detectáveis.
A família dos químicos tóxicos conhecidos como substâncias per e polifluoroalquil,

Papa Francisco pediu aumento da transparência sobre gastos
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OO gigante
em
Goiânia
gigante em Goiânia
Inspirado nos shows dos cassinos de Las Vegas, Marcos Frota apresenta
o 'Mirage Circus', com atrações que cativam os amantes da arte circense
Elysia Cardoso
O circo é um lugar mágico, que
nos remete a vivências e sensações
incríveis, nos fazendo viajar na beleza
das cores, na alegria dos palhaços e
nas acrobacias e aventuras dos trapezistas. Além de ser uma das principais fontes de diversão e entretenimento no país, a arte circense além
de vislumbrar os olhos é vista também,
também como uma forma de manifestação cultural.
A boa notícia para os goianos é
que o Mirage Circus, que tem como
anfitrião o ator Marcos Frota chega a
Capital com tamanha estrutura, dedicação e amor. Com cerca de 800 toneladas de equipamentos, som, luz e o
enorme painel de LED compatíveis
com os grandes festivais de músicas
no Brasil, o Gigante Brasileiro, como
é conhecido, traz uma estrutura jamais
vista e promete fomentar ainda mais
o turismo da cidade.
Em entrevista ao Essência, Marcos
Frota conta sobre a alegria de receber
novamente o público e reacender a
chama da arte circense após o período
de pausa que o mundo sofreu após a
Covid-19. “Tem muita criança, muitos
pais e mães que precisam levar os filhos para fora de casa, e um desses
lugares é de fato o circo. Estamos em
uma temporada muito especial aqui
em Goiânia, é uma celebração!”, comemora Marcos.

Estrutura e atrações

Para proporcionar uma experiência
incrível, a estrutura conta com várias
opções na praça de alimentação, ambiente acessível e climatizado.O horário de funcionamento é de terça a
domingo a partir das 20h30 e sábado,

domingo e feriados às 16h, 18h e
20h30. Para ter uma dimensão do
local, a lona do circo é pioneira, segundo a organização, e é fabricada
nos Estados Unidos.
O Gigante Brasileiro traz uma programação diversificada com artistas
nacionais e internacionais nas apresentações de malabarismo, trapézio,
mágica e o motocross Freestyle,
com incríveis saltos de 10 m de altura e o famoso
globo da morte.
Além disso, os espetáculos contam
ainda com diversas apresentações
dos palhaços, que
contagiam o público com muitas
risadas.

Neste contexto, é possível entender
que a relação que existe entre o público e o artista de circo é mais do
que um grande espetáculo. Ao mesmo
tempo que encanta multidões, opções
de lazer como o Mirage Circus, também se tornam um espaço de comunhão principalmente entre as famílias
que irão, de geração em geração, re-

Patrimônio
afetivo

Durante coletiva de imprensa
realizada em Goiânia, Frota destacou
a sua vontade de
reforçar a cidade como a ‘Capital do
Circo’. Além disso, o artista citou a
importância do reconhecimento do
circo como arte fundamental para o
desenvolvimento e identidade local.
Ao contrário de outras formas de
arte, o circo clássico existe na maioria
dos países sem subsídio público. Está
lá, como sempre foi. Isso porque agrada a sua audiência e responde aos
seus gostos em mudança, perenemente
em renovação. O show é adequado
para todas as idades, sexos, crenças e
todas as esferas da vida.

passar e reviver o amor pela arte circense. (Especial para O Hoje)
SERVIÇO
Mirage Circus - Goiânia
Quando: de Terça a sexta, às 20h30 e
sábados, domingo e feriados às 16h,
18h e 20h30
Onde: Avenida Dep. Jamel Cecílio, Nº
3.300, Setor Jardim Goiás - Goiânia
Ingressos: pelo site:
(wwww.miragecircus.com.br) ou
ainda pela bilheteria física no
próprio circo.

Com cerca de 800
toneladas de
equipamentos,
lona do circo é
pioneira, segundo
a organização, e é
fabricada nos
Estados Unidos
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Literatura
policial brasileira
Com planos de seguir em turnê, Fidelis Falante volta
aos palcos em show solo de stand up comedy

Onde tá o
pobre, tá o
‘pobrema’
Com o sucesso dos ingressos da 1ª
sessão que foram vendidos em 24h, o
comediante Fidelis Falante abre mais um
horário às 20h para atender demanda
Lanna Oliveira
Levar alegria para o público define a carreira do
comediante e influenciador
digital Fidelis Falante. Seja
com seus vídeos onde relata
a diferença do rico e do pobre, seja em seus Storys no
qual mostra seu dia a dia
com bom humor, ele arranca risadas. Agora o artista dá continuidade ao
seu projeto de Stand Up Comedy, mas desta vez em
um projeto solo. Será no
palco do Teatro PUC, no domingo (19), às 18h e 20h
(sessão extra), que ele apresenta histórias inéditas. O
show ‘Onde tá o pobre tá o
pobrema’, produzido pela
Cultura do Riso, promete.
Com vídeos no YouTube, no Instagram e alguns
shows antes da pandemia,
Fidelis Falante tem construído sua carreira no humor com carisma. Com a
pandemia ele investiu em
vídeos curtos para suas redes sociais e tem colhido
resultados positivos. Mas
como falar das diferenças
do rico e do pobre, sobre
ser goiano e sua convivência com outros artistas
pode ser engraçado? Sim,
é engraçado e Fidelis pode
provar. Entre seus quadros
de maior sucesso estão
‘Gardenas Bar’ e o ‘Perguntas e Respostas’ com a
sua mãe, estes geraram
grande repercussão.
Com personagens ou de
cara limpa, acompanhado
ou não, os seus vídeos são
reflexos das suas observações, de como ele imagina
a vida e de suas próprias
experiências. E por falar
em experiências, não se
engane ele também já passou por diversas situações
engraçadas de pobre. “Nossa senhora, já peguei o ônibus errado com a última
passagem que tinha. Já deixei de pagar conta pra po-

der ir pra um barzinho”.
Essas são só algumas situações engraçadas que
ele já viveu e não tem vergonha nenhuma de falar.
“Eu observo, imagino,
falo sobre, se acho engraçado decido fazer. Graças
a Deus tem dado certo”, diz
Fidelis sobre seu processo
criativo. Além dos vídeos,
seus bordões também fazem muito sucesso, um dos
mais reproduzidos é ‘onde
tá o pobre, tá o pobrema’.
“Um dia fui pra praia e estava previsto sol, quando
eu cheguei caiu uma chuva.
Aí eu falei no Instagram a
frase e a galera começou a
postar e me marcar. Quando eu vi, todo mundo que
me via gritava ‘onde tá o
pobre”, relembra.
Sua maior inspiração é
a vida, as pessoas, seus amigos, estes que ele revela fazerem mais bagunça fora
das câmeras. Assim, ele tem
alegrado os dias das pessoas
com seus vídeos e mostrado
que a simplicidade tem seu
valor em qualquer lugar ou
situação. E ainda tem muita
coisa nova por vir. “Ainda
não posso contar, mas uma
delas que posso adiantar é
a estreia do meu show solo
no começo do ano que vem
em Goiânia. Estou feliz demais e bem ansioso para
chegar logo”, finaliza. (Especial para O Hoje)
Serviço
‘Onde tá o pobre tá o
pobrema’ com Fidelis
Falante
Quando: Domingo (19)
Onde: Av. Fued José
Sebba, S/N, Setor Jardim
Goiás – Goiânia
Horário: 18h e 20h
Ingressos:
ingressodigital.com e
Leitura Goiânia Shopping
Informações:
@culturadoriso,
culturadoriso.com e (62)
99311-9322

Com vasta experiência como jornalista, Luís Alves Lomanth
chega para lançar seu 7º livro
Uma mala com
500 mil dólares, um
casal de detetives, um
ex-fuzileiro naval e
um sequestro. São estes
os pilares iniciais do
novo livro de Luís Alves
Lomanth, ‘A Ilha do
Medo’. Salpicado com todas as características esperadas de um romance
policial, o autor - que também é jornalista - manipula
com destreza suas experiências profissionais, unindo o
real com a criação literária e
trazendo uma potência ainda
maior para a história.
De forma quase palpável,
a obra consegue traduzir de
maneira eficaz diversos gargalos da sociedade brasileira.
Em um ambiente que traduz
a complexidade da estrutura
policial carioca – mesclado
com corrupção e impunidade
-, somos transportados até a
Ilha do Medo, região do litoral
baiano que dá título ao livro.
Repleto de brasilidades, ‘A
Ilha do Medo’ investiga a psique humana, deixando o leitor com dúvidas e suposições
de quem é, realmente, o responsável por tudo. Embora
mostre o lado sórdido das relações, especialmente as que
envolvem dinheiro e poder,
ao expor esses dilemas o escritor oferece também um
vislumbre de esperança –
mesmo que você fique com

a adrenalina em alta até revelar quem é o culpado.

O autor

u m
friozinho na espinha ao longo da leitura.
“ – Meu Deus, até que ponto chegou a Polícia carioca...
Pessoas designadas para desarticular o crime organizado
acabam migrando para ele.
Não há mais amor à pátria e,
sim, ao dinheiro! Mas saibam
que ainda há policiais honestos e dispostos a esfacelar o
banditismo que assola o Rio.”
(A Ilha do Medo, p. 345)
Ao juntar reflexões sociais
com cenas de ação e suspense,
o autor faz com que os personagens de A Ilha do Medo
prendem a atenção e obrigam
o leitor a embarcar na trama
como um dos investigadores.
Do princípio ao fim, a trama
conta com plot twists surpreendentes que vão manter

Luís Alves Lomanth nasceu em Salvador, Bahia, em
1954. Morador do Rio de Janeiro, é jornalista e autor
de romances do gênero
policial. ‘A Ilha do Medo’
é o sétimo livro que publica. Boa parte do que
é contado em seus livros é inspirado no
que conheceu quando
era repórter de jornais impressos e, depois, chefe de jornalismo
da TV Globo. O romance ‘Apenas uma Razão para Matar’,
por exemplo, surgiu após a
cobertura jornalística que fizera no norte Fluminense,
quando a polícia demorou a
prender dois jovens necrófilos
que aterrorizavam uma pequena e pacata cidade.
Em 1999, Lomanth mostrou ser um grande escritor
do gênero ao nos brindar
com o não menos assustador
romance ‘A Morte Usa Batom’,
obra que alcançou sucesso
de público e da crítica. Atualmente, Lomanth é diretor de
jornalismo do jornal impresso
‘Ilha Repórter’, na Ilha do Governador, Rio de Janeiro, e
também fundador e coordenador da TV Literária, um
canal exclusivo para escritores do Brasil.

Apaixonado por
Literatura, Luís
Alves Lomanth
continua
sedento pela
criação literária

RESUMO De NOVelaS
t
Chamas da Vida
Vilma descobre que arlete
colocou aparelho de escuta
na fábrica. Diego aparece no
ferro-velho para sugerir parceria com a gangue para acabar com antônio. Diego fala
para manu que vai ajudar a
vingar a morte de seu pai.
marreta fala para manu não
cair no papo dele, mas manu
aceita. Carolina fala para Vilma
que sabe que foi ela quem
matou o adeilson. Vilma fala
para arlete que pagou adeilson para proteger o Walter.

amanhã é para sempre
adriano diz a Vladimir que
Priscila é igual a todos os elizaldes e está sendo enganado
por ela. Chelsie mostra a Érika
uma foto de Fernanda e Franco juntos. artêmio diz a Bárbara que assim que lhe entregar o documento em que
Gonçalo lhe cede sua fortuna,
devolverá liliana elizalde para
que faça o que quiser com
ela. liliana, se referindo a artêmio, diz a eduardo que vai
viajar com seu pai. Surpreso,
ele pede que deixe com ele.

além da ilusão
isadora se recusa a casar
com Joaquim. letícia abraça
lorenzo, que fica desconcertado. Filipa alerta Silvana sobre seus sentimentos por Bento. adélia encomenda um vestido com isadora e emília conta para Joaquim. Úrsula prepara um chá para eugênio,
que toma com Violeta. adélia
descobre sobre a má reputação de isadora e cancela sua
encomenda. Joaquim defende
isadora das humilhações. Violeta e eugênio ficam juntos.

Poliana moça
Song e Helena zombam de
lorena por gostar de insetos
e dão apelido para a garota;
chateada lorena deseja colocar um ponto final em sua coleção de bichos. Pinóquio debocha do disfarce de roger e
o vilão coloca eucleto entre a
vida e a morte. Poliana recebe
bilhete de Éric sobre convite
ao clube e ela responde. Nanci
fica chateada ao lembrar do
namoro com Waldisney. Otto
vai até a casa da mãe e leva a
Tânia, sua namorada.

Pantanal
Trindade aconselha José
lucas a não olhar mais para
Juma. Jove diz ao pai que ainda não se deitou com Juma.
José leôncio aconselha Juma
a não deixar que o medo
atrapalhe o amor que sente
por Jove. maria Bruaca deixa
o quarto de Tenório e se deita
na cama de alcides. Guta tenta reconquistar Tadeu. Juma
concorda em se casar com
Jove. Jove viaja com José
leôncio para conhecer as fazendas.
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AGENDA CulTural
t
Festival de bonecos
a programação da sexta
edição do Festival do Boneco
oferece, em duas semanas,
circulação de peças, formação
de público e profissionalização de novos bonequeiros.
a programação deste evento,
que segue até o dia 30 de junho, reserva apresentações
de grupos de várias regiões
do País, exposição de bonecos de grupos goianos, além
de oficinas de construção de
bonecos e lives sobre o processo de criação. Nesta sexta-feira (17) é a vez do segundo episódio do espetáculo ‘Barbas’ da Cia de Teatro
Nu escuro/GO, às 19h, às 20h
do ‘um príncipe chamado
exupéry’ da Cia mútua Teatro
de animação/SC e após o espetáculo: live com Cia mútua
Teatro de animação. a programação é gratuita. Quando:
Sexta-feira (17). Onde: youtube.com/festivaldoboneco.
Horário: 19h e 20h.
Cavalhadas em Palmeiras
Depois de dois anos de
suspensão devido à pandemia de Covid-19, as Cavalhadas de Palmeiras de
Goiás voltam a acontecer
nesta sexta-feira (17), sábado (18) e domingo (19). as
cores vermelhas e azuis circulam no município a partir
das 17h, com um desfile

Cantor sertanejo Lucas Lucco se apresenta nesta sexta-feira
(17) nas Cavalhadas de Palmeiras de Goiás

diversidade musical
Nesta sexta-feira (17), as
bandas loopCross e ZebraZ
são as atrações do lowbrow
lab arte & Boteco. Dua lipa,
amy Winehouse, rihanna,
adele, Bruno mars, lady
Gaga, Jorge Ben Jor, Gilberto
Gil, Tim maia e Gonzaguinha
são alguns dos nomes que
compõem o setlist dos shows,
que começam às 21h. além
de um repertório recheado
de músicas atuais, que tam-

bém passa por nomes como
Jessie J, Scorpions e maroon
5, o grupo se destaca pelos
medleys realizados e seu
show energizante. Quando:
Sexta-feira (17). Onde: rua
115, Nº 1684, Setor Sul – Goiânia. Horário: 21h.
arraiá da azzure
Nesta sexta-feira (17),
após o feriado, tem o arraiá
da azzure, e quem faz a alegria da galera é a dupla Vitor
& luan, donos de sucessos
como ‘eu e eu’, ‘localiza aí’,
as duas canções com participação da dupla de sucesso
Henrique e Juliano. ainda
na mesma noite, o cantor
lorenzzo anima a galera.
Durante a noite os DJs Noobreak e andré melo agitam
a galera com sucessos do

Feira gaúcha
Quem gosta de um bom
churrasco, chimarrão, cucas,
queijos, salames e vestuário
do Sul não pode perder a
15ª edição da Feira Gaúcha
Fenasul – Goiânia 2022. O
evento, que reúne diferentes
atrações da cultura gaúcha,
é realizado até o dia 26 de
junho no Ginásio Goiânia
arena. O ingresso é r$ 10 e
pode ser comprado na porta
do evento. Quando: até 26
de junho. Onde: av. Fued
José Sebba, S/N, Setor Jardim
Goiás – Goiânia. Horário:
16h às 22h.
Contação de histórias
em parceria com o Flamboyant Shopping, a Pomar
livraria realiza uma série de
atividades no piso 3 do mall,
que buscam criar memórias
que desenvolvam e reforcem o gosto pela cultura e
pelo aprender brincando.
Nesta sexta-feira (17) a contação de histórias é com
ludmila marques, com sessões às 14h, 15h, 16h, 17h,
18h e 19h. Quando: Sextafeira (17). Onde: av. Dep. Jamel Cecílio, Nº 3300, Setor
Jardim Goiás – Goiânia. Horário: 14h às 19h.

Metrô do DF ganha mosaicos
A capital federal não seria
a mesma sem a fauna e a
flora características do cerrado, além de seus candangos
- nome dado aos primeiros
moradores da região, responsáveis pela construção da cidade. Para celebrar os elementos que compõem Brasília, a artista plástica Cida Carvalho, em parceria com a
Companhia do Metropolitano
do Distrito Federal (MetrôDF), inaugurou o projeto Arte
nos Trilhos, composto por
três painéis de mosaicos que
ficarão expostos em estações
do metrô de Brasília.
Os painéis ficarão instalados permanentemente nas
estações, mas, durante 30
dias, serão realizadas visitas
guiadas de escolas e grupos.
O maior deles, com 18 metros quadrados, ficará na es-

Marcelo Camargo/ABr

Painéis ficarão instalados permanentemente nas estações. Por
30 dias serão realizadas visitas guiadas de escolas e grupos
tação central, no Eixo Monumental. Os outros dois
painéis - um de 12 m² e outro
de 8 m² - estão instalados
nas estações das quadras
106 sul e 112 sul.
De acordo com o Governo
do Distrito Federal, cerca de

130 mil pessoas transitam
pelas estações onde as obras
foram instaladas. “Não é
uma ideia nova, mas Brasília
é uma cidade muito contemporânea e eclética. Merece
e aceita muito bem obras
artísticas. Nosso objetivo é

presentear Brasília e seus
habitantes nos seus 62 anos
com arte e cultura”, disse
Cida Carvalho, ontem (15),
durante o evento de lançamento das obras.
Para o presidente do Metrô-DF, Handerson Cabral,
além do aspecto cultural, as
obras adicionam valor social
à rotina do brasiliense e dos
turistas. “O Metrô tem reforçado a cada dia seus laços
com a cultura e a arte, abrindo as estações para receber
os projetos de vários artistas. Em especial, estamos
orgulhosos de fazer parte
do projeto Arte nos Trilhos,
por meio do trabalho primoroso de Cida Carvalho,
que tem uma interface importante com a educação e
a inclusão de mulheres com
deficiência”.

simaria expõe pela 1ª vez
detalhes da separação com
Vicente escrig: 'não tinha
um parceiro'
Simaria falou pela primeira
vez sobre os motivos que levaram ao término da relação
de 14 anos com o empresário
Vicente escrig. em entrevista
ao jornal leo Dias, a cantora,

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
É um dia em que você tem
muita energia e está conseguindo
organizar as bagunças, seus pensamentos, suas tarefas e seus
passeios. Você organiza tudo com
tranquilidade, porque a sua energia traz atitude e liderança, sem
se sobrepor a ninguém. a energia
desta sexta te traz motivação.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
Dia de realizar o que deseja.
a autoestima está elevada, assim
como a autoconfiança está em
dia. em alguns momentos, você
pode se fechar um pouco em seu
mundo, organizando questões de
trabalho e estudos. Dessa forma,
você consegue se organizar.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
Hoje você está aberto às situações. Procure manter essa
criança interior viva, pois assim
tudo o que acontecer ganhará
outra cor. É como se você estivesse
em um estado mais puro e espiritual. Quem não está nessa vibração pode ir pelo caminho do
abatimento psíquico e da carência.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
Dia de ficar tranquilo. Você se
sentirá grato por tudo o que acontecer no seu dia e a sorte estará
ao seu lado. Há uma proteção e
uma sorte rondando. Nada vai
de ruim vai te acontecer. Você
pode estar bem conectado com
a família ou com pessoas em
quem você confia bastante.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
Tome cuidado com as pessoas
invejosas que ficam influenciando
negativamente suas decisões, criticando sua vida e tudo o que
você está fazendo. isso pode te
deixar bem para baixo. No geral,
é um dia no qual, se você conseguir se desvencilhar dessas pessoas, vai avançar com muita autoestima e autoconfiança.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
Cuidado com o baixo astral.
Hoje você pode se sentir sozinho
e pensar em coisas ruins. É importante ficar alerta com o passado, caso você perceba que algo
está vindo na sua direção. Saia
dessa onda energética negativa.
No geral, quanto mais você mantiver a sua mente clara, melhor.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
evite excessos, descanse e cuide da saúde. O nível de energia
está muito alto e é necessário
dar uma descarregada. Quem
está viajando ou tem a possibilidade de estar em casa descansando, faça isso. É necessário recarregar a energia e repensar planos e objetivos para o futuro.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
É um dia bem tranquilo e, naturalmente, você tem bons encontros e conversas. a família
está potencializada. Tome cuidado
com o tédio e com a estagnação,
principalmente se for para ficar
sem fazer nada, descansando muito. Cuidado também ao negligenciar tarefas e situações.

9

CELEBRIDADES
Thiaguinho e namorada,
Carol Peixinho, recebem famosos em gravação de dVd
Thiaguinho recebeu os
pais, a irmã e a namorada,
Carol Peixinho, ao festejar 20
anos de carreira com um show
no teatro Bradesco, em São
Paulo. além da família, o cantor que gravou um novo DVD,
'meu Nome é Thiago andré',
foi prestigiado por um time
de famosos, incluindo o casal
Kaká e Carol Dias, que no começo da semana foi à festa
de 40 anos da cantora sertaneja Simaria. Para a noite de
gala, Thiaguinho apostou em
um smoking, enquanto sua
namorada, com quem se relaciona há quase um ano, não
dispensou um vestido preto
com decote e fenda. (Guilherme Guidorizzi, Purepeople)

15

HORÓSCOPO
t
funk e do eletrônico. Quando: Sexta-feira (17). Onde:
av. 136, Nº 222, Setor marista – Goiânia. Horário: 22h.

rumo ao Parque de exposições agropecuário, com saída da Praça São Sebastião.
O show musical fica por conta do cantor lucas lucco e
DJs. Quando: Sexta-feira (17).
Onde: Parque de exposições
agropecuário – Palmeiras
de Goiás. Horário: 17h.

n

no papel em outra ocasião,
quando a cantora estava grávida do segundo filho e foi
acometida pela tuberculose
pela primeira vez. "eu não tinha um parceiro dentro de
casa. Na hora que eu mais
precisei. Sem futuro", reclamou, aos risos. (matheus
Queiroz, Purepeople)

Jogador comprometido da seleção
engravida DJ. Saiba os detalhes
Polêmica no mundo
dos atletas. O jogador da
seleção brasileira Antony
Matheus namorou, enquanto ainda estava casado, com a DJ Gabi Cavallin. Segundo a própria
DJ, a traição era de conhecimento da esposa do
atleta, Rosilenny Batista,
com quem ele estava casado há cinco anos e tinha um filho de três. Em
que disparou críticas severas
à irmã, Simone, acusou o exmarido de não ajudá-la nas
tarefas. "Perdi a admiração",

conversa com o colunista
Leo Dias, do Metrópoles,
Gabi disse que a traição
só existiu porque Rosilenny não aceitava o fim
do casamento. A relação
entre a DJ e Antony ainda rendeu frutos ao casal. Também para Leo
Dias, Gabi informou que
está grávida de 11 semanas. (Nathalia Duarte,
Purepeople)
diz a sertaneja. O término
anunciado em 2021 foi definitivo, mas Simaria e Vicente
já haviam se separado até

morre maria Lúcia dahl,
atriz de dancin’ days e anos
dourados, aos 80 anos
morreu na noite da última
quarta-feira, 15 de junho, aos
80 anos, a atriz maria lúcia
Dahl. ela estava internada em
um hospital particular no rio
de Janeiro. a informação noticiada pelo jornal extra foi divulgada pela direção do retiro
dos artistas, onde a artista viveu nos últimos meses. a causa
da morte não foi revelada. Na
TV, maria lúcia trabalhou em
diversas produções como 'Dancin’ Days' (1978), 'anos Dourados' (1986), 'anos rebeldes'
(1992), entre outras. a artista
também fez diversos papéis
no cinema, trabalhos como roteirista, além de ter estampado
capas de diversas revistas. (aurora aguiar, Ofuxico)

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
Tome cuidado com dúvidas.
Às vezes, as muitas opções de
hoje vão te fazer ficar um tempo
significativo tentando decidir o
que fazer. então, quando decidir,
metade do dia já terá se passado.
Hoje, quanto mais você conseguir
ter compreensão das coisas e
conexão com as pessoas com
quem você está convivendo.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
Como a lua Cheia está em
aquário, é muito importante que
você solte as coisas. Não é preciso fazer tudo. essa lua propicia
para você um estado de bom
humor, de conexão com as pessoas e de fazer o que você realmente quer, sem se preocupar
com o que os outros vão pensar.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
a lua Cheia está no seu signo
e você precisa aprender a compartilhar mais o seu tempo e a
sua atenção. É preciso ter cuidado
com a avareza e procurar parar
de esconder fatos, o que faz com
que você deixe de compartilhar
conhecimento. Você pode ter um
dia bem rico e fluido.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
Para hoje, cabeça fresca. Pode
existir muita preocupação e você
fica fora do tempo-espaço, entrando em um descompasso de
energia, o que gera uma estafa.
isso tudo porque você está se conectando a situações com as quais
você não está habituado.
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Essência

Primeira popstar do rock nacional
O filme ‘Um Broto Legal’ passa pela
trajetória da cantora Celly Campello e
narra como ela conquistou o País com
sua bela voz e jeito moderno
Lanna Oliveira
Primeira popstar do rock
nacional, a cantora Celly Campello é o centro do filme ‘Um
Broto Legal’. Famosa com músicas como ‘Banho de Lua’ e
‘Túnel do Amor’, entre outras,
Celly é interpretada por Marianna Alexandre, que faz sua
estreia no cinema em grande
estilo, como a jovem aspirante
a cantora, no interior de São
Paulo. O enredo passa por sua
trajetória e narra como ela
conquistou o País com sua bela
voz e jeito moderno. O longa
já está disponível nos cinemas
de Brasília e mais 15 cidades.
Precoce, Celly começou sua
carreira aos 12 anos, com seu
próprio programa de rádio em
Taubaté. Batizada originalmente como Célia, o nome americanizado veio do costume da
época, quando o rock começava a penetrar no imaginário
popular brasileiro. Seu primeiro compacto foi lançado em
1958, onde ela cantava ‘Handsome boy’, tendo seu irmão
Tony Campello no lado B. Ambos eram grandes apostas da
Odeon, para conquistar a juventude da época. Ela rapidamente virou musa do rock and
roll, estourando no ano seguinte com ‘Estúpido cupido’.
Com direção de Luiz Alberto Pereira o longa-metragem resgata a história da artista. Pereira conta que acom-

panhou a trajetória de Celly,
pois moravam na mesma cidade, em Taubaté, embora
nunca tivessem se encontrado
pessoalmente, por que ele era
muito criança. Mas sua irmã
mais velha e as amigas eram
fãs entusiasmadas da cantora,
e ele aponta a importância
de Celly para “o nascimento
do que poderíamos chamar
de ‘música jovem’”. Era a chegada do rock’n’roll ao Brasil
e Pereira ficava admirado
com toda aquela agitação em
torno da Celly.
Essa loucura foi uma das
motivações que o levou a realizar o filme, este que contou
com uma consultoria muito especial: seu irmão mais velho
Tony Campello, que, aos 85
anos, se envolveu com o projeto
e partilhou várias histórias que
serviram de base no roteiro, já
que Celly morreu em 2003.
“Além das informações, ele sempre gostou de guardar as recordações e me mostrou fotos,
discos, prêmios da Celly e dele,
que acabaram sendo alguns
desses objetos utilizados no filme. Foi importantíssima sua
participação”, revela o diretor.
Além das conversas com
Tony, para criar o longa, o diretor e roteirista recorreu a
várias fontes como jornais e
revistas da época, além de depoimentos da própria Celly
depositados no Museu da Imagem e do Som (SP). “E um fato

Segundo o diretor, o grande desafio no longa foi conseguir criar o clima de época, tanto do
comportamento do elenco quanto da similaridade dos objetos e locações
interessante é que não existia
ainda o vídeo tape e na pesquisa não consegui imagens
em movimento da Celly quando cantava seus grandes sucessos. Só consegui visualizar
através de fotos que serviram
de referência para a construção dos cenários”, completa.
Em ‘Um Broto Legal’, o cantor é interpretado por Murilo
Armacollo, definido, pelo diretor, como “outro achado maravilhoso”. Marianna Alexandre, que interpreta a cantora,
é considerada por Pereira também um encontro que definiu
o sucesso das gravações. “No
momento em que a Marianna
tocou ‘Estupido Cupido’ no
piano cantando com sua voz
afinada, ela ganhou o papel.

E o principal no caso nem seria a voz mas o ouvido. Era
importante que a personagem
tivesse um dom musical e isso
a Marianna tem de sobra”,
conta o diretor.
O elenco ainda inclui: Danillo Franccesco, como Eduardo, namorado de Celly; Paulo
Goulart Filho e Martha Meola,
como os pais de Celly e Tony;
Petrônio Gontijo, como o produtor que descobre os irmãos
e os torna famosos; Felipe Folgosi, como o diretor da gravadora; Claudio Fontana, como
o divulgador da gravadora e
Carlos Meceni como o diretor
artístico. O roteiro é assinado
por Pereira e Dimas de Oliveira
Jr, que chegou a conhecer Celly, inclusive pessoalmente e a

assistir a shows dela.
Por se tratar de um Filme
de época que se passa no final
dos anos 50 e início dos 60,
UM BROTO LEGAL tem muito
a mostrar para a juventude
atual sobre a música e os costumes no Brasil. “O filme mostra como uma figura meiga e
sincera a partir dos seus 16
anos conquista o país e se
torna a ‘namoradinha do Brasil’. Acho que o público jovem
de hoje em dia tem muito a
aprender com a Celly ao perceber suas atitudes frente às
solicitações que naquela época marcaram sua vida, podendo comparar o passado e
o presente e se preparar para
sua vida no Brasil de hoje”.
(Especial para O Hoje)

CINEMA
t
esTReias
Lightyear (lightyear, 2022,
eua). Duração: 1h49min. Direção: angus maclane. elenco:
marcos mion, Chris evans, Cesar marchetti. Gênero: animação, aventura, comédia, família,
ficção científica. uma aventura
de ação de ficção científica e a
história de origem definitiva
de Buzz lightyear, o herói que
inspirou o brinquedo em Toy
Story (1995). lightyear segue
o lendário Patrulheiro espacial
depois que em um teste de
voo da nave espacial faz com
que ele vá para um planeta
hostil e fica abandonado a 4,2
milhões de anos-luz da Terra
ao lado de seu comandante e
sua tripulação. Cinemark Flamboyant: 12h30, 13h30, 13h50,
14h30, 15h, 15h50, 16h10,
16h50, 17h30, 18h10, 18h40,
19h10, 20h30, 21h30. Cinemark
Passeio das Águas: 12h30,
13h30, 13h50, 14h30, 15h,
15h50, 16h10, 16h50, 17h30,
18h10, 18h30, 19h10, 20h,
20h30. Kinoplex Goiânia: 13h,
14h, 14h15, 15h20, 16h10,
16h30, 17h40, 18h20, 18h50,
20h, 20h30. Cineflix aparecida:
14h15, 14h30, 15h20, 16h,
16h30, 16h45, 18h15, 18h45,
19h, 20h30. Cineflix Butiti:
15h15, 16h15, 17h15, 18h15,
19h15, 20h15, 21h15.
A Suspeita (a Suspeita, 2022,
Brasil). Duração: 2h. Direção:
Pedro Peregrino. elenco: Glória Pires, Charles Fricks, Gustavo machado. Gênero: ação.
Depois de ser diagnosticada
com alzheimer, a comissária
da inteligência da Polícia Civil,
lúcia decide se aposentar
para cuidar de si e ficar mais
perto de sua família. entretanto, durante seu último
caso, ela descobre um grande
esquema criminoso e vira uma
das principais suspeitas na

própria investigação. Cinemark Flamboyant: 20h, 22h20.
em CaRTaZ
Medida Provisória (medida
Provisória, 2020, Brasil). Duração: 1h34min. Direção: lázaro
ramos. elenco: Taís araújo, alfred enoch, Seu Jorge. Gênero:
Drama. em um futuro distópico, o governo brasileiro decreta
uma medida provisória, em
uma iniciativa de reparação
pelo passado escravocrata, provocando uma reação no Congresso Nacional. O Congresso
então aprova uma medida que
obriga os cidadãos negros a
migrarem para a África na intenção de retornar a suas origens. Sua aprovação afeta diretamente a vida do casal formado pela médica Capitú e
pelo advogado antonio, bem
como a de seu primo, o jornalista andré, que mora com eles
no mesmo apartamento. Cinemark Flamboyant: 19h55.
Assassino Sem Rastro (memory, 2022, eua). Duração:
1h54min. Direção: martin
Campbell. elenco: liam Neeson, Guy Pearce, monica Bel-

Em ‘Lightyear’, o
herói que inspirou o
brinquedo em Toy
Story (1995) vai para
um planeta hostil e
ﬁca abandonado

lucci. Gênero: Suspense, ação.
alex lewis é um assassino experiente com reputação de
precisão discreta. ele planeja
se aposentar logo, mas recebe
uma última tarefa antes que
consiga realizar tal desejo de
vida. O alvo é simples: uma
pessoa. isso até que descobre
que o alvo é uma garota. Preso em um dilema moral, alex
se recusa a concluir um trabalho que viola seu código

de ética e então pede para
cancelar tal contrato. Cinemark Flamboyant: 21h20. Kinoplex Goiânia: 13h.
A Hora do Desespero (The
Desperate Hour, 2022, eua).
Duração: 1h24min. Direção:
Phillip Noyce. elenco: Naomi
Watts, Colton Gobbo, michelle
Johnston. Gênero: Suspense,
drama. uma mãe recentemente viúva, amy Carr, está fazendo
o possível para restaurar a normalidade na vida de sua filha
e de seu filho adolescente em
sua pequena cidade do interior.
enquanto ela está fazendo sua
corrida matinal na floresta, ela
encontra sua cidade no caos
quando um tiroteio ocorre na
escola de seu filho. a quilômetros de distância, a pé na floresta densa, amy corre desesperadamente contra o tempo
para salvar seu filho. Cinemark
Passeio das Águas: 22h20.
Jurassic World: Domínio (Jurassic World Domínio, 2022,
eua). Duração: 2h26min. Direção: Colin Trevorrow. elenco:
Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum. Gênero:
ação, aventura, ficção científica.

Quatro anos após a destruição
da ilha Nublar, os dinossauros
agora vivem - e caçam - ao
lado de humanos em todo o
mundo. Contudo, nem todos
répteis consegue viver em harmonia com a espécie humana,
trazendo problemas graves.
esse frágil equilíbrio remodelará o futuro e determinará,
de uma vez por todas, se os
seres humanos continuarão
sendo os principais predadores
em um planeta que agora compartilham com as criaturas
mais temíveis da história em
uma nova era. Cinemark Flamboyant: 12h25, 14h15, 15h40,
17h40, 20h50, 22h. Cinemark
Passeio das Águas: 12h20, 14h,
15h30, 17h20, 18h40, 20h40,
21h10, 21h50. Kinoplex Goiânia: 14h10, 17h10, 20h10,
21h10. Cineflix aparecida:
15h30, 18h50, 21h15, 21h50.
Cineflix Butiti: 15h50, 17h20,
19h20, 20h20, 21h10.
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 contemporâneo das guerras tecnológicas. Cinemark Flamboyant: 12h20, 14h, 15h30,
17h20, 18h30, 19h, 20h20,
21h40. Cinemark Passeio das
Águas: 21h30. Kinoplex Goiânia:
13h20, 15h15, 16h, 18h, 18h40,
20h40, 21h20. Cineflix aparecida: 14h, 16h40, 19h20, 22h. Cineflix Butiti: 16h, 18h50, 21h30.
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Negócios
Áreas como TI,
informática e
idiomas foram as
mais procuradas
entre jovens de
15 a 29 anos,
principalmente
por conta da
modalidade
home-office

Goiás dispara na geração de empregos
e jovens buscam por especialização
Fotos: Fabrício Borges/Senac

Dentre os Estados
do Centro-Oeste,
Goiás, foi o que
apresentou o melhor desempenho
em relação ao mercado de trabalho
entre janeiro e abril
deste ano
Mariana Fernandes
Após um longo período pandêmico e o fim do isolamento
social, muitos trabalhadores
que estavam desempregados
voltaram às suas atividades
normais. Esse ano, segundo
registros do Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados
(Caged), dentre os Estados do
Centro-Oeste, Goiás foi o que
apresentou o melhor desempenho em relação à geração
de empregos entre janeiro e
abril deste ano com registro
de 13.166 novas vagas.
Em comparação ao mês anterior, o Estado obteve a segunda maior taxa de empregabilidade do País, com variação positiva de 0,98%, estando
atrás apenas do Amapá com
1,04%. Com os dados acumulados de janeiro a março, Goiás
ocupa a primeira posição na
Região Centro-Oeste e mantém
a 6ª posição nacional, ficando
atrás apenas de São Paulo,
Santa Catarina, Minas Gerais,
Rio Grande do Sul e Paraná.
Já no período acumulado
do ano (janeiro a março), o
setor de serviços segue na
ponta com 17.982 novos empregos nos setores de agropecuária, construção, indústria e comércio.

Para o titular da Secretaria Estadual da Retomada,
César Moura, após a intensificação em políticas públicas
de Estado e o apoio às micro
e pequenas empresas, o crescimento de emprego em
Goiás é apenas um reflexo
da série de ações voltada ao
crescimento da economia. O
Sebrae também pontuou que
em 2022, as micro e pequenas empresas (MPEs) foram
as principais responsáveis
pela empregabilidade em
todo o País, sendo responsável por 63,8% de todo o volume gerado no ano.
As empresas de pequeno
porte já possuem representatividade no Produto Interno Bruto (PIB) e são responsáveis por mais da metade
da geração de empregos em
todo o País, de acordo com
pesquisa do IBGE. Em um
plano de negócios promissor,

os setores de vestuário, calçados, serviços pessoais e especializados, informática, alimentação e bebidas são os
que mais crescem.
Em um bate-papo com o
economista Luiz Carlos Ongaratto para o jornal O Hoje,
o profissional relatou que “tivemos um grande aumento
de empregos no setor de serviços”. “E isso é devido à volta
de eventos, bares, restaurantes, turismo. Tudo estava parado devido às restrições. É
normal ter esse aumento em
relação aos anos anteriores.”
“Outro ponto importante
é a qualidade do emprego. Se
observarmos a geração de emprego e a renda média do trabalhador, vemos que há uma
queda. Isso pode se dar em
relação ao tipo do emprego:
contratações de trabalhadores
que recebem apenas um salário mínimo’’, destacou.

Preparação passa por busca de qualificação
Para se destacar entre os
demais e assumir bons cargos
profissionais, os candidatos
precisam estar preparados. Segundo Fabrício Borges Pessoa,
gerente de operações do Senac
Goiás, em virtude da pandemia
do novo coronavírus, muitos
profissionais acabaram procurando por uma nova especialização, principalmente para
que houvesse uma complementação da renda familiar.
‘‘Áreas como TI, informá-

tica e idiomas foram as mais
procuradas entre jovens de
15 a 29 anos, principalmente
por conta da modalidade
home-office. Cursos de gastronomia para a produção de
bolos, tortas e salgados; e de
estética, como design de sobrancelhas, manicure e cabelos, também se destacaram.’’
Cursos na área da saúde,
como enfermagem, nutrição,
biomedicina e farmácia obtiveram o crescimento de pro-

cura em 78%, devido à presença dos profissionais na linha de frente.
Celso Niskier, diretor-presidente da ABMES, explica
que esse fenômeno como
‘’efeito inspiração’’. Segundo
ele, muitos jovens viram nos
profissionais da saúde a figura de heróis durante pandemia e, por conta disso, sentiram-se estimulados e inspirados a seguirem profissões
correlatas.

Reflexo da pandemia

Para os municípios, que não
possuíam unidades de especialização, Fabrício Borges, conta que “durante a pandemia
muitos cursos profissionalizantes adiaram sua conclusão
por conta da necessidade do
uso de laboratórios para a
continuação”. “Já outros segmentos receberam um reflexo significativo de procura,
principalmente pela rápida
adaptação na modalidade re-

mota. Assim, habitantes que
antes não conseguiam ser
atendidos por não possuírem
uma unidade física de ensino
na região, agora conseguem
ser atendidos.”
Para aqueles que possuem interesse em se profissionalizar, é possível ingressar tanto pela seleção
inicial do Estado, quanto
por ordem de inscrição por
número de vagas.(Especial
para O Hoje)

