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Tempo em Goiânia
Sol com algumas nuvens. Não
chove.s   31º C  

t  17º C

O presidente da Câmara Municipal de Goiânia, vereador Romário Policarpo (Patriota), disse entender que não faz sen-
tido lideranças do partido não estarem engajadas na pré-candidatura da sigla ao Palácio das Esmeraldas. Política 2
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AGU defende legalidade
de decreto que perdoou
pena de Daniel Silveira
Política 6

Lissauer confirma 
que trabalha para ser
candidato ao Senado
Política 5

Indústria goiana cai
0,2% de fevereiro para
março, aponta IBGE
Economia 4

Xadrez: Deputado Zé Carapô
tenta atrelar Caiado à esquerda
com fake news nas redes sociais
Política 2

Jurídica: STJ decide que é váli-
da cláusula de renúncia a ho-
norários sucumbenciais
Cidades 10

Esplanada: Como Simone Tebet
e João Doria não se entendem,
tucanos avaliam chapa pura
Política 6

Pagamentos com
cartão de crédito
chegam a R$478 bi
Os pagamentos com cartões de
crédito cresceram 42,4% no pri-
meiro trimestre do ano em com-
paração com o período de janei-
ro a março de 2021, segundo ba-
lanço divulgado ontem (10) pela
Abecs. Foram movimentados R$
478,5 bilhões nessa modalidade
financeira nos três primeiros
meses do ano. Economia 4

�
LeIa naS CoLunaS

Data de envio da declaração se en-
cerra dia 31 de maio; Entrega correta
ajuda na restituição.Negócios 17

Imposto de Renda:
Prazo e dicas na reta final

Pedro Pinheiro 

Casos de Covid
voltam a crescer
e Goiás é o 2º
lugar em óbitos
Após meses de queda vertiginosa nos indicadores da Covid-19, Goiás
voltou a registrar aumento de 50% nos casos. As mortes também vol-
taram a subir. Cinco Estados registraram crescimento nos índices de
novas infecções, internações e óbitos: Rio de Janeiro, Goiás, Pará, Mi-
nas Gerais e São Paulo. De acordo com especialistas, a liberação do
uso de máscaras contribuiu para a elevação. Cidades 11

PT, PCdoB, PV e
PSB discutem
nome ao governo
O Partido dos Trabalhadores tem
como pré-candidato a governador
o ex-reitor da PUC-GO, Wolmir
Amado. Do outro lado, o PSB lan-
çou o ex-governador José Eliton.
Diálogo está aberto. Política 2

Caminhoneiros
começam a
parar com alta
do óleo diesel
Os aumentos sucessivos no pre-
ço do combustível têm afetado
diversos setores. Estima-se que
cerca de 500 caminhoneiros já
pararam de rodar no Estado,
aponta sindicato. Cidades 10

rapport: você domina esta
técnica para melhorar vendas?

andré ZeM
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Paço promete mais uma vez entrega de
viadutos após atrasos e custo elevado

Lançados ainda em 2020 e repletos de atrasos e aumento dos custos, três
novos viadutos serão inaugurados ainda este mês na capital. Entre as
inaugurações até 31 maio está o Complexo Viário Jamel Cecílio. Cidades 9



Deputado Zé Carapô tenta
atrelar Caiado à esquerda

O mais aguçado dos opositores do gover-
nador Ronaldo Caiado (UB) na Alego, o depu-
tado Zé Carapô (Pros) compartilhou uma fake
news nas redes sociais associando o recém-em-
possado superintendente de Fomento e in-
centivo à Cultura do Estado de Goiás, Vitor Ca-
dillac, ao PSOL, considerado pelo parlamentar
bolsonarista como “partido de extrema es-
querda”. Basta uma pesquisa no TRE-GO que
sabe-se que Cadillac já foi do PSOL, como tam-
bém passou pelo PL e, atualmente, está no PDT.
Em período pré-eleitoral, e sem conseguir
perdoar os agrados de Caiado a adversários em
Jataí, cidade onde amargou derrota na dispu-
ta pela prefeitura, Carapô quer atrelar a ima-
gem do governador à esquerda. Talvez a pro-
ximidade de Caiado ao prefeito próximo de Da-
niel Vilela, humberto Ma-
chado, tenha enfraque-
cido Carapô. Colegas
de Casa tentam expli-
car o ranço do parla-
mentar com Caiado,
mas entendem que
houve enfraqueci-
mento do parla-
mentar na região,
onde é produtor ru-
ral. no parlamen-
to, é presidente
da Comissão de
Agricultura, Pe-
cuária e Coope-
rativismo da
Assembleia Le-
gislativa do Estado
de Goiás (Alego).

O presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Ro-
mário Policarpo (Patriota), considerou “estranho” o fato
de alguns filiados do partido não apoiarem o nome da si-
gla ao Governo de Goiás. Apesar de tratar o assunto como
“superado”, o parlamentar disse que seguirá ao lado da-
quilo que o partido tem, ou seja, um candidato. 

As declarações vêm na esteira do anúncio do parla-
mentar de que estaria ao lado de Gustavo Mendanha, di-
ferentemente da maioria dos outros grandes nomes da
sigla, que se uniram ao projeto de reeleição caiadista —
leia-se: Jânio Darrot, ex-prefeito de Trindade, e Marden
Júnior, atual gestor do município.

“O respeito pelo governador Ronaldo Caiado continua.
Mas o partido nos deu liberdade para apoiarmos quem
desejássemos e acho que seria estranho não apoiar o nos-
so próprio candidato”, acrescentou o presidente do Le-
gislativo municipal ao comentar o assunto. 

Quanto ao próprio destino, Romário disse que deve-
rá ser decidido nos próximos dias. “O partido tem uma
candidatura ao governo estabelecida e é preciso enten-
der como o Patriotas precisa me usar nesse momento.
Essa decisão [se será candidato ou não] devo tomar até
o fim deste mês. Vou conversar com o presidente  [Jor-
celino Braga] e aguardá-lo. Deixo essa decisão nas
mãos dele, como já faço há algum tempo.”

Depois de muito dialogar, o ex-prefeito de Apareci-
da de Goiânia, Gustavo Mendanha, decidiu se filiar ao
Patriota. A decisão foi tomada depois de muitas inves-
tidas fracassadas e a decisão só foi divulgada — tardia-
mente, para muitos — no início de abril. (Felipe Car-
doso, especial para O Hoje)

2 n POLÍTICA

Policarpo considera
“estranho” filiados
ao Patriota não
apoiarem Mendanha

Francisco Costa

A presidente do PT, Katia
Maria, afirma que a federação
que inclui a sigla, o PCdoB e o
PV irá se reunir no começo da
semana que vem para avançar
nas definições do nome que re-
presentará o grupo nas eleições
de Goiás e que melhor repre-
sentará a chapa Lula-Alckmin
(PT-PSB) no Estado. no último
encontro, o nome do ex-go-
vernador José Eliton (PSB) foi
colocado à disposição e os par-
tidos iniciaram as discussões
sobre a possibilidade.

Vale destacar, o PT já tem
colocado como pré-candidato
ao governo o ex-reitor da PUC
Goiás, professor Wolmir Ama-
do. “Achamos um bom nome,
mas isso não tira de nós o de-
ver de avaliar quem será me-
lhor para Lula e o PT”, reforça
Katia. “Cada partido irá voltar
[do encontro anterior] e dar
uma devolutiva”, emenda.

Segundo a petista, mes-
mo com o encontro da pró-
xima semana, a definição só
deve acontecer no dia 28
de maio, quando ocorrerá o

encontro estadual do PT. na
ocasião, será colocada, tam-
bém, a tática eleitoral do
grupo, além de outras pos-
síveis candidaturas.

“Então, vamos amadure-
cer o diálogo. Assim como o
PT, o PSB está maduro e bem
intencionado em favorecer
palanque para Lula, em
Goiás”, revela. 

PSB
O presidente do PSB Goiás,

deputado federal Elias Vaz,
acredita ser importante que
se decida o quanto antes. Con-
tudo, ressalta que aceita o
prazo do PT e que não irão
impor o nome de Eliton. 

“Estamos colocando como
alternativa, que achamos
que poderia ampliar o pa-
lanque de Lula. Mas não co-
locamos isso de forma abso-
luta. Achamos que é um bom
nome e com melhores con-
dições”, declarou.

Eliton
O ex-governador José Eli-

ton também conversou com o
jornal O hoje. Ele enfatizou

que as tratativas ficaram a
cargo dos presidentes - no
caso, Katia e o deputado fede-
ral Elias Vaz. “É um processo
feito com muita maturidade, e
o presidente Elias conduz da
melhor maneira possível.”

Sobre ter colocado o nome
à disposição, Eliton diz que o
fez a pedido de Elias, mas
também do ex-presidente Lula
e o ex-governador de São Pau-
lo, Geraldo Alckmin, que foi
quem o convidou para se filiar
ao PSB. “Autorizei a colocar
meu nome como pré-candi-
dato, mas sempre na busca de
convergência”, reforçou.

Para ele, é importante a
manifestação de todos os
partidos da federação e do
PSB. “Então, só irei se houver
consenso. Caso não seja eu,
vou ajudar quem for candi-
dato”, garantiu.

Vale lembrar, no último
dia 6 de abril, José Eliton teve
um encontro, em São Paulo,
com Lula e Alckmin. naquele
momento, o trio debateu a
“análise do cenário nacional”,
além da “frente ampla de par-
tidos progressistas”.

A reunião aconteceu na
casa do advogado de Lula,
Cristiano Zanin, que atua

como um dos principais in-
terlocutores do ex-presidente
com tucanos – tanto Alckmin
como Eliton vieram do PSDB.

Antes disso, em 31 de mar-
ço, o ex-governador também
esteve com Wolmir Amado, na
sede da Sociedade Goiana de
Cultura, em Goiânia. na oca-
sião, o petista avaliou que
uma proposta de frente ampla
estava bem encaminhada.

Wolmir
O pré-candidato do PT, Wol-

mir, diz que, sobre composi-
ções, isso será construído nas
próximas semanas. Ele lembra
o PT se reuniu, na semana
passada, em Brasília, com a
Executiva nacional. na oca-
sião, foi reafirmada a pré-can-
didatura do ex-reitor da PUC. 

“E também, claro, que dese-
jamos construir a frente ampla
da esperança”, emendou. Se-
gundo Wolmir, o mesmo ocor-
reu na segunda-feira (9) em en-
contro da estadual na capital. “O
PT tem o seu cronograma pró-
prio. Então a definição depen-
derá do encontro estadual.”

Em relação à federação, ele
afirma que cada presidente
partidário levará sua posição no
próximo encontro. Wolmir des-
taca que a presidente Katia in-
formará a posição do PT sobre
a disposição de firmar a frente,
“consolidá-la e construir pro-
cessos”, além do desejo, inicial,
de ter candidato próprio. (Es-
pecial para O Hoje)

Wolmir Amado (PT) e José Eliton (PSB) estão no páreo na esquerda

Cada partido defenderá a composição
que deseja para chapa em Goiás; PSB
já colocou José Eliton à disposição,
enquanto o PT tem Wolmir Amado
como pré-candidato ao governo

Incondicional
O senador Luiz do Carmo (PSC) disse à Xadrez

que não ficou chateado com Jair Bolsonaro
(PL) por ter sido escanteado na pré-candidatu-
ra ao Senado. É que o presidente declarou
apoio ao nome de Wilder Morais na chapa de Vi-
tor hugo, ambos do PL. “Estou com o presiden-
te até o fim”, disse ele. 

Pegou o adversário 
A base caiadista em Águas Lindas de

Goiás — Entorno do DF — perdeu muitos
aliados se comparada com a disputa elei-
toral de 2018. O principal deles foi Marco Tu-
lio Pinto da Silva, que deixou o DEM carre-
gando um fardo de mágoas. Em 2020, Ro-
naldo Caiado (UB) gravou vídeo apoiando
o atual prefeito, Lucas Antonietti (Podemos),
ao invés de Wilson Carvalho (DEM), candi-
dato apoiado por Túlio.

Mendanha na cabeça
hoje, Águas Lindas tem três pré-can-

didatos a deputado federal: José nelto
(PP), Francisco Júnior (PSD) e o ex-prefeito
hildo do Candango (Republicanos). O
problema é a profusão de pré-candidatos
a deputado estadual, responsáveis por
‘puxar’ votos, sendo que a maioria apoia
Gustavo Mendanha (Patriota) ou Marco-
ni Perillo (PSDB).

Agnelo reaparece
Depois de amargar ostracismo político

devido aos processos judiciais que sofreu,
o ex-governador do Distrito Federal, Agnelo
Queiroz (PT), está de volta. Ele se prepara
para disputar vaga de deputado federal ten-
do como ponto de partida “a vitória da jus-
tiça contra uma implacável perseguição po-
lítica do Ministério Público do Distrito Fe-
deral e Territórios”.

Alarmante
num cenário em que Goiás tem cinco

vezes mais casos de dengue por 100 mil ha-
bitantes que a média nacional, as autori-
dades de saúde estão se unindo aos con-
domínios para combater o mosquito Aedes
Aegypti em Goiânia.

2 Entre janeiro e abril deste ano, 1.680
postes foram danificados por acidentes
de trânsito -  uma média de 14 batidas por
dia. Segundo dados da Enel Goiás, houve
aumento de 30,7% de 2021 para 2022. 

CURTA
t

De olho na eleição, PT, PCdoB
e PV se reúnem com PSB

Romário diz respeitar Caiado, mas defende coerência partidária
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Expectativa de 
grande crescimento

André Zem

Originada na palavra francesa rapporter –
que em português significa relatar, relacionar -
, o termo rapport é bastante usado em vendas
para designar a conexão natural que se estabe-
lece entre duas pessoas; no caso, vendedor e
cliente. É a racionalização de uma
habilidade com a qual já nasce-
mos e que aperfeiçoamos com o
convívio social.

Um sinal clássico de boa cone-
xão é aquela sensação de tempo
passando sem que a gente perce-
ba, não é mesmo? Mas há técnicas
que permitem estabelecer e apro-
fundar essa relação, trazendo mui-
to benefício às partes envolvidas
no processo de vendas.

O estabelecimento de vínculos
legítimos com o cliente é impor-
tante por motivos diversos. Ele
permite ao vendedor conhecer os
desejos, necessidades e possibili-
dades da pessoa que está atendendo. A criação
de laços de reconhecimento mútuo - entre ven-
dedor e cliente - gera uma aura de segurança es-
sencial para chegar ao tão almejado "negócio fe-
chado". Finalmente, um cliente amigo é um
cliente fidelizado, que terá prazer em voltar à loja
e em recomendá-la aos seus contatos.

Para tanto, o vendedor deve ter consciência
de que o foco é o cliente. Deve-se procurar co-
nhecê-lo analisando seu olhar, expressões faciais,
postura e tom de voz a fim de promover e man-
ter a conexão. O entendimento de seus objetivos
é essencial. isso se consegue fazendo perguntas

claras e simples e buscando feedbacks, por
exemplo, procurando saber o que o cliente
achou de determinado produto (ele ficou satis-
feito? não? por quê? e assim por diante).

no processo, muitas vezes torna-se necessá-
rio "quebrar o gelo". neste caso, o vendedor pode
sutilmente procurar conhecer particularidades

do cliente, como seu gosto por um
esporte ou por artes plásticas, a
paixão por um time, sua profissão,
planos para as próximas férias ou
condições de saúde dele ou da fa-
mília. interesses, pessoas e histó-
rias em comum também fortale-
cem os laços. É o que eu chamo de
o poder do "eu te conheço". Apro-
fundar-se no universo do interlo-
cutor cria um ambiente de cum-
plicidade que favorece o diálogo.

Finalmente, todas essas di-
cas precisam passar pelo crivo
do bom-senso. Jamais devemos
forçar a barra. De nada vale
aproximar-se demais do cliente

a ponto de constrangê-lo. O olhar do vendedor
tem que ser respeitoso
e sutil, emanar empa-
tia. Sua fala deve ser
calma, objetiva e sim-
ples e sua análise
deve estar despida de
julgamentos ou pre-
conceitos. O foco é o
cliente e a aproxima-
ção do vendedor deve
ser sempre sincera e
interessada!

João Carlos Marchesan 

Em função da pandemia causada pela covid-
19, os anos de 2020 e 2021 foram bastante de-
safiadores, particularmente para a indústria
de máquinas e equipamentos. O cenário sensí-
vel demandou resiliência e interlocução por par-
te dos setores produtivos com as diversas ins-
tâncias do governo federal, objetivando de-
monstrar às autoridades públicas em todas as
suas esferas a relevância que temos para o PiB,
para a geração de emprego e arrecadação de im-
postos. Também reforçamos as peculiaridades da
cadeia produtiva, a qualidade da
mão de obra empregada, a im-
portância da obtenção de capital
de giro e financiamento para a
modernização das máquinas com-
patíveis com a atividade realiza-
da, entre outros fatores.

A realização da 27ª edição da
Agrishow nos demonstrou, en-
tretanto, a pujança do setor de
máquinas e equipamentos como
um todo e do agro em particular.
Tivemos  520 mil metros quadra-
dos de exposição a céu aberto,
com mais de 800 marcas presen-
tes no evento, entre nacionais e in-
ternacionais, tendo recebido mais
de 150 mil visitantes altamente
qualificados, do Brasil e  do exterior, oriundos
de mais de 70 países.

Pudemos assistir o que de mais moderno
existe no mundo em tecnologia de máquinas agrí-
colas para atender a necessidade de agricultura
4.0 digital, a maior revolução do campo.

no entanto, o setor enfrenta hoje um gran-
de desafio: precisamos de um  Plano Safra
2022/2023 compatível, que leve em considera-
ção que 50% das máquinas agrícolas brasilei-
ras em uso no campo têm mais de 15 anos. E
esse parque precisa ser modernizado. E esta
modernização passa pelo novo Plano Safra
que está sendo elaborado dentro do governo.
E, para isto, nós temos que pensar em investi-
mentos com juros compatíveis às necessidades
do setor produtivo.

importante notar que o contínuo aperfeiçoa-
mento das máquinas, implementos agrícolas e o
advento da digitalização na agricultura consti-
tuem importante fator de aumento da produti-
vidade das lavouras e da competitividade do
agronegócio brasileiro. Desse modo, nossas su-
gestões para as linhas de financiamento são ba-
seadas em alguns pontos fundamentais: previ-
sibilidade e estabilidade na oferta de crédito; vo-

lume de recursos adequados; e juros fixos e com-
patíveis com a atividade econômica.

Especificamente com relação ao Moderfrota,
sugerimos uma ampliação do volume de recur-
sos para R$ 32 bilhões. Especificamente com re-
lação ao Pronaf Mais Alimentos, sugerimos um
volume de recursos de R$ 11 bilhões.

Para o inovagro e Moderagro, estimamos
que sejam necessários no mínimo R$ 8,15 bilhões.  

nossas sugestões para o PCA [Programa para
Construção e Ampliação de Armazéns] pedem
um aporte de recursos da ordem de R$ 15 bilhões,
de forma a evitar a ampliação do déficit de ar-

mazenagem no Brasil.
A positiva indicação de um

novo recorde de safra no País de-
monstra que o Brasil consegue
responder a contento à demanda
mundial crescente por alimentos.
Mas, por outro lado, pressiona ain-
da mais o déficit de armazena-
gem de grãos no País, que está pró-
ximo aos 100 milhões de toneladas
e beirando o caos logístico.

Sabemos ainda que atualmente
menos de 15% da área total culti-
vada no Brasil utiliza a tecnologia
da irrigação. no entanto, repre-
senta mais de 40% dos alimentos
produzidos. Assim, sugerimos que
o Proirriga [Programa de Finan-

ciamento à Agricultura irrigada e ao Cultivo Pro-
tegido] tenha uma ampliação do volume de re-
cursos para R$ 5 bilhões.

Só para se ter uma ideia, a China irriga 70
milhões de hectares, os Estados Unidos 17, e
no Brasil 7. Por isso que necessitamos de in-
vestimento. Para continuar produzindo, ali-
mentando o povo brasileiro, e gerando divi-
sas para o País.

Para crescer, devemos investir. não há outro
caminho. Precisamos voltar a acreditar no Bra-
sil. o nosso potencial é fabuloso, vivemos em um
país rico e abundante. Precisamos voltar a ad-
ministrar a abundancia e não a escassez. nesse
momento, quero de-
monstrar meu otimis-
mo e a fé de que, neste
ano do bicentenário da
independência, reno-
vemos a esperança que
os governos, atuais e
futuros, voltem a re-
conhecer a importân-
cia que a indústria tem
para o desenvolvi-
mento do Brasil.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO
João Carlos Marchesan é
administrador de empre-
sas, empresário

André Zem é empresário,
palestrante e autor do livro
“Nunca mais perca uma ven-
da em hipótese nenhuma”

Desemprego
Um dos fatores que agrava a questão do de-

semprego no Brasil é o fim do auxílio emergen-
cial. A última parcela foi paga neste mês. Em ja-
neiro, parte deles não terão meios sequer para
comprar alimentos. Além disso, a inflação em as-
cendência tem forte impacto na camada mais po-
bre da sociedade, ao corroer o poder de compra
de quem pouco ou nada tem. inflação em alta e
desemprego é uma combinação perversa. hoje,
esse quadro é agravado pela epidemia do novo co-
ronavírus. A imunização em massa da população
é medida que se impõe com a maior celeridade
possível. Retirar o país desse quadro de adversi-
dades não é atribuição exclusiva do governo fe-
deral. A tarefa exige igual esforço do Legislativo.
Cabe ao Congresso apressar a aprovação de re-
formas estruturais, como a tributária e a admi-
nistrativa, a fim de facilitar o reencontro do país
com a via do desenvolvimento, indispensável
para mitigar os danos causados pelo desempre-
go e pela crise epidemiológica.

Gabriela Gomes
Trindade 

{
Entre doces e poesias,

ela [Cora Coralina]  foi

conquistando o coração

das pessoas e logo

outras doceiras

começaram a ganhar

destaque. Os doces da

cidade de Goiás têm

uma forte tradição com

o histórico de luta e de

identidade feminina”

Deputado estadual Coronel Adail-
ton (PRTB) ao defender que o pas-
telinho de Goiás se torne
patrimônio cultural e imaterial
goiano. Matéria está em análise na
CCJ da Assembleia Legislativa.

Rapport: você domina esta
técnica para melhorar vendas?

@jornalohoje
Com apenas 14,02% das crianças de 6
meses a menores de 5 anos de idade vaci-
nadas contra o sarampo e 11,7% contra In-
fluenza, a secretaria de estado da saúde de
Goiás (ses-Go) alerta pais ou responsáveis
sobre a importância da imunização.a pasta
reforça que a Campanha de Vacinação está
aberta há mais de um mês e segue até o
dia 6 de junho em postos de saúde de
todos os municípios do estado. “a vacina-
ção é fundamental, principalmente com o
aumento dos casos”, comentou internauta.

Eva Maria

@ohoje
o Tribunal de Contas da União (TCU) co-
brou explicações da concessionária Triunfo
Concebra, que administra as rodovias fe-
derais Br-060, Br-153 e Br-262 em Goiás,
sobre os aumentos nos valores do pedágio
cobrados dos motoristas goianos. até o dia
3 de abril, motos, carros e caminhões/ôni-
bus pagavam r$ 1,10; r$ 2,20 e r$4,40 res-
pectivamente. entretanto, a partir da
mudança da tarifa, passaram a pagar r$
2,55; r$ 5,10 e r$ 10,20. “até que enfim”,
disse internauta.

Maria Cristina Dreher 

@jornalohoje
aconteceu na última sexta-feira (6) a pri-
meira edição do Festival obalalá, em Goiâ-
nia. o Palácio da Música, no Centro
Cultural oscar niemeyer, abrigou o evento
que contou com cinco atrações ao longo da
noite. o principal nome do festival foi o da
cantora Marina sena, diva da música em
ascensão, que performou seu novo álbum
‘ de primeira’, lançamento que já ultrapas-
sou a marca de 7,5 milhões de visualiza-
ções nas plataformas de streaming. 

aos colaboradores do o hoje: artigos para este es-
paço devem conter no máximo 4.000 caracteres e
também  podem ser divulgados no portal ohoje.com.
são analisados os textos enviados, com foto e assi-
natura, para editor@ohoje.com.br. Cartas não podem
ultrapassar 800 caracteres e o endereço para envio
é o mesmo dos artigos. Mais informações podem ser
obtidas pelo (62) 3095-8742.
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As vendas do comércio e a produção in-
dustrial continuaram a trilhar caminhos
inversos em março, com alguma reação no
varejo e um retrocesso continuado na
outra ponta, reafirmando a perda de im-
portância relativa da indústria na econo-
mia brasileira e igualmente em Goiás,
onde o setor tem enfrentado dificuldades
nítidas e não tem conseguido apresentar
crescimento já há algum tempo. na saída
de fevereiro para março deste ano, as ven-
das do varejo ampliado avançaram 7,4%
no Estado, com alta de 19,1% na compa-
ração com março do ano passado. A pro-
dução industrial, ao contrário, recuou
0,2% diante de fevereiro e caiu 1,9% em re-
lação a março do ano passado.

O comportamento mais favorável das
vendas do comércio tradicionalmente va-
rejista e o ampliado, agregando concessio-
nárias de veículos e motos, lojas de auto-
peças e de materiais de construção, tem a
ver ainda com as distorções produzidas pela
pandemia, que achatou as bases para com-
paração. Adicionalmente, o crescimento
do crédito para as famílias parece dar sus-
tentação a setores onde o crediário tem
maior importância nas decisões de consu-
mo, enquanto aqueles setores, a exemplo
dos supermercados, que dependem mais di-
retamente da renda não têm apresentado
números positivos.

incluído na primeira categoria, o seg-
mento de tecidos, vestuário e calçados
chegou a apresentar salto de 162,6% na
comparação com março do ano passado, o
que levou a uma alta acumulada no pri-
meiro trimestre de 31,8%. nos 12 meses en-
cerrados em março deste ano, o volume de
vendas no setor registrou elevação de

34,7% diante de uma redução de 21,7% nos
12 meses terminados em março do ano pas-
sado. Considerando apenas o terceiro mês
de 2021, as vendas de tecidos, roupas e cal-
çados haviam despencado 33,2% diante de
igual período de 2020. Portanto, boa parte
do aumento registrado agora deveu-se
principalmente a uma base muito reduzi-
da para comparação.

“Suspiro” ou crescimento?
As vendas de materiais e equipamentos

para escritório, bens de informática e co-
municação, onde o crédito desempenha pa-
pel de maior peso em termos relativos, ex-
perimentaram alta de 51,5% em março des-
te ano, frente ao mesmo mês de 2021, su-
bindo 22,0% no primeiro trimestre (e re-
petindo quase o mesmo ritmo no acumu-
lado em 12 meses até março). O aumento
de 23,1% anotado pelas vendas de móveis
e eletrodomésticos veio na sequência de
dois meses de baixa severa (-16,3% e -13,3%
em janeiro e fevereiro, sempre em relação
aos mesmos meses do ano passado). O de-
sempenho recente não chegou a compen-
sar as perdas dos meses anteriores, tanto
que o volume vendido pelas lojas daqueles
setores continuava em baixa de 3,2% no
primeiro trimestre, com retrocesso acu-
mulado de 11,4% em 12 meses. Os indica-
dores disponíveis permitem colocar em
perspectiva os dados do varejo, surgindo
dúvidas em relação à consolidação da-
quelas variações como tendência daqui
para frente, especialmente diante da alta
dos juros, do desemprego ainda muito
elevado, das taxas inflacionárias ainda
em aceleração e das perdas de renda so-
fridas pelos trabalhadores.

2 O impacto da renda mais
baixa sobre o consumo surge
com maior nitidez no setor de
supermercados e hipermer-
cados. O volume vendido pelo
setor caiu 5,2% em janeiro, re-
cuou 0,3% em fevereiro e de-
sabou 7,4% em março, sem-
pre em comparação com os
mesmos meses de 2021. no
trimestre, as vendas baixa-
ram 4,4% e registravam que-
da de 7,7% nos 12 meses até
março deste ano.
2 As vendas de veículos,
motos e autopeças aparen-
tam crescimento vigoroso,
crescendo 25,6%, 12,8% e
29,4% respectivamente em
janeiro, fevereiro e março,
com avanço acumulado de
22,9% no trimestre e de
39,0% em 12 meses. O seg-
mento foi um dos mais afe-
tados pela crise, além de ter
sofrido, mais recentemente,
de certo represamento nas
vendas em função da falta
de peças e componentes ele-
trônicos, o que atrasou pe-
didos que podem estar sen-

do desovados agora.
2 A alta de 12,1% nas ven-
das de materiais de constru-
ção, por sua vez, veio na se-
quência de um tombo de
17,6% em fevereiro. O seg-
mento perdeu fôlego nitida-
mente, depois de ter sido
movimentado por vendas
em menor escala realizadas
pelas famílias para reformas
e ampliações. As vendas nes-
ta área sofreram baixa de
5,3% no trimestre.
2 Comparadas a fevereiro
de 2020, na fase pré-pande-
mia, as vendas do varejo
restrito apresentavam em
março deste ano variação
modesta de 0,9%, com alta li-
geiramente inferior a 15,1%
no caso do varejo ampliado.
num horizonte mais largo,
no entanto, os números de
comércio goiano continuam
ainda muito ruins. O me-
lhor momento do varejo am-
pliado foi anotado em julho
de 2013 e as vendas regis-
travam perdas de 19,3% con-
siderando os níveis atingidos

em março deste ano, quase
uma década depois. no va-
rejo restrito, o tombo che-
gava a 27,2% em relação a fe-
vereiro de 2014.
2 A produção industrial em
Goiás já havia inaugurado o
ano com perda de 5,5% na
comparação de janeiro com
dezembro de 2021, avançou
levemente em fevereiro,
numa variação de apenas
0,3%, e recuou 0,2% em mar-
ço. na comparação com me-
ses idênticos de 2021, a pro-
dução cresceu 2,1% e 1,8%
em janeiro e fevereiro, per-
dendo 1,9% em março, re-
duzindo a variação acumu-
lada no primeiro trimestre
para 0,5%. Em 12 meses, per-
sistia uma redução de 2,9%.
2 Entre altas e baixas, a in-
dústria goiana sequer con-
seguiu voltar aos níveis de fe-
vereiro de 2020, persistindo
queda de 5,1%. Comparada a
outubro de 2019, quando re-
gistrou seu melhor resultado
na série histórica, a produção
caiu 9,8%.

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Comércio e indústria trilham
caminhos opostos neste ano

Os pagamentos com cartões de crédito cresceram
42,4% no primeiro trimestre do ano em comparação com
o período de janeiro a março de 2021, segundo balanço
divulgado ontem (10) pela Associação Brasileira das Em-
presas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs). De acor-
do com a associação, foram movimentados R$ 478,5 bi-
lhões em pagamentos com cartões de crédito nos três pri-
meiros meses do ano.

Os cartões de débito foram responsáveis por R$ 235,4
bilhões em pagamentos no primeiro trimestre, um au-
mento de 15,2% em relação ao mesmo período do ano pas-
sado. As transações com cartões pré-pagos somaram R$
44,6 bilhões de janeiro a março, alta de 148,4% em com-
paração com o primeiro trimestre de 2021.

Compras online
O crescimento das transações de cartões de crédi-

to está relacionado, segundo a Abecs, à expansão do co-
mércio online e também ao controle da disseminação
da covid-19 no País. “A própria [variante] Ômicron,
quando teve uma melhora, a partir de fevereiro, os nú-
meros passaram a acompanhar o que seria uma nor-
malidade da vida urbana”, ressaltou o presidente da
associação, Rogério Panca.

As compras pela internet tiveram alta de 35,2% de
janeiro a março em relação ao primeiro trimestre de
2021, totalizando R$ 162,4 bilhões. Do montante, R$
157,9 bilhões foram movimentados com cartão de cré-
dito, alta de 35,4%.

Panca destacou ainda que o percentual de cresci-
mento é muito alto devido à base baixa de comparação,
que foi o início de 2021, quando a quarentena contra a
pandemia de covid-19 provocava diversas restrições à
atividade econômica.

Gastos no exterior
Com a reabertura, os gastos no exterior, impulsiona-

dos pelas viagens, também cresceram. no primeiro tri-
mestre do ano, os brasileiros gastaram com cartão de cré-
dito fora do País US$ 849,7 milhões, uma alta de 107,9%.
Os gastos de estrangeiros no Brasil, também com cartões
de crédito, ficaram em US$ 665,5 milhões, um aumento
de 64,5% em relação aos três primeiros meses de 2021.

Os pagamentos por aproximação cresceram 455,9%
nos primeiros três meses do ano, respondendo pelo mo-
vimento de R$ 103,2 bilhões, sendo R$ 58,1 bilhões por
cartão de crédito, R$ 28,4 bilhões por cartão de débito
e R$ 16,7 bilhões por cartão pré-pago.

Inadimplência
A inadimplência dos usuários de cartão de crédito

vem crescendo nos últimos meses e chegou a 5,8% em
fevereiro. Segundo Panca, o cenário econômico adver-
so está prejudicando a capacidade das famílias de man-
terem os pagamentos em dia. “Desemprego elevado, in-
flação alta, taxa de juros elevada, isso tudo acaba pro-
vocando uma corrosão da renda das famílias”, enume-
rou, sobre as razões do aumento do percentual de pes-
soas com pagamentos em atraso.

Ele ponderou, no entanto, que o patamar ainda
está abaixo dos picos da série histórica de inadim-
plência no país. (ABr)

Crescimento do uso chegou a 42,4% no primeiro trimestre

Indústria goiana cai 0,2% 
em levantamento do IBGE

BALANÇO

Econômica

Cartão de
crédito
movimentou
R$ 478,5 bi em
pagamentos

A produção industrial cres-
ceu em nove dos 15 locais
pesquisados pelo instituto
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (iBGE) na passagem
de fevereiro para março des-
te ano. A maior alta foi ob-
servada em São Paulo (8,4%),
segundo a Pesquisa indus-
trial Mensal (PiM) Regional di-
vulgada ontem (10).

Outros Estados com alta
acima da média nacional
(0,3%) foram Ceará (3,8%),
Mato Grosso (2,8%), Minas
Gerais (2,4%), Rio de Janeiro
(2,1%) e Paraná (0,6%). Única
região analisada no estudo, o

nordeste teve expansão aci-
ma da média do País: 1,8%.

Outros Estados com alta fo-
ram Amazonas (0,3%) e Bahia
(0,1%). Ao mesmo tempo, seis
Estados tiveram queda na
produção: Santa Catarina (-
3,8%), Pará (-3,3%), Espírito
Santo (-3%), Pernambuco (-
1,1%), Rio Grande do Sul (-
0,3%) e Goiás (-0,2%).

Outras comparações
na comparação com março

de 2021, houve alta em oito lo-
cais, com destaque para Mato
Grosso (22,9%). Sete locais ti-
veram queda, sendo as mais

acentuadas em Santa Catarina
(-9,8%) e no Pará (-7,2%).

Mato Grosso também teve
a maior alta (25,6%) entre os
seis locais com crescimento
na produção no acumulado
do ano. Entre os nove locais
com queda na produção, des-
tacam-se Ceará (-12,8%) e
Pará (-12,2%).

no acumulado de 12 meses,
Mato Grosso e Minas Gerais
anotaram altas de 7%. Outros
sete locais tiveram expansão
nesse tipo de comparação. Dos
seis locais em queda, os piores
desempenhos ficaram com Ba-
hia (-8,2%) e Pará (-7,1%). (ABr)
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Thauany Melo 

Após reiterar, em diversas
ocasiões, que iria se afastar
das eleições deste ano por ques-
tões pessoais, Lissauer Vieira
(PSD) começou a colocar o
nome na corrida para o Sena-
do. Ao O hoje, o político afir-
mou “estar trabalhando na
questão da pré-candidatura a
senador da República”.

Em fevereiro, o presidente
da Assembleia Legislativa de
Goiás (Alego) cogitava dispu-
tar a cadeira na Câmara Fe-
deral, mas desistiu após a
morte do pai. Desde então, o
pessedista vinha hesitando
em confirmar a pré-candida-
tura ao Senado.“A minha de-
cisão, no momento da perda
que eu tive, foi de me afastar
do processo político, deixando
a pré-candidatura a deputado
federal, que era meu  objetivo
lá atrás, para cuidar das ques-
tões familiares”, relembrou.

Lissauer Vieira explicou
que começou a mudar de
ideia a partir do grande in-
centivo vindo de diversas di-
reções. “Fui abordado por vá-
rias pessoas, como lideranças
políticas, classistas, entre ou-
tras, para permanecer, não
deixar esse legado e conti-
nuar trabalhando. Então eu
comecei a avaliar, conver-
sando com a família, amigos,
correligionários e políticos. O
PSD é um partido grande que
tem a pretensão de uma can-
didatura ao Senado desde
que henrique Meirelles esta-
va no páreo”, contou.

“A não vinda dele [henri-
que Meirelles] acarretou em
uma conversa interna dentro
do partido, onde me pediram
permissão, mesmo sem com-
promisso, de lançar o meu
nome para ver uma situação
possível no futuro. Essas

questões se afunilaram, de
fato foram questões que me
fizeram pensar, junto com a
manifestação de apoio de vá-
rias pessoas que me fizeram
refletir, pensar e até mesmo
estar trabalhando essa ques-
tão da pré candidatura a se-
nador da República”, con-
cluiu o pessedista.

Lissauer contou que tam-
bém tem trabalhado entre a
base do governador em bus-
ca de consenso. “hoje o go-
vernador tem vários pré-
candidatos e eu respeito to-
dos, por isso tenho traba-
lhado por uma convergência
dessas candidaturas”, disse.
“Vamos ver se é possível
continuar dialogando para
tentar aglutinar para que
seja uma candidatura da

base do governo com con-
senso”, completou.

Incentivo
Em abril, o deputado esta-

dual Amauri Ribeiro (UB) en-
tregou ao governador Ronaldo
Caiado (UB) um ofício defen-
dendo a candidatura de Lis-
sauer como candidato ao Se-
nado em sua chapa. De acordo
com Amauri, o documento foi
assinado por todos os deputa-
dos da base governista e, tam-
bém, alguns da oposição.

no ofício, os deputados de-
fendem que a sugestão ocorreu
pelo bom desempenho de Lis-
sauer na Alego. “A indicação do
nome justifica-se em razão de
sua exímia atuação à frente da
Assembleia Legislativa duran-
te duas legislaturas, tendo in-

clusive sido reeleito para o
cargo de presidente, operando
de forma dinâmica e republi-
cana juntamente com os de-
mais pares. Vale ressaltar, ain-
da, que a presença de Lis-
sauer, ocupando uma das ca-
deiras do Senado, dará conti-
nuidade ao excelente traba-
lho que tem sido desenvolvido
em nosso Estado por Vossa Ex-
celência”, ressaltaram.

À época, Lissauer disse que
ficou lisonjeado, mas adotou
um discurso de cautela. “Mais
uma vez os deputados me sur-
preenderam com esse gesto de
carinho e reconhecimento. Eu
nunca fui um homem de me
acovardar e de correr de ne-
nhum desafio, mas vejo que
preciso primeiramente me con-
sultar com Deus e com a minha

família. Se for da vontade de
Deus, o futuro está aí”, disse.

Saída de Meirelles
Primeira aposta do PSD, o

ex-secretário da Fazenda e Pla-
nejamento de São Paulo, hen-
rique Meirelles, agora filiado ao
União Brasil (UB), desistiu da
candidatura a senador em
Goiás em março.

O político havia se filiado ao
PSD em fevereiro de 2021 e co-
locou-se como pré-candidato ao
Senado no final do mesmo ano.
Ao publicar a carta de desis-
tência, o político alegou que
ajudaria mais o Estado de
Goiás se optasse por atuar na
política econômica nacional.

“Ponderei sobre a possibi-
lidade de ser candidato e,
caso fosse essa a vontade do
povo goiano, representar o
nosso Estado no Congresso
nacional. no entanto, enten-
do que posso contribuir mais,
para Goiás e o Brasil, traba-
lhando por um plano econô-
mico que recoloque o País no
eixo da prosperidade, que
deixe de vez no passado o
medo da inflação e da reces-
são”, escreveu Meirelles.

Se antes a vaga da disputa
estaria reservada ao PSD, a
saída de Meirelles e a hesita-
ção de Lissauer fez com que as
candidaturas avulsas ganhas-
sem mais força na base go-
vernista. Entre os nomes da
base que tentam alçar voo na
corrida para senador estão:
Luiz Carlos do Carmo (PSC),
Alexandre Baldy (PP), Dele-
gado Waldir (UB), João Cam-
pos (Republicanos) e Zacha-
rias Calil (UB).

Queda de braço
Apesar de Marconi Perillo

(PSDB) não ter anunciado se
vai ou não concorrer a algum
cargo político nas eleições des-
te ano, há expectativa de que
ele vá para o Governo de Goiás
ou Senado.  no último cenário,
o tucano pode protagonizar
uma queda de braço com Lis-
sauer Vieira.

De acordo com a pesquisa
Serpes/Acieg divulgada no
início do ano, o tucano lide-
rava a preferência  com
16,6% das intenções de voto
no levantamento estimula-
do. (Especial para O Hoje)

Lissauer Vieira explicou que começou a mudar de ideia a partir do grande incentivo recebido de lideranças

Após hesitação,
presidente da
Alego afirmou que
mudou de ideia
por causa do
incentivo de
várias pessoas

Lissauer confirma trabalhar
por pré-candidatura ao Senado

GOIÂNIA, QUARTA-FEIRA, 11 DE MAIO DE 2022
ohoje.com

Fora disso, pode ocorrer
improbidade administrativa
para mandatários públicos.

Publicidade 

legal 
Somente os Diários Oficiais têm validade para comprovantes digitais.

Depto comercial: (062) 3095-8700

e-mail: comercial1@ohoje.com.br

Carlos Costa/Alego



6 n POLÍTICA

Esplanada
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Clubinho  
A Braskem, controlada pela novonor

(ex-Odebrecht) e Petrobras, anunciou
sua filiação ao instituto Combustível
Legal (iCL), entidade que reúne as maio-
res distribuidoras de combustíveis do
País e comandada pelo general Gui-
lherme Theophilo, braço-direito de Ser-
gio Moro nos tempos de Ministério da
Justiça. A empresa petroquímica, que foi
uma das estrelas da Lava-Jato ao ser acu-
sada de pagar propina a políticos e exe-
cutivos da Petrobras, justificou sua en-
trada no iCL para “construir um am-
biente mais ético”. 

Passado   
O ex-juiz Sergio Moro, nos tempos

que mandava na Lava-Jato, não consi-
derava a Braskem tão ética assim.

Mágoa 
Coordenador da campanha de Lula,

o senador Randolfe Rodrigues tem ten-
tado reaproximar o petista de Marina
Silva (Rede). Em vão, por ora: a ex-mi-
nistra mantém a mágoa desde que so-
freu ataques “desleais” do PT na cam-
panha de 2014.  

Ingerência 
O comando da Associação nacional

de Delegados de Polícia Federal aterris-
sou em missão de emergência em Ma-
ceió para apurar de perto o que acontece
na Superintendência Regional da PF
em Alagoas, com suspeitas de ingerên-
cia política direta do presidente da Re-
pública, Jair Bolsonaro, no cargo.

Autonomia 
Em ata obtida pela Coluna, a ADPF in-

forma que os delegados não compac-
tuam e coadunam com suspeitas de in-
gerência na atuação da categoria, lem-
brando que a corporação tem alto nível
de aprovação popular justamente pela
independência e autonomia conquista-
das em sua trajetória. 

Puro sangue 
A sete dias da definição da pré-candidatura

da terceira via à disputa presidencial, MDB e
PSDB mantêm incertos os critérios de escolha
do nome que irá encabeçar a chapa. Diante da
briga de egos – João Doria e Simone Tebet não
aceitam a vice – os tucanos já admitem a pos-
sibilidade de lançar chapa puro sangue. 

Escolta 
Vice-líder do governo na Câmara, o de-

putado Sanderson (PL-RS) pede, em ofício,
que o Ministério da Justiça apure a utili-
zação ostensiva de uma submetralhadora
de uso restrito das forças de segurança pela
escolta armada do ex-presidente Lula du-
rante uma visita a um condomínio, em
Campinas (SP).

Ranking de seguros
Levantamento da Confederação nacio-

nal das Seguradoras, com base na receita
das operações no segmento de Coberturas
de Pessoas, mostra que os cinco primeiros
do ranking nesse segmento foram BB Se-
guros (R$ 52,6 bi e 27%); Bradesco (R$ 39
bi e 20%); Caixa Seguros (R$ 37,5 bi e
19,2%); Zurich (R$ 17,4 bi e 8,9%); e itaú
(R$ 13,7 bi e 7,1%).

Saúde 
no segmento de Saúde Suplementar, as

maiores receitas em 12 meses encerrados em
setembro foram os seguintes grupos econô-
micos: Bradesco (R$ 30,7 bi e 12,8%); Sula-
mérica (R$ 21,8 bi e 9,1%); Amil (R$ 19,9 bi
e 8,3%); notredame intermédica (R$ 9,8 bi e
4,1%); e hapvida (R$ 7,0 bi e 2,9%).

Oi? 
A operadora Oi teve recurso negado e terá

que pagar R$ 800 mil em multa pelo corte na
internet de clientes que adquiriram plano
anunciado como ilimitado. A decisão é da Se-
cretaria nacional do Consumidor que en-
tendeu como falta de clareza de informações
aos usuários (propaganda abusiva). O valor
deve ser pago em até 30 dias e não é mais pos-
sível reverter a sentença.

A Advocacia-Geral da
União (AGU) enviou ontem
(10) ao Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) manifestação fa-
vorável ao decreto do presi-
dente Jair Bolsonaro que con-
cedeu graça constitucional à
pena do deputado federal
Daniel Silveira (PTB-RJ). Para
a AGU, o decreto foi feito
dentro das prerrogativas
constitucionais do presiden-
te da República.

"Diante do exposto, tendo
em vista que o decreto presi-
dencial de 21 de abril de 2022
observou todos os parâme-
tros que lhe foram impostos
pelo poder constituinte origi-
nário, não tratando de cri-
mes vedados pela Constitui-
ção, entende-se que tal ato
não padece de inconstitucio-
nalidade, não havendo qual-
quer violação a direito fun-
damental", diz o parecer.

O decreto foi editado um
dia após o deputado ter sido
condenado pelo Supremo a
oito anos e nove meses de

prisão pelos crimes de tenta-
tiva de impedir o livre exer-
cício dos Poderes e coação no
curso do processo.

Perda do mandato
Com a condenação, Silveira

também foi apenado com a

perda do mandato e a suspen-
são dos direitos políticos após
o fim dos recursos, penas que
podem tornar o parlamentar
inelegível temporariamente.
O deputado também deverá
pagar cerca de R$ 200 mil de
multa pela condenação.

Apesar da condenação, as
penas não estão sendo cum-
pridas porque ainda cabe re-
curso. A manifestação da AGU
foi enviada ao STF para ins-
truir ações de inconstitucio-
nalidade movidas por partidos
contra o decreto. (ABr)

Daniel Silveira foi
condenado pelo
Supremo Tribunal
Federal (STF) a 8
anos e 9 meses de
prisão no final de
abril de 2022

Estratégia segue à risca plano de não ter mandatários na chapa

O partido Avante, comandado pelo vereador Thia-
lu Guiotti, tem ampliado sua base de apoio pelo in-
terior goiano. De olho nas cadeiras da Assembleia Le-
gislativa de Goiás, a sigla conta com a eleição de dois
nomes. Mas mira três. 

A chapa, desprovida de qualquer mandatário, conta
com nomes, por exemplo, do vereador Sargento no-
vandir, um dos poucos representantes da Polícia Militar
na Câmara e que, agora, sonha em chegar à Alego. Fora
ele, os demais nomes que figuram entre os grandes do
partido são todos do interior. 

Dentre eles está o empresário de Santo Antônio do
Descoberto, André do Premium. O político foi candida-
to a prefeito e atingiu mais de 10 mil votos no último plei-
to. O presidente do Sindicato Rural de Mineiros, izaac
Mendonça, também estará na raia. 

Além dessas lideranças, também é visto como uma
possível revelação a ex-mulher do prefeito Abelardo,
de inhumas, Mirinha. Ela é tida como a sucessora po-
lítica de Abelardo e chega à disputa com o apoio do elei-
torado do gestor. 

Zé de Lima, de Anápolis, também está entre os nomes
avaliados como ‘viáveis’ para a vaga. Ele conta com o his-
tórico de deputado e tem expressividade em meio ao em-
presariado do município. 

Anderson Teodoro, que foi secretário de infraes-
trutura e Obras em Águas Lindas, é outro que segue em-
penhado em relação à disputa. O político chega ao plei-
to com o apoio do gestor municipal. (Felipe Cardoso,
especial para O Hoje)

De olho na Alego,
Avante amplia
base no interior 

AGU defende legalidade de
decreto que indultou deputado
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Advocacia-Geral

da União fez

manifestação

favorável ao ato

Luis Macedo/Câmara dos Deputados
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A espera acabou. Depois
de mais de dois anos, o Es-
tádio Serra Dourada, final-
mente, voltará a ser o palco
de uma partida oficial de
futebol. nesta quarta-feira
(11), às 21h30, o Vila nova,
do técnico higo Magalhães,
enfrentará o Fluminense na
praça esportiva, pelo jogo
de volta da Terceira Fase da
Copa do Brasil.

Depois de perder na ida,
de virada, por 3 a 2, o Tigre
tenta dar o troco no Tricolor
Carioca, para seguir vivo na
competição e embolsar uma
generosa quantia financei-
ra. E, para isso, um dos trun-
fos a favor do Colorado é a
torcida vilanovense, que
deve comparecer em peso ao
Serra Dourada.

Para o atacante Victor An-
drade, o Vila nova podia ter
conquistado um resultado me-
lhor no duelo do Rio de Janei-
ro, mas, apesar disso, ele acre-
dita que os colorados ajudarão
bastante, como costumam fa-
zer sempre que o time vilano-
vense joga em seus domínios.

A torcida conta muito.
Sem dúvida, vai ajudar bas-
tante. Dentro de casa temos
uma força diferente. Pode-
ríamos estar com um resul-
tado melhor, temos cons-
ciência disso, mas sabemos
também o que precisamos
fazer agora para surpreen-
der a equipe do Fluminense.

Desfalques
O técnico higo Magalhães

terá pelo menos um desfalque
certo. Por já ter atuado por ou-
tra equipe, o atacante Daniel
Amorim não poderá defen-
der as cores do Vila nova na
Copa do Brasil.

Pelo lado dos cariocas, o
meia Paulo henrique Ganso,
que sentiu dores ainda no pri-
meiro tempo da partida contra
o Palmeiras, no domingo (9),
teve uma lesão constatada no
músculo posterior da coxa di-
reita e nem viajou com o res-
tante do grupo para Goiânia.

Histórico
Entre competições oficiais e

torneios amistosos, a partida
desta quarta-feira (11) será a oi-
tava da história entre Vila nova
e Fluminense. Com quatro vi-
tórias, quem detém o histórico

do confronto ao seu lado é o
Tricolor Carioca. O Tigre não
conseguiu derrotar o adver-
sário em nenhuma oportuni-
dade. Além disso, as equipes
empataram em outras três
oportunidades.

O último confronto disputa-
do no Estádio Serra Dourada,

palco da partida de logo mais,
aconteceu no dia 12 de abril de
2006, quando ficaram no 2 a 2.
Pelos goianos, André Turatto e
Marques foram às redes. Do
lado dos cariocas, Marcão, hoje
treinador, e Marcelo, atual-
mente no Real Madrid, marca-
ram. (Especial para O Hoje)

Na reabertura do
Serra Dourada, Vila
Nova e Fluminense
duelam por vaga
nas oitavas da
Copa do Brasil

O Goiás começou a semana
mais tranquilo após sua pri-
meira vitória na Série A e no
clássico diante do rival. O time
que não vencia há oito parti-
das, conquistou então seus pri-
meiros três pontos na compe-
tição nacional e deixou a zona
de rebaixamento, agora com
cinco pontos.

na final do Campeonato
Goiano, o time esmeraldino
acabou perdendo os dois jo-
gos da final para o Atlético
Goianiense e acabou se sa-
grando vice-campeão. Desde
lá, o Goiás não havia vencido
e após o clássico deste do-
mingo na Série A, o gosto dos
três pontos foi especial.

“Foi essencial essa vitória
para dar confiança no seg-
mento do nosso trabalho.
Antes um adversário em que
na final do estadual sofre-
mos, perdemos o título para
eles. É uma vitória  muito es-
pecial ganhar na casa deles e
tenho certeza que essa vitó-
ria vai dar muita confiança
na sequência do campeona-
to”, disse Élvis.

Peça importante no acesso
do Goiás para a Série A, Élvis
retornou a disputa da com-
petição nacional após seis
anos e agora colhe os frutos
na elite, onde já tem três gols
com a camisa esmeraldina,
além de uma assistência. O jo-
gador foi autor do único gol
na vitória sobre o Atlético
Goianiense e comentou so-

bre o nível do campeonato.
“Até brinco bastante com

o nicolas, é um jogo de fute-
bol. Muda Série A e Série B,
tanto que falam que é uma
Série B que a gente disputou
ano passado foi totalmente

difícil e esse ano tem time
como Grêmio, Cruzeiro. Eles
estão na Série B, mas não são
times de Série B. Para mim,
não muda nada, futebol a
gente tem que trabalhar bas-
tante e claro que a reper-
cussão é muito maior na Sé-
rie A e sabemos disso. Eu
vejo como futebol, como um
todo e tem que estar prepa-
rado para se destacar, quan-
do na A, quando na B”, con-
cluiu o meia.

A equipe esmeraldina
agora volta a campo somen-
te no próximo domingo (15),
quando recebe o Santos pela
sexta rodada da Série A. A
partida acontece às 19 horas,
no estádio hailé Pinheiro. O
Goiás tem cinco pontos e
ocupa a décima sexta colo-
cação. (Victor Pimenta, es-
pecial para O Hoje)

O Goiás venceu a
Aparecidense na tarde
da última segunda-feira
(9) por 2 a 0 pelo Goia-
não Sub-20, no CT Edmo
Pinheiro, e subiu para a
quarta colocação da
competição, colando
nos líderes e com um
jogo a menos.

Um dos autores dos
gols da vitória foi o vo-
lante Andrey. Ele entrou
no decorrer do segundo
tempo e foi o autor do se-
gundo gol, que garantiu
os três pontos do time
esmeraldino, nos acrés-
cimos do jogo.

“Feliz demais pelo
primeiro gol com a ca-
misa do Goiás, se Deus
quiser, o primeiro de
muitos. Foi um jogo difí-
cil e bastante apertado
no primeiro tempo, no
segundo eles cansaram e
conseguimos aproveitar
e pude contribuir com
um gol em mais uma vi-
tória”, disse o volante.

O jogador chegou re-
centemente ao Goiás,
vindo do Cruzeiro, mas
seu contrato que era de
empréstimo ao clube mi-
neiro, no time esmeral-
dino foi diferente. O vo-
lante deixou o Brasilis,

onde assinou com o
Goiás até final de 2023.

“Como você sabe, eu
tinha saído do Cruzeiro
e logo eles (Goiás) en-
traram em contato com
meus empresários e o
fato do Goiás estar na
Série A, ser um time
grande, não podia per-
der essa oportunidade.
Todos me receberam su-
per bem, diretoria, co-
missão, jogadores e es-
tou muito feliz”, ressal-
tou Andrey.

nesta sexta-feira (13),
o Goiás volta a campo,
desta vez pela 9ª rodada
do Goianão Sub-20. O
time visita o Aseev e em
caso de vitória, podem
assumir a vice-liderança
da competição. Andrey
falou sobre a expectativa
do confronto e que segue
na briga por sua vaga
entre os titulares.

“Estamos trabalhando
forte a semana inteira, o
grupo está forte, está uni-
do e todos brigando por
posição e isso é de treino.
Vamos conquistando nos-
so espaço e assim vamos,
em busca do título”, con-
cluiu o jogador esmeral-
dino. (Victor Pimenta,
especial para O Hoje)

Andrey comemora
primeiro gol e reforça
disputa pela titularidade:
“Trabalhando forte”

GOIÁS SUB-20

Élvis destaca importância de
primeira vitória na Série A

GOIÁS

Roberto Corrêa/Vila Nova FC

De volta ao SErra DouraDa

Rosiron Rodrigues / Goiás EC
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Depois de mais de

dois anos, o Estádio

Serra Dourada

voltará a ter um jogo

oficial de futebol

Meia foi autor 

do gol diante do

Atlético Goianiense

e já tem três na

competição

TéCnICa

Vila Nova x Fluminense

t
FICHA

Data: 11 de maio de 2022. Horário: 21h30. Local: estádio serra dou-
rada, em Goiânia (Go). Árbitro: anderson daronco (Fifa/rs). Assis-
tentes: rafael da silva alves (Fifa/rs) e Michael stanislau (rs)

Vila Nova: Georgemy; alex silva,
rafael donato, renato e Bruno
Collaço (Willian Formiga); ralf,
arthur rezende e Matheuzinho;
Pablo dyego, rubens (diego Ta-
vares) e Victor andrade.
Técnico: higo Magalhães

Fluminense: Fábio; samuel
Xavier, nino, david Braz e Pi-
neida; andré, Yago Felipe,  no-
nato e nathan; Germán Cano
e luiz henrique.

Técnico: Fernando diniz



Depois do 1 a 1 na ida, Dragão e Dourado buscam a vitória na Arena Pantanal Bruno Corsino/Atlético-GO
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Pela terceira vez, em me-
nos de um mês, Atlético Goia-
niense e Cuiabá medirão for-
ças. Desta vez, na Arena Pan-
tanal, pelo jogo de volta da
Terceira Fase da Copa do Bra-
sil. Para avançar, as equipes
precisam ganhar a partida, já
que empataram em 1 a 1 na
ida, disputada no Estádio An-
tônio Accioly.

no entendimento do go-
leiro Ronaldo, será um jogo
muito duro, pois as duas equi-
pes precisam vencer para
avançar e também por conta
da quantia financeira paga
pela Confederação Brasileira
de Futebol (CBF) ao clube clas-
sificado às oitavas.

“Acho que vai ser um jogo
muito duro, pois os dois times
precisam vencer. É um cam-
peonato que traz um retorno fi-
nanceiro muito grande para o
clube. Já fizemos dois jogos
contra o Cuiabá este ano, dois
empates por 1 a 1. Então, de-
vemos estar concentrados para
poder realizar um bom traba-

lho”, disse Ronaldo.
Caso aconteça um novo em-

pate e a decisão da vaga tenha
que ir para as penalidades má-
ximas, Ronaldo garante estar
preparado, pois tem treinado
cobranças de pênaltis e rece-
bido ajuda a respeito do ad-
versário, passada pelo pessoal
de análise interna do clube.

“A gente treina pênaltis.
Com o pessoal da análise, con-
seguimos estatísticas sobre
qual lado o batedor cobra me-

lhor, e assim vamos nos pre-
parando para o jogo. Chegare-
mos preparados porque sem-
pre treinamos. no Campeona-
to Goiano, tinha essa possibili-
dade de pênaltis. Acho que, se
for para as penalidades, vamos
fazer um grande trabalho”, fi-
nalizou Ronaldo.

Cuiabá
Do lado do adversário, o

técnico Pintado deve promo-
ver a volta do meia Rodrigui-

nho ao time titular do Doura-
do. nos últimos seis jogos dis-
putados pelo Cuiabá, o jogador
foi titular apenas contra o Ri-
ver Plate, do Uruguai, pela
Copa Sul-Americana. Com o re-
torno dele, Valdívia ou um
dos atacantes de lado, Alesson
ou Everton, deve perder es-
paço e ficar como opção no
banco de reservas.

Desfalques
Para escalar o Atlético, o

técnico Umberto Louzer tem
dois desfalques certos. Com
um trauma no tornozelo es-
querdo, o lateral-direito
Dudu segue entregue ao de-
partamento médico do clu-
be. Além dele, quem tam-
bém está fora de combate é
o atacante Diego Churín,
que já disputou a competi-
ção pelo Grêmio.

Histórico
O confronto desta quarta-

feira (11) será o oitavo da
história entre Cuiabá e Atlé-
tico Goianiense. no histórico
do duelo, há muito equilí-
brio. Cada equipe levou a
melhor em uma oportuni-
dade. Além disso, houveram
outros cinco empates. 

O único triunfo rubro-
negro aconteceu justamente
no palco da partida de logo
mais. no dia 11 de junho de
2019, pela oitava rodada da
Série B daquele temporada,
o Dragão bateu o Dourado
por 1 a 0, com gol do ata-
cante Jarro Pedroso. (Espe-
cial para O Hoje)

Atlético-GO e Cuiabá fazem terceiro jogo em menos de
um mês e tentam chegar às oitavas da Copa do Brasil

DuELo repetido

GOIÂNIA, QUARTA-FEIRA, 11 DE MAIO DE 2022
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Data: 11 de maio de 2022. Horário: 22h (de Brasília). Local: arena Pantanal, em Cuiabá (MT). Árbi-
tro: luiz Flavio de oliveira (Fifa/sP). Assistentes: daniel Paulo Ziolli (sP) e alex ang ribeiro (sP)

t
TéCnICa

Cuiabá: Walter; João lucas, Marllon, alan empe-
reur e Uendel; Marcão (rivas), Pepê e rodrigui-

nho (Valdívia); alesson, elton e everton.

Técnico: Pintado

Atlético-GO: ronaldo; hayner, Wanderson, ed-
son (ramon Menezes) e arthur henrique (Jeffer-

son); Marlon Freitas, Gabriel Baralhas e Jorgi-
nho; shaylon, Wellington rato e léo Pereira.

Técnico: Umberto louzer

xCuiabá Atlético-GO

FICHA



Ítallo Antkiewicz

Lançados ainda em
2020 e repletos de
atrasos e aumento
dos custos, três no-
vos viadutos serão
inaugurados ainda

este mês na capital. Entre as obras que
estão no calendário de inauguração
até o dia 31 maio estão o Viaduto Lau-
ro Belchior e o da Perimetral. O Com-
plexo Viário Luiz José Costa, tam-
bém conhecido como Complexo Viá-
rio Jamel Cecílio, já teve parte da es-
trutura liberada e permitirá ao mo-
torista se deslocar  da Avenida Goiás
norte à Segunda Radial sem semáfo-
ros em uma via realmente rápida. 

A obra da Jamel Cecílio presta ho-
menagem ao cantor goiano Leandro,
irmão de Leonardo, morto em 1998,
vítima de câncer, e a inauguração
completa será nesta sexta-feira (13). A
obra é dividida em três níveis: o via-
duto na Avenida Deputado Jamel Ce-
cílio, que já foi concluído e liberado
para o tráfego de veículos em de-
zembro de 2020, a rotatória no nível
da Alameda Leopoldo de Bulhões e a
trincheira da Marginal Botafogo.

O secretário municipal de infra-
estrutura, Everton Schmaltz, falou
sobre a complexidade da obra do
Viaduto Lauro Belchior. “São três ní-
veis, sendo um praticamente subter-
râneo e, aqui, temos um córrego. Em
termo de engenharia, temos várias

disposições que devem ser levadas a
cabo, de forma conjunta, daí a com-
plexidade da obra”, observou.

Schmaltz pontuou, ainda, que as
estruturas têm o objetivo de melhorar
todo o sistema viário e, ao mesmo
tempo, corrigir o curso do córrego, tra-
balho que envolve pavimentação, es-
trutura de concreto, iluminação, sis-
temas de segurança e esgoto.

Sobre o andamento das obras
em geral, o titular da Seinfra expli-
cou, ainda, que o objetivo principal
não é só a conclusão, mas a efetivi-
dade. “São obras que devem ser en-
tregues já em funcionamento para
atender à população”.

O secretário municipal de Mobi-
lidade, horácio Mello, salientou que

as ações da prefeitura conseguem
quebrar o paradigma de que “obras
são apenas para os carros”. “Sabe-
mos que complexos como o da Jamel
Cecílio são estruturantes e vêm para
otimizar o trânsito. Porém, destaca-
mos que, nelas, são executadas in-
tervenções que garantem acessibili-
dade a ciclistas e pedestres, com
toda segurança, desde a inaugura-
ção”, pontuou.

Mello frisou, ainda, o impacto que
viadutos exercem sobre o trânsito
da região. “O viaduto da Jamel Cecílio,
por exemplo, desafogou as vias adja-
centes, enquanto o Lauro Belchior me-
lhorou a trafegabilidade na BR-153,
tão comprometida, especialmente em
horários mais críticos do dia.”

O Complexo Viário Jamel Cecílio deve dar mais agilidade ao trânsito da região

Após atrasos e custos elevados,
prefeitura planeja entregar viadutos
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Complexo Viário Jamel Cecílio
Todas as três obras foram lançadas

ainda na gestão de iris Rezende, mas ti-
veram prazos de entrega postergados. no
caso do Complexo Viário Jamel Cecílio, o
viaduto foi inaugurado no fim de 2020
pelo ex-prefeito emedebista. Porém, as de-
mais obras de arte da estrutura que se-
riam inauguradas em novembro do ano
passado não ficaram prontas e serão en-
tregues nesta sexta-feira (13).

O viaduto conta com 192 metros de
comprimento e 282 no total, incluindo
as duas rampas dos encabeçamentos,
13,8 metros de largura, duas pistas de
6,50 m contendo quatro pistas de rola-
mento e guarda-rodas com 0,40 m.

Já a rotatória tem diâmetro interno
de 27,9 m e externo de 40,6 m. A trin-
cheira, por sua vez, na pista Sul/norte
tem 8,5 m e mais 8,5 m na pista nor-
te/Sul. O canal conta com 10 metros de
largura e 284 m de comprimento, com
altura de 3 metros. 

Viaduto Lauro Belchior
Lançada em setembro de 2019, a

obra do Viaduto Lauro Belchior, po-
pularmente conhecido como Viaduto
da Enel, será entregue no dia 27 de
maio. Contudo, quando a ordem de
serviço foi executada, previa-se a fi-
nalização do serviço em até seis meses.
Ainda falta concluir o asfalto de um
lado da pista e terminar serviços de
iluminação e sinalização.

A estrutura liga os bairros Leste Uni-
versitário e Jardim novo Mundo. Esti-
ma-se que 2,5 mil veículos passem por
dia sobre o viaduto. A ideia é facilitar a
conexão de mais de 30 bairros da Re-
gião Leste com o Centro de Goiânia. Essa
interligação hoje é feita apenas pela
Avenida Anhanguera.

A superestrutura é constituída por oito
vigas metálicas de cerca de 54 metros de
comprimento e 2,5 metros de altura
cada, vão central de 41 metros e dois ba-
lanços adjacentes de 6,17 metros.

O viaduto tem 20 metros de largura.
nesse espaço há duas pistas, com largu-
ra de oito metros cada, quatro faixas de
rolamento e passarela de pedestres em
toda a sua extensão, com largura de 1,2
metro de cada lado, além do canteiro cen-
tral de um metro.

Viaduto da Perimetral
Por fim, em 31 de maio, o Paço Mu-

nicipal planeja a inauguração do Viadu-
to da Perimetral, cujas obras começaram
também em 2020. A Prefeitura de Goiâ-
nia chegou a marcar a entrega para o fim
do ano passado. Porém, com alguns pro-
blemas na estrutura, a data foi revista.

Este viaduto está no cruzamento
das avenidas Goiás e Perimetral e in-
tegra o pacote do BRT norte-Sul. Ao
todo, são 27 vigas de 33 metros e
nove vigas de 22 metros.

São quatro faixas para tráfego,
duas em cada sentido. no viaduto, os
ônibus do transporte coletivo terão
uma faixa exclusiva em cada senti-
do e os demais automóveis uma fai-
xa em cada sentido também. (Espe-
cial para O Hoje)

Obras já deveriam ter sido entregues

O último nível da obra
na Jamel Cecílio será
entregue e as pistas
serão liberadas ainda
nesta sexta-feira (13)

Lançada em setembro
de 2019, a obra do

Viaduto Lauro
Belchior será

entregue no dia 
27 de maio

No viaduto da
Perimetral, os ônibus
do transporte coletivo
terão uma faixa
exclusiva em cada
sentido
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Daniell Alves

Os aumentos sucessivos no preço do combustível têm
afetado diversos setores. Estima-se que cerca de 500 ca-
minhoneiros já pararam de rodar no Estado, aponta o
presidente do Sindicato dos Transportadores Autônomos
de Cargas de Goiás (Sinditac), Vantuir Rodrigues. Se-
gundo ele, anteriormente eram em torno de 49 mil au-
tônomos, mas muitos sumiram. Categoria se mobiliza
para realizar manifestações. 

Grande parte dos sindicatos da categoria manifes-
tou insatisfação após anúncios da alta no diesel. O di-
retor do Sindicato dos Caminhoneiros de Goiás, Jaci Al-
ves de Souza, está entre os profissionais da categoria
que optaram por dar uma pausa e parar de rodar. "Es-
tou parado há 30 dias porque o frete não compensa e
o preço na bomba hoje é R$ 4 mil", diz. 

Caminheiros autônomos alegam que, com o atual cená-
rio, fica inviável trabalhar. “O retorno é pouco e não ga-
nhamos nada, porque já temos que pagar o pedágio, ma-
nutenção e outras despesas alimentares. E quem sai mais pre-
judicado são os autônomos, as grandes empresas com 600
caminhões não param porque têm seguro e garantia de cin-
co anos”, diz um motorista que preferiu não se identificar.
Em uma viagem que ele faz para Brasília, por exemplo, gas-
ta em torno de R$ 2 mil durante três dias e o lucro é baixo. 

Conforme dados da Agência nacional de Transportes
Terrestres (AnTT), os transportadores autônomos de car-
ga tiveram redução de 14,3% em cinco anos no Brasil. A
categoria já organiza manifestações, que terão datas es-
tabelecidas ainda nesta semana, aponta Vantuir. De acor-
do com ele, será necessário o apoio da sociedade neste ato
dos caminhoneiros. “O aumento impacta todos os produ-
tos e afeta todos os brasileiros”, ressalta. 

O presidente do Sinditac também é um dos autônomos
que está com o caminhão parado, já que não  tem compen-
sado o gasto com a oferta de frete. “Tem muitos parando e
não é somente em Goiânia. A categoria está parando pau-
latinamente por não dar mais conta de trabalhar, o que pode
acontecer também com taxista, motoboy, porque ninguém
dá mais conta”, lamenta. 

Consumidor paga
Em alguns postos de combustíveis do Estado, o preço da

gasolina chega a R$ 8,65. “O consumidor é o maior prejudi-
cado, mesmo os que não possuem veículos. Acreditamos que
as novas medidas aprovadas pelo congresso possam ame-
nizar e suavizar esse preço da gasolina para que toda a eco-
nomia possa ser beneficiada”, avalia o titular do Sindicato
do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado
de Goiás (Sindiposto), Marcio Andrade. 

Por meio de nota, a Associação Brasileira de Condutores
de Veículos Automotores (Abrava) manifestou indignação
com o novo aumento do diesel. A entidade afirma que, com
a decisão do governo, “o fantasma da inflação voltou”. isso
porque o impacto é direto e rápido sobre os produtos que
são transportados pelos caminhões. 

Regulação 
Segundo o economista e doutor em Transportes,

Adriano Paranaiba, do Mova-Se, a questão da distribui-
ção e revenda do combustível constitui um grande pro-
blema. De acordo com ele, existe muita regulação em cima
da distribuição. isso termina por criar arranjos consti-
tucionais que encarecem a forma de distribuir o com-
bustível. Para o especialista, há vários pontos importan-
tes do qual o governo não está discutindo. 

“O governo poderia estar oferecendo bilhões de econo-
mia para o mercado fazendo o preço cair, a partir do mo-
mento em que se oferece uma diversidade de opções de ma-
triz energética para o transporte”, ressalta. 

Congelamento do ICMS
O congelamento da pauta do iCMS dos combustíveis re-

sultou em uma queda de arrecadação estimada em R$ 375,8
milhões, segundo cálculos da Secretaria de Estado da Eco-
nomia. O número abrange os últimos sete meses e de-
monstra que o preço que chega ao consumidor não é im-
pactado pelo imposto estadual, afirma o Estado. 

nas bombas, segundo dados levantados na última
semana, tendo como base os cupons fiscais, o litro é
vendido por R$ 7,46 em média. Ou seja, uma dife-
rença de R$ 0,91. E, caso o governo não tivesse con-
gelado, o litro da gasolina estaria sendo de R$ 7,72,
o que resultaria em preço médio R$ 0,26 mais caro.
(Especial para O Hoje)

Motoristas tiveram redução de 14,3% em cinco anos 

Foi aprovado pela Câmara
Municipal de Goiânia projeto de
lei que proíbe a comercialização
e distribuição de qualquer subs-
tância ou produto cosmético, de
beleza ou higiene pessoal, com
desenvolvimento, fabricação
ou manipulação envolvendo
testes em animais. A matéria é
do vereador Edgar Duarte
(PMB) e segue para sanção ou
veto do prefeito Rogério Cruz
(Republicanos).

Edgar explica que a fina-
lidade do projeto é defen-
der a vida animal de forma
ética, acompanhando legis-
lações já existentes mundo
afora e fortalecendo a luta
pelo bem estar animal. Em

caso de aprovação, a propo-
situra também estabelece
que os comerciantes que des-
cumprirem a Lei serão pu-
nidos com multas, suspensão
temporária e até cassação
da inscrição no cadastro de
contribuintes do imposto so-
bre Circulação de Mercado-
rias e Serviços (iCMS).

Testes
De acordo com o Ética Ani-

mal, os procedimentos en-
volvendo o uso de animais va-
riam, mas é comum testar
produtos nas membranas mu-
cosas, como os olhos, que po-
dem acabar sendo queima-
dos. Em outros casos, a pele

do animal é queimada, resul-
tando em úlceras, sangra-
mentos e outros ferimentos.

Segundo a empresa, há
atualmente muitos estabeleci-
mentos que desistiram dos tes-
tes em animais para produção
de cosméticos. Entre elas estão
algumas empresas que pos-
suem uma abordagem ética e se
opõem ao uso de animais por
esse motivo. Também estão in-
cluídas empresas cujo objetivo
é apenas econômico. 

“Elas decidem não testar em
animais porque viram que há
um mercado crescente para
produtos que não são testados
em animais”, explica. (Daniell
Alves, especial para O Hoje)

Produtos testados em 
animais podem ser proibídos 

Cerca de 500
caminhoneiros
pararam devido
à alta do diesel

tRÁPIDAS

STJ decide que é válida cláusula de
renúncia a honorários sucumbenciais

A Primeira Turma do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) decidiu que é válida, nos con-
tratos administrativos, a cláusula que pre-
vê a renúncia ao direito aos honorários
de  sucumbência  por parte de advogado
contratado. A decisão teve origem em ação
declaratória cumulada com pedido de ar-
bitramento e cobrança de honorários ad-
vocatícios ajuizada em 2013 por um advo-
gado contra um banco público, objetivando
a declaração de nulidade da cláusula con-
tratual que estabelecia a renúncia, pelo
profissional, aos honorários sucumbenciais.
no STJ, o relator do recurso do banco, mi-
nistro Benedito Gonçalves, afirmou que o
contrato administrativo pode tratar de re-
núncia a direito do contratado, desde que
não contrarie a lei e não seja abusivo, de for-
ma que a cláusula será eficaz e produzirá

seus efeitos regularmente se houver con-
cordância do contratado. Especificamente
em relação aos advogados, o magistrado ob-
servou que a Lei 8.906/1994 previa em seu
artigo 24, parágrafo 3º, a impossibilidade de
supressão desse direito. Entretanto, o rela-
tor lembrou que, em 2009, o Supremo Tri-
bunal Federal (STF) declarou a inconstitu-
cionalidade dessa regra, por se tratar de di-
reito disponível e, portanto, negociável com
o contratante do serviço. "não se pode con-
cluir pela abusividade ou ilegalidade da cláu-
sula contratual que prevê a renúncia do di-
reito aos honorários de sucumbência, no-
tadamente quando a parte contratada, por
livre e espontânea vontade, manifesta sua
concordância e procede ao patrocínio das
causas de seu cliente mediante a remune-
ração acertada no contrato", ressaltou.

Manoel L. Bezerra Rocha   | juridica@ohoje.com.br

Jurídica

Penas mais rigorosas

Tramita na Câmara
dos Deputados o Projeto
de Lei (PL) nº 1009/22
que torna hediondos os
crimes contra o Estado
Democrático de Direito
previstos na Lei
14197/21, o que os torna
insuscetíveis de anistia,
indulto ou graça ou de
pagamento de fiança,
conforme previsto na

Lei dos Crimes hedion-
dos. Segundo o autor do
PL, os crimes contra o
Estado Democrático de
Direito são considera-
dos gravíssimos, pois
têm o intuito de deses-
tabilizar toda a socieda-
de e consequentemente
as instituições demo-
cráticas estabelecidas
constitucionalmente.

Indenização prescrita

A Quinta Turma do
TST rejeitou o exame do
recurso de uma bancária
da Caixa Econômica Fe-
deral (CEF) contra decisão
que havia declarado pres-
crito o seu direito de plei-
tear indenização substi-
tutiva em razão da não in-
clusão de uma parcela
de sua remuneração no
cálculo do salário de con-

tribuição que servia de
base para o valor da apo-
sentadoria. Segundo a de-
cisão, o suposto dano, pra-
ticado em 2006 e consoli-
dado em 2008,  decorre
de ato único do empre-
gador e diz respeito a di-
reito não previsto em lei,
a ele se aplicando a pres-
crição total, e a ação só foi
ajuizada em 2019.

2 Carrossel da alegria - A remuneração do interventor em cartório extrajudicial, de-
finida no artigo 36, parágrafos 2º e 3º, da Lei 8.935/1994, não se submete ao teto previs-
to no artigo 37, Xi, da Constituição Federal, correspondente a 90,25% dos subsídios dos
ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Os advogados Rodrigo Badaró
e Rogério Varela tomaram posse
como conselheiros do Conselho
Nacional do Ministério Público
(CNMP) para o biênio 2022/2024
nas vagas destinadas ao Conselho
Federal da OAB. A solenidade de
posse ocorreu durante a 7ª Sessão
Ordinária de 2022, na sede do
CNMP, em Brasília.

Advogados 
tomam posse 
como conselheiros
do CNMP

Para STF, defensorias públicas 
têm poder de requisitar documentos

O Plenário do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) manteve a validade de normas
dos Estados de Minas Gerais, da Bahia, de
Alagoas e de Santa Catarina que concedem
aos defensores públicos o poder de re-
quisitar, de autoridades e de agentes pú-
blicos, certidões, documentos, informa-
ções e demais providências necessárias à
sua atuação institucional. na sessão virtual
concluída em 6/5, o colegiado julgou im-
procedentes as Ações Diretas de inconsti-

tucionalidade (ADis) 6866, 6869, 6874 e
6878, ajuizadas pela Procuradoria-Geral da
República (PGR). Com base na jurispru-
dência recente do STF sobre a matéria, e
seguindo o voto do relator, ministro Luís
Roberto Barroso, a Corte reafirmou o en-
tendimento de que a previsão legal que
confere às Defensorias Públicas o poder de
requisitar informações e documentos de
órgãos públicos e privados não interfere
no equilíbrio da relação processual.
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As inscrições para o Exame
nacional do Ensino Médio
(Enem) começaram ontem (10)
e vão até o próximo dia 21. nes-
ta edição, os interessados em
participar do exame poderão
fazer o pagamento da taxa de
inscrição por meio de PiX ou
cartão de crédito.

As provas serão realizadas
nos dias 13 e 20 de novembro.
A aplicação dos testes impres-
sos seguirá o horário de Brasí-
lia. A abertura dos portões será
às 12h e o fechamento às 13h.
O início das provas será às
13h30. no primeiro dia de
Enem, o término das provas
será às 19h. no segundo dia de
testes, às 18h30.

O resultado dos recursos
para isenção da taxa de ins-
crição já está disponível na
Página do Participante. O
instituto nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (inep)
ressalta que a aprovação dos
pedidos não garante a ins-
crição no exame.

A taxa de inscrição para o
Enem 2022, versões digital e
impressa, foi mantida no valor
de R$ 85. O período para efe-
tuar o pagamento termina em
27 de maio. A participação
no exame será garantida ape-

nas após a confirmação do
pagamento da taxa.

O pagamento da taxa de
inscrição também poderá
ser feito por meio do tradi-
cional boleto, que deve ser
gerado na Página do Parti-
cipante e pago em qualquer
banco, casa lotérica, aplica-
tivos bancários ou agência
dos Correios, obedecendo

aos critérios estabelecidos
por esses correspondentes e
respeitando os horários de
compensação.

Os interessados em fazer o
Enem 2022 que obtiveram a
isenção da taxa devem se ins-
crever na Página do Partici-
pante, mas não precisam fazer
o pagamento para confirmar a
participação.

Provas
O exame terá quatro provas

objetivas e uma redação em
língua portuguesa. Cada prova
objetiva terá 45 questões de
múltipla escolha.

no primeiro dia do exa-
me, serão aplicadas as pro-
vas de linguagens, códigos e
redação (língua portuguesa,
literatura, língua estrangei-
ra, artes, educação física e
tecnologias da informação
e comunicação) e de ciências
humanas e suas tecnologias
(história, geografia, filoso-
fia e sociologia).

A aplicação terá 5 horas e
30 minutos de duração, con-
tados a partir da autorização
do chefe de sala para o início
das provas.

no segundo dia do exa-
me, serão aplicadas as pro-
vas de ciências da natureza
(química, física e biologia) e
matemática e suas tecnolo-
gias. A aplicação terá cinco
horas de duração, contadas
a partir da autorização do
chefe de sala para o início
das provas.

Os gabaritos das provas
objetivas serão divulgados
no Portal do inep até o ter-
ceiro dia útil após a última
prova. (ABr)

Inscrição para o Enem vai até dia 21 de maio
AVALIAÇÃO

Sabrina Vilela

O número de casos e óbitos
decorrentes da Covid-19 vol-
taram a aumentar na última
semana. Ao todo, cinco Estados
brasileiros registraram alta
no aumento de mortes diá-
rias. O Estado que lidera o
ranking é o Rio de Janeiro,
com aumento de 278%, segui-
do de Goiás, com 50%. O Pará
registrou 25%, Minas Gerais
18% e São Paulo com índice
superior a 15%. O Estado goia-
no já contabiliza mais de 26
mil mortes pela enfermidade
desde o início da pandemia, se-
gundo dados da Secretaria de
Estado da Saúde (SES-GO).

O boletim da SES-GO do
dia 10 de maio aponta que há
1.338.207 casos de doença no
território goiano. no Estado,

há 768 mil casos suspeitos em
investigação e 322 mil casos já
foram descartados. há 26.525
óbitos confirmados de Covid-
19 em Goiás até o momento, o
que significa uma taxa de le-
talidade de 1,98%. há 320 óbi-
tos suspeitos que estão em in-
vestigação. Até maio de 2020,
no começo da pandemia, a
SES-GO informou a existên-
cia de 1.093 casos da doença e
47 óbitos confirmados. Em
maio de 2021 dados da pasta
mostraram que já haviam
568.788 casos de doença no
território goiano.

Já com relação às vacinas,
o levantamento realizado pela
SES-GO apurou que, referente
à primeira dose, foram apli-
cadas 5.738.844 doses das va-
cinas contra a Covid-19 em
todo o Estado. Em relação à se-

gunda dose e a dose única, fo-
ram vacinadas 5.070.687 pes-
soas. 2.093.546 pessoas já re-
ceberam a dose de reforço.
Entre as crianças de 5 a 11
anos, 45,68% foram imuniza-
das com uma dose da vacina.

Suspensão das medidas
pode ser responsável
pelo número de mortes

Especialista ouvido pelo O
hoje afirma que as medidas
de proteção, especialmente o
uso da máscara e distancia-
mento, podem reduzir a con-
taminação pela doença. Em
Goiânia, o prefeito assinou o
decreto que liberou o uso de
máscara em locais fechados
em 1º de abril. Aos poucos, as
cidades do Estado foram fle-
xibilizando as restrições. 

De acordo com o  infecto-

logista e professor de Medici-
na do Centro Universitário
São Camilo - SP, Robert Fa-
bian Crespo Rosas, essas sus-
pensões contribuíram para o
aumento do número de mor-
tes. “Principalmente pela li-
beração do uso de máscaras
em locais fechados e o au-
mento do número de aglome-
rações tanto públicas como
privadas. isso aumenta auto-
maticamente o número de ca-
sos positivos que inevitavel-
mente repercutirá no número
de óbitos”, explica. 

Caso a situação piore, o es-
pecialista diz acreditar que o
ideal seria retomar algumas
restrições. “Seria prudente
que as restrições voltassem,
principalmente para os even-
tos públicos que aglomeram
mais pessoas, ou ao menos

voltar a obrigatoriedade do
uso das máscaras em am-
bientes fechados.”

As medidas ideais para que
a situação não piore, segundo
Robert Fabian, é a retomada
do uso de máscaras em locais
fechados, vacinar e  evitar
aglomerações. “Em primeiro
lugar deve lembrar que a pan-
demia não acabou. Em segun-
do lugar mantendo o uso da
máscara em ambientes fecha-
dos. Também mantendo as
medidas de higiene como la-
var as mãos e utilizar álcool
gel”, esclarece.  Em caso de sin-
tomas gripais, a medida mais
efetiva é o isolamento. “Tanto
da família como do entorno de
trabalho ou estudo durante 7
dias após a consulta médica e
com o tratamento instituído.”
(Especial para O Hoje)

O aumento foi
registrado em cinco
Estados brasileiros. São
eles Rio de Janeiro,
Goiás, Pará, Minas
Gerais e São Paulo Com mais de 26 mil mortes em Goiás, especialista recomenda uso de máscara e distanciamento para conter disseminação

Após alívio,
índices de
Covid-19
voltam 
a subir 
em Goiás
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O famoso retrato em
silk-screen de Marilyn
Monroe, feito pelo artis-
ta pop Andy Warhol em
1964, foi vendido por US$
195 milhões, recorde
para obra de um artista
norte-americano arre-
matado em leilão.

Shot Sage Blue Mari-
lyn faz parte de uma série
de retratos que Warhol fez
da atriz após sua morte
em 1962 e, desde então, se
tornou uma das peças mais
conhecidas da arte pop.

Mantida na coleção dos
negociantes de arte suíços
Thomas e Doris Ammann,
a obra foi vendida pela
Christie's em um leilão em
nova York. As estimativas
de pré-venda haviam che-
gado a US$ 200 milhões. 

O quadro foi vendido
por preço de martelo, de
US$ 170 milhões. Com o
acréscimo de taxas, o pre-
ço final chegou a US$ 195
milhões. 

A venda bateu o recor-
de anterior de uma obra
de arte norte-americana
em leilão, de US$ 110,5
milhões, fixado em 2017
para uma pintura de Jean-
Michel Basquiat, de 1982.

“Shot Sage Blue Mari-
lyn é o auge absoluto do
pop americano”, disse
Alex Rotter, presidente da
Christie's para as artes dos
séculos 20 e 21, em decla-
ração anunciando o lei-
lão. “A pintura transcende
o gênero do retrato, supe-
rando a arte e a cultura do
século 20.” (ABr)

Bombeiros combateram in-
cêndios em Odessa até a ma-
drugada desta terça-feira (10),
depois que mísseis russos atin-
giram a cidade portuária ucra-
niana no dia em que o presi-
dente da Rússia, Vladimir Pu-
tin, liderou as comemorações
em Moscou para marcar a vi-
tória soviética sobre a Ale-
manha nazista na Segunda
Guerra Mundial. Em um dis-
curso desafiador do Dia da Vi-
tória na segunda-feira, Putin
fez um apelo aos russos a lu-
tarem por sua pátria, mas fi-
cou em silêncio sobre os pla-
nos de qualquer escalada.

na Ucrânia, não houve tré-
gua nos combates, com ata-
ques russos a alvos no leste e
no sul e um esforço renovado
das forças do Kremlin para
derrotar as últimas tropas
ucranianas que resistiam em
uma siderúrgica nas ruínas de
Mariupol. Pelo menos 100 civis
permanecem presos na side-
rúrgica, que seguiu sob forte
fogo russo, disse um assessor
do prefeito de Mariupol.

Sirenes de ataques aéreos
podiam ser ouvidas em várias
regiões da Ucrânia na terça-
feira, incluindo Luhansk,
Kharkiv e Dnipro.

Serhiy Gaidai, governador

de Luhansk, disse que a re-
gião foi atacada 22 vezes nas
últimas 24 horas. “Durante o
dia 9 de maio, os russos dis-
pararam em massa em todas
as rotas possíveis na região.”

Em Moscou, durante o des-
file anual –com os habituais
mísseis balísticos e tanques–
Putin disse aos russos que eles
estavam novamente lutando
contra os “nazistas”. “Vocês
estão lutando pela Pátria, por
seu futuro, para que ninguém
esqueça as lições da Segunda
Guerra Mundial. Para que não
haja lugar no mundo para car-
rascos, castigadores e nazis-
tas”, disse Putin.

O presidente da Ucrânia,
Volodymyr Zelenskiy, em seu
próprio discurso na segunda-
feira, prometeu que os ucra-
nianos vencerão. “no Dia da
Vitória sobre o nazismo, lu-
tamos por uma nova vitória.
O caminho para isso é difícil,
mas não temos dúvidas de
que venceremos”, afirmou
Zelenskiy.

Em Odessa, onde está o
principal porto de exportação
de produtos agrícolas do Mar
negro, uma pessoa morreu e
cinco ficaram feridas quando
sete mísseis atingiram um
shopping center e um depósi-

to, disseram as Forças Arma-
das da Ucrânia no Facebook.

imagens de vídeo do local
mostraram bombeiros e equi-
pes de resgate vasculhando pi-
lhas de escombros e enchar-
cando os destroços ainda fu-
megantes. Os serviços de
emergência ucranianos dis-
seram que todos os incêndios
provocados pelos ataques fo-
ram extintos na terça-feira.

A Ucrânia e seus aliados
vêm tentando encontrar uma
maneira de desbloquear por-
tos ou fornecer rotas alterna-
tivas para exportar suas sa-
fras significativas de grãos,
trigo e milho.

O presidente do Conselho
Europeu, Charles Michel, vi-
sitou Odessa na segunda-feira,
e seu encontro com o primei-
ro-ministro ucraniano, Denys
Shmyhal, foi interrompido
pelo ataque com mísseis.

As conversas continuaram
em um abrigo antiaéreo, de
acordo com a conta oficial de
Shmyhal no Twitter.

na cidade de Bogodukhov,
a noroeste de Kharkiv, quatro
pessoas foram mortas e vá-
rias casas foram destruídas
em ataques russos na segunda-
feira, disseram autoridades de
Kharkiv, segundo a mídia local.

Mísseis russos atingiram região portuária do país no dia em que
Vladimir Putin liderou comemorações de feriado em Moscou

Mísseis que atingiram a Ucrânia destruíram prédios na cidade portuária de Odessa nesta segunda-feira

O mundo tem 50% de chan-
ce de registrar um aqueci-
mento de 1,5 °C em relação aos
níveis pré-industriais, mesmo
que por um breve período, até
2026, afirmou a Organização
Meteorológica Mundial (OMM).

isso não significa que o
mundo estaria cruzando o li-
mite de aquecimento de longo
prazo de 1,5 °C, que os cien-
tistas estabeleceram como teto
para evitar mudanças climá-
ticas catastróficas. Mas um
ano com um aquecimento de
1,5 °C poderia oferecer uma

amostra de como seria cruzar
esse limite por um longo pe-
ríodo, afirmou a organização.

“Estamos cada vez mais per-
to de atingir temporariamente
a meta mais baixa do Acordo de
Paris”, disse o secretário-geral
da OMM, Petteri Taalas. Assi-
nado em 2015, o Acordo de Pa-
ris estabeleceu como objetivo li-
mitar o aumento da tempera-
tura a 2 ºC, e, de preferência a
menos de 1,5 ºC, em relação à
era pré-industrial.

O ano mais quente regis-
trado até agora foi 2016, quan-

do a temperatura média ficou
em torno de 1,2 °C acima dos
níveis pré-industriais, que se
referem ao período entre
1850 e 1900.

O relatório da OMM foi di-
vulgado entre a última Con-
ferência da OnU sobre o Clima
– a COP26, que aconteceu em
Glasgow, na Escócia – e a pró-
xima, a COP27, que será rea-
lizada no Egito. Cerca de 30
mil participantes são espera-
dos em Sharm-el-Sheikh, em
novembro, incluindo 120 che-
fes de Estado e de governo.

Mundo pode ter aquecimento
de 1,5 °C até 2026, alerta ONU

EMERGÊNCIA CLIMÁTICA

Retrato é uma das peças mais conhecidas da arte pop
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O estado alemão de Schleswig-holstein realizou as
eleições para seu Legislativo e o resultado trouxe uma
má notícia para o partido de ultradireita Alternativa
para a Alemanha (AfD). Pela primeira vez em sua his-
tória, a legenda perdeu a representação que detinha
em um Legislativo estadual. Vigora na Alemanha a re-
gra da cláusula de barreira. Para ter assentos no Le-
gislativo, seja dos estados ou federal, um partido pre-
cisa receber no mínimo 5% dos votos. A AfD em
Schleswig-holstein teve 4,4% e ficará ao menos pelos
próximos cinco anos fora do parlamento local. na elei-
ção passada, em 2017, o partido tinha conquistado
5,9% por votos e cinco cadeiras.
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Cidade ucraniana
de Odessa apaga
incêndios após
ataques russos

LEILOADO

Obra Marilyn,
de Warhol, é
vendida por 
US$ 195 milhões

OCP INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ/MF Nº 02.237.485/0001-67

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA 
VIRTUAL GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

A Administração convoca os senhores quotistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária, a ser realizada no dia18 de maio de 2022, às 15h00min, mediante Vídeo Conferência, 
na plataforma Google Meet (LINK: https://meet.google.com/hib-hcrr-dnj?hs=122&authuser 1) 
para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: I – Prestação das contas dos administradores, exame, 
discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 
31.12.2021; II – Destinação e distribuição de lucros de 2021; III - Retirada de sócios; IV - Alteração da 
cláusula VII do Contrato Social, para prever a possibilidade de distribuição desproporcional de lucros; 
V – Consolidação do contrato social. Os Quotistas poderão optar por participar pessoalmente ou por 
procurador devidamente constituído, desde que munidos dos seguintes documentos: (a) documento de 
identidade; e se for o caso, (b) instrumento de mandato para representação do quotista por procurador, 
o qual deverá ser quotista da sociedade, administrador da sociedade ou advogado, outorgado na forma 
da lei, há menos de um ano. Vale ressaltar que, os documentos descritos ou suas cópias autenticadas 
deverão ser depositados na sede da Sociedade ou encaminhados ao e-mail: juridico.go@jorlan.com, 
com antecedência mínima de 30 minutos antes da realização da AGOE. Será considerado ausente o 
Sócio que não se fizer na presente na sala de reunião até 15 minutos após do horário de abertura dos 
trabalhos e/ou que não apresentar os documentos exigidos neste edital. Goiânia, 09 de maio de 2022. Por 
Orlando Carlos da Silva Júnior (Administrador) e Luís Fernando Machado e Silva (Administrador).

ORSA AGENCIADORA DE SERVIÇOS SEGUROS LTDA.
CNPJ/MF Nº 02.769.826/0001-45

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA
VIRTUAL GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

A Administração convoca os senhores quotistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária, a ser realizada no dia 18 de maio de 2022, às 17h00min, mediante Vídeo Conferência, 
na plataforma Google Meet, (LINK: https://meet.google.com/mec-skuo-zdn?hs=122&authuser 
= 1) para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: I – Prestação das contas dos administradores, 
exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado 
em 31.12.2021; II – Destinação e distribuição de lucros de 2021. Os Quotistas poderão optar por 
participar pessoalmente ou por procurador devidamente constituído, desde que munidos dos 
seguintes documentos: (a) documento de identidade; e se for o caso, (b) instrumento de mandato 
para representação do quotista por procurador, o qual deverá ser quotista da sociedade, administrador 
da sociedade ou advogado, outorgado na forma da lei, há menos de um ano. Vale ressaltar que, os 
documentos descritos ou suas cópias autenticadas deverão ser depositados na sede da Sociedade 
ou encaminhados ao e-mail: juridico.go@jorlan.com, com antecedência mínima de 30 minutos da 
realização da AGOE. Será considerado ausente o Sócio que não se fizer presente na sala de reunião até 
15 minutos após do horário de abertura dos trabalhos e/ou que não apresentar os documentos exigidos 
neste edital. Goiânia, 09 de maio de 2022. Por Orlando Carlos da Silva Júnior (Administrador) e Luís 
Fernando Machado e Silva (Administrador).

PARSEC CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
CNPJ/MF Nº 02.758.654/0001-04

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA 
VIRTUAL GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

A Administração convoca os senhores quotistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária, a ser realizada no dia 18 de maio de 2022, às 16h30min, mediante Vídeo Conferência, na 
plataforma Google Meet, (LINK: https://meet.google.com/cev-ezcp-mdq?hs=122&authuser= 1) para 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: I – Prestação das contas dos administradores, exame, discussão 
e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2021, II – 
Destinação e distribuição de lucros de 2021. Os Quotistas poderão optar por participar pessoalmente ou 
por procurador devidamente constituído, desde que munidos dos seguintes documentos: (a) documento 
de identidade; e se for o caso, (b) instrumento de mandato para representação do quotista por procurador, 
o qual deverá ser quotista da sociedade, administrador da sociedade ou advogado, outorgado na forma 
da lei, há menos de um ano. Vale ressaltar que, os documentos descritos ou suas cópias autenticadas 
deverão ser depositados na sede da Sociedade ou encaminhados ao e-mail: juridico.go@jorlan.com, 
com antecedência mínima de 30 minutos da realização da AGOE. Será considerado ausente o Sócio 
que não se fizer presente na sala de reunião até 15 minutos após do horário de abertura dos trabalhos 
e/ou que não apresentar os documentos exigidos neste edital. Goiânia, 09 de maio de 2022. Por Orlando 
Carlos da Silva Júnior (Administrador) e Luís Fernando Machado e Silva (Administrador).
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Lanna Oliveira

nossa capital é conhecida pe-
las altas temperaturas. Portanto,
abusar dos looks de inverno e das
comidas e bebidas quentes não
são opções para os goianos. Acos-
tumados com uma cerveja gela-
da, nesses próximos dias, segun-
do os meteorologistas, uma fren-
te fria passa pelo Estado dando
aos goianos a oportunidade de
curtir poucos dias de casacos,
cafés, alta gastronomia e bons vi-
nhos. Para aproveitar essa com-
binação da melhor forma possí-
vel, a sommelière Cecília Aldaz
indica harmonizações de vinhos
com carnes, peixes e queijos.

A chegada dos dias mais frios
traz uma série de mudanças, sur-
gem novas opções de entreteni-
mento e lazer que normalmente
os goianos são privados pelo cli-
ma quente que predomina du-
rante o ano. Principalmente no
Sudoeste do Estado, as pessoas po-
derão se aventurar na experi-
mentação de bons vinhos, queijos,
além de poder preparar receitas
especiais. Em Goiânia, há diversos
estabelecimentos especializados
que contam com profissionais
que podem ajudar na escolha de
rótulos e harmonizações.

Para beber vinho, não precisa
de muitas regras. Porém, a esco-
lha certa dos acompanhamentos
pode deixar o momento ines-
quecível a fim de saborear ao má-
ximo a comida e o rótulo esco-
lhido. “Os vinhos precisam de
uma boa companhia para a ex-
periência ser ainda melhor”, res-
salta a sommelière. A harmoni-
zação ainda ganha espaço na gas-
tronomia, em pratos com carne,
peixes e queijos, que são sucesso
nessa época. Dessa forma, Cecília
Aldaz indica harmonizações in-
críveis para aproveitar cada gota
de sabor. (Especial para O Hoje)

Essência

Harmonizar o clima
com a experiência
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Pinot Noir 
com salmão ou queijos

Diretamente do Chile, o Pinot
noir consegue ser muito versá-
til, sendo um vinho que vai mui-
to bem com peixes, como o sal-
mão, por exemplo. Já para quem
gosta de uma harmonização um
pouco mais brasileira, Cecília
indica o queijo prato ou o quei-
jo minas curado - o maasdam é
uma opção mais apimentada.
Porém, sempre com um toque
bem moderado de sal para o sa-
bor do vinho não competir com
o queijo na boca. “isso é o que
chamamos de harmonização por
lógica: combinamos as caracte-
rísticas do vinho com as da co-
mida, o que garante o equilíbrio
perfeito”, explica a sommelière.

Lopez de Haro com presunto cru ou cordeiro
Dentro das harmonizações, temos também a regional,

que são vinhos acompanhados de comidas típicas do lu-
gar. Lopez de haro é um vinho elaborado com a uva Tem-
pranillo, com a sua origem na Espanha, que produz vi-
nhos redondos com taninos macios, que combinam mui-
to bem com queijo manchego, típico da região. “Ficam
ótimos com presunto cru, um prato salgado, mas que,
com o vinho macio, ele consegue acompanhar e limpar
toda a gordura da boca”, conta Cecília. E, por fim, o cor-
deiro, que é um clássico do local e acaba trazendo toda
a sua suculência. A tradição comprova que, para quem
não quer errar, essa harmonização é um sucesso.

Titular
Para a harmonização clássica, o vinho Titular, da

região do Dão, possui uvas como a Touriga nacional,
com toques mais florais, e a Alfrochedo, um pouco
mais robusta. Portanto, combina muito bem com
carnes. “A picanha é uma carne suculenta com gor-
dura e, por isso, precisamos de um vinho que con-
siga limpar a boca, e ele é uma excelente opção.” São
vinhos mais intensos, porém não agressivos, para
que não haja contraste com o sal da carne. “Com o
filet mignon também funciona, pois é menos gor-
duroso e tem muito sabor, deixando a harmoniza-
ção ainda melhor”, completa.

As baixas temperaturas são raras por aqui, mas quando chegam são uma oportunidade de aproveitar
tudo que o clima mais ameno tem para nos oferecer como a alta gastronomia e os bons vinhos
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o Clone
Mel está melhor, mas a

criança piorou. Maysa e Xande
rezam abraçados. Zein pede
Jade em casamento e lhe dá
duas semanas para pensar.
deusa quer saber se Jade gos-
ta mesmo de leo. ela decide
que deve voltar para Fez. Mel
se emociona ao saber que o fi-
lho corre perigo. ela se culpa e
pede desculpas a Xande. Jade
avisa Khadija que as duas irão
juntas para Fez. albieri fica
pasmo ao saber que edna o
denunciou. o bebê está fora de
perigo, e todos comemoram.
Khadija deixa escapar a duda
que vai viajar para Fez.

Quanto Mais Vida, Melhor
rose e Tina se animam ao

ver que Tigrão e neném se en-
tenderam. neném se entris-
tece quando rose diz que vol-
tará para Paris. Ingrid ajuda
Paula no plano contra Car-
mem. Tigrão se entende com
Guilherme. Carmem observa a
conversa entre Paula e Mar-
celo. Ingrid recebe várias ofen-
sas pela internet e Flávia ten-
ta consolá-la. Tina termina
com Gabriel. Paula convence
nilton a se disfarçar como
santiago Pachamanca. Gabriel
tenta afastar Ingrid da banda.
Tucão chega ao hospital para
ser atendido por Guilherme. 

amanhã é para sempre
Úrsula liga para adriano,

informa que o juiz vai reabrir o
caso de sua mãe e que isso
pode levá-lo para a cadeia.
santiago fica desconcertado
quando Bárbara diz que auro-
ra foi levada à força por um ho-
mem que lhe causava medo.
Vênus diz a steve que, ao que
tudo indica, Camilo está deci-
dido a se casar com ela. san-
tiago comenta com Fernanda
que Bárbara lhe deu a descri-
ção do homem que levou au-
rora e diz que ele se parece
com homem que foi buscá-la
na casa de dominga, por coin-
cidência, lembrando seu pai.

Mar de amor
santos segue enfeitiçado

por Coral, tanto que nem em
sonhos consegue esquecê-la.
santos está como um farrapo,
vivendo em uma vila suja, só
preocupado em ver Coral. ele
chega ao ponto de procurar
oriana para enforcá-la mas
não consegue, pois Transito e
helena a auxiliam. Coral vai de-
por contra Victor, para que o
mantenham preso. o advo-
gado de Victor consegue que
apressem os trâmites para o
julgamento. Cacilda está con-
vencida de que Guilhermo ma-
tou hernán, e de que deixará
que condenem Victor Manuel.

Pantanal
Filó se preocupa com Muda

e levi. Tibério conta a Tadeu
que pensa em se casar com
Muda. Madeleine tenta con-
vencer Jove de que a relação do
filho com Juma não dará certo.
Gustavo aconselha nayara a
evitar um confronto direto com
Jove. Jove deixa claro para naya-
ra que ama Juma, e dá permis-
são à ex-namorada para dizer
aos seus seguidores que os
dois permanecem juntos. levi
sente ciúmes de Muda com Ti-
bério. José leôncio se decep-
ciona com uma decisão de Ta-
deu. Filó alerta Tibério para fi-
car de olho em Muda.

RESUMO
t
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Fatores 
de risco 
Mal-estar abdominal x câncer de cólon:
com um diagnóstico precoce, tumor
apresenta 90% de chances de cura

Elysia Cardoso 

Em nosso sistema di-
gestivo, a maior parte do in-
testino grosso é composta
pelo cólon, localizado em
sua parte central e formado
por diversas camadas de te-
cido, com aproximada-
mente 1,5m de compri-
mento, e participa ativa-
mente do processo de di-
gestão dos alimentos. De
acordo com o instituto na-
cional do Câncer (inCA), o
câncer de cólon e reto (par-
te final do intestino) é o ter-
ceiro mais comum entre
os homens e mulheres no
Brasil, mas felizmente é
tratável e, na maioria dos
casos, quando detectado
precocemente, curável.

A médica Walkiria Ta-
melini, oncologista clínica
no São Cristóvão Saúde,
comenta sobre a doença e
específica seus principais
sintomas. “normalmente, o
momento ideal para pro-
curar um especialista é se
o paciente apresenta sinais
e sintomas que podem es-
tar relacionados, como: dor
abdominal, que pode ser
caracterizada como um
'mal-estar', quadro de cons-
tipação com intermitência
de quadros de diarreia,
sangue nas fezes, de ver-
melho "vivo" ou escuro,
deixando as fezes com co-
loração diferente.” 

“O profissional médico
também avaliará os dife-
rentes fatores de risco para
o câncer de intestino e en-
caminhará o paciente para
realizar exames e dar o
diagnóstico, diferencian-
do câncer de outros incô-
modos intestinais”, escla-
rece a especialista. Assim,
o paciente deve realizar
um exame de imagem ab-
dominal e um exame de
colonoscopia com a verifi-
cação da presença de al-
guma anormalidade no in-
terior do colón. Será reali-
zada uma biopsia ou ex-

tração da lesão e encami-
nhada para avaliação ana-
tomopatológica e assim se
dará a confirmação de um
tumor maligno ou benigno.

“O câncer de cólon pode
ter cura desde que seja pre-
cocemente diagnosticado
e tratado com cirurgia (re-
moção da porção do intes-
tino comprometida) com
/ou linfadenectomia, quan-
do indicada a remoção de
linfonodos da região afe-
tada”, esclarece Tamelini,
ressaltando que as possi-
bilidades de tratamento e

cura dependem do resul-
tado desses exames. 

“Quando a doença está
avançada, progredindo
pelas estruturas abdomi-
nais, principalmente no
fígado (metástases), ou
afetando órgãos como pul-
mão (metástases), depen-
demos da extensão e da
resposta ao tratamento
oncológico. E, nesses ca-
sos, traz risco de morte”,
complementa Walkiria.

Lembre-se de que as in-
formações desta matéria
visam apoiar e não substi-
tuir a consulta médica. Pro-
cure sempre uma avaliação
junto a um profissional e
atente-se aos sinais de seu
corpo. Caso seja diagnosti-
cado, é importante realizar
o acompanhamento médi-
co após o tratamento para
monitoramento de recidi-
vas ou novos tumores. (Es-
pecial para O Hoje)

Um mal-estar abdominal, aparentemente 
inofensivo, pode ser mais do que uma dor

Gareth Higgins é
contador de
histórias, escritor
e ativista da
redução da
violência

LIVRARIA
t

Gareth higgins sentiu
medo desde a infância. O ati-
vista da redução da violência
e Ph.D. em Sociologia pela
Queen's University nasceu
em 1975 na irlanda do norte,
onde cresceu em um período
de muitos conflitos armados
e foi educado meio à des-
confiança e paranoia. Basea-
do na experiência pessoal e
na reflexão de especialistas
sobre transformação de con-
flitos, higgins traça a vulne-
rabilidade como força para li-
dar com sete temores co-
muns destacados no livro
'Como não ter medo: Sete es-
tratégias para enfrentar as
angústias e viver melhor'.

higgins divide a obra pu-
blicada no Brasil pela Latitu-
de, em duas partes. Primeiro
examina o que é o medo e a
ideia de construir um abrigo
sob o qual uma história me-
lhor possa crescer. Depois,
foca nos sete medos mais co-
muns: ficar sozinho, fazer
algo que não possa ser repa-
rado, viver sem sentido, não
ter o suficiente, ser fragiliza-
do para sempre, temer o
mundo e morrer. Em cada
um dos capítulos desta etapa,
o autor propõe uma prática
para ajudar o leitor a adotar
uma maneira de viver melhor
e transformar o medo são es-
tas as sete maneiras prometi-
das no subtítulo da obra.

O autor, ainda, propõe
um processo de autoconhe-
cimento durante a leitura.
Quais os medos frequentes?
De onde eles surgem? Em
quais momentos eles se fa-
zem mais latentes? São al-
guns exemplos dos questio-

namentos propostos por hig-
gins. Ele explica que saber a
origem do que causa a an-
gústia é um caminho neces-
sário para superá-los.

Apesar do título ser
'Como não ter medo', a obra
não tem a intenção de eli-
miná-lo: o objetivo é que o
leitor aprenda a sentir medo
sem ser controlado por ele.
Ou seja, apontar caminhos
para que cada um possa
transformar o temor em ex-
periências melhores.

Sobre o autor
Gareth higgins nasceu

em 1975, em Belfast, irlanda
do norte, onde cresceu em
um período de muitos con-
flitos. É contador de histó-
rias, escritor e ativista da re-
dução da violência, além de
Ph.D. em Sociologia pela
Queen's University Belfast.
Lidera retiros na América
do norte e na irlanda. hoje
vive em Asheville, cidade
da Carolina do norte, Esta-
dos Unidos.

Controle do sentimento
Livro do escritor e ativista Gareth Higgins 

chega ao Brasil pela Latitude, selo da VR Editora 
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De acordo com 

o Instituto
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câncer de cólon e

reto é o terceiro

tipo mais comum



Com inscrições finalizadas
no mês anterior, a 23º edição
do Festival internacional de
Cinema e Vídeo Ambiental
(Fica) recebeu 474 inscrições
de filmes para as mostras
competitivas. De acordo com
balanço apresentado pela di-
reção artística do evento, esse
ano foram inscritos na mostra
principal do festival curtas,
médias e longas-metragens
de 20 diferentes países: Ale-
manha, Argentina, Brasil,
Cabo Verde, Canadá, Chile,
China, Colômbia, Dinamarca,
Espanha, Egito, EUA, França,
holanda, itália, Japão, Líbano,
Portugal, Suíça e Uruguai. 

A mostra Washington no-
vaes contabilizou ainda par-
ticipação de obras de 25 Es-
tados brasileiros, mais o Dis-
trito Federal. O número de

países e Estados representa-
dos nas inscrições do Fica
contribuem para que o júri de
seleção do evento tenha con-
dições de escolher os filmes a
partir de uma grande varie-
dade cultural e de diferentes

estéticas de produção. 
A lista das obras selecio-

nadas para as mostras com-
petitivas do Fica 2022 está
disponível no site do festi-
val. Vale apontar, como
mencionado anteriormente

em edital, que esse prazo po-
derá ser prorrogado a crité-
rio da organização. A pre-
miação para os filmes ven-
cedores deste ano soma
mais de R$ 170 mil. 

Além disso, todas as pro-
duções selecionadas para as
mostras competitivas recebe-
rão um valor a título de licen-
ciamento pela sua exibição.
Cada longa-metragem sele-
cionado para o festival rece-
berá o valor de R$ 4 mil; no
caso de curta-metragem ou
média-metragem seleciona-
do, o valor repassado será de
R$ 3 mil. Já para os videoclipes
selecionados, o valor será de
R$ 2 mil. Os valores são acu-
muláveis com outros prêmios
que a produção venha a rece-
ber durante o festival e serão
pagos via pessoa física. 

Essência n 15

Show de humor 
nesta quarta-feira (11), às

19h, o Comedy Club recebe
em seu palco hitalon Bastos
e convidados em um cativan-
te show de humor. o evento
tem a entrada solidária de
r$ 15 mediante doação de
1kg de alimento não perecí-
vel, ou roupas, ou brinquedos,
ou livros, ou produtos de hi-
giene para doação à institutos
que promovem projetos so-
cioeducativos em Goiânia.
Quando: quarta-feira (11).
onde: rua 86, n° 603, setor
sul - Goiânia. horário: 19h. 

Menina dos olhos 
a médica Marina aguiar

lança nesta quarta-feira, 11
de maio, a partir das 17h, o
livro Menino dos olhos, no
empório reserva 35. Basea-
do em sua vivência pessoal
de luta contra a leucemia, o
livro foi escrito pelas jorna-
listas dalvina nogueira e
honória dietz. o evento é

aberto ao público e parte da
renda obtida com as vendas
será destinada à instituições
sociais. Quando: quarta-fei-
ra (11). onde: rua 1.137, n°
35, setor Marista - Goiânia.
horário: 17h. 

atração infantil 
até 15 de maio a Praça

de eventos do Goiânia shop-
ping, piso 1, vai se tornar um
lugar assustadoramente di-

vertido, com a chegada de
mais um evento infantil iné-
dito na cidade. é a atração
os Monstros Vivem aqui,
que espera pelas crianças
com um circuito de ativida-
des lúdicas. o valor para
brincar 30 minutos é r$ 30.
Quando: até 15 de maio.
onde: avenida T-10, n°
1.300, setor Bueno - Goiânia.
horário: de segunda a sá-
bado, o funcionamento é

das 10 às 22 horas. aos do-
mingos, das 12 às 20h.

Projeto de dança
estão abertas as inscri-

ções para o projeto ‘Balé em
Foco’. ele tem como foco prá-
ticas somáticas, aspectos his-
toriográficos e processos cul-
turais e de criação artística do
balé. Trata-se de uma opor-
tunidade de encontro entre
pesquisadores, docentes e
artistas interessados no tema
enquanto campo de discus-
são social e da cena, ressal-
tando pesquisas contempo-
râneas e debates relaciona-
dos ao balé em seus aspectos
estéticos, gramaticais, con-
ceituais e subversivos.  há 30
vagas disponíveis e os inte-
ressados devem se inscre-
ver preenchendo formulário
disponível na bio do Insta-
gram e no perfil do Face-
book. Quando: até 10 de ju-
nho. onde: @bale_em_foco e
facebook.com/BaléemFoco. 

Nesta quarta-feira (11), o Comedy Club recebe 
em seu palco Hitalon Bastos e convidados
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arthur aguiar está off!
entenda motivos que le-
varam ator a sair das re-
des sociais

arthur aguiar surpreen-
deu seus seguidores ao co-
municar a decisão de se afas-
tar por um período das redes
sociais. ao contrário dos ex-
BBBs que investem pesado
para impulsionar seus perfis
assim que deixam o reality, o
campeão do ‘Big Brother Bra-
sil 22’ optou pela pausa. "Vou
ficar uns dias off. não tem ou-
tra maneira de eu começar
esse post a não ser agrade-
cendo muito a cada um de vo-
cês que torceram imensa-
mente por mim durante todo
o programa. o que vocês fi-
zeram foi surreal, eu nunca
vou esquecer", afirmou. "eu tô
muito grato a tudo que vem
acontecendo na minha vida e
todo o carinho que eu venho
recebendo desde que eu saí
da casa", acrescentou. arthur
aguiar explicou seus motivos.
"só que eu preciso de uns
dias off de tudo pra esvaziar a
minha cabeça, recarregar as
energias para compor e pro-
duzir músicas novas pra vocês
e voltar com força total", dis-
se. (Patrícia dias, Purepeople)

Juliana Paes causa polêmi-
ca ao 'rejeitar encontro'
com Samantha Schmütz

Juliana Paes causou alvo-
roço no Twitter na noite des-
ta segunda-feira (9). Tudo co-
meçou quando a atriz, que
encerrou com chave de ouro

o contrato com a TV Globo
em uma participação acla-
mada em ‘Pantanal’, fez mis-
tério sobre um encontro que
aconteceria no dia seguinte.
"Preciso contar uma coisa
pra vocês, mas não sei se já
posso... então, vou lançar
essa... adivinhem quem vou
encontrar amanhã?", ques-
tionou Juliana. no entanto,
uma atitude de Juliana cha-
mou atenção dos internautas.
Vale explicar que, no Twitter,
é possível ocultar respostas
para que elas não apareçam
na timeline. a única mensa-
gem oculta pela atriz sugeria
encontro com o pré-candi-
dato lula e com a atriz sa-
mantha schmütz, com quem

ela teve um desentendimen-
to aflorado, justamente por
questões políticas no ano
passado. ainda no Twitter,
uma publicação que exibia
prints da resposta oculta por
Juliana viralizou e recebeu
mais de 13 mil curtidas e inú-
meros comentários. (Matheus
Queiroz, Purepeople)

Wanessa Camargo é amea-
çada por conta de aproxi-
mação com Dado Dolabella,
diz coluna

depois de detalhes de
um almoço de Páscoa e os
planos de alugar uma casa
virem à tona, o reencontro
de Wanessa Camargo e
dado dolabella ganha mais

um novo capítulo. de acor-
do com a coluna de leo
dias, do ‘Metrópoles’, a can-
tora estaria sofrendo amea-
ças por conta da aproxima-
ção com o ator. segundo a
coluna, dado mantinha um
caso com uma mulher ca-
sada na época em que se
reencontrou com a ex-na-
morada famosa. Wanessa
estaria sendo intimidada
pela moça, que não teve a
identidade revelada. ainda
de acordo com a publicação,
ela ameaça contar tudo o
que sabe sobre a relação en-
tre os artistas para evitar
que o possível romance se
concretize. (Matheus Quei-
roz, Purepeople)

CELEBRIDADES

Simone Medina,
mãe de Gabriel Medi-
na, fez um desabafo so-
bre sua relação com o
filho. Ela e o surfista
deixaram de se falar
na época do casamento
dele com Yasmin Bru-
net e, até agora, quase
três meses após a se-
paração, ainda não vol-
taram a se falar. Em uma entrevista para a
Record exibida no Dia das Mães, Simone re-
velou que ainda está bloqueada pelo rapaz
nas redes sociais e, por isso, não consegue
manter contato com ele. Ao ser perguntada
se havia ligado para o filho recentemente,

Simone respondeu:
"não. Também estou
bloqueada. Eu gosto de
respeitar o tempo das
pessoas e acho que ele
está no tempo dele, e
precisa ser respeitado",
explicou. A entrevista
de Simone foi ao ar dias
depois da que Gabriel
Medina concedeu à

Globo. nela, o surfista também falou sobre
o afastamento da família. "Acabou aconte-
cendo esse rompimento. não tenho falado
muito com eles, mas o tempo é o melhor re-
médio", declarou na ocasião. (nathalia
Duarte, Purepeople)

Mãe de Gabriel Medina, Simone faz 
revelação sobre relacionamento do filho com ex

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

o dia pode ser corrido e agi-
tado, portanto é importante cuidar
da sua organização mental e emo-
cional, e só depois das coisas ex-
ternas. Tome cuidado com a irri-
tação ou a tentativa de organizar
apenas o externo e acabar se des-
controlando, sendo agressivo.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

sua capacidade de ser criativo
e inventivo é grande hoje. Tome
cuidado com ansiedades e inquie-
tações, indo com muita sede ao
pote e acabando por ser invasivo
demais. respire, tenha calma. Um
romance pode estar despontando,
mas a euforia pode ser ruim.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

seus ideais crescem, portanto
hoje você pode estar mais idealista
e altruísta do que nunca: os inte-
resses dos outros podem ser os
seus e você pode acabar lutando
por eles, tornando-se meio de-
fensor ou heroico, mas para ter
êxito é preciso prudência.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

o dia pode te testar de diver-
sas formas, então tenha paciên-
cia. nem tudo vai ser fácil, mas
você poderá ser recompensado
em breve por todo seu esforço, in-
clusive pode ser hoje o dia desse
reconhecimento. se você for fir-
me e leve, vai só ganhar.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

o dia pode te trazer novas
ideias ou novas causas que vão
te motivar a agir. sua saúde ou
sua beleza física podem ser prio-
ridades, e isso também te anima
e traz vigor e autoestima. Tome
cuidado com gastos causados
por desejos em excesso.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

a lua no seu signo pode te dei-
xar mais popular e animado, por-
tanto hoje pode ser um dia muito
harmônico com as pessoas, e você
pode conseguir as respostas que
deseja delas de forma fácil. exis-
tem reuniões ou encontros que se-
rão favoráveis hoje. 

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

Tome cuidado com a falta de
discernimento hoje, porque você
pode acabar exagerando, esco-
lhendo tudo ou alimentando dú-
vidas. existe algo começando:
pode ser uma parceria ou expe-
riências que te trarão boas opor-
tunidades. é importante ouvir.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

o dia pode trazer algum des-
gosto ou arrependimento, mas
saiba aprender com as más esco-
lhas; isso provavelmente vai te
trazer mais sabedoria. além disso,
é importante se decidir e não pro-
crastinar. adiar problema é apenas
conviver mais tempo com eles. 

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

o dia vai te desafiar a ser mais
flexível e animado, portanto man-
tenha o bom humor. além disso,
você pode precisar se relacionar
com pessoas diversas, aprenden-
do com elas e buscando mais so-
ciabilidade. Tome cuidado com a
dificuldade de aceitar regras.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

sua capacidade de levar pala-
vras de motivação e amor pode ser
grande hoje. aja para que sua ca-
pacidade de liderar aconteça de for-
ma suave, quase invisível. além dis-
so, aja de forma desapegada e seja
colaborativo, porque isso pode ga-
rantir um dia mais útil.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

o dia pede certa economia,
seja de palavras, seja de dinheiro.
saiba mais observar do que se me-
ter nas coisas. Quanto mais con-
centrado estiver, mais você con-
seguirá avançar e progredir, ti-
rando tarefas ou responsabilida-
des do caderno de afazeres. 

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

hoje o desânimo pode ser var-
rido do seu caminho. as relações
podem te motivar, seja entre ami-
gos ou no amor. saiba se priorizar:
pode ser um dia cheio de carinho
e conquistas. é importante ficar
alerta para não cair em trapaças e
acreditar em pessoas de má fé.

Neste ano foram inscritos na mostra principal do festival
curtas, médias e longas-metragens de 20 diferentes países

Mostras do Fica 2022 contabilizam
mais de 400 filmes inscritos

GOIÂNIA, QUARTA-FEIRA, 11 DE MAIO DE 2022
ohoje.com



16 n Essência

Elysia Cardoso

A leucemia ocorre mais frequen-
temente em adultos com mais de 55
anos, mas também é o câncer mais
comum em crianças menores de 15
anos, de acordo com instituto nacio-
nal de Câncer (inca). Quem participou
dessa estatística, mas conseguiu sair
dela, foi a médica Marina Tayla Mes-
quita Aguiar, que lança nesta quarta-
feira (11) o livro ‘Menina dos Olhos -
Como Marina enfrentou a morte e
abraçou a vida’, em Goiânia. 

Escrito pelas jornalistas Dalvina
nogueira e honória Dietz, o livro de-
talha desde o descobrimento da doen-
ça, quando Marina, então com 17
anos, havia acabado de entrar na
universidade, a luta da família na
busca de um doador, que não foi en-
contrado, e a cura da enfermidade.

“O livro retrata minha história de
superação e milagre, como enfrentei
a morte, venci a leucemia e trans-
formei a minha dor em propósito de
vida. É um relato com o qual espero
trazer fé e esperança para quem
está enfrentando essa ou outras
doenças, mesmo quando as pers-
pectivas não são favoráveis”, resume
Marina Aguiar, que foi diagnostica-
da com a leucemia LLA e viu a maio-
ria de suas jovens colegas de enfer-
maria no hospital das Clínicas, na ca-
pital, perderem a batalha para a
doença durante os oito meses no
qual ficou internada, inicialmente. 

Conhecida como câncer no sangue,
a leucemia tem como principal carac-

terística o acúmulo de células doentes
na medula óssea, que substituem as cé-
lulas saudáveis. Existem mais de 12 ti-
pos de leucemia. Entre os mais recor-
rentes está o que desenvolveu Marina,
que tinha indicação de fazer o trans-
plante de medula óssea. 

A família, na época, se mobilizou
de todas as formas. A campanha em
busca de um doador foi amplamen-
te divulgada pela imprensa regional,
tendo alcançado também publica-
ções em nível nacional. Foram oito ci-
clos de quimioterapia sem se dar a
remissão da doença e muitas incer-
tezas. Sua mãe chegou a engravidar
na esperança de gerar irmãos com-
patíveis com a filha. Teve gêmeos,
mas eles não eram compatíveis, o que
deixou a família desesperada. 

Já sem muito o que fazer, o médi-
co que a assistia resolveu, como tra-
tamento paliativo, repetir o protoco-
lo das quimioterapias em Marina, só

que dessa vez com quimio feita para
crianças. Aos poucos, a doença foi ce-
dendo e atualmente já são 15 anos de
cura, comemorados sempre em 1º de
abril, dia da alta do hC. 

Marina voltou para o Araújo Jorge,
sim, mas já como médica formada,
para se especializar em hematologia,
com o mesmo médico que ajudou em
sua cura. E depois de fazer especiali-
zação em transplante de medula no
inca do RJ, um dos mais renomados
em tratamento de câncer do País, ela
volta ao hospital Araújo Jorge, agora
como coordenadora do transplante.
Além do atendimento no Araújo Jor-
ge, a médica atende também pacien-
tes no órion Complex, na capital.

Para Dalvina nogueira, já com ex-
periência em biografias, escrever a
história de Marina foi um desafio di-
ferente. “Estávamos falando de uma
quase menina, que se viu numa si-
tuação em que a vida parecia cobrar

um preço alto demais. Eu, como
mãe, não tive como não me identi-
ficar com a dor e a luta de Keila, a
mãe”, afirma a escritora. 

honória Dietz, jornalista e histo-
riadora, que estreia nessa obra como
coautora na verdade, foi a primeira
a se atentar para a beleza da história
de Marina.“Por exemplo, Marina foi
uma das jovens eleitoras que não vo-
tou nas eleições presidenciais em
2006 porque estava internada com
leucemia. E nisso sintetizamos tudo
que essa garota lutadora teve que
abrir mão durante sua luta contra a
doença". (Especial para O Hoje)

SERVIÇO 
Lançamento do livro 'Menina dos
Olhos -  Como Marina enfrentou a
morte e abraçou a vida' 
Quando: quarta-feira (11), às 17h
Onde: Rua 1.137, n° 35, Setor Maris-
ta - Goiânia

A obra ‘A Menina dos
Olhos’, escrita pelas
jornalistas Dalvina
Nogueira e Honória
Dietz, narra luta de
jovem médica contra
a leucemia

Narrativa conta a história de Marina Tayla Mesquita Aguiar, que transformou a experiência desafiadora em propósito de vida

Do desafio ao propósito

eSTReIaS

Jujutsu Kaisen 0 (Gekijouban Jujutsu
Kaisen 0, 2022, Japão). duração:
1h45min. direção: sunghoo Park.
elenco: Megumi ogata, Kana hana-
zawa, Mikako Komatsu. Gênero: ani-
mação, ação, drama, fantasia. Cine-
mark Flamboyant: 14h30, 15h30,
16h30, 17h, 19h, 19h30, 20h30. Ci-
nemark Passeio das Águas: 14h30,
15h20, 17h, 17h50, 19h30, 20h40. Ki-
noplex Goiânia: 16h40, 19h, 21h15.
Cineflix aparecida: 15h, 19h30, 21h45.
Cineflix Butiti: 16h50, 19h.

Doutor Estranho no Multiverso da
Loucura (doctor strange in the Mul-
tiverse of Madness, 2022, eUa). du-
ração: 2h06min. direção: sam raimi.
elenco: Benedict Cumberbatch, eli-
zabeth olsen, rachel Mcadams. Gê-
nero: Fantasia, ação, aventura. Cine-
mark Flamboyant: 19h, 19h20, 19h40,
20h, 20h20, 20h40, 21h, 21h50,
22h10, 22h30, 22h50, 23h10, 23h30.
Cinemark Passeio das Águas: 19h,
19h40, 20h, 20h20, 20h40, 21h,
21h50, 22h30, 22h50, 23h10, 23h30.

Meu Amigãozão: O Filme (Meu ami-
gãozão: o Filme, 2022, Brasil). dura-
ção: 1h17min. direção: andrés lie-
ban. Gênero: Família, animação e
aventura. Cinemark Flamboyant: 13h.

Downton Abbey II: Uma Nova
Era (downton abbey: a new era,
2022, eUa). duração: 2h06min. di-
reção: simon Curtis. elenco: hugh
Bonneville, Michelle dockery, eli-
zabeth McGovern. Gênero: drama,
histórico. Cinemark Flamboyant:
15h20, 18h10, 18h20, 21h10. 

eM CaRTaZ

Medida Provisória (Medida Provisó-
ria, 2022, Brasil). duração: 1h34min.
direção: lázaro ramos. elenco: Taís
araújo, alfred enoch, seu Jorge. Gê-
nero: drama. Cinemark Flamboyant:

14h, 14h40, 15h. Cinemark Passeio
das Águas: 21h50. Kinoplex Goiânia:
21h10. Cineflix Butiti: 21h20.

Cidade Perdida (The lost City, 2022,
eUa). duração: 1h52min. direção:
aaron nee, adam nee. elenco: san-
dra Bullock, Channing Tatum, da-
niel radcliffe. Gênero: Comédia, ro-
mance, ação. Cinemark Flamboyant:
14h45, 16h15, 17h20, 18h50, 21h30.
Cinemark Passeio das Águas: 15h20,
16h10, 18h, 18h50, 21h30. Kinoplex
Goiânia: 18h50, 20h50. Cineflix apa-
recida: 15h30, 16h50, 19h15, 21h40.
Cineflix Butiti: 19h10, 21h30.

Detetives do Prédio Azul 3 - Uma
Aventura no Fim do Mundo (dete-
tives do Prédio azul 3 - Uma aventu-
ra no Fim do Mundo, 2022, Brasil).
duração: 1h45min. direção: Mauro
lima. elenco: Pedro henriques Mot-
ta, letícia Braga, anderson lima. Gê-
nero: aventura, família. Cinemark

Flamboyant: 13h50, 15h10, 15h20,
15h30, 18h. Cinemark Passeio das
Águas: 13h25, 13h40, 15h20, 15h55.
Kinoplex Goiânia: 16h15, 18h30. Ci-
neflix aparecida: 14h50, 17h. Cineflix
Butiti: 14h50, 17h.

Sonic 2 - O Filme (sonic The hedge-
hog 2, 2022, eUa). duração: 2h02min.
direção: Jeff Fowler. elenco: James
Marsden, Jim Carrey, Tika sumpter.
Gênero: animação, família, aventura.
Cinemark Flamboyant: 12h30, 12h45,
13h30, 13h40, 14h, 15h55, 16h25,
16h50, 17h40, 17h50, 19h40, 20h35,
20h45. Cinemark Passeio das Águas:
12h35, 14h20, 16h10, 16h15, 17h15,
17h50, 19h. Kinoplex Goiânia: 14h30,
16h20, 17h, 19h40. Cineflix apareci-
da: 15h, 17h30, 20h. Cineflix Butiti:
15h, 16h20, 17h30, 18h50, 20h.

Morbius (Morbius, 2022, eUa). du-
ração: 1h45min. direção: daniel es-
pinosa. elenco: Jared leto, Matt smith

(XI), adria arjona. Gênero: ação, fan-
tasia, aventura.  Cinemark Flam-
boyant: 22h. Cinemark Passeio das
Águas: 17h40, 22h. Cineflix apareci-
da: 17h15. Cineflix Butiti: 21h10.

Animais Fantásticos: Os Segredos
de Dumbledore (Fantastic Beasts:
The secrets of dumbledore, 2022,
eUa). duração: 2h23min. direção:
david Yates. elenco: eddie redmay-
ne, Jude law, Mads Mikkelsen. Gê-
nero: Fantasia, aventura. Cinemark
Flamboyant: 13h30, 14h40, 15h,
15h15, 16h40, 17h, 17h30, 18h10,
18h30, 20h40, 21h20, 21h30, 21h40.
Cinemark Passeio das Águas: 13h30,
14h30, 14h35, 15h, 15h30, 15h50,
16h35, 17h40, 18h05, 18h25, 18h35,
20h30, 21h10, 21h30, 21h40. Kino-
plex Goiânia: 15h, 17h10, 18h, 20h10,
21h. Cineflix aparecida: 15h20,
15h50, 18h40, 19h10, 21h30, 22h. Ci-
neflix Butiti: 15h20, 16h50, 18h10,
19h40, 21h.

tCINEMA
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Filme 'Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore' é a sequência das aventuras de Newt Scamander



Vitória Coimbra

Mais de 14 milhões de bra-
sileiros ainda não declara-
ram o imposto de Renda 2022.
Segundo dados da Receita Fe-
deral, a expectativa é que
mais de 34,1 milhões de con-
tribuintes enviem seus ren-
dimentos referentes ao ano-
base de 2021. Em Goiás, até o
último dia 10, foram entre-
gues 685.873 declarações, sen-
do que a estimativa é de
1.080.000. O prazo de envio da
declaração sem multa acaba
no dia 31 de maio. 

De acordo com a RFB, são
obrigados a declarar os con-
tribuintes que receberam
rendimentos tributáveis aci-
ma de R$ 28.559,70 em 2021.
Também devem declarar
aqueles que receberam ren-
dimentos isentos, não-tri-
butáveis ou tributados ex-
clusivamente na fonte, cuja
soma teria sido superior a
R$ 40 mil no ano passado;
quem obteve, em qualquer
mês de 2021, ganho de capi-
tal na alienação de bens ou
direitos, sujeito à incidência

do imposto, ou realizou ope-
rações em bolsas de valores,
mercadorias, futuros e as-
semelhadas. 

O vice-presidente adminis-
trativo do Conselho Regional
de Contabilidade, henrique
Ricardo Batista, reforça que o
contribuinte que tiver dúvidas
quanto à declaração, deve bus-
car o auxílio do profissional da
contabilidade. “As pendências
com a Receita Federal podem
ser evitadas, o contador tem a
capacidade para preenchi-
mento do iR sem erros. Desta
forma, o declarante recebe a
sua restituição mais rapida-
mente. Lembrando que, se
houver inconsistências com o
fisco, o contribuinte pode ser
multado com a penalidade de
75% em cima do valor do im-

posto devido”, lembra.
Como já se sabe, muitos

brasileiros perdem o sono
quando o assunto é iR, prin-
cipalmente quando se sabe
dos riscos de cair na malha
fina da Receita Federal, que
significa que a declaração
apresentou algum problema,
podendo ser ocasionado por
dados preenchidos incorre-
tamente, algum rendimento
incompatível ou uma suspei-
ta de fraude em análise.

Para que o contribuinte
não caia na malha fina, o con-
tador e gerente de contabili-
dade Marcio Carreira dá dicas
e lembra que o certificado di-
gital é um importante aliado.

“A principal vantagem de
usar o certificado digital na de-
claração do imposto de Renda

é ter os dados inseridos auto-
maticamente, a chamada de-
claração pré-preenchida. Além
disso, ele permite ao contri-
buinte acessar declarações an-
teriores para conferir o histó-
rico das informações já repor-
tadas para Receita, facilitando
a vida do contribuinte, princi-
palmente na declaração dos
bens. Assim, divergências que
podem ocasionar dor de cabe-
ça são evitadas”, explica.

Segundo o especialista, na
declaração pré-preenchida é
preciso apenas verificar se
os dados estão corretos, acres-
centando ou corrigindo, caso
seja necessário. “Essa possi-
bilidade também minimiza
as chances de malha fina por
omissão, pois o Fisco auto-
maticamente cruza os dados
atrelados ao CPF do contri-
buinte. É mais simples, rápido
e não precisa baixar nenhum
programa. Tudo é realizado
diretamente no site “e-CAC”,
explica.  Para saber se caiu na
malha fina e, caso tenha caí-
do, por qual motivo, é neces-
sário que o contribuinte aces-
se o site do e-CAC e vá na área
“Meu imposto de Renda (ex-
trato DiRPF), na aba “Proces-
samento” e, em seguida, “Pen-
dências de Malha”.

Restituição do Imposto
Sobre a restituição, o cro-

nograma é definido conforme
ordem de entrega de envio da
declaração, portanto, quanto
mais cedo o contribuinte en-
tregar, é possível que receba nos
primeiros lotes. Porém, mes-

mo que o prazo de entrega da
declaração tenha sido prorro-
gado, o calendário estipulado
continua em vigor e valendo.

Vale ressaltar que, confor-
me regra da Receita Federal,
os primeiros lotes são desti-
nados aos contribuintes pre-
ferenciais, como idosos, pes-
soas com deficiência e pro-
fessores. Já os demais rece-
bem de acordo com a entrega
da declaração. 

O calendário segue o pri-
meiro lote de restituição que
deve ser pago no dia 31 de
maio. Os demais seguem nas
seguintes datas: 30 de junho e
29 de julho. Em agosto, os
contribuintes podem receber
a restituição no dia 31. Por
fim, o quinto lote será quita-
do no dia 30 de setembro. 

henrique Ricardo relembra
que neste ano a Receita trouxe
uma novidade sobre as resti-
tuições via PiX. “Agora, a resti-
tuição do imposto de Renda
por meio do PiX pode ser feita,
desde que a chave seja o CPF do
titular da declaração. A inte-
gração do sistema da Receita Fe-
deral ao PiX facilita o paga-
mento da restituição aos con-
tribuintes e reduz a necessida-
de da Receita em agendar pa-
gamentos devido ao preenchi-
mento incorreto ou mudança
de banco”, destaca.

Além da restituição, será
possível pagar o Darf emitido
pelo programa de imposto de
renda via PiX. O Darf é emi-
tido com o QR Code, que deve
facilitar o pagamento. (Espe-
cial para O Hoje)
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Negócios

Data de envio de
declaração do Im-
posto de Renda
2022 se encerra dia
31 de maio; Receita
Federal lembra que
o contribuinte que
presta contas com
o fisco corretamen-
te recebe mais rápi-
do a restituição

Imposto de Renda: veja os prazos
e dicas para evitar malha fria

Mais de 14 milhões
de brasileiros ainda
não entregaram a
declaração em 2022 
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