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Vale o que está escrito
Com o jornalista Cláudio Messias

(Página 3A)

Forró Caju e Arraiá do Povo estão
garantidos para as festas juninas

Depois de dois anos sem os festejos juninos presenciais, a festança volta aos palcos públicos
A tradição dos festejos juninos em Sergipe está de volta. Por conta do novo coravirus, que assolou o país e o mundo inteiro praticamente, a festa passou dois anos em branco. Agora,

quando tudo está normalizado, os gestores públicos do Estado, Governo de Prefeituras, retornam a brincadeira em alto estilo. Tanto o governador Belivaldo Chagas, como o prefeito de
Aracaju, Edvaldo Nogueira, garantiram que vai ter forró até amanhecer o dia. (Página 4A)

Guedes diz que o Brasil vai
derrubar inflação antes de
“várias nações avançadas”

(Página 4A)

Ministro da economia, Paulo Guedes Festas Juninas voltam presencialmente no Estado de Sergipe

VEICULO
Os carros mais

vendidos em
abril de 2022

(Página 7A)

Caixa anuncia redução da taxa
de juros para financiamento

da casa própria
O banco também informou

que as famílias com renda
entre R$ 2 mil e R$ 2,4 mil
terão redução de juros de
0,5% no financiamento
habitacional e aumento dos
subsídios para aquisição e

construção de moradias. Se-
gundo a Caixa, em janeiro e
fevereiro deste ano foram
contratados R$ 21,5 bilhões
em crédito a pessoas físicas
e jurídicas, um crescimento
de 33,7% em relação a 2021.

(Página 4A)

O que é melhor para
a saúde, leite de vaca

ou ‘alternativos’?
Os humanos são os únicos seres vivos que bebem o leite de

outra espécie. A maioria dos animais para de tomar leite ainda
filhotes, quando começam a precisar de alimentos mais com-
plexos.

As pessoas que vivem em partes do mundo onde as vacas
foram domesticadas - começando no sudoeste da Ásia e se
espalhando pela Europa - só passaram a serem capazes de
digerir a lactose cerca de 10 mil anos atrás. (Página 5)

Sabino é o pré-candidato
do PSTU na disputa pelo

Governo de Sergipe
Segundo ele, essa pré-can-

didatura representa um pro-
jeto alternativo e independen-
te da classe trabalhadora,
“que vem sofrendo com as
mazelas das crises, das polí-
ticas governamentais e do ca-
pitalismo”.

“As necessidades da popu-
lação sergipana, agravadas
pelas crises econômica, sani-
tária e ambiental, exigem me-
didas que nem o governo atual
nem o petismo e seu velho
projeto de conciliação de
classes, (Página 6)
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Belivaldo não cede pressão de Edvaldo
O candidato do governador Belivaldo Chagas para o Go-

verno de Sergipe é o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD).
O anuncio foi feito em reunião com políticos e amigos do
grupo do Governo. Já era carta marcada. Jornalistas que co-
brem o dia a dia da politica sergipana já sabiam disso, bem
como cidadãos que acompanham os acontecimentos. É fato.

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, não se confor-
mava com a decisão do governador e, começava a pressio-
nar Belivaldo através das rádios. Jornalistas e radialistas, cla-
ramente, começavam a elogiar o prefeito. Noticias plantadas
nos jornais saiam todos os dias. “Edvaldo Nogueira é o me-
lhor prefeito da atualidade. Homem honesto e que transfor-
mou Aracaju num canteiro de obras e está preparado para
ser o candidato do governador”, era assim que os
comunicadores diziam através do rádio e dos jornais.

As pressões do prefeito não sensibilizaram o governador
que escolheu o deputado federal Fábio Mitidieri. Contraria-
do com a decisão de Belivaldo, Edvaldo começou a falar que
está preparado para governar Sergipe e que no momento ele
(Edvaldo) é o melhor nome para ganhar as eleições. Come-
çou a falar aos jornalistas que “foi um erro o Governo esco-
lher o deputado federal Fábio Mitidieri”.

Deputado Federal Fábio Mitidieri

Todos nós vivemos em guerra
Há mais de um mês que

Russia e Ucrânia vivem em
guerra. É fato. Todo o mun-
do sabe disso. As guerras
começam primeiramente den-
tro do homem, para depois se
espalhar por todo o canto e
território. Os governantes de
Russia e Ucrânia, entraram
em guerra dentro de si mes-
mo e, agora, milhares de pes-
soas e soldados mortos, sem
contar com centenas de mi-

lhares que deixaram os paí-
ses. Nós vivemos em confli-
to sempre, claro que não che-
ga ao extremo dos dois paí-
ses.

Dentro do lar, os membros
da família vivem em guerra.
É pai que discorda do filho.
Irmãos contra irmãos e assim
por diante. No ambiente do
trabalho acontece a mesma
coisa. Chefe que anda se es-
tranhando com subordinado

e, dentro de cada um há um
sentimento de guerra. Toda
vez que alguém discute com
outro, ou, tem raiva do seu
semelhante, nasce a guerra
interna e, para sair é questão
de tempo.

Nesse tempo de crise polí-
tica, religiosos se juntam para
orar pela Paz no mundo. So-
mente orar não adianta. Tem
que começar dentro de cada
um de nós. O homem veio ao

planeta terra para proclamar
a Paz. Está na alma dele a
Paz. Se, e somente se, as pes-
soas começarem a procurar
a Paz dentro, jamais haverá
guerra.

Perdão, sensibilidade,
amor, entre outros, quando
existem dentro do homem, a
guerra desaparece e, a Paz
reina. Vamos exercitar a Paz
dentro, para que ela possa
reinar em todos os lugares.

Divulgação

VICE-GOVERNADOR
Até fechar esta edição, o candidato do Governo de Sergipe,

para a sua sucessão, o deputado Fábio Mitidieri (PSD), não
tinha definido ainda seu vice. O governador Belivaldo Cha-
gas disse para jornalistas que o prefeito de Aracaju, Edvaldo
Nogueira, é quem vai indicar o vice da chapa liderada por
Fábio Mitidieri. Conversas nas praças e rodas de amigos diz
que é um prêmio de consolação para Nogueira. Será?

SEM MANDATO
O prefeito de Aracaju vai

ficar sem mandato por dois
anos. Quando deixar a Pre-
feitura, segundo fontes ligadas
ao prefeito, Nogueira vai se
dedicar à politica para voltar
ao poder. Falam que ele tra-
balhará para ser o candidato
ao Governo de Sergipe, du-
rante este período sem

mandato. Também há outra
possibilidade de ele ser can-
didato ao senado da Repú-
blica, para disputar duas va-
gas ao cargo. Como ele mes-
mo diz que está preparado
para governar Sergipe, jamais
vai desistir deste sonho. E
povo, diz o que?

USO DE MÁSCARA
Depois que o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas

flexibilizou o uso das máscaras, usadas obrigatoriamente du-
rante a pandemia da Convid-19, são poucos os sergipanos
que a usam. Nas ruas, nos parques, nas praças e ambientes
fechados, o uso das máscaras está sendo por pessoas da
terceira idade.  Em alguns supermercados de Aracaju, a re-
comendação é para que o cliente entre com máscara, porém,
nem todos atendem a solicitação.

Divulgação

CAMPANHA PRESIDENCIAL
Em Sergipe a campanha

presidencial está tímida. Al-
guma movimentação aconte-
ce nas rádios, quando
petistas e bolsonaristas colo-
cam suas posições. Porém,
está prevista para este mês de
maio uma manifestação a fa-

vor do presidente da Repú-
blica, Jair Messias Bolsonaro,
bem como no mesmo mês,
petistas vão às ruas defender
seus candidatos. Esperamos
que tudo ocorra pacificamen-
te.

Eleição para o governo de São Paulo se mede pela rejeição dos candidatos

Por Álvaro Alves de Faria

Fernando Haddad, do PT, detém o primeiro lugar na intenção de votos
para o governo paulista, mas é, também, o primeiro entre os mais

rejeitados.

Não é só de eleição presi-
dencial que vive um país. Qua-
se ninguém fala nas candida-
turas aos governos dos Esta-
dos, onde o jogo é duro tam-
bém. Tomemos São Paulo
como exemplo. E vamos me-
dir essa corrida pela rejeição.
De acordo com as pesquisas
eleitorais, Fernando Haddad,
do PT, detém o primeiro lugar
na intenção de votos para o
governo paulista. Ocorre que
Haddad é, também, o  primei-
ro entre os mais rejeitados
pelos eleitores de São Paulo.
Quer dizer: Haddad é o cam-
peão, até agora, nas duas pon-
tas. Entre as pessoas
pesquisadas pelo Datafolha,
34% disseram que não votam
em Haddad de “jeito ne-
nhum”.

Em segundo lugar no quesi-
to rejeição, aparece o nome
do ex-ministro da Educação,
aquele que mandaria para a
cadeia todos os ministros do
STF, Abraham Weintraub
(Brasil 35), com 25%. O que
tem a menor rejeição é o can-
didato do presidente Jair
Bolsonaro, Tarcísio Freitas
(Republicanos), ex-ministro da
Infraestrutura. É rejeitado
apenas por 16% do eleitorado
paulista, de acordo com as
pesquisas. De qualquer manei-
ra, o menino maluquinho do PT
está com os louros de cam-
peão da rejeição em São Pau-
lo o que, de alguma maneira,
se estende a Luiz Inácio, o

Divulgação

Fernando Haddad, do PT

corrupto, candidato a presiden-
te depois de ter sido solto gra-
ças a um golpe do Supremo
Tribunal Federal. Convém di-
zer que este colunista se sen-
te mal em escrever sobre essa
gente que habita esse univer-
so de malfeitores.

Os que dizem conhecer o
petista “muito bem” somam
37%, os que só ouviram falar
são 29%, e os que “conhecem
um pouco” são 27%. Haddad
lembra que sua candidatura ao
governo paulista foi muito dis-
cutida no PT, porque havia a
candidatura de Guilherme
Boulos, do Psol. São dois par-
tidos particularmente iguais.
Assim, uma candidatura pode-
ria inviabilizar a outra, na divi-
são dos votos. Assim, foi ne-
cessário conversar muito para
que Boulos aceitasse retirar
sua candidatura em favor de
Haddad. O PT, por seu lado,
prometeu que apoiará Boulos
na eleição para a Prefeitura de
São Paulo. Não é um bom
negócio confiar no PT, mas
esse é o acordo.

O professor Fernando
Haddad sabe dessa rejeição,
mas sabe, também, que está
em primeiro lugar na intenção
de votos dos paulistas. Haddad
observa que São Paulo neces-
sita “desesperadamente” de
alternância de poder, após qua-
se 30 anos de governos do
PSDB. Assinala que sua can-
didatura está alinhada com a
candidatura de Lula à Presi-

dência a República. Adianta
que já era tempo de os Esta-
dos da região sul do país lan-
çarem candidatos progressis-
tas com programas que casem
com a modernidade, o desen-
volvimento social. Diz, ainda,
que São Paulo vem perdendo
importância na economia na-
cional, por conta de gestões
atrasadas do PSDB

Já o vice-campeão em re-
jeição, Abraham Weintraub,
estava morando nos Estados
Unidos, onde ocupou um car-
go no Banco Mundial. Voltou
ao Brasil para ser candidato
ao governo de São Paulo e
manter acesa a chama dos
valores conservadores, como
ele afirma, acrescentando que
esses valores foram engolidos
pelos crocodilos do sistema.

Atualmente, Weintraub é crí-
tico do presidente Bolsonaro.
Os dois estão rompidos por-
que Bolsonaro se uniu ao
Centrão, que o ex-ministro
considera ser hoje a alma do
governo. Para Weintraub isso
é inadmissível. Uma de suas
principais prioridades é evitar
– como ele diz – a
“favelização” do Estado, por-
que é na favela que surgem
as coisas erradas. Então
estamos assim. A questão elei-
toral se mede também pela
rejeição dos candidatos. O que
está correto. Weintraub não
acredita no Datafolha, aliás,
não acredita em nada que ve-
nha da Folha de S.Paulo. Seja
como for, se a rejeição valer
de verdade, o menino
maluquinho já é o novo gover-
nador paulista.
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PRATO DO DIA: Osso, pé e pele de galinha ou espinha de peixe? 

Autêntico representante do bolsonarismo, homem de frente do rebanho, Marcos
Granconato, pastor da Igreja Batista Redenção, em São Paulo, gerou revolta nas
redes sociais ao afirmar que “mendigos têm o dever bíblico de passar fome”. O
líder publicou o comentário no Facebook, na madrugada de domingo (1º/5), e
recebeu uma enxurrada de críticas ao longo da semana, mostra aonde chegamos
com Jair Messias Bolsonaro. 

Antigamente, a “arma” dos evangélicos era a bíblia, que não pode ser vista
como arma e sim instrumento de paz e evangelização, agora é um revólver ou
fuzil. O ex-ministro pastor presbiteriano Milton Ribeiro, que foi enxotado pelo
amigo Bolsonaro do Ministério da Educação, quando revelou que seu chefe
comanda um grupo de pastores bandidos, que cobram propina em ouro, quase
mata uma funcionária do Aeroporto, quando manipulava uma arma e esta disparou.
Se tivesse uma bíblia na pasta, só iria trazer mais uma alma para o rebanho. 

Ribeiro deixou o MEC em meio às denúncias de um suposto esquema de tráfico
de influência na pasta. Segundo acusações feitas por prefeitos, o agora ex-ministro
teria permitido que dois pastores da Assembleia de Deus, que não têm cargo
público, Arilton Moura Correia e Gilmar Silva dos Santos, pedissem propina em
troca da liberação de recursos do ministério aos municípios. Ribeiro teve um áudio
vazado, onde diz que os pastores seguem ordem do presidente Jair Messias
Bolsonaro. 

Por causa disso, a Polícia Federal abriu um inquérito para apurar as denúncias.
A corporação vai investigar se os religiosos influenciaram o envio de verba para
municípios em troca de propina, se o ex-ministro da Educação sabia das
irregularidades e se colaborou com elas. 

Os pastores bandidos, segundo prefeitos que foram extorquidos, cobram propina
até em quilos de ouro e quem paga em real, se for ligeiro, pode até um desconto de
50% no valor que destinar a quadrilha. 

Enquanto os pastores roubam, estamos vendo que os brasileiros mudaram seu
cardápio. Hoje é comum você ouvir um constrangido trabalhador pedir meio quilo
de salsicha, carcaça de frango ou de peixe, ossos, para alimentar seus filhos. 

No início do governo, ministro bandido da economia, que manda a sua grana
para o exterior em offshore, Paulo Guedes, disse que era um absurdo encontrar
os aeroportos cheios de empregadas domésticas, fazendo turismo, viajando para o
exterior. Ele criticou trabalhadores que têm filhos na universidade, uma vez que lá
é para os ricos. 

O bandido pastor Milton Ribeiro é contra filhos de pobres nas universidades e
crianças especiais estudarem. Externou isso várias vezes e com apoio do presidente
Jair Messias Bolsonaro e da primeira-dama Michelle Bolsonaro, que até não
explicou o que fez com quase oito milhões de reais que o marido presidente desviou
da Saúde (dinheiro que deveria ter sido usado no combate ao coronavírus), para
um projeto capitaneado por Michelle ou “micheque”, como dizem por ai. 

Milton Ribeiro foi exonerado do Ministério da Educação em 28 de março. No
lugar de Ribeiro, assumiu o atual secretário-executivo do MEC, Victor Godoy
Veiga, que dizem que sabia das reuniões dos pastores no Palácio do Planalto. 

Em alguns Estados, o quilo da cenoura chegou a quase R$ 20,00, o mesmo com
o tomate e outros produtos usados na cozinha pelos brasileiros. Tem lugar com a
“garrafa” de óleo de soja de 900 mil a R$ 24,90. Uma placa com 30 ovos, custa
quase R$ 30,00. 

Agora o presidente Bolsonaro quer que um ex-presidiário, que está em prisão
vigiada, Valdemar da Costa Neto, vai comandar a auditoria das eleições (um ato
ilegal). Estamos vivendo dias sombrios, com o gordinho corrupto do Centrão,
comandando o Brasil e outros ladrões no Palácio do Planalto, dando ordens e
muitos deles já condenado pela Justiça. Este é o país que vivemos, por culpa de
alguns milhões de imbecis eleitores e outros inocentes, que foram enganados,
pensando que teríamos pessoas honestas no comando. 

A democracia, como se sabe, é o governo do povo, pelo povo e para o povo.
Bolsonaro conduz um governo da crise, para a crise e pela crise, apesar do povo.
Submete o país às emoções de um trem fantasma. Às vésperas do ato de
formalização da candidatura de Lula, Bolsonaro forneceu uma dose cavalar de
adrenalina. Soltou seus militares perdigueiros em cima da Justiça Eleitoral. E avisou
que o PL, seu partido, contratará auditoria para desacreditar o sistema eleitoral.
“O TSE pode ficar em situação complicada”, disse, ameaçador. Sob a locomotiva
mal-assombrada de Bolsonaro se esconde um documento mantido em sigilo pelo
Ministério da Defesa e pelo Tribunal Superior Eleitoral.  

A reeleição de Bolsonaro será venezuelização do Brasil de forma mais caótica
possível. 

A Petrobras com lucros absurdos de bilhões de dólares, dá a maior parte desta
grana, para o Governo Federal, ou seja, poderia ser usado para políticas públicas
que beneficiassem o povo, inclusive com alívio em impostos de alimentos. Enfim,
se reeleger Bolsonaro, iremos ser arrebentado. A cada instante não se sabe o que
acontecerá com o Brasil. 

As reformas trabalhistas e da Previdência não resultaram em mais empregos e
sim com outros milhões de desempregados ou os empregos precarizados. Para o
governo, vende meia dúzia de bananas ou ter um carrinho de pipoca, quer dizer
ser um promissor empresário. O pior é que milhões aceitam isso, portanto, não
será novidade se o grande cardápio da maioria dos brasileiros seja ossos, espinhas
de peixe, pele e pés de frango. 

Vamos torcer para que a coisa mude ou iremos pagar R$ 10,0 pelo litro da
gasolina e do óleo diesel, quase isso pelo álcool e outros produtos mais. Não se vê
loiras loucas com histerismos nos postos de gasolina, por conta dos preços da
gasolina. 

Infelizmente, nosso futuro de paz está nas mãos do presidente dos Estados Unidos.
Que sina do Brasil. Enquanto isso, todos escondem quem mandou matar Marielle
e Anderson, seu motorista. Tem gente que garante que tudo partiu de um Bolsonaro.
Qual deles? Ou de seus amigos. Quem são eles? Será que só daqui a 100 anos
iremos saber? 

Os assassinatos da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco (Psol) e do
motorista Anderson Gomes continuam sem um desfecho quatro anos depois. São
1.461 dias que a família dos dois esperam por uma resposta sobre o caso. A
contagem consta no site do Instituto Marielle Franco, que cobra que o crime seja
solucionado. 

CIA alertou Bolsonaro para não questionar eleição no Brasil, diz agência. 
O diretor da Agência Central de Inteligência (CIA, na sigla em inglês) dos

Estados Unidos disse a autoridades do Brasil, no ano passado, que o presidente
Jair Bolsonaro deveria parar de lançar dúvidas sobre o sistema eleitoral do
país antes das eleições de outubro, fontes disseram à Reuters. 

Os comentários do diretor da CIA, William Burns, que não haviam sido
reportados na imprensa até então, foram feitos em uma íntima reunião a portas
fechadas em julho de 2021, de acordo com duas pessoas familiarizadas com o
assunto – que falaram sob a condição de anonimato. 

Burns era, e permanece sendo, a autoridade de mais alto escalão dos EUA
a ter se encontrado em Brasília com o governo de direita de Jair Bolsonaro
desde a eleição do presidente americano Joe Biden. 

Uma terceira pessoa, em Washington, familiarizada com o tema confirmou
que uma delegação liderada por Burns disse aos principais assessores de
Bolsonaro que o presidente deveria parar de minar a confiança no sistema
eleitoral do Brasil. 

A terceira fonte não tinha certeza se foi o próprio diretor da CIA quem
expressou essa mensagem [ou alguém da delegação]. 

A CIA se recusou a comentar o tema. O governo Bolsonaro não respondeu
a um pedido de comentário sobre o caso. 

Burns chegou em Brasília seis meses depois da invasão do Capitólio, em 6
de janeiro de 2021, que aconteceu após a derrota de Donald Trump nas eleições
americanas. 

Bolsonaro, um nacionalista de extrema-direita que idolatra Trump, ecoou as
alegações infundadas do ex-presidente de que uma fraude teria acontecido
nas eleições dos EUA em 2020. 

Ele também lança dúvidas similares sobre o sistema de votação eletrônica
do Brasil, chamando de passível de fraude, sem apresentar evidências. 

Essa atitude levantou medo entre a oposição de que Bolsonaro, que está
atrás do ex-presidente Lula (PT) nas pesquisas eleitorais, está semeando
dúvidas para que possa seguir o exemplo de Trump, rejeitando uma possível
derrota no dia 2 de outubro. 

Em múltiplas ocasiões, Bolsonaro levantou a ideia de não aceitar o resultado,
e tem repetidamente atacado o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do país. Na
semana passada, em seu último ataque, Bolsonaro, um ex-capitão do exército,
sugeriu que os militares deveriam conduzir uma contagem de votos própria e
paralela à do TSE. 

Duas fontes alertaram para o potencial de crise institucional caso Bolsonaro
perca por uma margem estreita, com o escrutínio focado no papel das Forças
Armadas brasileiras, que governaram o país em um regime militar entre 1964
e 1985, que é celebrado por Bolsonaro. 

Durante sua viagem não anunciada, Burns, um diplomata de carreira nomeado
por Biden no ano passado, se reuniu no palácio presidencial com Bolsonaro e
outros dois altos assessores da inteligência – o ministro do Gabinete de
Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, e Alexandre Ramagem, que
naquele momento comandava a Agência Brasileira de Inteligência (Abin). 

Ambos foram nomeados por Bolsonaro. 
Burns também jantou na casa do embaixador dos EUA no Brasil com Heleno

e o até então chefe de gabinete de Bolsonaro, Luiz Eduardo Ramos, ambos
ex-generais. O exército brasileiro tem um histórico de relações estreitas com
a CIA e outros serviços de inteligência americanos. 

No jantar, de acordo com uma das fontes, Heleno e Ramos tentaram diminuir
o significado das repetidas alegações de Bolsonaro de fraude eleitoral. Em
resposta, disse a fonte, Burns disse a eles que o processo democrático era
sagrado e que Bolsonaro não deveria estar falando dessa maneira. 

 ”Burns estava deixando claro que as eleições não eram um assunto com o
qual eles deveriam mexer”, disse a fonte, que não estava autorizada a falar
publicamente. “Não foi uma palestra, foi uma conversa.” 

Enviado de Biden 
É incomum diretores da CIA entregarem mensagens políticas, as fontes

disseram. Mas Biden deu o aval para Burns, um dos mais experimentados
diplomatas dos EUA, para ser um porta-voz discreto da Casa Branca. 

No último mês, por exemplo, Burns disse em um pronunciamento público
que em novembro, quatro meses depois de ir a Brasília, Biden o despachou
para Moscou “para transmitir diretamente ao [presidente russo Vladimir] Putin
e diversos de seus assessores mais próximos as preocupações profundas sobre
seus planos para guerra e as consequências para a Rússia” caso continuassem
com os planos. 

O teor de seus comentários em Brasília foi reforçado no mês seguinte a sua
viagem, quando o Conselheiro de Segurança Nacional americano, Jake Sullivan,
visitou Bolsonaro e levantou preocupações similares sobre minar a confiança
nas eleições. 

No entanto, a mensagem da delegação de Burns foi mais forte do que a de
Sullivan, a fonte de Washington disse, sem elaborar. 

 ”É importante que os brasileiros tenham confiança em seu sistema eleitoral”,
disse um oficial do Departamento de Estado dos EUA em um comunicado
após pedido da Reuters, acrescentando que os Estados Unidos têm confiança
nas instituições do Brasil, incluindo livres, justas e transparentes eleições. 

No entanto, em um novo sinal da inquietação do establishment das relações
exteriores de Washington, o mais recente cônsul dos EUA no Rio de Janeiro
escreveu em um jornal brasileiro que os Estados Unidos deveriam deixar claro
a Bolsonaro que qualquer esforço para minar as eleições desencadearia sanções
multilaterais. 

Biden e Bolsonaro ainda não tiveram nenhuma conversa. 
Durante a campanha eleitoral dos EUA em 2020, os dois se confrontaram

sobre o histórico de Bolsonaro em relação ao meio ambiente, e o brasileiro foi
um dos últimos líderes a reconhecer a vitória de Biden contra Trump. 

Oficiais de Washington têm procurado melhorar os laços com Brasília nas
últimas semanas, e os presidentes das duas maiores nações do hemisfério
ocidental podem se encontrar pessoalmente em breve se Bolsonaro participar
da Cúpula das Américas de junho, em Los Angeles. 
 

LIVRE
O deputado federal Bosco

Costa (foto), PL, está mais
aliviado. Não encontraram
provas “robustas”, para
cassar o seu mandato. Bosco
vem sendo caçado deste o
início da legislatura, fazem de
tudo para tomar seu mandato.
O Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), por unanimidade,
afastou a cassação do
mandato do deputado federal
João Bosco Leite (PL/SE),
em processo de alegado
abuso do poder econômico
durante a campanha eleitoral
de 2018. 

MULTA 
O TSE deu parcial

provimento ao recurso do
parlamentar, julgando
improcedente a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral
(Aije) movida pelo Ministério
Público Eleitoral (MPE) con-
tra ele. Manteve, contudo, o
caráter protelatório dos
segundos embargos de
declaração apresentados pelo
político e pelo Partido Liberal
(PL), bem como a multa
imposta pelo Tribunal Re-
gional Eleitoral de Sergipe
(TRE-SE) no valor de dois
salários mínimos. Isto é
besteira para o amigo Bosco,
que faz um excelente trabalho
pelo desenvolvimento da sua
região. 

CONCURSO 
O concurso para a

Coordenadoria Geral de
Perícias (Cogerp) está
autorizado e, com a realização
do certame, serão providas
cerca de 60 vagas. As áreas
de atuação do concurso
público são as de
papiloscopistas, perito
criminalístico, médico legista,
perito odontolegista e agente
técnico de necropsia. O edital
será disponibilizado em
breve. 

PERDAS
Os deputados estaduais

aprovaram na Sessão Plenária
desta quarta-feira (4) o
Projeto de Lei Ordinária Nº
115/2022, de autoria do Poder
Executivo, que reenquadra os
servidores nos Planos de Car-
gos, Carreira e Vencimentos
de que tratam as Leis 7.820,
7.821 e 7.822, conforme
quadro funcional que integrem
e dá providências correlatas.
Os servidores estão irados e
denunciam que o Governo do
Estado retira direitos
adquiridos, com apoio de
parlamentares que votaram
contra os trabalhadores. 

GRANA 
Os deputados aprovaram

na tarde desta quarta-feira, 4,
nas Comissões Temáticas e no
plenário da Assembleia
Legislativa de Sergipe, o
Projeto de Lei Ordinária Nº
118/2020, de autoria do Poder
Judiciário, que trata da revisão
geral anual do vencimento
básico dos cargos e funções
do quadro de pessoal do Poder
Judiciário do Estado de
Sergipe, bem como  as
vantagens pessoais
nominalmente identificadas

(VPNI’S). De acordo com o
PLO, o vencimento básico dos
cargos efetivos do Quadro de
Pessoal do Poder Judiciário
do Estado de Sergipe, bem
como as Vantagens Pessoais
Nominalmente Identificadas
— VPNI’s ficam revistos em
6% (seis por cento), a partir
de 1° de janeiro de 2022. 

CHEIO 

De cofre cheio, a Petrobras
distribui bilhões para seus
acionistas, principalmente o
Governo, para alegria do

presidente Jair Bolsonaro que,
na cara de pau, o mentiroso
diz que o lucro da Petrobras é
um absurdo, um estupro. A
Petrobras divulgou na quinta-
feira (5) lucro de R$ 44,5
bilhões no primeiro trimestre
de 2022. 

MUITO MAIS 

O preço do litro da gasolina
deverá subir em torno de 10%,
antes das eleições, e o óleo
diesel 40%. Cadê a turma que
fazia manifestação contra os
aumentos dos preços dos

combustíveis? 

MORDE 

O presidente Jair Bolsonaro
mente a cada vez mais que
critica o aumento dos preços
dos combustíveis. Uma pena
que parte dos babacas
brasileiros acreditam nisso.
Bolsonaro é do morde e
assopra. Criticar os preços é
uma estratégia do Mito para
acalmar os chifrudos do
rebanho. 

VERGONHA

Lula na TIME! Lula na capa
da Time reafirma a
importância de Lula no
contexto internacional. Lula
tem admiração do mundo,
enquanto Bolsonaro é pária
internacional. Que vergonha.
Lula dá uma entrevista para
Time e Bolsonaro é eleito o
corrupto do ano, para orgulho
do gado enganado. 

SECRETÁRIO
O prefeito Edvaldo Nogueira,

anunciou, na manhã desta
quarta-feira, 4, mudança no
comando da Secretaria da

Educação de Aracaju, que
passará a ser gerida pelo profes-
sor Ricardo Nascimento Abreu.
Em reunião do Planejamento
Estratégico, com todos os
secretários municipais, o gestor
da capital comunicou que a troca
na titularidade da pasta se dará
em virtude do pedido de
desligamento feito pela atual
secretária, Cecília Leite, por
motivos pessoais. Ricardo
respondia pelo Departamento de
Educação Básica da Semed. A ex-
secretária sofreu um desgaste
muito grande por conta da
perversa política salarial imposta
por Edvaldo Nogueira. 
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Festejos juninos voltam ao
palco público em Sergipe
Os eventos foram suspensos presencialmente em virtude da pandemia da Covid-19

Após dois anos, os
festejos juninos
Arraiá do Povo, na

Orla de Aracaju e Forró Caju
na praça dos mercados, cen-
tro da capital sergipana,
retornarão ao calendário de
eventos de Sergipe. Os anún-
cios foram feitos este mês,
pelo governador do Estado,
Belivaldo Chagas (PSD), e o
prefeito de Aracaju, Edvaldo
Nogueira (PDT), durante a
posse da nova mesa diretora
da Associação Brasileira da
Indústria de Hotéis em
Sergipe (ABIH-SE), na
Assembleia Legislativa, em
Aracaju.  Entre as atrações
estão a Banda Calcinha Pre-
ta, Devinho Novaes e
Adelmário Coelho.

Os festejos foram
suspensos presencialmente
em virtude da pandemia da
Covid-19, que o número de
casos reduziu a zero atual-
mente, e chegaram a ocorrer
em formato virtual. Numa ini-
ciativa dos gestores públicos,
porém, nada se compara
com a festa presencial.

Forró Caju e Arraiá do Povo garantidos para este ano
“Nossa cidade tem avança-

do de maneira significativa
com a vacinação. O cenário
epidemiológico também está
controlado, e isso nos dá se-
gurança para organizar o fes-
tejo. Por isso, já orientei a
Funcaju a estruturar um novo
formato, algo inovador, espe-
cialmente porque estamos

vencendo a pandemia, mas
temos ciência de que ela ain-
da existe”, disse Edvaldo
Nogueira.

Até fechar esta dição, os
dias e horários dos eventos
ainda não tinham sido divul-
gados. Assim também acon-
tece com as cidades dos in-
teriores de Sergipe. Os pre-

feitos dos municípios já se
manifestaram em fazer as fes-
tas juninas, mas, não marca-
ram datas nem horário. “Não
vejo a hora do São João e
São Pedro chegarem. É uma
tradição que não pode se
acabar. Presencial é mais gos-
toso”, disse uma forrozeira,
Anita Sacramento, que mora
em Aracaju.

Ministro garante que o Brasil combate rápido a inflação
ECONOMIA

DIVULGAÇÃO
O ministro da Economia,

Paulo Guedes, prometeu que
o Brasil terá um combate rá-
pido à inflação, que em mar-
ço subiu 1,62%, a maior va-
riação no mês nos últimos 28
anos – no acumulado de 12
meses, a inflação é de 11,3%.
Guedes apostou, principal-
mente, no trabalho realizado
pelo Banco Central (BC), que
tem subido os juros como
forma de lutar contra o au-
mento de preços: para o mi-
nistro, o BC agiu rápido o
suficiente e “colocou os juros
em seu devido lugar”, com a
taxa Selic hoje em 11,75%;
já instituições similares em
outros países teriam “dormi-
do no volante”. “No Brasil,
pelo menos, estou convenci-
do de que vamos derrubá-la
antes até do que várias na-
ções avançadas”, afirmou a

Ministro da economia, Paulo Guedes
empresários da Associação
Comercial e Empresarial
(Acim) de Maringá, prome-
tendo também que o Brasil

cresceria mais que o previsto
pelo mercado financeiro.

No evento, Guedes tam-
bém relatou o que tentaria

colocar em prática no caso
do presidente Jair Bolsonaro
(PL) ser reeleito e decidir
mantê-lo no cargo. O minis-
tro prometeu que, no primei-
ro mês do novo governo, ten-
taria destravar a reforma tri-
butária, que ficou parada no
Senado após ser aprovada
pela Câmara dos Deputados
– o texto prevê uma queda
na tributação das empresas,
com a retomada da taxação
de lucros e dividendos distri-
buídos em 15%. Outra ideia
retomada seria a da Carteira
Verde e Amarela, programa
para geração de empregos
com menos encargos para o
empregador, e que estaria
vinculado a uma aposentado-
ria em regime de capitaliza-
ção, na qual o trabalhador
contribui para uma conta in-
dividual, da qual sairá seu
benefício no futuro.

Caixa anuncia redução da taxa de juros para financiamento
CASA PRÓPRIA

A Caixa Econômica Fede-
ral anunciou a redução da
taxa de juros do financiamen-
to da casa própria atrelado à
poupança. Segundo o banco,
as novas taxas partem de
2,80% ao ano somadas ao
índice de rendimento da pou-
pança. A mudança represen-
ta uma queda de 0,15% em
relação aos juros de 2,95%
anunciados no ano passado.
A Caixa também anunciou o
lançamento de uma linha de
crédito para pessoas com
deficiência no âmbito do Pro-
grama Casa Verde e Amare-
la. O projeto utiliza recursos
do FGTS para reforma e
adaptação de imóveis. O fi-
nanciamento é de até R$ 50
mil, limitado a 80% da obra.
As famílias beneficiadas de-

vem ter renda bruta mensal de
até R$ 3 mil e terão prazo de
240 meses para pagamento.

O banco também informou
que as famílias com renda
entre R$ 2 mil e R$ 2,4 mil
terão redução de juros de
0,5% no financiamento
habitacional e aumento dos
subsídios para aquisição e
construção de moradias. Se-
gundo a Caixa, em janeiro e
fevereiro deste ano foram
contratados R$ 21,5 bilhões
em crédito a pessoas físicas
e jurídicas, um crescimento
de 33,7% em relação a 2021.
Foram 7599 empreendimen-
tos financiados pela instituição
e mais de 1 milhão de novas
residências.

João Alves ainda vive
O ex-governador João Alves Filho, que nos deixou e

está em outra dimensão, ainda vive nos corações das
pessoas e, pelas obras realizadas em Sergipe, o povo não
esquece de reconhecer o tocador de obras, entre outros
títulos dado ao ex-governador. Este ano, de eleição, a
população se volta para os candidatos e, lembra os feitos
dos políticos. É aí, então que entra o nome do João Alves,
o Chapéu de Couro. Está na berlinda o governador
Belivaldo Chagas, que tenta passar para a população ser
o melhor governador de Sergipe, até agora.

O negão, como gostava de ser chamado, tem obras em
todos os cantos de Sergipe e, por último, como prefeito
de Aracaju, fez a Praia Formosa, na 13 de Julho, um dos
cartões postais da capital sergipana. Isso, sem contar com
a Orla mais bonita do Brasil e a ponte que liga Aracaju ao
município de Barras dos Coqueiros. Tudo isso, com
recursos próprios, visto’rt47u=na época, ser oposição ao
Governo Federal. Portanto, quando se fala em política, a
lembrança vem logo do João Alves.

No cenário político de hoje, a polarização está entre o
atual presidente, Jair Messias Bolsonaro e o ex-presidente
Luís Inácio Lula da Silva. Nos programas de rádio, a
disputa é cerrada e, cada um puxa sardinha para o seu
prato. Quando se fala em Sergipe, um ouvinte lembra logo
do João Alves e diz: “o melhor governador de Sergipe foi
o Negão” e começa a enumerar as obras realizadas pelo
ex-governador.  O povo reconhece que João Alves foi, de
fato, o melhor governador de Sergipe, pelo trabalho feito
por ele. João Alves ainda vive.

KATARINA
A vice-prefeita de Aracaju, Katarina Feitoza (PSD) pre-

tende ua vaga na Câmara Federal e diz: “Com o desejo
de transformar e fazer muito mais por Sergipe”. A delega-
da tomar gosto pela politica e quer fazer carreira neste
campo.  Resta saber agora, se o povo a quer como depu-
tada federal. Eis a questão.

JOÃO FONTES
O ex-deputado federal

João Fontes é pré-candida-
to ao Governo de Sergipe.
Sem mandato há muito tem-
po, João pretende voltar  à
politica. Nas suas entrevis-
tas diz que vai fazer palan-

que para Bolsonaro. Fon-
tes é presidente estadual do
PTB e defende o presiden-
te da República Jair Messi-
as Bolsonaro. Segundo ele,
tem muitos argumentos para
defender o presidente.

EM CIMA DO MURO

DivulgaçãoO pré-candidato ao Go-
verno de Sergipe, João
Fontes (PTB) nas suas en-
trevistas cobra veemente-
mente do ex-prefeito de
Itabaiana, Valmir de
Francisquinho, uma posição
com relação ao presidente
Jair Bolsonaro, já que é do
mesmo partido do presiden-
te, PL. “Valmir conversa
com todos, até com o PT e
não se posiciona a favor do
Bolsonaro. Precisa descer
do muro”, disse Fontes.

DIÁRIO OFICIAL
O Diário Oficial da Prefeitura de Aracaju tem publicado

alguns cargos em comissão com salários altos. Exemplo
disso é uma pessoa que foi para uma determinada secre-
taria com um vencimento de R$ 10.000. Enquanto isso,
servidores reclamam que durante o Governo de Edvaldo
não receberam nenhum reajuste. Coisas da política.

PASTOR ANTONIO
O ex-deputado estadual,

Pastor Antonio os Santos
(PP), coloca novamente o
seu nome a uma vaga na
Câmara Federal. Disputou a
eleição passada para o mes-
mo cargo e não ganhou. O
pastor obteve 37 mil votos,
bem votado. Agora, Antonio
dos Santos diz que está pre-
parado, mais uma vez, para
exercer o cargo em Brasília.
Para tanto, foi categórico ao
dizer que “estou trabalhan-
do muito para esse fim”. O
pastor Antonio é um nome
bom para compor a banca-
da de deputados federais de
Sergipe. É honesto, honra
com seus compromissos e vai
ajudar ao presidente da Re-
pública, Jair Bolsonaro, caso
seja reeleito.
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Grande Inconformidade: o
período de até 1 bilhão de anos

sem registros geológicos na Terra
A história do nosso

planeta está escrita
em um livro cujas

páginas são feitas de rochas.
O que acontece quando uma
boa parte dessas páginas é ar-
rancada?

As rochas na superfície da
Terra são como um livro que
conta toda a história do nosso
planeta.

Cada uma das camadas de
solo que compõem montanhas,
cânions, falésias e outras for-
mas de relevo são como pági-
nas que contêm informações
sobre quando e como a paisa-
gem que vemos hoje foi for-
mada.

Como é o gigantesco ‘túnel
magnético’ que envolve o sis-
tema solar, segundo pesquisa-
dores

O que é a biologia quântica,
ramo da ciência que pode re-
velar por que estamos vivos

As rochas mais próximas da
crosta terrestre são as primei-
ras páginas do livro, aquelas
que contam o início da histó-
ria

A partir daí, à medida que
mais camadas se sobrepõem,
aprendemos com os tempos
mais recentes do nosso plane-
ta.

Mas e se faltassem páginas
neste livro? Como podemos
entender uma história se não
podemos ler todos os capítu-
los?

Isso é exatamente o que
acontece com o registro geo-
lógico da Terra.

Entre as camadas rochosas
mais antigas e as mais recen-
tes, há uma lacuna enorme,
muitas páginas faltando.

Essa lacuna, da qual não te-
mos informações, equivale a
um período que em algumas
partes do mundo corresponde
a 1 bilhão de anos, segundo a
União Geofísica dos Estados
Unidos (AGU, na sigla em in-
glês)

Esse imenso vazio é conhe-
cido como Grande
Inconformidade e é um dos
maiores enigmas da geologia.

“Um bilhão de anos é quase
um quarto da história da Ter-
ra, é muita informação perdi-
da, muito tempo perdido”, diz
a geóloga Barra Peak, douto-
randa em Ciências Geológicas
pela Universidade do
Colorado Boulder e especia-
lista na Grande
Inconformidade, à BBC

Divulgação

Grand Canyon é um dos lugares onde a Grande Inconformidade é evidente
— Foto: Berra Peak

News Mundo, o serviço de
notícias em espanhol da BBC

Em um artigo de 2020, um
grupo de pesquisadores da-
quela universidade descreveu
a Grande Inconformidade
como “amnésia geológica”.

A que se deve a Grande
Inconformidade, que pistas
existem sobre esse tempo per-
dido e por que é importante
resolver o mistério?

Camadas sobre camadas
Na geologia, a passagem do

tempo é registrada nas cama-
das de rocha e sedimento que
se depositam umas sobre as
outras. As camadas inferiores
são as mais antigas e as que
se acumulam no topo são cada
vez mais recentes

O tipo de rocha e a localiza-
ção de cada camada fornecem
aos pesquisadores informa-
ções sobre como e quando
essa região do solo se formou.

O estudo dessas camadas é
chamado de estratigrafia e
ajuda a saber como era a Ter-
ra na época em que essa ca-
mada foi formada.

Um dos lugares mais famo-
sos onde essas camadas po-
dem ser claramente
identificadas é o Grand
Canyon no Arizona, Estados
Unidos.

Cada linha horizontal mos-
tra onde, quando e como as
rochas que compõem essa
camada foram depositadas.

E foi no Grand Canyon, nos
Estados Unidos, que a Gran-
de Inconformidade foi
identificada pela primeira vez.

O geólogo John Wesley
Powell, em 1869, foi quem pri-
meiro notou que havia um pe-
daço de tempo que não esta-
va escrito naquele livro de pe-
dras.

Uma lacuna no solo
“Inconformidades” nas ca-

madas do solo ocorrem quan-
do rochas ou sedimentos
erodem e o tempo passa an-
tes que uma nova camada seja
produzida, segundo o Serviço
Geológico dos Estados Unidos
(USGS, na sigla em inglês).

Após esse período, em al-
gum momento, uma nova ca-
mada de rochas se formará na
superfície erodida, mas será
impossível preencher essa la-
cuna durante a qual nenhum
sedimento foi acumulado.

Isso explica por que em vá-
rias partes do mundo podemos
ver camadas de rocha muito

antigas em cima de camadas
de rocha muito jovens, sem
uma camada de rocha de
meia-idade entre elas.

Imagem mostra a Grande
Inconformidade no Grand
Canyon. As linhas azuis mos-
tram as camadas rochosas
mais antigas. As linhas ama-
relas mostram as rochas mais
recentes. A linha

Ao descobrir a idade das
pedras mais antigas e mais
novas, os pesquisadores dedu-
zem o período de tempo para
o qual não têm registro.

E onde estão aquelas rochas
perdidas?

Em alguns lugares, explica
Peak, as camadas estão fal-
tando porque as rochas foram
destruídas pela água ou pela
erosão, transformando-as em
areia que acabou sendo depo-
sitada, por exemplo, em ocea-
nos antigos.

Mas, em outros lugares, não
está claro se a camada che-
gou a existir em algum mo-
mento

“Pode ser que naqueles lu-
gares nunca tenha se deposi-
tado areia ou argila que mais
tarde se transformou em ro-
cha, que não estivesse real-
mente acontecendo nada na-
quela paisagem, como se ela
estivesse simplesmente ali pa-
rada há muito tempo”, diz a
geóloga.

A que se deve a Grande
Inconformidade?

A resposta é que ninguém
sabe.

Peak, no entanto, diz que há
pelo menos quatro hipóteses
principais que tentam explicar
essa era perdida.

A primeira tem a ver com a
formação de um antigo
supercontinente chamado
Rodínia, que se formou entre
1 bilhão e 800 milhões de anos
atrás.

Isso foi antes da formação
do famoso supercontinente
Pangeia.

Quando Rodínia estava sen-
do formada, devido aos movi-
mentos tectônicos, um grande
número de rochas foi exposto
às condições atmosféricas, o
que poderia favorecer a des-
truição do novo material ro-
choso que estava se forman-
do.

“Quando as rochas são no-
vas, elas são muito suscetíveis
aos processos que as destro-
em”, diz Peak.

O que é melhor para a saúde,
leite de vaca ou ‘alternativos’?
Organizações como o

Serviço Nacional de
Saúde do Reino Uni-

do recomendam que crianças
entre um e três anos consu-
mam 350 miligramas de cál-
cio por dia - pouco mais de
meio litro de leite. Quando se
trata de adultos, entretanto, as
pesquisas sobre o efeito do
leite de vaca são conflitantes.

Os humanos são os únicos
seres vivos que bebem o leite
de outra espécie. A maioria
dos animais para de tomar leite
ainda filhotes, quando come-
çam a precisar de alimentos
mais complexos.

Por que com os humanos é
diferente?

As pessoas que vivem em
partes do mundo onde as va-
cas foram domesticadas - co-
meçando no sudoeste da Ásia
e se espalhando pela Europa
- só passaram a serem capa-
zes de digerir a lactose cerca
de 10 mil anos atrás.

O resultado é que apenas
cerca de 30% da população
mundial continua produzindo
lactase, a enzima necessária
para ser capaz de digerir
lactose até a idade adulta. O
restante reduz sua produção
após a fase de desmame da
infância.

A maioria das pessoas tor-
na-se intolerante à lactose, tor-
nando os europeus que bebem
leite, junto com algumas po-
pulações africanas, do Orien-
te Médio e do sul da Ásia, a
exceção - e não a regra.

Mesmo aqueles que conse-
guem digeri-la podem querer
reduzir a ingestão de leite por
causa de outras preocupa-
ções, como saúde e os custos
ambientais da pecuária, que
têm impulsionado o crescimen-
to do consumo de alternativas
ao leite de vaca.

Mas existem benefícios
para a saúde de trocar o leite
de vaca por outra bebida, ou
o leite de vaca fornece nutri-
entes vitais que não podemos
obter de outras fontes? E o
leite realmente agrava a into-
lerância à lactose da maioria
das pessoas?

O leite de vaca é uma boa
fonte de proteína e cálcio,
além de nutrientes, incluindo
vitamina B12 e iodo. Ele tam-
bém contém magnésio, que é
importante para o desenvolvi-
mento ósseo e para a função
muscular, e soro e caseína,
que desempenham um papel
importante na redução da
pressão arterial.

O Serviço Nacional de Saú-
de do Reino Unido recomen-
da que crianças entre um e
três anos consumam 350 mili-
gramas de cálcio por dia, o
que significa pouco mais de
meio litro de leite.

Embora o cálcio seja neces-
sário para manter os ossos
saudáveis, não está claro se
uma dieta rica em cálcio au-
menta a resistência a fraturas,
por exemplo.

Vários estudos não encon-
traram redução significativa
no risco de fratura por beber
leite, enquanto alguns indicam
que o leite pode, na verdade,
aumentar a probabilidade.

Uma pesquisa realizada na
Suécia descobriu que mulhe-
res que bebiam mais de 200
mililitros de leite por dia - me-
nos de um copo - apresenta-
vam maior risco de fraturas.
Nesse caso, entretanto, os
autores ponderaram que as
descobertas não necessaria-
mente indicavam uma relação
de causalidade. Pode ser que
pessoas mais propensas a fra-
turas tendam a beber mais lei-

te, alertam.
Mas o cálcio é crucial du-

rante a adolescência para o
desenvolvimento da força ós-
sea, diz Ian Givens, especia-
lista em nutrição da Universi-
dade de Reading, na Inglater-
ra.

“Se você não tem o desen-
volvimento ósseo correto na
adolescência, corre um risco
maior de ter fraqueza óssea
mais adiante na vida, princi-
palmente mulheres após a
menopausa, quando perdem
os benefícios do estrogênio”,
diz Givens.

As vacas são ordenhadas
durante a gravidez, quando
seus níveis de estrogênio au-
mentam 20 vezes. Embora um
estudo tenha vinculado esses
níveis de estrogênio ao cân-
cer de mama, de ovário e
uterino, Laura Hernandez, que
estuda biologia da lactação na
Universidade de Wisconsin,
nos EUA, diz que a ingestão
de hormônios através do leite
de vaca não é motivo de pre-
ocupação.

Uma revisão mais recente
de estudos que investigam se
a quantidade de estrogênio
consumida via leite é prejudi-
cial não encontrou motivo para
preocupação.

Os pesquisadores descobri-
ram que os níveis de
estrogênio só começam a afe-
tar os sistemas reprodutivos
dos ratos quando estão pre-
sentes em 100 vezes os níveis
encontrados no leite de vaca.
Os pesquisadores só detecta-
ram um aumento nos níveis de
estrogênio em camundongos
fêmeas e uma diminuição dos
níveis de testosterona em ca-
mundongos machos após a
dosagem atingir mil vezes os
níveis normais.

É muito improvável que os
humanos sejam mil vezes mais
sensíveis aos níveis de
estrogênio no leite do que os
ratos, diz o autor do estudo,
Gregor Majdic, pesquisador do
Centro de Genômica Animal
da Universidade de Liubliana,
na Eslovênia.

Estudos também descobri-
ram uma ligação entre a
ingestão de leite e doenças
cardíacas, devido ao conteú-
do de gordura saturada. Mas
o leite integral contém apenas
cerca de 3,5% de gordura, o
semidesnatado, em torno de
1,5% e o leite desnatado,
0,3%. As bebidas sem açúcar
feitas de soja, amêndoa, câ-
nhamo, coco, aveia e arroz
têm níveis mais baixos de gor-
dura que o leite integral.

Em um estudo, os pesquisa-
dores dividiram os participan-
tes em quatro grupos com base
na quantidade de leite que
consumiam e descobriram que
apenas aqueles que bebiam
mais - quase um litro por dia -
tinham um risco aumentado de
doença cardíaca. A associa-
ção pode ser porque aqueles
que bebem tanto leite não têm
uma dieta saudável, diz Jyrkia
Virtanen, epidemiologista
nutricional da Universidade do
Leste da Finlândia.

“Apenas uma ingestão mui-
to alta de leite pode ser ruim,
não há pesquisas sugerindo
que a ingestão moderada seja
prejudicial”, diz ele.

Também é possível que
aqueles com intolerância à
lactose possam beber peque-
nas quantidades de leite de
vaca. Alguns especialistas ar-
gumentam que sintomas ad-
versos - como inchaço e cóli-
cas estomacais - são uma res-
posta ao acúmulo de lactose
no corpo, e cada indivíduo tem

um limiar diferente antes de
sentir os sintomas.

Christopher Gardner, cien-
tista de nutrição do Stanford
Prevention Research Center,
na Califórnia, realizou um es-
tudo comparando os sintomas
de pessoas com intolerância à
lactose quando bebiam duas
xícaras de leite de soja, leite
cru ou leite comum todos os
dias. Ele descobriu que mui-
tos deles não apresentavam
sintomas graves.

“Descobrimos que a intole-
rância à lactose é menos uma
dicotomia do que uma coisa
gradual, e que muitas pessoas
podem tolerar quantidades
modestas de laticínios”, diz ele.

A crescente demanda por
alternativas

Embora existam muitas pes-
quisas analisando os efeitos do
leite de vaca em nossa saúde,
há menos pesquisas sobre al-
ternativas ao leite.

Uma olhada no corredor de
leite de qualquer supermerca-
do sugere uma demanda cres-
cente por essas alternativas,
feitas com soja, amêndoas,
castanha de caju, avelã, coco,
macadâmia, arroz, aveia ou
cânhamo. O ingrediente prin-
cipal é processado e diluído
com água e outros ingredien-
tes, incluindo estabilizadores,
como goma de gelana e goma
de alfarroba.

O leite de soja é o melhor
substituto para o leite de vaca
em termos de proteína, pois é
o único com conteúdo de pro-
teína comparável. Mas as pro-
teínas em bebidas alternativas
podem não ser proteínas “ver-
dadeiras”, diz Givens.

“Pode ser uma proteína de
qualidade substancialmente
mais baixa que o leite, que é
um ponto crítico para crianças
e idosos em particular, que têm
uma necessidade absoluta de
proteína de alta qualidade para
o desenvolvimento ósseo”, diz
ele.

Não há pesquisas que sugi-
ram que possamos obter mui-
ta nutrição dos principais in-
gredientes dessas bebidas, diz
Sina Gallo, cientista em nutri-
ção do departamento de estu-
dos nutricionais e alimentares
da George Mason University,
na Virgínia, EUA. Eles po-
dem conter outros
micronutrientes, ela acrescen-
ta, mas você não obtém os
mesmos benefícios de uma
bebida de amêndoa que obte-
ria se comesse amêndoas.

As alternativas ao leite ge-
ralmente são enriquecidas
com os nutrientes que ocor-
rem naturalmente no leite de
vaca, como o cálcio. Mas os
cientistas não sabem se vita-
minas e minerais enriquecidos
nos dão os mesmos benefíci-
os à saúde que os que ocor-
rem naturalmente no leite de
vaca e afirmam que são ne-
cessárias mais pesquisas para
estabelecer as consequências
da adição de cálcio.

Nos EUA, no entanto, o lei-
te de vaca é enriquecido com
vitamina D, e as pesquisas
sugerem que isso pode ter
efeitos benéficos semelhantes
ao obter a vitamina natural-
mente da exposição ao sol.

No entanto, especialistas
recomendam que não acredi-
temos que essas alternativas
sejam iguais para crianças, diz
a nutricionista Charlotte
Stirling-Reed - mesmo quan-
do fortificadas. “O leite de
vaca é um alimento muito den-
so em nutrientes, e o leite ve-
getal enriquecido nem sempre
cobre todos os nutrientes”, diz
ela.
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Vidros, Molduras, Box Temperado, Balcões, Espelhos e
Vitrines

REVESTIMENTO FUMÊ E VIDROS BIZOTADOS
Grande Promoção de Espelho Cristal

FAÇA-NOS UMA VISITA E COMPROVE
O QUE ESTAMOS ANUNCIANDO

FONES: 3259-1159 – 9977-4899 – 8846-6065
Avenida José Sampaio, 702 – Conjunto Costa e Silva – Aracaju – Sergipe –

email: vidraçariacristalina@hotmail.com

OSANILDE OLIVEIRA

VIDRAÇARIA  CRISTALINA

Sindicato dos Trabalhadores em Transportes
Rodoviário de Aracaju - Sergipe

Assistência Jurídica, Barbearia (Corte e Escova Feminino),
Convênio Farmácia, Covênio Vale-Gás, Odontologia (Sest.

Senat/Odonto S.A), Plano de Saúde (HAPVIDA) – (PLAMED),
Conquista do Sinttra.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Das 7h.30 às 17h.30 (Sem intervalo para
almoço).  ENDEREÇO: Avenida Dr. Roosewelt Dantas Cardoso de Menezes,

1273 – Centro – Aracaju- Sergipe – TELEFONES: (79) 3213-7632/3213-0163 –
EMAIL: sintraaju@outlook.com

FILIE-SE!!

Avenida Edézio Vieira
de Melo, 1267 –

Pereira Lobo – Fone:
(79) 3214-2776

HIP

Carne fresca de primeira qualidade,
todos os dias. Frangos abatidos na hora.

HIPER
FRANCARNE

PROMOÇÃO:
ESCAPAMENTO COM
 15% DE DESCONTO

À VISTA
4 VEZES NOS CARTÕES:

HIPER CARD
BANESE
MASTER

CIELO
VISA

AMERICAN

CLASSIFICADOS
Giro Total Lanches

Açougue, Minimercado e Hortifruti

MALU – Centro de Beleza

BARBARIDADE BAR
E LANCHONETE
RUA RAFAEL
 AGUIAR, 406

Suspensão, Embreagem,
Revisão, Troca de Correias,

Direção/ Câmbio
Rua São Cristóvão, 1690 – B. Getúlio Vargas –Aracaju-SE

Serviços Rápidos de
Mecânica de Autos

Serviços de Mecânica em
Geral

Amortecedores, Bateria, Troca
de óleo e filtros, Higienizaão,
óleo de câmbio automático/
manual, entre outros.

Fones: (79) 3303-6900 – (79)99909-7840

MOTORISTA DE APP E TÁXI  TEM 20% DE DESCONTO

Sabino é o pré-candidato do PSTU
na disputa pelo Governo de Sergipe

O Partido Socialista
dos Trabalhadores
Unificado – PSTU

- e o Polo Socialista Revolu-
cionário de Sergipe apresen-
tam o servidor público fede-
ral Elinos Sabino como pré-
candidato ao Governo de
Sergipe. Segundo ele, essa
pré-candidatura representa
um projeto alternativo e in-
dependente da classe traba-
lhadora, “que vem sofrendo
com as mazelas das crises,
das políticas governamentais
e do capitalismo”.

“As necessidades da popu-
lação sergipana, agravadas

pelas crises econômica, sani-
tária e ambiental, exigem me-
didas que nem o governo atual
nem o petismo e seu velho
projeto de conciliação de
classes, e muito menos o
bolsonarismo, são capazes de
atender”, diz Elinos Sabino.

“Estamos vendo a maior
parte da população sergipana
e do Brasil com fome, de-
sempregada, precarizada e
com baixos salários. Além
disso, temos visto a saída da
Petrobras de Sergipe, a des-
truição do meio ambiente, o
aumento das opressões e a
falta de apoio aos pequenos

negócios”, reforça o pré-can-
didato.

“Paralelamente, vimos o
desmantelamento e a entrega
do país aos oligopólios, aos
super-ricos internacionais e
aos seus sócios nacionais - o
que tem ampliado o número
de milionários e bilionários no
país. Considero inaceitável
esta situação e minha pré-
candidatura, portanto, ex-
pressa um projeto alternati-
vo, independente e socialis-
ta, ancorado no atendimento
das necessidades dos traba-
lhadores e dos mais pobres
de Sergipe”, destaca Elinos.

Aniversário
Referência na assistência de alta e média complexidade

no Sistema Único de Saúde (SUS) em Sergipe e em franca
reestruturação administrativa e assistência, desde o início
da Intervenção Judicial em novembro de 2018, o Hospital
de Cirurgia completa neste mês de maio 96 anos de história.
Em celebração a data, a Câmara Municipal de Aracaju,
atendendo ao requerimento do vereador Cícero do Santa
Maria, realizou uma sessão especial na última segunda-feira
(2), no Plenário da Casa Legislativa. Na foto, a interventora
judicial do hospital, enfermeira Márcia Guimarães, entre esta
jornalista e a também enfermeira Eliana Oliveira, da Central
de Transplantes de Sergipe.

Profissionalismo
Realizar sonhos e eternizar momentos. Essas são as palavras-

chaves para a cerimonialista Ellen Regina, que vem se
destacando cada dia mais no ramo de casamentos em Sergipe.
Conhecida como fada madrinha dos noivos. Para ela, cada
celebração é única. Assim, Ellen colhe o resultado do seu
trabalho unindo competência, autenticidade e muito amor no
que faz, consolidando mais e mais seu nome no cenário sergipano.
Sucesso!

Forró de Areia Branca
Está definida a programação da abertura dos

festejos juninos em Areia Branca (SE). Após
dois anos sem a realização do maior evento do
município, a festa está de volta com várias
atrações conhecidas no meio do forró. No dia
30 de maio, Nattan, Wesley Safadão e Luan
Estilizado subirão ao palco. No dia seguinte, a
festa prossegue com Xand Avião, Tarcísio do
Acordeon e Unha Pintada.

Efeito comprovado
Os efeitos e eficácia do uso terapêutico da

Cannabis Sativa – a maconha medicinal - há
muito vêm sendo discutidos e aplicados. Os
profissionais, devidamente habilitados, a
exemplo da médica Mirene Morais, têm
receitado os pacientes que sofrem com dores
e patologias crônicas e neurológicas, como
Alzheimer, Autismo, Depressão e Câncer.
Especialista e estudiosa do tema, Mirene passou
a semana, em São Paulo, participando do maior
Congresso relacionado ao uso medicinal da
Cannabis, no país. O evento reuniu médicos,
pesquisadores e profissionais da saúde que
discutiram a aplicabilidade terapêutica da
planta.

Mais amada
Repetindo o marco dos últimos anos, o Boticário

segue como a marca de beleza* mais amada e
preferida dos brasileiros, segundo análise realizada
pela Kantar Worldpanel, empresa líder global em
pesquisas de dados sobre mercado e
comportamento. Reconhecida por sua atuação em
diversas áreas como beleza, inovação, tecnologia
e ESG, a marca se conecta com o consumidor
por meio de iniciativas e compromissos voltados
para a sociedade, propondo, por exemplo, debates
positivos que contribuam para a construção de
um mundo mais justo e igualitário. O Boticário
está completando 45 anos de sustentação e
investimento em seus principais pilares, entre eles,
o amor e o olhar para o futuro.

Vida saudável
A terceira edição do Fitbari, projeto pilotado

pela equipe especializada em Obesidade e
Cirurgia Bariátrica de Dr. Raul Andrade, foi
considerada um sucesso no dia 30 de abril. Na
ocasião, os pacientes compareceram ao
restaurante praieiro, Parati, e deram um show
na prática esportiva comandada pelo time do
personal trainer, Diego Torres. O projeto segue
o ideal de que todos busquem um estilo de vida
mais saudável, incluindo hábitos essenciais
como manter uma rotina de atividades físicas.
Após o treino funcional animado, os presentes
desfrutaram de um café da manhã nutritivo em
frente ao mar. A equipe do cirurgião Raul

Andrade é composta por Viviane Torres,
psicóloga, as nutricionistas Kamilla Almeida,
Miriam Duarte e Vanessa Andrade, além da
enfermeira cirúrgica, Larissa do Valei.

Câncer de mama
"Mães Superando o Câncer". Esse foi o tema do encontro

promovido pela Clínica Cormamare e o Grupo de apoio a pacientes
oncológicas Flores do Nosso Jardim, nesta sexta-feira (06/5). Com a
participação da mastologista Paula Saab, a psicóloga Sara Garcia e a
fisioterapeuta Maysa Aragão, o evento teve por objetivo homenagear
as mães e mulheres guerreiras através de uma tarde com informações
sobre o cenário do câncer de mama, tratamento e chances de cura. O
câncer de mama é o tipo câncer mais comum entre as mulheres no
Brasil e no mundo, depois do câncer de pele não melanoma. A
incidência do câncer de mama em mulheres jovens e com filhos
pequenos tem aumentado nos últimos anos.

Franquia em Aracaju
Aracaju acaba de receber a franquia da Grand Cru

Vinhos, a maior importadora e distribuidora de
vinhos da América Latina com mais de 20 anos de
tradição. Pilotada pelos empresários sergipanos
Daniel Macedo e Pedro Eugênio, proprietários do
Porto Madero e Terraço Alameda, a primeira loja

sergipana está fincada na 13 de Julho. Com mais de
1.000 rótulos nacionais e importados, a Grand Cru
possui vinhos de importantes vinícolas do mundo e
com diversos exemplares de pontuações renomadas.
A unidade fica na Rua José Ramos da Silva, 240, e
funciona de segunda a sábado, das 9h às 23h30. Além
dos melhores vinhos, também possui um bistrô com
almoço e jantar comandado pela chef Tâmara
Cavalcante.
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VEICULONOTICIAS DO PLANALTO

O Presidente da Re
pública, Jair
Bolsonaro, partici-

pou, este mês, da “XXI Mar-
cha dos Legislativos Munici-
pais”. Com o tema “O Brasil
do Futuro passa pela Lide-
rança e o protagonismo do
Legislativo Municipal”, o
evento reuniu 3.500 vereado-
res de todos os Estados. Em
seu discurso, o Presidente Jair
Bolsonaro destacou que o
evento reúne a base da polí-
tica nacional, que sabe o que
o povo precisa. Ele lembrou,
ainda, que começou a vida
pública como vereador do
município do Rio de Janeiro.

Segundo o presidente da
União dos Vereadores do
Brasil (UVB), Gilson
Conzatti, foi a primeira vez
que um Presidente da Repú-
blica participou do evento. A
União dos Vereadores do
Brasil foi criada há 57 anos.

Capacitação - A Secreta-
ria de Governo da Presidên-
cia da República está

Presidente da República junto com os vereadores, participando do evento
disponibilizando às Câmaras
Municipais a plataforma Es-
cola Federativa, que reúne
cursos gratuitos de aprimora-
mento e capacitação destina-
dos a servidores públicos e
vereadores dos municípios
brasileiros. A plataforma, que
vai auxiliar no planejamento

e implementação de políticas
públicas, foi divulgada durante
o evento.

Confira a plataforma Esco-
la Federativa aqui.

Este foi o segundo evento
envolvendo gestores munici-
pais que o Presidente Jair
Bolsonaro participou. Ele

esteve na 23ª Marcha a
Brasília em Defesa dos Mu-
nicípios. O evento ocorre
anualmente e reúne prefeitos,
vice-prefeitos, vereadores e
secretários para debaterem
as políticas públicas que
impactam a vida da popula-
ção.

Presidente Jair Bolsonaro participa da
XXI Marcha dos Legislativos Municipais

Primeiros profissionais assinam contrato para reforçar atendimento no SUS
O Presidente Jair

Bolsonaro participou no Pa-
lácio do Planalto, da cerimô-
nia de apresentação dos pri-
meiros profissionais que irão
fortalecer o atendimento à
população pelo Sistema Úni-
co de Saúde (SUS), por
meio do programa Médicos
pelo Brasil. Nesta primeira
etapa, 529 profissionais, en-
tre médicos e tutores, foram
chamados para assinar o con-
trato de trabalho e serão
direcionados para todas as
regiões do país. Ao todo, o
Governo Federal investiu cer-
ca de R$ 783,6 milhões na
iniciativa que disponibiliza
mais de 4,6 mil vagas em
todo Brasil.

Ainda em abril, mais uma
chamada foi publicada com a
previsão de 1,7 mil novos
convocados. Outros chama-
mentos vão ocorrer durante

todo o período de vigência
do edital, sendo a maioria ao
longo de 2022. Os resultados
do concurso foram homolo-
gados no último dia 5 de abril.

Segundo o Governo Fede-
ral, o primeiro processo se-
letivo do Médicos pelo Bra-
sil teve um total de 16.357
inscrições. O processo é
focado no mérito do candi-
dato e foi estruturado para
identificar as competências
esperadas para atendimento
da população nos postos de
saúde na prevenção e trata-
mento precoce de doenças,
prática conhecida por Aten-
ção Primária à Saúde (APS),
porta de entrada do SUS. O
concurso priorizou o provi-
mento dos lugares mais dis-
tantes do país, com maior di-
ficuldade de contratação de
médicos, e a busca pela ex-
celência clínica na APS.

Outras mudanças estão no
tipo de contração oferecida
pelo programa, na modalida-
de CLT, com benefícios adi-
cionais para atuação nas áre-
as mais distantes, plano de
carreira e melhores condições
salariais, com remunerações
de até R$ 24 mil. Todos os
profissionais possuem regis-
tro em Conselho Regional de
Medicina (CRM).

Do total de municípios que
receberão os profissionais,
cerca de 6% serão contem-
plados com o provimento
médico federal pela primeira
vez. Entre as regiões atendi-
das, estão 26 Distritos Sani-
tários Indígenas.

“Esse programa vem para
suprir essa necessidade dos
municípios, principalmente
dos municípios menores e
mais vulneráveis”, disse o se-
cretário de Atenção Primária

à Saúde, do Ministério da
Saúde, Raphael Câmara.

Médicos pelo Brasil
O Programa Médicos pelo

Brasil foi formulado em 2019,
de acordo com a Lei nº
13.958, para estruturação da
carreira médica federal e o
atendimento a locais com di-
ficuldade de provimento e alta
vulnerabilidade. A Agência
Brasileira de Desenvolvimen-
to para a Atenção Primária à
Saúde (Adaps) é a respon-
sável pela execução do pro-
grama.

Inicialmente, foram
ofertadas pelo Ministério da
Saúde cinco mil vagas para
os municípios, sendo confir-
madas 4.652 posições pelas
gestões locais. Dessas, 595
foram destinadas ao cargo de
tutores médicos e 4.057 para
médicos bolsistas.

Divulgação

Cerimônia de assinatura do contrato dos novos médicos

Governo Federal entrega títulos de terra para mais de 11,3 mil famílias de Goiás
O Presidente da República,

Jair Bolsonaro, participou em
Rio Verde, região sudoeste
de Goiás, da entrega de
8.037 títulos definitivos e pro-
visórios a famílias de 165 as-
sentamentos, localizados em
64 municípios goianos. Essa
foi a segunda grande entrega
no estado. A primeira ocor-

reu em Flores de Goiás, em
novembro de 2020, com
3.305 títulos definitivos e pro-
visórios. Com isso, desde
2019, 11.342 documentos de
titulação foram emitidos no
estado.

Os assentamentos titulados
em Goiás têm entre oito e 27
anos de criação. A titulação

é uma das etapas da reforma
agrária e, antes desse mo-
mento, o Instituto Nacional de
Colonização e Reforma
Agrária (Incra) assegurou
ações de inclusão produtiva
e desenvolvimento econômi-
co dos agricultores. Com o
título, as famílias conseguem
novas linhas de crédito e

continuam acessando as po-
líticas de apoio aos produ-
tores rurais.

A concessão de crédito
específico para as famílias da
reforma agrária também foi
priorizada pelo Incra, que
pagou R$ 51,5 milhões em
diferentes modalidades para
investimento em atividades
produtivas e construção de
habitações.

Honda monta transmissão
CVT em Santa Catarina

A Honda passou a
montar no Brasil o
conjunto de trans-

missão de seus novos carros
no país, sendo esta uma cai-
xa CVT para uso nos propul-
sores que serão fabricados
por aqui. O processo de mon-
tagem será feito em Itajaí, li-
toral norte de Santa Catarina,
seguindo metodologia, requi-
sitos e rigor técnico empre-
gados nas demais operações
da Honda. A nova instalação
da Honda fornecerá o con-
junto completo para ser mon-
tado nos motores L15B 1.5
i-VTEC VTC Earth Dream e
1.5 iVTEC Turbo Flex.

A união de câmbio e motor

ocorrerá em Sumaré, interior
de São Paulo, sendo o con-
junto motriz enviado para
Itirapina, distante 100 km da
planta da Grande Campinas,
onde se fará a montagem fi-
nal nos veículos.

Os novos modelos City e
City hatch serão os primeiros
a receber o novo conjunto
motriz nacional, com o Novo
HR-V recebendo-o até
agosto, quando chega ao
mercado nacional.

A escolha de Itajaí surge
como certa surpresa, uma vez
que a Honda tem em Sumaré
uma fábrica completa, inclu-
sive com nova sede adminis-
trativa e centro de pesquisa e
desenvolvimento.
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Os carros mais vendidos
em abril de 2022

O mercado de automóveis
e comerciais leves em abril de
2022 teve ligeira alta de
1,08% em relação à março,
porém, ainda está em queda
de 16,80% numa compara-
ção com abril de 2021 e acu-
mulado do ano de 22,80%
em baixa. Foram emplacados
136.341 unidades no mês e
até agora, 510.846 foram
vendidos este ano.

A Fiat agora tem um
gostinho de VW em seus
tempos áureos no Brasil, ten-
do 25,21% de participação.
A GM ficou com mais de
15% do mercado, com a
Toyota tendo quase 12%. A
Hyundai passou de 10% e a
Jeep seguiu de longe perto
dos 8%. E a VW? Em sexto

lugar, adiante de Renault,
Honda, Nissan e Caoa
Chery.

Peugeot, Mitsubishi e Ford
se apresentam no segundo
pelotão. A BMW passou a
Citroën, enquanto a Volvo
continua na frente da
Mercedes-Benz. Depois vem
Kia, Iveco e Porsche, ven-
dendo mais que Land Rover.
Audi? Saiu da lista…

Nos automóveis, HB20 lo-
grou os louros da vitória, com
Pulse sendo o SUV mais ven-
dido. Fora da lista abaixo,
vimos apenas uma RS6 Avant
ser a única perua vendida em
abril e em 2022, 10 familia-
res foram emplacadas, sen-
do uma da Fiat Weekend,
perdida por aí…

MT-09: preço, consumo,
velocidade máxima, motor

A Yamaha MT-09 é uma naked esportiva de alto desempe-
nho que a marca japonesa emplaca como seu principal mo-
delo sem carenagem no Brasil, tendo assim preço sugerido
de R$ 57.890.

Equipada com um potente tricilíndrico de quatro tempos e
refrigeração líquida, a MT-09 tem um visual agressivo e mo-
derno, com a recente atualização de meia vida, que tornou a
moto mais expressiva.

Maior das MT vendidas no Brasil, a Yamaha MT-09 faz
parte da família Master of Torque, que tem ainda os modelos
MT-03 e MT-07, sendo que apenas a segunda ainda não
passou por mudanças.
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Saiba como declarar o Plano
de Previdência no IRPF 2022
§ O diretor de Investimentos da Santander Seguros e Previdência, John Liu, comenta os

pontos de atenção na hora da declaração do plano de previdência no Imposto
de Renda.

Se você fez um plano
de previdência priva
da planejando o seu

futuro, precisa informar esse
investimento na Declaração
do Imposto de Renda. Nes-
sa hora, muitas dúvidas po-
dem surgir. Para declarar suas
aplicações da forma correta,
primeiro é preciso saber se o
seu plano é PGBL (Plano
Gerador de Benefício Livre)
ou VGBL (Vida Gerador de
Benefício Livre), aponta John
Liu, diretor de Investimentos
da Santander Seguros e Pre-
vidência

O PGBL é indicado para
quem faz a declaração de IR
pelo modelo completo, pois
é possível deduzir até 12% da
renda bruta tributável anual
da base de cálculo do Impos-
to de Renda. “Os planos de
previdência privada contam
com o benefício fiscal na mo-
dalidade PGBL e recursos
extras podem ser úteis para
atingir esse limite de vanta-
gem”, observa Liu.

 Já o VGBL é recomenda-
do para três perfis: pessoas
isentas, que fazem a declara-
ção pelo modelo simplifica-
do ou, ainda, aquelas que
querem aplicar mais de 12%
da renda bruta tributável em
previdência, explica o diretor
de Investimentos.

Confira as principais ques-
tões que surgem na hora de
declarar seu plano de previ-
dência, respondidas por John
Liu:

Como declarar um plano
VGBL?

Você precisa informar o
montante investido no plano
até o fim do ano de referên-
cia – no informe ao Fisco em
2022, o ano base é 2021 –
na ficha de Bens e Direitos
(código 97).  “A rentabilida-
de não deve ser incluída. Por
isso, sempre deve ser usado
o valor que estiver no Infor-
me de Rendimentos enviado
pela empresa de previdên-
cia”, destaca o executivo.

Tenho uma previdência
PGBL. Preciso fazer a decla-
ração completa?

Esta modalidade traz um
diferencial atrativo para quem
declara no modelo completo
e também contribui para o
INSS ou regimes próprios de
previdência. Nesse caso, a
pessoa pode deduzir as con-
tribuições da base de cálculo
do IR até o limite de 12% da
renda bruta anual tributável,
sendo que no momento do
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John Liu

usufruto do benefício ou do
resgate, o IR incide sobre a
totalidade (contribuições mais
rendimentos). Esse plano
deve ser mencionado na ficha
de Pagamentos Efetuados
(código 36).

Não fiz aportes em 2021.
Devo declarar?

Se você tem um PGBL e
não teve resgates nem con-
tribuições, você não precisa
mencionar o plano na sua
declaração. Porém, no
VGBL, você precisa informar
o saldo do ano anterior e do
ano base da declaração, na
ficha de Bens e Direitos, có-
digo 97, campo 6 do informe
de rendimentos. Esse é o sal-
do nominal, não leva em con-
sideração a rentabilidade do
produto.

O que declarar no caso de
resgates?

Quem fez resgates em 2021
deve informar os valores re-
cebidos como rendimento na
sua declaração de imposto de
renda 2022, de acordo com
a tabela de tributação (re-
gressiva ou progressiva). No
caso do PGBL, basta infor-
mar eventuais contribuições e
rendimentos recebidos no
ano: não é necessário infor-
mar o saldo do plano. Para
quem tem VGBL, é preciso
informar os rendimentos re-
cebidos no ano, a depender
da tabela (progressiva/re-
gressiva). Também é neces-
sário declarar o saldo do pla-
no na ficha de Bens e Direi-
tos, mas sem informar even-

tuais contribuições.
APROFUNDANDO A

DECLARAÇÃO EM
CASO DE RESGATES:

Tabela Progressiva
Caso você tenha um PGBL:

informar os rendimentos e o
Imposto de Renda retido na
fonte na ficha “Rendimentos
Tributáveis Recebidos de
Pessoa Jurídica”, sendo o
resgate tributado a 15%,
como antecipação do impos-
to devido e o valor bruto res-
gatado será informado junto
aos demais rendimentos
tributáveis.

Se tem um VGBL: informar
na ficha “Rendimentos
Tributáveis Recebidos de
Pessoa Jurídica” o valor da
diferença positiva entre o prê-
mio pago e o valor resgatado
(rendimento produzido), con-
forme informações constan-
tes do Campo 3 do Informe
de Rendimentos

Tabela Regressiva
Caso tenha um PGBL: in-

formar na ficha “Rendimen-
tos Sujeitos à Tributação Ex-
clusiva/ Definitiva”, linha 12,
“Outros” conforme informa-
ções constantes do Campo 5
do Informe de rendimentos.

Se tem um VGBL: informar
na ficha “Rendimentos Sujei-
tos à Tributação Exclusiva/
Definitiva” linha 12 “Outros”
(rendimento produzido dedu-
zido do imposto sobre a ren-
da na fonte), conforme infor-
mações constantes do Cam-
po 5 do Informe de rendi-
mentos.

Câmara aprova piso salarial para
enfermeiros e outras categorias de

profissionais da saúde
Enfermeiros passarão a receber salários de pelo menos R$ 4.750,00,
enquanto técnicos, auxiliares e parteiras têm valores menores fixados

A Câmara dos Depu
tados aprovou este
mês, a criação de

um piso salarial para enfer-
meiros, técnicos em enferma-
gem, auxiliares de enferma-
gem e parteiras. A proposta,
de autoria do senador Fabi-
ano Contarato (PT-ES) teve
placar largo para a aprova-
ção, de 449 votos a favor e
apenas 12 contrários, e se-
gue agora para a sanção do
presidente Jair Bolsonaro
(PL), mas antes os parlamen-
tares devem indicar uma fon-
te para o custeio dos gastos
extras que ela causará. Para
enfermeiros, o piso salarial foi
fixado em R$ 4.750; o dos
técnicos de enfermagem ficou
definido em R$ 3.325 (70%
do de enfermeiros), e o de
auxiliares de enfermagem e
parteiras, em R$ 2.375
(50%). Os pisos passarão
por reajuste anual de acordo
com o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor
(INPC) e entram em vigor
imediatamente após a sanção;
a lei assegura que remunera-
ções maiores do que o piso

permanecerão do jeito que
estão. As galerias da Câma-
ra ficaram lotadas com repre-
sentantes das categorias, que
comemoraram a aprovação.

O presidente da Câmara,
Arthur Lira (PL-AL) segurou
por um tempo a discussão do
projeto por considerar ne-
cessário que o projeto tives-
se uma fonte de custeio defi-
nida. O projeto acabou sen-
do aprovado antes que essa
fonte fosse identificada, mas
a relatora, a deputada Car-
men Zanotto (Cidadania-
SC), indicou no plenário que
ela será definida antes da pro-
posta ser enviada para san-
ção, e o deputado Ricardo
Barros (PP-PR), líder do go-
verno na Câmara, discursou
no mesmo sentido. Há diver-
gências no total de gastos
extras estimados com o pro-
jeto: em documento apresen-
tado pelo grupo de trabalho
que analisou o projeto, o Mi-
nistério da Saúde prevê que
o impacto total será de R$
22,5 bilhões, sendo R$ 14
bilhões no setor público e R$
8 bilhões no setor privado. O

Conselho Nacional de Secre-
tários de Saúde (Conass) e o
Conselho Nacional de Secre-
tarias Municipais de Saúde
(Conasems) apontam um im-
pacto total de R$ 26,5 bi-
lhões para profissionais do
setor público e prestador de
serviços do Sistema Único de
Saúde (SUS), nos Estados,
Municípios e no Distrito Fe-
deral. Segundo as organiza-
ções, há riscos de ultrapas-
sar os limites da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal (LRF)
para despesa de pessoal. O
Departamento Intersindical
de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (Dieese)
aponta impacto total de R$
16,3 bilhões, sendo: R$ 5,8
bilhões para o setor público,
em diferentes esferas, R$ 5,4
bilhões para empresas priva-
das e R$ 5 bilhões para enti-
dades sem fins lucrativos. A
Associação Nacional de
Hospitais Privados (Anahp)
aponta impacto de cerca de
R$ 12,1 bilhões por ano, sen-
do R$ 6,4 bilhões no setor
privado sem fins lucrativos e
R$ 5,8 bilhões no setor pri-
vado com fins lucrativos.
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Congresso Nacional

Pastor defende que moradores
em situação de rua passem fome
Marcos Granconato, pas-

tor da Igreja Batista Reden-
ção, localizada em São Pau-
lo, utilizou as suas redes so-
ciais para se opor a alimen-
tação de moradores em situ-
ação de rua. Em uma publi-
cação realizada no primeiro
dia do mês, o religioso ale-
gou que “a maioria dos men-
digos têm o dever bíblico de
passar fome” e afirmou que,
“se alguém não trabalha, que
também não coma”. A área
de comentários foi limitada na

publicação após o pastor
passar a ser alvo de críticas
na internet.

Após a polêmica, Marcos
emitiu uma nota onde afirma
que “defende e estimula” um
socorro aos mais pobres e
necessitados. O rapaz argu-
menta que, quando caminha
pelas ruas das grandes cida-
des e “quando atendo pedin-
tes na porta da minha casa ou
da igreja”, enxerga que a
maioria são pessoas jovens,
fortes, inteligentes, saudáveis

e capazes que, ao que pare-
ce, simplesmente optaram
pela mendicância por consi-
derar esse modo de vida, li-
vre de trabalhos e responsa-
bilidades”. Por fim, o pastor
religioso reconheceu que tem
o “dever santo e cristão de
ajudar os pobres (e muitos
moradores de rua se encai-
xam no conceito bíblico de
“pobre”). Porém, tenho tam-
bém o dever santo, cristão e
bíblico de não incentivar o
ócio”.

Caixa lança a Milionária+, nova loteria
com prêmio mínimo de R$ 10 milhões
A Caixa Econômica

Federal,lançou este mês, uma
nova modalidade de loteria no
Brasil, a Milionária+, que terá
prêmios mínimos de R$ 10
milhões. Os sorteios ocorre-
rão aos sábados, com o pri-
meiro previsto para aconte-
cer no dia 28. Quem fizer a
aposta, terá que pagar R$ 6,
no mínimo, e escolher seis
números de 1 a 50, além de

dois “trevos” de 1 a 6. O
maior prêmio será de quem
acertar tanto as seis dezenas
quanto os dois trevos. Em
apostas múltiplas, será pos-
sível escolher de seis a 12
números e de dois a seis tre-
vos. De acordo com a Cai-
xa, serão 11 faixas de
premiação, e elas não acu-
mularão para os concursos
seguintes. Como nas outras

modalidades da Caixa, as
apostas poderão ser feitas
nas casas lotéricas, no site e
no app do banco. Agora, a
Caixa oferece 11 tipos dife-
rentes de apostas em loteri-
as: +Milionária; Dia de Sor-
te; Dupla Sena; Loteca; Lo-
teria Federal; Lotofácil;
Lotomania; Mega-Sena; Qui-
na; Super Sete e Timemania.


