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Pedro Pinheiro

Vidas de luta: Amanda Souto e
Beth Fernandes no ‘Papo Xadrez’
Na véspera do dia internacional da luta contra a homofobia, transfobia e bifobia, o ‘Papo
Xadrez’ recebeu as ativistas pela causa trans Amanda Souto e Beth Fernandes. Essência 13

Com média superior
a 10 anos, frota de
veículos envelhece
Após o baixo crescimento da produção de veículos devido a fatores impostos pela pandemia
da Covid-19, aumento do frete e inadimplência
das famílias brasileiras, a frota de veículos

Secretários vão à
Câmara depois de
crise das emendas
Integrantes do alto escalão da
prefeitura estiveram, na manhã
de ontem na Câmara de Goiânia.
A intenção por trás da visita
foi apaziguar o movimento de
revolta criado entre alguns vereadores devido ao “não pagamento” de emendas impositivas
destinadas a setores específicos
do município. Política 2

brasileira envelheceu. Especialistas apontam
que a frota brasileira tem envelhecido porque
não há uma renovação com carros novos que
compense a obsolescência existente. Cidades 9

cObrAnçA

Deputado põe em xeque uso das aeronaves de Caiado

Os gastos do governador Ronaldo Caiado (UB) com transporte aéreo voltaram ao centro do debate durante o
último encontro dos deputados na Assembleia. A discussão, iniciada ainda em 2019, segue sem resposta. Política 2
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liderança inclusiva
é a resposta
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MP muda tabela
do preço do frete
rodoviário de carga

Economia 4

Lucro líquido
da Saneago mais
do que dobra
A redução e quase eliminação
de medidas de restrição à circulação de pessoas, o reajuste
de tarifas em vigor desde o começo de fevereiro e a reversão
de provisões realizadas anteriormente contribuíram para
mais do que dobrar o lucro líquido da Saneago no 1º trimestre deste ano. Econômica 4

Marconi na
disputa não faz
Eliton desistir

Após 2 meses e meio, reforma da GO-060 não foi entregue

As obras de recuperação de trecho da GO-060, no km 18, sentido Trindade a Santa Bárbara tiveram início
em março com previsão de entrega em apenas 40 dias trabalhados, mas não foram concluídas. Cidades 10

Tadeu elogia
mudança
esmeraldina

Fontes da frente ampla PT,
PCdoB, PV e PSB afirmaram
que o ex-governador José Eliton
(PSB) manterá o nome à disposição como pré-candidato ao governo mesmo que o ex-governador Marconi Perillo (PSDB)
também se anuncie para a corrida ao Palácio das Esmeraldas.
Política 5

Bruno Corsino/Atletico-GO

Ao ser abordado sobre mudança de postura após chegada de Jair Ventura, goleiro
falou que equipe se organizou e os resultados vieram;
Tadeu falou também sobre
confronto diante do Flamengo e frio de Goiânia.
Esportes 7

Saúde descarta
possibilidade de falta
de testes para dengue

Cidades 11

Dragão vence na Sul-Americana Com gol de Jorginho, o Atlético Goianiense derrotou o Antofagasta, do Chile, por 1 a 0
e manteve a liderança do Grupo F da Copa Sul-Americana. Esportes 8
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Tempo em Goiânia
s 31º C
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Sol com algumas nuvens.
Não chove.
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Lissauer Vieira ao
Senado, o trunfo do PSD
Alysson Lima quer acesso ao diário de bordo de avião e helicóptero

Deputado põe
em xeque uso
de aeronaves na
gestão Caiado
Os gastos do governador Ronaldo Caiado (UB) com relação
ao transporte aéreo voltaram ao centro do debate durante o
último encontro dos deputados na Assembleia Legislativa. A
discussão, iniciada pelo deputado Alysson Lima (PSB), ainda
em 2019 segue, no entanto, sem resposta.
De acordo com o parlamentar, naquele ano foi solicitado via requerimento um detalhamento dos gastos bem
como uma cópia do diário de bordo com o nome daqueles
que utilizaram o transporte aéreo — avião e helicóptero
— destinados ao alto escalão da gestão estadual. O
retorno, porém, nunca veio.
“Na semana passada apresentei um segundo requerimento com o mesmo objetivo. Quando falei sobre isso, o
líder [do Governo, deputado Bruno Peixoto] disse que eu
estava inventando fake news e que todos os gastos estavam
na transparência. Acontece que ele foi desmentido pelo
próprio governo que disse que os gastos em relação ao
jato e helicóptero não são repassados”, disse o parlamentar
ao comentar o assunto na tribuna.
Em outro trecho do discurso, Alysson disse que “não dá
para entender”. E questionou: “Por que a sociedade não
pode saber disso?”. “Pedi os números e o governo não repassa.
Qual o temor? Estou procurando há quase dois anos essas informações. Nada disso está na transparência”, pontuou.
Depois, o líder do governo, deputado Bruno Peixoto (UB),
subiu para rebater. “Tudo está à disposição, todos os voos.
(Felipe Cardoso, especial para O Hoje)

Enquanto o PSD de Gilberto Kassab
procura onde enfiar a cabeça com o
fiasco da viabilidade de Rodrigo Pacheco
como nome à disputa eleitoral ao Planalto, em Goiás, a situação pode ser
mais favorável ao partido. Depois do
recuo de Henrique Meirelles, pela sigla,
à tentativa de concorrer à única vaga
ao Senado, Lissauer Vieira, bem devagarinho, foi comendo pelas beiradas.
Presidente da Alego, respeitado pelos
colegas, é o nome mais cotado para
compor a chapa do governador Ronaldo
Caiado (UB), claro, ao Senado. Vilmar
Rocha, presidente do PSD em Goiás, ri
às paredes, quase
com a certeza de
que a “estrela” do
partido - Lissauer vai estar coladinho
com o governador.
Tudo isso ganha
mais fôlego com
o fracasso das articulações nacionais.
É que Kassab deixou os diretórios
regionais à vontade
para apoiar quem
quiser em seus redutos eleitorais.

Tá quase….

Na disputa pela inclinação do Republicanos à candidatura de Gustavo Mendanha (Patriota), parece que João Campos
pode levar a melhor. Segundo a Xadrez
apurou, dos 18 pré-candidatos a deputado
federal da sigla, 13 são favoráveis.

Só…

Da ala da igreja Universal, que tem
enorme interesse de manter o partido à
base de Caiado, o deputado estadual, que
quer uma vaga na Câmara Federal, Jefferson Rodrigues é um dos quatro contrários.

xadrez@ohoje.com.br

E mais….

Outras duas siglas devem declarar apoio a
Mendanha nos próximos dias.

Cronograma

Pré-candidato ao governo, Gustavo Mendanha
vai estar às 18h na Associação Comercial e Industrial de Anápolis para uma sabatina. No final de
semana, ele vai estar na Cidade Ocidental onde
participará do 3° Encontro Regional de Partidos.
Estão previstos 10 desses eventos regionais.

Quadro febril

Depois de testar positivo para a Covid-19
nesta terça-feira, o governador Ronaldo Caiado
cancelou sua agenda, sobretudo a política, onde
tem se encontrado com prefeitos e vereadores
em busca de apoio à reeleição.

Agenda

Caiado iria para Senador Canedo na manhã
de hoje e encontro do União Brasil no próximo
sábado, em Trindade.

De ﬂores

Inaugurado na última segunda-feira, o viaduto
da Jamel Cecílio recebeu, além do concreto e
massa asfáltica, cores em um grafite em uma
das pilastras da estrutura.

Reconhecimento

O presidente da Federação Goiana de Municípios (FGM), Haroldo Naves, vai entregar nesta
quarta-feira (18) a premiação do concurso “Prefeito Amigo da Agricultura Familiar” aos municípios vencedores. Foram recebidos ao todo 130
formulários de inscrição, dentre os inscritos, 25
municípios serão agraciados.

Entidades

O prêmio será entregue durante a 19ª edição
da Feira Agro Centro-Oeste Familiar, que será
promovida entre os dias 18 a 21 de maio. No IF
Goiano, Campus Ceres.
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Entre outubro de 2018 e abril de 2022, o
Republicanos recebeu 99.412 novas filiações.

Secretários vão à Câmara depois de
pressão por pagamento de emendas
Titular de Relações Institucionais,
Valéria Pettersen argumenta, contudo,
que “maioria absoluta” dos vereadores
precisa “corrigir” solicitações enviadas
Felipe Cardoso
Integrantes do alto escalão
da prefeitura estiveram, na
manhã da última terça-feira
(17) na Câmara Municipal de
Goiânia. A intenção por trás
da visita foi apaziguar o movimento de revolta criado entre
alguns vereadores devido ao
“não pagamento” — como alegam — de emendas impositivas destinadas a setores específicos do município.
Estiveram na Casa de Leis
a secretária de Relações Institucionais, Valéria Pettersen,
e o secretário de Governo, Michel Magul. Lá, eles conversaram com aproximadamente
16 vereadores. E firmaram,
segundo alguns dos presentes,
um compromisso: a execução
de todas as emendas pendentes até o final de 2022.
“Eles vieram para falar dessas emendas e nos orientar sobre o que ainda falta para que
todas elas sejam cumpridas.
Algumas vão precisar de alterações. Coisas burocráticas.
Fato é que tiveram que tomar
uma providência depois de entenderem que havia um sentimento de inquietação na Câmara pela demora da prefei-

tura”, relatou, em off, um parlamentar consultado.
Outro, disparou: “A prefeitura tem emendas ainda da
gestão passada sem cumprimento. Mas foi bacana a vinda
dos secretários. Isso demonstra
certa preocupação do Executivo que enviou também o secretário de Governo. Acho que
ele deveria, inclusive, aparecer
mais vezes no Parlamento”.
Após a visita, Valéria Pettersen disse ao O HOJE, que a
“maioria” absoluta dos vereadores precisam promover algum ajuste em suas emendas.
“A intenção do prefeito é pagar
todas. Mas não posso, por
exemplo, aplicar um recurso
em um prédio alugado. A lei
deixa isso claro. Então os vereadores terão 30 dias para fazerem as adequações. Já houveram, até aqui, muitas correções e muita coisa foi paga”,
assegurou a secretária.
Questionada sobre a ida de
Magul, Pettersen resumiu: “O
Michel é meu grande companheiro, é quem me ajuda a encaminhar os pagamentos, cobrar o andamento dos processos internos para que as emendas sejam cumpridas”. Segundo
ela, após a realização dos ajus-

Secretários Valéria Pettersen e Michel Magul visitam paralamentares da capital para acalmar ânimos
tes, todas as emendas impositivas serão iniciadas ainda esse
ano. Cada vereador tem direito
a R$ 2 milhões em emendas. O
montante é de 70 milhões anual
— 35 parlamentares.

Ação/reação

A visita dos gestores vem
na esteira de uma entrevista
do vereador Anderson Sales
Bokão (PRTB) divulgada pelo
O HOJE na última quinta-feira
(12/5). Na ocasião, o parlamentar cogitou uma espécie
de “retaliação” por parte da
prefeitura ante ao não pagamento das emendas.
“Temos emendas da época
do prefeito Iris Rezende que ainda não foram cumpridas pela

atual gestão. Estamos até hoje
aguardando. Não sabemos com
quem falar, onde cobrar. Já falei
com o prefeito, ele nos orienta a
falar com a secretária [de Relações Institucionais, Valéria Pettersen], mas de nada adianta”,
desabafou o parlamentar.
Em outro trecho, o vereador questionou ao O HOJE se
essa não seria uma forma de
retaliação adotada pelo Paço.
“Na época, não fui favorável
ao aumento do IPTU, por
exemplo. Diante disso, os poucos cargos que eu tinha foram
todos exonerados. Será que
vão retaliar também através
das emendas? Isso é improbidade administrativa”.
A secretária de relações ins-

titucionais da Prefeitura, Valéria Pettersen argumentou,
na semana passada, que todo
processo precisa obedecer “um
rito”. “Existem regras que precisam ser cumpridas em relação a essas emendas. Estamos
finalizando, por exemplo, diversos projetos com a Comurg,
são 60 obras. Não podemos
executá-las a toque de caixa”.
Valéria assegurou que todas
as emendas estão em andamento, mas que algumas precisam
de maior prazo para serem
executadas. Isso porque envolvem, muitas vezes, mudanças estruturais que demandam
projetos, vistorias, análise técnica e outras questões burocráticas. (Especial para O Hoje)
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Liderança inclusiva
é a resposta
Carolina Cabral
Todos os dias, somos impactados no LinkedIn
por publicações de empresas que se dizem apoiadoras da diversidade e ressaltam a importância
de compreender e aceitar as diferenças, sejam
elas relacionadas ao gênero, à cor de pele ou à
orientação sexual. Entretanto, de modo geral, o
mundo corporativo ainda está muito longe de
colocar em prática iniciativas que traduzam de
fato o que tudo isso significa.
Especialmente no Dia Internacional contra a
Homofobia, a Transfobia e a Bifobia, lembrado
em 17 de maio, eu gostaria de falar abertamente
sobre isso: existem sim ações pontuais para ampliar a representatividade. Porém, tudo ainda é
muito focado no operacional, como se a solução
do problema residisse aí, ou como se essa pontualidade fosse capaz de solucionar todas as
questões de aceitação que nos deparamos todos
os dias dentro das empresas. Só que a raiz do
problema é muito mais profunda.
Um observatório sobre Empregabilidade
LGBT publicado pelo @diversidade23 revelou
que 82% dos LGBTs entrevistados acreditam
que ainda falta muito para que as companhias
os acolham melhor. Tanto que somente 32%
afirmaram se sentir acolhidos na empresa que
trabalham atualmente ou em alguma outra
pela qual já passaram.
O mesmo levantamento apontou que 35%
dos LGBTs já sofreram discriminação no ambiente de trabalho - a maioria afirma que foi
por colegas. 12% dizem ter sido discriminados
por gestores. Entre as situações mais comuns
ainda estão as piadas e comentários homofóbicos,
algo que precisa ser combatido com ações incisivas da área de RH.
O cenário é muito delicado e traz consigo
outras questões muito doloridas para o público
LGBTQIA+. Por exemplo, situações como as
que mencionei acima levam muitos a optarem
por não assumir sua orientação sexual. De
acordo com a mesma pesquisa, 51% preferem
não se expor por não achar necessário, e 22%
não o fazem por medo de represálias de colegas. Ou seja: temos uma barreira cultural a
ser desconstruída.

Acredito ainda que o ponto básico para qualquer
mudança começa quando a empresa deixa claro
que expressões preconceituosas não são engraçadas
e que, se isso ainda existe, é porque as pessoas
precisam refletir sobre seus preconceitos, entendê-los e enxergar que precisam mudar.
Um outro ponto fundamental que eu gostaria
de colocar é sobre a ocupação de cargos de liderança. Segundo dados do Instituto Ethos, apenas
13% dos LGBTs já ocuparam um cargo de diretoria, enquanto 15% já estiveram em postos de
coordenação. A maior parte (54%) ocupa cargos
de entrada, tais como analistas, assistentes e estagiários. Ainda hoje, apesar de toda a informação
disponível em diversos canais, são oferecidas
poucas oportunidades para o público LGBTQIA+
para cargos estratégicos.
Por incrível que pareça, as empresas ainda
não compreenderam o significado do clichê “representatividade importa”. Se as pessoas não se
veem nas empresas, elas passam a acreditar
que não é possível. Na minha opinião, as empresas só vão conseguir evoluir nesse sentido se
realmente se estruturarem, ou seja, criarem comitês de diversidade que desenhem ações efetivas
para a atração de talentos nos recortes escolhidos,
para a retenção destas pessoas e para o desenvolvimento de uma liderança inclusiva.
Sabemos que mudar a mentalidade das pessoas para alterar o cenário de discriminação
vai além das políticas das empresas. São necessárias leis que protejam e incluam as minorias.
Mas já que as empresas não conseguem mudar
todo o contexto social, o papel delas é cada
vez mais se tornar diversas e inclusivas dentro
do seu ambiente, onde todos sejam tratados
iguais independente da orientação sexual e
identidade de gênero.
Tudo está ligado ao
aculturamento das
pessoas. Quanto mais
educadas e aculturadas forem, menos preconceituosas e, com
isso, criam menos bloqueios para as contraCarolina Cabral é diretora
tações e aceitação das
executiva de empresa de
minorias.
marketplace B2B

Metaverso e as novas
perspectivas para o e-commerce
Marcelo Dantas
Imagine oferecer aos clientes a possibilidade
de fazer testes ricos em detalhes antes de uma
compra. Por exemplo, ao procurar na categoria
“Móveis”, ele pode simular um ambiente do
tamanho da sua cozinha, experimentar diferentes mesas, avaliar como os seus utensílios
ficam dispostos em cima dela, além de poder
criar um avatar para sentar nas cadeiras e
avaliar a qualidade e conforto de cada um dos
modelos. Esta é apenas uma das potencialidades
do metaverso: considerado o termo do ano,
esta palavra obteve nada menos que 84 mil
menções nas redes sociais, originadas de 29
mil autores únicos, apenas em 2021.
Os dados são do Blog Comscore, que informou também o perfil do público interessado
nesta inovação. Segundo eles, 82% das referências foram feitas pelo público masculino,
interessado em tecnologia, negócios, livros e
família/paternidade, proveniente dos meios
artísticos, educadores e estudantes, de modo
geral. O pico aconteceu no final de outubro,
justamente quando o então Facebook se apresentou ao mercado como Meta.
Não é por acaso que o potencial futurista
do metaverso vem agitando a rotina de inovações criadas pelos grandes varejistas online. A
tendência é que, em poucos anos, tenhamos
melhorias significativas na experiência de compra -- não apenas na visualização dos produtos,
mas também no próprio atendimento. Pouco a
pouco, devem surgir transformações mais profundas, fruto do espelhamento do mundo real
no ambiente virtual, promovidas pelo uso de
avatares 3D e realidade virtual e aumentada.
A implantação de novas ferramentas e a
adesão a elas pelos consumidores devem acontecer gradativamente, em uma velocidade relativamente alta. Por isso, no meu ponto de vista,
não haverá uma virada de chave brusca, até
mesmo por termos um mercado inexplorado por
muitos consumidores, no Brasil.
Mas cada mudança será muito importante
e trará impactos não só para o comércio online

Presidente

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

Gean Alaesse
Cordeiro

Bancas:

como também para a jornada de compra do
consumidor. O consumidor nem imagina que
está prestes a experimentar tecnologias muito
avançadas e surpreendentes para acompanhar
o tracking, vendo exatamente em qual ponto
do mapa seu pedido está e conhecendo até o
momento exato em que o entregador baterá
em sua porta para realizar a entrega.
Além disso, o metaverso tende a criar espaços
de interações mais perenes e constantes. Isso
abrirá espaço para que o e-commerce melhore
ainda mais o relacionamento das marcas com
seus clientes e passe a entender muito mais sobre as decisões de compra. Isso deve ocorrer
em função da extração de informações sobre o
seu comportamento por meio das camadas virtuais apresentadas a eles.
Chegar ao metaverso exige atualizar várias
ferramentas de front-end, que estão na camada
de interação dos usuários, além de algumas
ferramentas de comunicação entre sistemas
também. A lição de casa da maioria dos varejistas online é acompanhar os cases internacionais, que já estão implementando inovações
e explorando este novo universo.
Entretanto, o e-commerce brasileiro não pode
se limitar a observá-los, porque a experiência de
compra dos públicos é diferente. A tecnologia
pode ser excelente e a mesma que iremos implantar futuramente, mas existem detalhes que
não fazem sentido em nosso mercado porque
culturalmente não se aplicam aqui. Por isso, a
opção é criar algo novo, que tenha mais aderência
às necessidades do nosso consumidor.
As vendas online não são apenas uma tendência, mas uma necessidade do mercado, logo
os e-commerces precisam fazer seu papel de
manterem-se atualizados e adotarem soluções
de ponta que agreguem
cada vez mais ao processo de consumo. Isso
é o que se espera de um
Marcelo Dantas é diretor
segmento que não para
executivo de empresa de
de expandir.
e-commerce
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CARTA DO LEITOR

Escravidão doméstica
Triste a realidade de trabalho escravo de pessoas dentro das casas e apartamentos das cidades
brasileiras. Mais trágico saber que esses trabalhadores estão próximos de nós, apenas separados
por muros e muitas vezes por uma parede
apenas, o que se torna mais difícil de se acredita
que tal pessoa está sendo vítima de um trabalho
análogo à escravidão. São no geral mulheres,
que chegam nas casas de famílias “acolhidas”
ainda crianças vindas de ambientes carentes de
tudo, na esperança de terem teto, comida e frequentar a escola. Porém, o que seria um sonho
é na verdade um pesadelo. Denuncie!
Maria Beatriz
Goiânia

CONTA PONTO

{

Minha gente, tive um
quadro de febre na
noite passada
(segunda-feira) e
acabei testando
positivo para Covid19 esta manhã
(ontem). Portanto,
suspendi as agendas
de governo desta
semana e também
o encontro do
União Brasil, que
aconteceria no
próximo sábado,
em Trindade”
Ronaldo Caiado (UB), governador
de Goiás, ao comunicar em sua
conta no Twitter que está com
Covid-19. Na edição de 11 de maio,
o jornal O Hoje destacou o crescimento de casos e mortes pela
doença no Estado.

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
Os produtos estão “encolhendo” nas prateleiras dos supermercados. com a inflação em alta, algumas marcas estão
reduzindo a embalagem e quantidade de
produtos, mas mantém o mesmo preço.
O caso mais repercutido foi a redução de
40 fósforos da caixa da marca Fiat lux,
que agora tem só 200 unidades. anteriormente eram 240. “tinha que encolher o
preço”, reclamou leitor.
Olavo Camilo Fávaro

M

@ohoje
Os goianienses estão cada vez mais imprudentes no trânsito. Neste ano, 6,2
mil já foram autuados por dirigir sob o
efeito de álcool. O número corresponde
a mais da metade dos registros feitos
em 2021, quando ocorreram 12.183 flagrantes. Os dados são do Departamento estadual de trânsito de Goiás
(Detran-GO). “melhor multa do que
morte de inocentes”, disse leitor.
Daniel Borges (@danielborgesmar)

N

@jornalohoje
Questionado sobre enfrentar o atual governador do estado, ronaldo caiado (UB),
marconi perillo afirmou que já disputou
contra “máquinas fortes” e venceu.“se
tem uma pessoa que não teme adversidades, enfrentar máquinas poderosas, sou
eu”, disse. O ex-governador também
teceu críticas a caiado (UB) e chegou a
dizer que “ele é o pior governador da história de Goiás”. “É muita cara de pau
mesmo”, comentou internauta.
Luis Moreira Albuque (@luismoreyr)

aos colaboradores do O Hoje: artigos para este espaço devem conter no máximo 4.000 caracteres e
também podem ser divulgados no portal ohoje.com.
são analisados os textos enviados, com foto e assinatura, 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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Tabela foi criada em 2018 após greve dos caminhoneiros

MP muda
tabela do
preço do frete
rodoviário
de carga
Foi publicada ontem (17) no Diário Oficial da União
(DOU) a Medida Provisória (MP) 1117/2022 que altera
uma regra para a elaboração da tabela de preço do piso
mínimo de frete rodoviário de carga. A MP reduz de
10% para 5% o percentual de variação no preço do
diesel para a correção dos valores da tabela. A medida
ocorre após o anúncio de mais uma alta no preço do
óleo diesel na semana passada.
Elaborada em 2018, após a greve dos caminhoneiros,
a legislação sobre a Política Nacional de Pisos Mínimos
do Transporte Rodoviário de Cargas estabelece que a
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) deve
publicar a tabela a cada seis meses, até os dias 20 de
janeiro e 20 de julho de cada ano, com os valores serão
válidos de piso para o semestre.
O texto prevê ainda que a tabela deve ser atualizada
sempre que houver oscilação no preço do produto igual
ou superior a 10%. Com a mudança introduzida pela MP,
esse percentual foi reduzido para 5%.
A partir de agora, sempre que ocorrer oscilação no
preço do óleo diesel no mercado nacional superior a 5%
em relação ao preço considerado na planilha de cálculos,
a ANTT deve atualizar a tabela.
"Com isso, pretende-se dar sustentabilidade ao setor do
transporte rodoviário de cargas, e, em especial, do caminhoneiro autônomo, de modo a proporcionar uma remuneração justa e compatível com os custos da atividade", diz
nota publicada pela Secretaria-Geral da Presidência.
Para a elaboração da tabela, além do preço do produto,
também são considerados a quantidade de quilômetros
rodados na realização de fretes, eixo carregado, consideradas as distâncias e as especificidades das cargas definidas, bem como planilha de cálculos utilizada para a
obtenção dos respectivos pisos mínimos.
Na semana passada, a Petrobras anunciou um reajuste
de 8,87% no preço do diesel para as distribuidoras. De
acordo com a empresa, o preço do litro do combustível no
atacado passou de R$ 4,51 para R$ 4,91, um aumento de R$
0,40, que começou a ser cobrado a partir do dia 10. (ABr)

Monitor do PIB
aponta crescimento
de 1,5% no primeiro
trimestre
O Monitor do Produto Interno Bruto (PIB, soma de
todos os bens e serviços produzidos no país), divulgado
ontem (17) pela Fundação Getulio Vargas (FGV), apresentou aumento de 1,5% na atividade econômica no
primeiro trimestre de 2022, na comparação com o
quarto trimestre de 2021. Na passagem de fevereiro
para março deste ano, o crescimento foi de 1,8%. Na
comparação anual, o aumento do PIB ficou em 2,4% no
trimestre e em 4,2% no mês.
A coordenadora da pesquisa, Juliana Trece, avalia
que o aumento se deve ao desempenho positivo dos
serviços, que apresentam boa recuperação após o forte
impacto sofrido durante os piores momentos da pandemia de covid-19.
“Dentre as atividades que compõem o setor, apenas
as de outros serviços e de administração, educação e
saúde pública ainda não haviam recuperado, no quarto
trimestre de 2021, o nível de atividade pré-pandemia
da covid-19. Com o resultado do primeiro trimestre
deste ano, a atividade de outros serviços ultrapassou o
nível pré-pandêmico”.
Ele alerta que o desempenho do PIB tem sido impulsionado pela normalização da atividade econômica
ao que era antes da pandemia, mas que este efeito
está se esgotando e deve impactar na sustentabilidade
do crescimento.
De acordo com os dados da FGV, o consumo das
famílias cresceu 3,4% no primeiro trimestre, na comparação interanual, puxado pelo consumo de serviços. (ABr)

Lucro líquido da Saneago mais do
que dobra no primeiro trimestre
A redução e quase eliminação de medidas
de restrição à circulação de pessoas, o reajuste de tarifas em vigor desde o começo de
fevereiro, a reversão de provisões realizadas
anteriormente e os efeitos da variação do
dólar sobre a conta financeira da concessionária contribuíram para mais do que dobrar o lucro líquido da Saneamento de Goiás
S.A. (Saneago) no primeiro trimestre deste
ano. A companhia apresentou lucro de R$
23,254 milhões no acumulado dos primeiros
três meses deste ano, frente a R$ 9,851 milhões em igual período do ano passado, resultando num salto de 136,06%.
Parte do aumento registrado na última
linha da conta de resultados está relacionada
ao que ocorreu há um ano. Explica-se. O
lucro do primeiro trimestre de 2021 foi afetado negativamente pela necessidade de
provisionar (reservar) recursos para fazer
frente a ação ambiental movida pelo município de Mineiros e ainda a novas contingências trabalhistas que atingiram perto de
R$ 101,7 milhões. Neste ano, ao contrário, a
companhia registrou a reversão de R$ 16,204
milhões em provisões relacionadas ao programa de participação nos resultados facultado aos funcionários da Saneago.
A correção de 8,85% na tarifa média
cobrada dos clientes pela concessionária
contribuiu para uma elevação de 10,58%
nas receitas líquidas acumuladas nos três

meses iniciais deste ano na comparação
com idêntico trimestre do ano passado,
saindo de R$ 569,331 milhões para R$
629,578 milhões. A variação das receitas
praticamente acompanhou o avanço somado de custos e despesas, que saíram de
R$ 549,945 milhões para R$ 609,111 milhões,
em alta de 10,76%. Receitas e despesas novamente não conseguiram acompanhar a
variação acumulada em 12 meses pelos
preços em geral, expressando modesta redução em termos reais diante de uma inflação de 11,30% até março deste ano.

Demissão voluntária

Ainda de acordo com a apresentação
que acompanha a demonstração de resultados da operadora, alguns fatores tiveram
maior peso na definição do comportamento
de despesas e custos, com destaque para o
gasto de R$ 404,203 milhões dom a folha
de pessoal, o que se compara com R$ 257,442
milhões no mesmo trimestre de 2021, numa
alta de 57,01%. O aumento pode ser explicado principalmente pelo desligamento de
443 empregados que aderiram ao plano
de demissão voluntária, exigindo o desembolso de R$ 139,208 milhões. “Além
disso, ressalta-se ainda o reajuste salarial
da categoria concedido a partir de outubro
de 2021 para reposição da inflação do período em 8,9%”, destaca a empresa.

BALANÇO
t

2 A companhia contabiliza

ainda o impacto da demissão
de 70 empregados entre novembro e dezembro do ano
passado como decorrência
da reforma da Previdência
implantada em 2019. Considerando aqueles afastamentos e a correção salarial aprovada em setembro de 2021,
data-base dos trabalhadores
do setor, e descontando-se os
efeitos não recorrentes do
plano de demissão voluntária, a Saneago informa um
crescimento de 7,07% no gasto com pessoal.
2 Pesou na conta dos gastos
o crescimento de 43,11% na
despesa com energia elétrica,
que subiu de R$ 52,538 milhões para R$ 75,186 milhões,
refletindo o aumento de
14,21% na tarifa em vigor
desde outubro de 2021, a manutenção da bandeira de escassez hídrica e também a
reversão gradual do desconto
de 15% a que a Saneago fazia
jus sobre o preço da tarifa.
2 Na descrição da própria
companhia, “a elevação dos
custos com energia que, em
razão do reajuste tarifário
de 14,21% em outubro de
2021, somado à elevação de
50% do custo da bandeira
vermelha, ocasionou im-

pacto de 43%”.

2 Os gastos gerais, por sua

vez, foram multiplicados
em quase sete vezes entre
o primeiro trimestre de
2021 e igual período deste
ano, passando de apenas R$
4,278 milhões para R$
29,740 milhões (mais
595,18%). A concessionária
teve que realizar o pagamento de R$ 15,942 milhões
por conta de ação trabalhista que questionava o acerto
de verbas relativas ao intervalo intrajornada, entre
outras contingências igualmente não recorrentes (ou
seja, que tendem a não se
repetir daqui em diante).
2 De outro lado, o resultado
da empresa foi favorecido
pela reversão de R$ 27,995
milhões em provisões, o que
se compara com a constituição de provisões no valor de
R$ 105,531 milhões no primeiro trimestre do ano passado. Da mesma forma, o resultado financeiro ficou positivo em R$ 12,332 milhões,
saindo de um “déficit” de R$
4,943 milhões em igual período de 2021.
2 O resultado antes de juros, impostos, depreciação e
amortização (Ebitda, na sigla
em inglês) sofreu queda de

3,28% nos dados ajustados
(com exclusão de fatores que
não afetam o caixa da empresa), recuando de R$
154,644 milhões para R$
149,566 milhões. O indicador
reflete a geração de caixa
pela companhia e correspondeu a uma margem líquida
(Ebitda sobre receita líquida)
de 23,76% no primeiro trimestre deste ano, abaixo dos
27,16% anotados no mesmo
período de 2021.
2 O investimento total atingiu R$ 44,352 milhões no trimestre, correspondendo a
pouco mais de 21,0% da meta
fixada para este ano, em torno de R$ 211,191 milhões.
Na comparação com os três
primeiros meses de 2021,
quando a empresa havia investido R$ 37,746 milhões,
houve crescimento de
17,50%, integralmente concentrado no item “outros investimentos”. Neste caso, registrou-se alta de 281,92%
na comparação entre os dois
trimestres, de R$ 5,881 milhões para R$ 22,461 milhões.
Boa parte desse investimento
foi destinado a aquisições
de hardwares e softwares
(R$ 9,926 milhões) e à compra de caminhões (R$ 9,288
milhões).

Eletrobras anuncia lucro de R$ 2,7
bilhões no primeiro trimestre
A Eletrobras anunciou ter
obtido lucro líquido de R$ 2,7
bilhões no primeiro trimestre
de 2022. O resultado, divulgado nesta segunda-feira (16),
é 69% superior ao mesmo período de 2021 e foi impactado
positivamente pelo aumento
de 12% da receita bruta, e
também pelo desempenho financeiro da companhia, com
destaque para o efeito positivo da variação cambial.
Também contou para o resultado positivo a redução em
3,4% do custo de PMSO - que
responde pelos itens pessoal
(P), material (M), serviços de
terceiros (S) e outras despesas

(O). Por outro lado, houve registro de R$ 1,2 bilhão em provisões para crédito de liquidação duvidosa, decorrente
da inadimplência da distribuidora Amazonas Energia.
A receita operacional líquida apresentou crescimento
de 12%, influenciada pelo reajuste de contratos bilaterais
e das receitas de transmissão,
aumento das tarifas fixas de
Angra I e II e melhor performance da UTE Candiota III. A
redução da dívida líquida da
companhia em 4,6% é outro
ponto positivo do trimestre,
mantendo a relação dívida líquida/Ebitda recorrente igual

a 1, reforçando o foco da empresa em disciplina financeira
e liquidez, encerrando o trimestre com um caixa consolidado de R$ 15 bilhões.
As provisões para contingências no período ficaram
em R$ 671 milhões, sendo R$
300 milhões relacionados a
empréstimo compulsório. A
Eletrobras concluiu o trimestre com capacidade instalada
de 50.491 megawatts (MW),
o equivalente a 28% da geração de energia elétrica do
país, enquanto no segmento
de transmissão a companhia
detém cerca de 40% das linhas do Brasil. (ABr)
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Eliton mantém nome ao governo,
mesmo com Marconi na disputa
Ex-governador,
que hoje está no
PSB, trabalha
para apoiar a
chapa federal
Lula-Alckmin
Francisco Costa
Fontes da frente ampla que
reúne PT, PCdoB, PV e PSB este último, fora da federação
- afirmaram ao Jornal O Hoje
que o ex-governador José Eliton (PSB) manterá o nome à
disposição como pré-candidato
ao governo mesmo que o exgovernador Marconi Perillo
(PSDB) também se anuncie
para a corrida ao Palácio das
Esmeraldas. O veículo de comunicação procurou Eliton
para comentar a situação, mas
não teve retorno.
Eliton foi vice de Marconi
nos últimos dois mandatos em
Goiás. Ele, inclusive, assumiu
o governo, em 2018, quando
Perillo se desincompatibilizou
para disputar o Senado.
Ainda conforme os interlocutores, a possível pré-candidatura de Marconi "não tem
correlação com a de José Eliton". O ex-governador, que
hoje está no PSB, trabalha
para apoiar a chapa à presidência do ex-chefe do Executivo federal, Luiz Inácio Lula
da Silva (PT), e do ex-governador de São Paulo, Geraldo
Alckmin (PSB). O ex-gestor
paulista, inclusive, foi quem
convidou Eliton para o partido
com esse objetivo.
Um dos ouvidos pelo jornal
O Hoje disse, também, que a
única forma de haver alguma
alteração nesse sentido seria
caso o PSDB aceitasse fazer
palanque para Lula e Alckmin,

José Eliton (PSB) foi vice-governador eleito na chapa que levou Marconi Perillo (PSDB) ao cargo de governador em 2010 e 2014 em Goiás
e Marconi se juntasse à frente.
Essa possibilidade, contudo, é
mais distante.
Vale lembrar, José Eliton
colocou o nome à disposição
para disputar o governo de
Goiás pelo PSB junto à federação do PT, PV e PCdoB. As
siglas, que se reuniram na
segunda, ainda discutem sobre o nome que deverá entrar na corrida eleitoral, uma
vez que o PT defende o précandidato professor Wolmir
Amado. O anúncio deve ocorrer até junho, apesar da confirmação de chapa ser possível até agosto.

Marconi Perillo

O ex-governador Marconi
Perillo fez uma entrevista coletiva na segunda-feira (16),
em Goiânia, para falar da de-

ELEIÇÕES 2022

cisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de anular as denúncias feitas no âmbito da
Operação Cash Delivery, mas
também de outros assuntos.
Na ocasião, entre outras coisas,
ele reforçou o apoio ao précandidato do PSDB na esfera
federal, o ex-governador de
São Paulo, João Doria.
O paulista, que critica a
posição do partido em contratar um instituto de pesquisa com o MDB para definir um nome de consenso,
enviou uma carta ao presidente nacional, Bruno Araújo, para reforçar que ele foi
o nome escolhido nas prévias
pela corrida presencial, realizadas no ano passado.
A posição de Doria, inclusive, ganhou como reforço o
ex-presidente tucano Fernan-

do Henrique Cardoso. Pelo
Twitter, FHC escreveu sobre
a carta: “Agiu bem o candidato
João Doria. Ressaltando que
o resultado das prévias deve
ser respeitado.”
De volta a Marconi, ele
aproveitou para alfinetar, sem
citar nomes, colegas que deixaram o partido — como Eliton e Alckmin. “Sou disciplinado e coerente. Acho muito
feio o que fazem no Brasil,
cada hora um político está de
um lado, como macaco pulando de galho em galho.”

Disputa

Já sobre a possibilidade
de concorrer ao Governo de
Goiás, conforme reportagem
de O Hoje de terça-feira (17),
Perillo afirmou que “está disposto a participar efetivamen-

te do processo eleitoral de
2022”. No entanto, ele ainda
não confirmou a pré-candidatura.“Por parte de 80% a
90% das lideranças há o desejo que eu seja candidato ao
governo do estado. Uma parte
gostaria que disputasse ao
Senado e outra parte pequena
à Câmara Federal”, disse.
Questionado sobre enfrentar o atual governador do estado, Ronaldo Caiado (UB),
Marconi Perillo afirmou que
já enfrentou “máquinas fortes” e venceu.“Se tem uma
pessoa que não teme adversidades, enfrentar máquinas
poderosas, sou eu”, disse. O
ex-governador também teceu
críticas a Caiado e chegou a
dizer que “ele é o pior governador da história de Goiás”.
(Especial para O Hoje)

Antonio Augusto / Secom / TSE

País serve como vitrine para comunidade global, afirma presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

Brasil deve mostrar que rejeita

"aventuras autoritárias", diz Fachin
O presidente do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), ministro Edson Fachin, disse ontem (17) que o que ocorre no
Brasil serve como vitrine para
a comunidade global, e que o
país tem obrigação de mostrar
que não aceita mais aventuras
autoritárias.
"Somos hoje uma vitrine
para os analistas internacionais, e cabe à sociedade brasileira garantir que levaremos
aos nossos vizinhos uma mensagem de estabilidade, de paz
e de segurança, e que o Brasil
não mais aquiesce a aventuras

autoritárias", disse Fachin.
A declaração foi dada durante abertura do evento Democracia e Eleições na América
Latina, na sede do TSE, em
Brasília. Fachin disse que o
Brasil não está alheio ao que
acontece em outros países, e
que o acontece aqui também
exerce influência nos rumos
internacionais.
O presidente do TSE lembrou casos recentes de ataques
a instituições democráticas –
como a invasão ao Capitólio,
nos EUA e ataques a autoridades eleitorais no México, Peru

e Equador – e afirmou que o
Brasil deve considerar esses
episódios como um alerta do
que não pode ser tolerado.
Fachin anunciou ainda parceria com o professor Daniel
Zovatto, do Instituto Internacional para Democracia e Assistência Eleitoral (Idea Internacional), para trazer ao Brasil
observadores eleitorais europeus, além de outros já confirmados pela Organização dos
Estados Americanos (OEA) e
pela Comunidade de Países de
Língua Portuguesa (CPLP), entre outros. (ABr)
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Deputados paulistas aprovaram resolução por 73 votos a zero

Assembleia de
São Paulo cassa
mandato de
Arthur do Val
Os deputados e deputadas da Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo aprovaram, em sessão extraordinária realizada ontem (17), o Projeto de Resolução
7/22, que decreta a perda de mandato do ex-deputado
Arthur do Val por quebra de decoro parlamentar. A
aprovação foi por 73 votos favoráveis a zero. A decisão
segue agora para promulgação e publicação no Diário
Oficial, quando passa a valer oficialmente.
O processo contra Arthur do Val foi aberto no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Alesp após a
divulgação de áudios em que o ex-deputado se referia
de forma machista, sexista e preconceituosa a mulheres
ucranianas vítimas da guerra com a Rússia.
No dia 12 de abril, o colegiado decidiu, por unanimidade, pela cassação de Arthur, por entender que o
então deputado, que estava em viagem para a Ucrânia,
infligiu não apenas o Código de Ética e Decoro Parlamentar, mas também a Constituição Federal e a Constituição Estadual.
Após reconhecer a veracidade dos áudios, Arthur
do Val renunciou ao cargo de deputado estadual no
dia 20 de abril. Mesmo com o pedido da defesa do exparlamentar pela extinção do processo disciplinar, a
Procuradoria da Casa manteve a tramitação da representação assinada por 22 deputados contra Do Val.
(Alesp)

Calote

Arestas

Escalada

Professor Moro

Empresas aéreas deixaram de repassar à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
(Infraero) mais de R$ 1,5 bilhão em taxa arrecadada de passageiros nos terminais administrados
pela estatal. O valor consta em resposta da empresa ao Requerimento de Informação (2012/21)
protocolado na Câmara pelo deputado Filipe Barros (PL-PR). O documento, ao qual a Coluna teve
acesso, detalha ano a ano o montante do calote
das companhias.
Em 2013, os valores perdoados superaram R$
13 milhões; 2014, R$ 558 milhões; 2015, R$ 473
milhões e, em 2016, R$ 482 milhões.

Estarrecedor

“É de estarrecer. As empresas cobram do
passageiro e não repassam aos administradores
de aeroportos. E são perdoadas”, critica o deputado Filipe Barros.

Fenômeno

Fenômeno nas redes sociais, o deputado e
pré-candidato presidencial André Janones (Avante)
tem sido assediado por emissários petistas e bolsonaristas. Por ora, sem chances de aderir a um
lado ou outro, já avisou o parlamentar: “Sou do
lado do povo”.

Arroubos

Auxiliares e coordenadores da pré-campanha
à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) veem
com preocupação aos arroubos do mandatário
nos últimos dias. Três problemas têm tirado o excapitão do sério: a inflação, a Petrobras e as urnas
– temas recorrentes em seus discursos inflamados.

Palavrões

Em recente evento com empresários em São
Paulo, Bolsonaro não escondeu a irritação e
abusou de palavrões no discurso improvisado.
Ele ignorou o texto escrito pela assessoria. Na
tentativa de acalmá-lo, os próximos lembram a
Bolsonaro que ele está se recuperando nas pesquisas e os índices de rejeição do Governo têm
caído. A conferir se os conselhos dos “psicólogos”
do Planalto surtirão efeito.

Apesar dos avanços na aliança
em Minas Gerais, PT e PSD ainda
têm arestas a aparar. O partido do
ex-presidente Lula sinaliza a indicação do deputado Reginaldo Lopes
– que abriu mão da candidatura ao
Senado – para vice na chapa de Alexandre Kalil. Setores do PSD mineiro,
no entanto, resistem ao nome do
petista e pedem outras indicações.
Fora do páreo para a disputa à
presidência da República, o ex-juiz
da Lava Jato Sergio Moro foi contratado pela desconhecida empresa
ESG ACADEMY para dar aulas virtuais sobre corrupção. A primeira
foi ontem e teve pouco mais de 100
visualizações.

Bula

A sanção do projeto que cria a
bula digital e muda o sistema de rastrear os medicamentos não é só uma
derrota da Anvisa. Nos bastidores, o
setor enxergou a digital da própria
diretoria da Sindusfarma em tentar
derrubar a proposta aprovada pelo
Congresso. A pressão foi grande, mas
ao final quem comemora é o contribuinte já que o rastreamento implicaria em um aumento de 40% no
valor dos medicamentos.

Alta tensão

O projeto (PLP 275/19), já aprovado no Senado e em tramitação
na Câmara, prevê que o presidente
da República poderá declarar de
“relevante interesse público da
União” a passagem de linhas de
transmissão de energia elétrica por
terras indígenas. O texto diz que a
autorização poderá ser feita por decreto, “sempre que não houver alternativa econômica, financeira ou
socioambiental menos custosa”.

TCE recomendou aprovação das
contas do Estado de 2018; entenda
Tribunal de Contas do Estado de
Goiás manifestou-se favorável com
ressalvas aos balancetes de Marconi
Perillo (PSDB) e José Eliton (PSB)
Thauany Melo
O Tribunal de Contas do
Estado de Goiás (TCE) manifestou-se pela aprovação com
ressalvas das contas de 2018,
ano em que Marconi Perillo
(PSDB) e José Eliton (PSB) estiveram na gestão. Em 2019,
o órgão havia emitido parecer
pela reprovação, mas a reanálise considerou a crise econômica que assolava o país
no ano. Agora, o documento
será encaminhado para apreciação na Assembleia Legislativa de Goiás.
Marconi deixou o cargo de
governador em abril de 2018
para disputar uma cadeira no
Senado. Eliton, que era o vicegovernador, assumiu o comando. As contas anuais prestadas
pelos governadores incluíram,
além de suas próprias, as da
Assembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça e as do Ministério Público.
A reanálise ocorreu após o
Tribunal de Justiça do Estado
de Goiás (TJ-GO) suspender o
parecer do TCE, emitido em
2019, que recomendava a rejeição das contas dos ex-governadores. A decisão do desembargador Itamar de Lima
acatou os pedidos feitos no

mandado de segurança da defesa dos dois políticos.
Na defesa, Marconi Perillo
e José Eliton alegaram que o
processo tramitou no TCE sem
a ciência deles. O documento
mencionava “violação aos princípios da ampla defesa e contraditório” e “violação à Constituição Federal e à legislação
infraconstitucional”.
"Todo o processo tramitou
no âmbito do TCE sem a ciência dos ex-gestores e sem
oportunizar-lhes o direito elementar ao contraditório, à
apresentação de defesa, à
produção de provas ou à sustentação oral na sessão que
julgou o parecer prévio emitido”, disse o documento.
Conforme a defesa dos exgestores, as contas são do
gestor e não do ente público.
Mesmo com esse entendimento, as contas do exercício
de 2018 foram apresentadas
ao Tribunal “por pessoa diversa dos seus responsáveis”.
Portanto, eles não tiveram a
oportunidade de participar
da formação das informações
prestadas e apreciadas pela
corte de contas.
Após ação da defesa, Itamar
de Lima afirmou que o pedido
tinha fundamentação. Além

A reanálise ocorreu
após o Tribunal de
Justiça do Estado de
Goiás suspender o
parecer do TCE-GO,
emitido em 2019, que
recomendava a
rejeição das contas
dos ex-governadores
Marconi Perillo
(PSDB) e José Eliton
(PSB), que à época
estava era parte do
ninho tucano

disso, o desembargador considerou que a possível aprovação na Assembleia poderia
acarretar em danos irreparáveis para os ex-gestores.
. “Na hipótese dos autos,
entendo que tais requisitos
se encontram devidamente
demonstrados, eis que, além
da relevância da fundamentação – assentada na afronta
ao direito dos impetrantes
quanto à garantia dos postulados do contraditório e ampla
defesa no processo de análise
das contas alusivas às gestões
por eles desempenhadas –, há
ainda a probabilidade de que
a parte sofra lesão irreparável,
dada a iminência de apreciação do parecer respectivo jun-

to à Assembleia Legislativa”,
afirmou o documento.

Ressalvas

Em 2019, as contas foram
rejeitadas por 3 votos a 2. No
parecer, o relator, conselheiro
Saulo Mesquita, apontou 12 irregularidades. Desta vez, Mesquita apresentou relatório pela
aprovação com 10 ressalvas,
dentre elas: realização de despesas sem autorização orçamentária, inscrição de restos
a pagar não acobertados por
suficiente disponibilidade financeira e descumprimento
das determinações do TCE para
a redução do saldo negativo
da Conta Centralizadora / Conta
Única. (Especial para O Hoje)

ohoje.com
GOIÂNIA, QUARTA-FEIRA, 18 DE MAIO DE 2022

ESPORTES n 7

CompaCTa e coesa

Rosiron Rodrigues / Goiás EC

Tadeu elogia
mudança de
equipe após
chegada de
treinador e já foca
no próximo
confronto: “Buscar
um grande
resultado”
Victor Pimenta

O Goiás voltou a campo
nesta terça-feira (17), visando
sua preparação para o confronto diante do Flamengo,
pela sétima rodada do Brasileirão da Série A. O time vem
de duas vitórias consecutivas
na competição, deixando para
trás e um pouco distante a
zona de rebaixamento. A
equipe esmeraldina soma oito
pontos no campeonato.
O time que começou com
resultados ruins na Série A, já
são três jogos sem perder, sendo os dois últimos com vitórias
e com Tadeu sem ser vazado,
o que dá confiança ainda mais
para os próximos jogos.
“Duas vitórias mudam bastante e não só no dia a dia,
mas olhar para a tabela também e dá uma subida boa,
mesmo que seja no início do
campeonato. Mas é nesse início que temos que fazer bastante pontos e fazer valer o
fator casa, como temos feito
é muito importante. Tendo
em vista que temos um confronto muito difícil agora
como todos são na competição,

Goleiro aproveitou o
frio desta terça-feira
para voltar a usar
blusa de frio e falou
sobre o clima
agradável de
Goiânia

mas vamos ir de duas vitórias
e com uma semana cheia para
trabalhar e ajustar o que o
professor tem para ajustar,

para irmos diante de um grande jogo e buscar um grande
resultado”, disse Tadeu.
A chegada de Jair Ventura
foi um fator importante na
mudança do clube. O time
que estava oito jogos sem vencer, logo mudou a postura e
ainda com mais duas semanas de treinos livres de um
jogo para o outro, o treinador
então conseguiu implementar
seu estilo de jogo e Tadeu falou sobre essas mudanças.
“Sobre dedicação, sempre
tentou fazer o nosso melhor.
A gente tem a melhor competição do país para disputar e
todo mundo, todos os jogadores querem estar nessa competição, então se dedicar e
ter vontade em todos os jogos,

isso jamais faltou. O Jair chegou com muita vontade também de estar aqui, poder trabalhar com a gente e colocar
em prática seu conhecimento,
então ele organizou mais a
equipe também. No início foram poucos dias de trabalho
e quando tivemos duas semanas cheias, deu mais tempo
dele ajustar e ver o que realmente ele pensa sobre o jogo,
os resultados vieram na questão disso também, que a equipe foi muito mais compacta
e coesa dentro de campo e
nosso dia a dia tem sido muito
bom”, ressaltou o goleiro.
Nesta terça-feira (17),
Goiânia amanheceu mais fria,
chegando a ficar 16 graus.
Logo se viu muitos vestirem

blusas de frio para se proteger e o goleiro Tadeu foi um
deles. Mesmo sendo natural
de Joaquim Távora, no Paraná, o jogador não escondeu
gostar do clima e nem mesmo
os três anos na capital fizeram ele tirar a vestimenta
do armário.
“Saudade de usar blusa.
Meus pais no Paraná vestem
umas três blusas e jaqueta de
couro, lá o frio está forte mesmo. Aqui temos que aproveitar,
porque são poucos dias, aproveitar para tirar o moletom
do armário e matar a saudade.
Eu gosto de frio e não é sempre
que tem aqui, temos que aproveitar bem esse friozinho”,
concluiu o jogador esmeraldino. (Especial para O Hoje)

ATLÉTICO-GO

FUTEBOL NACIONAL

Dragão anuncia o retorno
do técnico Jorginho

Ricardo Goulart relembra passagem pelo

O Atlético Goianiense já
tem um novo comandante
para a sequência da temporada. Dois dias depois da
saída de Umberto Louzer,
que foi demitido após a
derrota contra o AtléticoMG, no último sábado (14),
o clube rubro-negro anunciou o retorno de Jorginho,
de 57 anos, que estava sem
clube desde o fim da temporada passada, quando
seu contrato com o Cuiabá
não foi renovado.
Esta será a segunda passagem de Jorginho pelo
Dragão. No ano passado,
o treinador dirigiu o time
atleticano em 13 partidas.
No período, o profissional
somou oito vitórias, quatro

empates e apenas uma
derrota, mas, por conta de
divergências com a diretoria, acabou pedindo demissão. Apesar disso, deixou boa impressão, principalmente pelas atuações
de suas equipes.
A estreia do novo técnico será no próximo sábado (21), quando o Rubro-Negro encara o Coritiba, às 16h30, no Estádio
Antônio Accioly. A partida
é válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, competição na
qual o Atlético conquistou
apenas três pontos e ainda
busca sua primeira vitória. (Breno Modesto, especial para O Hoje)

agenda de JOgOS
HOJE
Taça LibErTadOrEs
19Hs - aTHLETicO-Pr x LibErTad
19Hs - PaLmEiras x EmELEc
19Hs - NaciONaL x VéLEz sarsfiELd
21Hs - cOLóN x OLimPia
21Hs - dEP. TácHira x iNdEPENdiENTE
21Hs - TOLima x américa-mG
23Hs - aLiaNza Lima x fOrTaLEza

LiGa EurOPa
16Hs - E. fraNkfurT x raNGErs

camPEONaTO brasiLEirO
sériE c
18Hs - camPiNENsE x yPiraNGa-rs
20H30 - ViTória x bOTafOGO-Pb

camPEONaTO cariOca sériE a2
15Hs - GONçaLENsE x maricá fc

camPEONaTO brasiLEirO
sériE b

15Hs - arTsuL x VOLTa rEdONda

21H30 - crb x LONdriNa

cOPa EsPíriTO saNTO

cOPa suL-amEricaNa
19H15 - riVEr PLaTE-uru x cuiabá
19H15 - ayacucHO x EVErTON-cHi

Goiás e não descarta retorno no futuro
Após a vitória do Goiás
por 1 a 0 sobre o Santos no
último domingo (15), quem
retornou ao estádio da Serrinha após dez anos longe
foi o atacante Ricardo Goulart, hoje no time paulista. O
jogador respondeu a nós do
jornal OHoje sobre essa volta
do jogador à Serrinha.
Goulart chegou ao Goiás
em 2012, vindo por empréstimo junto ao Internacional
e se encontrou com a camisa esmeraldina. Um ano mágico para o atacante que
em sessenta e três partidas,
marcou vinte cinco gols e
não só isso. Ele foi campeão
goiano naquele ano e o
principal, da Série B, voltando com o time para a
elite nacional. Dez anos depois das conquistas, o jogador relembrou ao voltar a
jogar na Serrinha.
“Tive uma passagem brilhante, maravilhosa aqui com
outros companheiros também
e consegui marcar meu nome
na história do clube, muitos
títulos importantes, um ano
fantástico e depois de dez anos
estar voltando à Serrinha, tenho boas lembranças e desejo
tudo de bom para o Goiás”,
disse Ricardo Goulart.

Randes Nunes

Atacante voltou a Serrinha após dez anos da
conquista da Série B com a equipe esmeraldina
Atualmente com trinta
anos, Ricardo hoje defende
as cores do Santos, mas não
escondeu o carinho e gratidão
pelo clube esmeraldino. Ao
ser perguntado sobre um possível retorno, ele não descartou, mas que no momento sua
cabeça é voltada para o alvinegro paulista.
“Quem sabe. Vamos trabalhar para isso, estou feliz
no Santos hoje, mas o Goiás
tem meu carinho. Foi um clube que me abriu as portas,
confiou em meu futebol e só

tenho a agradecer, mas agora
é dar sequência no futebol
com a camisa do Santos”, concluiu o atacante.
O jogador após sair do
Goiás, ainda atuou pelo Cruzeiro, Palmeiras e Santos,
onde na atual temporada já
são vinte e um jogos, quatro
gols e três assistências. No futebol chinês ficou por seis
anos, jogando pelo Guangzhou
Evergrande e Hebei FC, onde
conseguiu sua cidadania chinesa. (Victor Pimenta, especial para O Hoje)

solicitou, junto à Confederação Brasileira de Futebol
(CBF) a alteração do local
da partida contra o Grêmio,
que será disputada no dia
29, às 16h. Marcado inicialmente para acontecer no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o jogo já foi trans-

ferido para o Serra Dourada.
Apesar de ainda não poder
receber compromissos pela
Série A, o local atende às
exigências da Segundona.
Além deste, o Tigre também
deve mais outros duelos no
estádio. (Breno Modesto,
especial para O Hoje)

EXPRESSA
19Hs - rEaL NOrOEsTE x sPOrT-Es
19Hs - NOVa VENécia x ViLaVELHENsE

21H30 - raciNG x mELGar

cOPa dO brasiL sub-17

21H30 - saNTOs x uNióN La caLEra

15H30 - aTLéTicO-mG x PaLmEiras

21H30 - Ldu x dEfENsa y JusTicia

19Hs - baHia x fOrTaLEza

O Vila Nova voltará a jogar no Estádio Serra Dourada. Depois da partida contra
o Fluminense, pela Terceira
Fase da Copa do Brasil, que
marcou a reabertura da praça esportiva, que ficou mais
de dois anos sem receber
um jogo oficial, o Colorado
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Bruno Corsino/Atletico-GO

No Estádio Antônio Accioly, o Atlético Goianiense derrotou o Antofagasta por 1 a 0

próximo da vaga
Breno Modesto
O Atlético Goianiense está
a uma simples vitória de chegar, pela segunda vez em sua
história, às oitavas de finais
da Copa Sul-Americana. Pela
quinta rodada do torneio internacional, o time rubro-negro
derrotou o Antofagasta, do Chile, por 1 a 0, ontem à noite, no
Estádio Antônio Accioly.
Foi de Jorginho o único gol
da partida, que leva o Dragão
aos 12 pontos conquistados,
abrindo três de vantagem para
a LDU, que entra em campo
nesta quarta-feira (18) para
enfrentar o Defensa y Justicia.

O jogo

A partida entre brasileiros
e chilenos começou com o Atlético Goianiense levando um
susto. Com apenas sete minutos
de jogo, Edson se atrapalhou
e furou uma cobrança de lateral. A bola acabou sobrando
para Manuel López, que finalizou e obrigou que Ronaldo
se esticasse todo para fazer

Atlético bate o Antofagasta e fica a uma
vitória das oitavas da Sul-Americana
uma defesa à queima-roupa e
evitasse que o placar fosse
aberto no Antônio Accioly.
A resposta rubro-negra veio
quatro minutos mais tarde. E
foi letal. Édson lançou um bolão para Hayner, que driblou
a marcação do Antofagasta,
chegou à linha de fundo e cruzou, na medida, para Jorginho,

que dominou no peito e chutou
de esquerda. Antes de chegar
ao gol, a bola ainda tocou na
mão do goleiro Ignácio González, que não conseguiu evitar
o tento rubro-negro.
Na marca de 16 minutos,
quase saiu o segundo. Em mais
uma jogada pelo lado direito,
Airton enfiou para Jorginho,

que invadiu a grande área e
tocou para Léo Pereira, que
chutou em cima da marcação
chilena. No rebote, o volante
Baralhas mandou para fora. O
camisa 11 voltou a aparecer
aos 20, quando Airton cruzou
para ele. No entanto, Léo Pereira viu o goleiro Ignácio González defender sua finalização.

FICHA
tÉcNica
t
Atlético-GO

1x0

Antofagasta

Data: 17 de maio de 2022. Horário: 21h30. Local: estádio antônio accioly, em Goiânia (GO). Gol: Jorginho (11’/1t) - acG. Árbitro: Gery vargas (BOl). Assistentes: ariel Guizada (BOl) e carlos tapia (BOl)
Atlético-GO: ronaldo; Hayner, Wanderson, Édson e arthur Henrique; Baralhas, edson Fernando (rickson) e Jorginho (leandro Barcia); airton
(Wellington rato), Diego churin (Brian montenegro) e léo pereira (Jean carlos).
Técnico: anderson Gomes

Antofagasta: ignacio González; paulo magalhães, leandro vega, cristián rojas (robles) e camilo rodríguez; Federico Bravo (ledezma), marco
collao (Gabriel torres), Diego Orellana e Jason
Flores (Uribe); manuel lópez e Hurtado (tello).
Técnico: Diego reveco

Aos 25, Jorginho teve mais
uma oportunidade para ampliar o marcador. O camisa
10 se livrou da marcação dos
visitantes e, da entrada da
área, arriscou o chute colocado. Com veneno, a finalização
passou perto do travessão de
Ignácio González. No finzinho
da primeira etapa, o argentino
Diego Churín perdeu uma
chance incrível para fazer o
2 a 0. Depois de jogada individual, Jorginho rolou para o
camisa 9, que, mesmo sozinho
e de frente para o gol, pegou
de canela e furou, não conseguindo mandar para o fundo
das redes do Antofagasta.
No segundo tempo, as equipes fizeram um duelo sem tantas oportunidades. O RubroNegro seguia em busca do seu
segundo tento, mas esbarrava
nas finalizações erradas de
seus homens da linha de frente.
O Antofagasta chegava à área
do Atlético, mas não levava
tanto perigo. E o resultado foi
mesmo o 1 a 0 da etapa inicial.
(Especial para O Hoje)
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As possibilidades de reversão desse fenômeno dependem do aumento da taxa de crescimento das vendas de veículos novos, o que não tem ocorrido nos últimos anos

Frota de veículos envelhece e
atinge média superior a 10 anos
Os automóveis antigos têm contribuído para a poluição do meio ambiente
Fotos: Pedro Pinheiro

Daniell Alves
Com o baixo crescimento da produção de veículos devido a fatores
impostos pela pandemia da Covid-19,
aumento do frete e inadimplência das
famílias brasileiras, a frota de veículos
brasileira envelheceu. A idade média
dos carros atingiu 10 anos e 3 meses
em 2021 e a de motocicletas aumentou
para 8 anos e 5 meses, aponta levantamento do Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos
Automotores (Sindipeças). Goiás responde por 3,40% da frota nacional.
A pesquisa mostra que a frota
brasileira prosseguiu em seu processo
de envelhecimento. Em quase uma
década (2013 a 2021), o envelhecimento da frota em circulação elevou-se em 1 ano e 10 meses. As possibilidades de reversão desse fenômeno dependem do aumento da taxa
de crescimento das vendas de veículos novos vis a vis a taxa de sucateamento da frota existente e/ou de
políticas públicas que exijam a retirada de circulação das unidades mais
antigas, ou seja, de um programa de
renovação de frota.
Segundo o diretor de Economia
do Sindipeças, George Rugitsky, a frota
brasileira tem envelhecido porque
não há uma renovação com carros
novos que compense a obsolescência
existente. Somado a isso, a pandemia
da Covid-19 resultou em um sucateamento ainda maior da frota nacional,
situação que, em dimensões diferentes,
também ocorre globalmente. “No caso
do Brasil, essa desorganização mundial
da cadeia de abastecimento vem alinhada ao que ocorre na economia local”, ressalta.
Desse modo, o diretor defende programas de inspeção veicular e de renovação da frota para uma modernização mais rápida. Caso isso não aconteça, as expectativas para este ano e
o próximo são de continuidade do
sucateamento. “Os veículos antigos,
em geral, estão poluindo bastante,
além de serem responsáveis por aumento de trânsito, acidentes e gastos
com saúde”, pontua.

Descompasso
logístico e restrições
produtivas para
fornecimento de
matéria-prima
contribuíram para o
envelhecimento

Mercado de veículos usados

O geógrafo especialista em mobilidade, Miguel Ângelo, do Mova-Se
Fórum de Mobilidade, aponta que a
comercialização de carros, comerciais
leves, caminhões e ônibus novos no
Brasil de janeiro a abril de 2022 recuou
22,8% no acumulado sobre o ano anterior, segundo a Federação Nacional
da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).
Já o mercado de veículos usados
continua sem apresentar nenhum tipo
de avanço relacionado às vendas.
“Com base nos dados divulgados pela
Fenabrave, em abril deste ano houve
a comercialização de 17,76% a menos
do que no mês de abril de 2021, e
13,7% a menos em relação ao mês de
março”, informa o especialista.
Uma revendedora de carros usados
da Capital, localizada no Setor Aeroporto, sofreu diretamente com a queda
nas vendas. No local, o lucro caiu em
cerca de 30%. De acordo com o gerente, que prefere não se identificar,
o preço dos veículos aumentaram de
forma absurda e os valores foram repassados aos clientes, que estão querendo economizar. “A pandemia também foi uma época bastante difícil.
As vendas neste ano também estão
bem paradas”, revela.

Motos

No sentido contrário dos automóveis e comerciais leves, a venda de
motos teve crescimento no primeiro
quadrimestre de 2022. “Estes cenários
demonstram que a solução mais viável
encontrada pela maioria da população
é a aquisição de motocicletas. Tal situação pode provocar uma maior degradação do trânsito com aumentos
de acidentes”, sugere o geógrafo.
Diante deste cenário, o melhor é
esperar e não comprar um carro. Isto
porque tanto os preços dos combustíveis quanto de compra estão muito
elevados, aponta Miguel. “Sendo assim,
as melhores soluções são buscar diminuir
a
dependência
do
automóvel/moto e aumentar os deslocamentos à pé e bicicleta ou utilizar
o transporte público que está à 3 anos
com tarifa congelada em 4,30”, finaliza.

Programa de reciclagem

As discussões feita pelo governo
federal, entidades setoriais e transportadores de carga para estruturar
um programa de reciclagem veicular
são avaliadas pelo Sindipeças como
uma excelente iniciativa para avançar na modernização e redução da
idade média dos veículos no país.
“Em resposta à crise econômica

provocada pela pandemia, várias
nações definiram programas de incentivo para a comercialização de
veículos elétricos e híbridos e a exclusão daqueles movidos a gasolina
e diesel”, afirma.
Apesar do avanço da imunização,
a extensão da pandemia em 2021
fez emergir desafios que não estavam contemplados nas melhores
análises. A recuperação em "V" no
segundo semestre de 2020 alimentou
expectativas de que o setor automotivo iria apresentar exuberante
recuperação no ano seguinte. O mercado projetava crescimento de 25%
para produção de automóveis em
2021, sendo que o ano fechou com
expansão de somente 11,6%.
“O descompasso logístico global
e as restrições produtivas para fornecimento de matérias-primas,
commodities e componentes, principalmente, semicondutores, conjuntamente com o encarecimento
dos fretes marítimos, somados a
aumento das restrições nas concessões de crédito, decorrente da
elevação da taxa Selic e aumento
da inadimplência das famílias, entre outros fatores, frustraram o potencial produtivo e de vendas de
automóveis no Brasil”, enumera o
relatório do Sindipeças.

Governo Federal anunciou programa de renovação
Para incentivar a retirada de circulação de caminhões que não atendam às mínimas condições técnicas
e operacionais, o Governo Federal
lançou, no último mês, o Programa
de Aumento da Produtividade da
Frota Rodoviária no País, o Renovar.
O objetivo é retirar de circulação
veículos que não atendam aos parâmetros mínimos de segurança,
emissão de poluentes e eficiência
energética estabelecidos pela regulamentação nacional e internacional.
Dados da Secretaria Nacional de
Trânsito (Senatran) indicam que há

mais de 3,5 milhões de caminhões
em circulação no Brasil e, desse total,
cerca de 26% possuem mais de 30
anos de fabricação. Baseado em redes
de cooperação entre os setores público e privado, o Renovar é voltado
a veículos de transporte rodoviário
de mercadorias, ônibus, micro-ônibus
e implementos rodoviários.
As iniciativas terão a adesão voluntária de pessoas que encaminham
para a desmontagem ou destruição
os veículos em fim de vida útil e financiadores que oferecem benefícios
e vantagens aos proprietários.

Cooperação

De acordo com o governo, a proposta prevê uma iniciativa de âmbito nacional em plataforma coordenada pela Agência Brasileira de
Desenvolvimento Industrial (ABDI),
além da possibilidade de realização
de chamadas para seleção de outras
iniciativas.
Antevê também a possibilidade
de instituição, pelo Poder Executivo,
de certificação, de caráter voluntário,
aos veículos automotores em circulação, seus fabricantes e operadores,
em razão de suas condições de se-

gurança e de controle de emissão
de poluentes.
“Todas as iniciativas do programa
serão voltadas à retirada progressiva
dos veículos em fim de vida útil e
terão como objetivo promover o sucateamento dos veículos antigos e
estimular a aquisição de substitutos
mais eficientes, econômicos e seguros, gerando impactos positivos na
frota circulante e contribuindo para
o aumento da produtividade, da
competitividade, da qualidade e da
eficiência da logística no país”, informa. (Especial para O Hoje)
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Erosão provocada pela chuva interditou parte da rodovia

Após dois meses e
meio, reforma da
rodovia GO-060
não foi entregue
Sabrina Vilela
As obras de recuperação de trecho da GO-060, no km 18,
sentido Trindade a Santa Bárbara tiveram início em março
com previsão de entrega em apenas 40 dias trabalhados,
mas não foram concluídas. O leito da rodovia foi danificado
pelas fortes chuvas que atingiram a região no dia 3 de
março quando a erosão avançou sobre a pista e comprometeu
a segurança da via, que precisou ser interditada.
No mesmo dia a Agência Goiana de Infraestrutura e
Transportes (Goinfra) deu início a estabilização do
leito da rodovia. Segundo a pasta, para solucionar a
erosão, seria feita a recomposição do aterro e prolongamento do bueiro duplo tubular de concreto e na sequência a recuperação da capa asfáltica.
As fortes chuvas fizeram com que uma parte da GO
060 desabasse e formasse uma cratera provocando interdição em parte da via por meio da Goinfra e militares do
Batalhão Rodoviário. Um dia após a abertura do buraco
a Goinfra informou que a previsão de reabertura parcial
da pista seria em 20 dias. Durante a etapa de recuperação
a rodovia funcionaria em sistema de mão dupla. A pasta
começou a fazer obras preventivas no trecho após o
transtorno. Também foram enviadas ao local equipes
para cuidar da sinalização e interdição do local.
A reportagem entrou em contato com a Goinfra que
informou por meio de nota que as obras estão em andamento. Na primeira etapa, a agência concluiu a construção do muro de arrimo com rochas, assegurando o
reforço do talude e a estabilização da rodovia. Durante
esse processo, as equipes técnicas constataram a necessidade de reconstruir totalmente o bueiro, estrutura
que, inicialmente, seria prolongada.
Agora,é executada a implantação do novo bueiro,
do tipo tunnel liner, que segundo a pasta “é uma técnica
não destrutiva, usada para evitar maiores transtornos
à população e solucionar de forma definitiva a vazão
de água no trecho”. O tráfego nesse ponto da GO-060,
que é uma rodovia duplicada, permanece em sistema
de mão dupla, na outra pista, com sinalização reforçada
e supervisão do Comando de Policiamento Rodoviário
(CPR), para garantir trafegabilidade ao trecho e segurança
aos motoristas. A previsão é concluir a obra de reconstrução do bueiro e recuperação da capa asfáltica ainda
dentro deste mês de maio. (Especial para O Hoje)

Obra do km 508 da
BR-153 é liberada
Na manhã desta terça-feira (17/5) a Triunfo Concebra
entregou o trecho da ponte sobre o Ribeirão Santo Antônio,
localizada na BR-153, km 508, sentido sul, em Aparecida de
Goiânia. O tráfego no local foi liberado para todos os
veículos que utilizam a rodovia. Toda a sinalização vertical
e horizontal neste segmento também foi refeita, o que
pode trazer mais segurança e fluidez do transito da região.
No inicio do ano as fortes chuvas provocaram erosão
no pavimento, comprometendo a estrutura e fundação
do bueiro e dos aterros laterais. Agora foi construída
uma ponte de concreto armado de 30 metros de comprimento, com lajes de aproximação estaqueadas, de 6
metros de comprimento cada lado, ficando a obra com
uma extensão total de 42 metros.
A Triunfo Concebra ressaltou que a liberação para
o trafego no trecho só aconteceu após inspeção conjunta
com representantes da Polícia Rodoviária Federal, da
ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres e
equipe técnica da empresa, para evitar futuros transtornos e garantir segurança dos motoristas e a fluidez
do trânsito. (Alexandre Paes, especial para O Hoje)

No começo do ano, as chuvas provocaram erosão no pavimento

| juridica@ohoje.com.br

TRF1 mantém sentença que
condenou ex-deputado federal
A 3ª Turma do Tribunal Regional Federal
da 1ª Região (TRF1) manteve a sentença da
4ª Vara Federal do Amapá que condenou um
ex-deputado federal e sua assessora pelo
delito previsto no art. 312 do Código Penal desvio de verba pública - considerando que
ficou comprovado o envolvimento dos dois
na destinação indevida do salário relativo
ao cargo de secretária do gabinete. O peculato
consistiu na nomeação fraudulenta da empregada doméstica do réu como secretária
para que fosse desviada a remuneração que
lhe seria devida pelo cargo. Ao analisar o
caso, o relator, juiz federal convocado Bruno
Hermes Leal, destacou que “não restava dúvidas de que o deputado e a assessora envolvida aproveitaram-se para se utilizar da nomeação da ‘servidora fantasma’ para desviar

os salários devidos ao cargo. “A tese de que o
objeto do desvio seria o ‘trabalho’ diverge do
quanto apontado pela denúncia, que especificou, à luz da tipicidade objetiva do art. 312
do Código Penal, que o objeto material do
desvio foram os valores tredestinados de seu
natural destino público”, afirmou o juiz. O
magistrado ainda sustentou que “no âmbito
do Superior Tribunal de Justiça, já se decidiu
que o crime de peculato, na modalidade desvio, consuma-se quando a bem público
móvel é dado destinação ou emprego diverso daquele para o qual ele foi entregue
ao agente, independentemente da concreta
obtenção do proveito próprio ou alheio,
sendo, inclusive, dispensável a indicação
dos beneficiários da vantagem ou dos destinatários do dinheiro desviado”, explicou.

Inconstitucionalidades
na CLT
O Pleno do TST declarou a inconstitucionalidade de dois dispositivos da CLT que
modificaram os critérios para a criação ou
a alteração de súmulas
e outros enunciados da
jurisprudência uniforme do Tribunal. Por
maioria, o colegiado
concluiu que as alte-

rações, introduzidas
pela Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017),
violam a prerrogativa
de os tribunais, no
exercício de sua autonomia administrativa,
elaborem seus próprios
regimentos internos e,
por conseguinte, os requisitos de padronização da jurisprudência.

Luta Antimanicomial
Parlamentares, representantes da sociedade civil defenderam o fim do isolamento de pessoas em
tratamento. Reunidos
em sessão na Câmara
dos Deputados para
celebrar o Dia Nacional da Luta Antimanicomial (18 de maio),
eles pediram apoio e
recursos para a Rede
de Atenção Psicossocial (Raps) do Sistema

Único de Saúde, o
SUS. O Dia Nacional
da Luta Antimanicomial é comemorado
há 35 anos. O marco
inicial, em 1987, foi
o chamado manifesto
de Bauru, que apontava as falhas do sistema de institucionalização dos pacientes
e propunha uma
nova abordagem no
tratamento das doenças mentais.

Tribunais
avançam em
integração
para agilidade
processual
O Superior Tribunal de Justiça (STJ)
aderiu recentemente a mais duas
operações do Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI). Agora, tanto
a devolução como a baixa de processos entre as duas Cortes (STJ e STF),
principalmente Recursos Extraordinários (REs) e Recursos Extraordinários
com Agravo (AREs), são realizadas
pelo novo modelo implantado.

Promulgada EC que eleva idade
máxima para nomeação de magistrados
O Congresso Nacional promulgou a
Emenda Constitucional 122, que eleva de
65 para 70 anos a idade máxima dos nomeados aos cargos de juízes e ministros
de tribunais regionais federais e de tribunais superiores. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), afirmou que essa emenda decorre do aumento da idade da aposentadoria compulsória, que passou de 70 para 75 anos.
O presidente do Supremo Tribunal Federal
(STF), ministro Luiz Fux, afirmou que a

mudança na Constituição valoriza a lucidez de servidores com 70 anos ainda empenhados em trabalhar. “Essa emenda
constitucional valoriza a carreira da magistratura, valoriza a higidez mental inequívoca dos homens de 70 anos e exalta
acima de tudo essa natural sabedoria
que a magistratura vai transmitindo ao
longo do tempo”, afirmou. A emenda
constitucional aumenta para 70 anos a
idade para indicação para o STF, do STJ,
dos TRFs, do TST, DO TCU, DO STM.

RÁPIDAS

t

2 Cartório vago - O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), desem-

bargador Carlos França, declarou a vacância do 6º Tabelionato de Notas e Oficialato de
Registro de Contratos Marítimos de Goiânia, face à aposentadoria do Tabelião Titular.

Com 6kg nas costas, gari
concilia trabalho e estudos
Há 16 anos, Klischima Eliza
Pereira dos Santos Rodrigues,
39, é uma das poucas mulheres que trabalham com roçadeira costal na Comurg (Companhia de Urbanização de
Goiânia). Pesando 6 kg, o equipamento motorizado transportado nas costas é usado
para podar grama. Se ja não
bastasse o trabalho árduo, a
conhecida como “Miss Gari”
ainda se desdobra em ser
mãe, esposa e universitária.

Ela deixa os filhos cedo
na escola (tarefa que reveza
com o marido) e segue para
sua base de trabalho, no Parque Atheneu, de onde sai
para manusear a costal. O
trabalho requer força e habilidade e, por muito tempo,
foi apontado como tipicamente masculino.
“Eu amo o que faço. Me
sinto orgulhosa de ser uma
das poucas mulheres que trabalham com costal e com-

pleta por conseguir conciliar
com o meu papel de mãe,
ajudar os meus filhos com
as tarefas da escola, levá-los
e buscá-los no colégio e ainda
estudar Pedagogia na faculdade. Tudo isso é muito gratificante”, afirma ela, que é
conhecida como “Miss Gari”
entre os colegas.
Klischima é uma das cerca
de mil servidoras da Comurg,
em um universo de 1,6 mil colaboradoras mulheres.
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Saúde descarta possibilidade
de falta de testes para dengue
Pedro Pinheiro

Cerca de 7 estados
e o Distrito Federal
relatam falta de
exames para
detecção da
doença
Ítallo Antkiewicz
e Sabrina Vilela
Apesar do aumento dos
casos de Dengue em Goiás,
não há riscos de faltar testes
para detecção da doença em
hospitais e postos de saúde
públicas, como ocorreu em
outros estados. O Brasil registrou mais de 654,8 mil casos notificados da doença. Já
o Estado apontou 73.652 casos
da doença. Entre os municípios que mais tiveram casos
estão Goiânia, que apresenta
maior incidência, com 37.913
ocorrências, seguido por Aparecida de Goiânia com 10.885,
Anápolis com 6.116, e Rio
Verde com 5.680.
A Secretaria de Estado da
Saúde de Goiás (SES-GO) informou que o Laboratório de
Saúde Pública Dr. Giovanni
Cysneiros (Lacen-GO) dispõe
de 225 testes PCR fornecidos
pelo Ministério da Saúde (MS),
que estão sendo utilizados nesta semana, além de outros adquiridos pelo Estado. Está prevista ainda a chegada de nova
remessa de testes moleculares
também esta semana.
Ao mesmo tempo, o LacenGO tem em aberto compra de
insumos próprios, até mesmo
para tipificar a dengue (DENV1,
DENV2, DENV3 e DENV4). De
acordo com a SES-GO, os kits
de testes moleculares têm sido
enviados pelo Ministério da
Saúde com periodicidade mensal ou semanal (em casos de
pedidos urgentes).
“Esse fornecimento é vinculado às solicitações da unidade. Em maio, o Lacen-GO
recebeu importante quantitativo de testes sorológicos para
dengue e, atualmente, tem em
estoque mais de 6 mil testes.
Dessa forma, não há risco de
falta em curto prazo, para sorologia. A demanda de amos-

O teste rápido para
dengue auxilia no
rastreamento, em
caso de suspeita
da doença, para
pessoas com
sintomas sugestivos
ou sob risco

tras está se estabilizando e
dando sinais de diminuição,
o que indica que os estoques
de sorologia para dengue no
Lacen podem durar até julho”,
pontua a pasta.

Rede particular

No pronto-atendimento
do plano de saúde privado
Unimed Goiás, a procura diária por testagem para a doença cresceu sete vezes em relação ao mesmo período do
ano passado.
Em nota, a rede afirmou
que o abastecimento dos insumos laboratoriais específicos para o teste NS1 é constante e generalizado em função da alta demanda dos ca-

sos de Dengue na região nos
últimos dias e que não houve
atraso na entrega dos fornecedores deste insumo para
todos os laboratórios.
“Os pacientes com sintomas
de Dengue estão sendo submetidos aos testes capazes de
confirmar o diagnóstico e de
orientar os tratamentos, tais
como hemograma e testes de
anticorpos, que seriam suficientes para orientar a conduta
clínica, sendo o exame NS1 de
natureza apenas complementar (confirmação diagnóstica)”,
afirma trecho da nota.

Importância do teste

O teste rápido para Dengue
auxilia no rastreamento, em
caso de suspeita da doença, para
pessoas com sintomas sugestivos
ou sob risco. É um exame de
detecção qualitativa e simultânea de anticorpos IgG, IgM e/ou
do antígeno do vírus da Dengue
NS1 dos quatro sorotipos.
O infectologista Robert Fabian Crespo Rosas, e professor
de Medicina, explica que o
teste é fundamental para diferenciar doenças que têm
sintomas semelhantes à dengue. “O teste está facilitando
a conduta médica nos casos

duvidosos. Principalmente
quando o resultado é positivo,
pois permite iniciar o tratamento com segurança. Após
o diagnóstico, o tratamento
deve ser logo iniciado, mas o
ideal mesmo é evitar ao máximo a doença por meio de
prevenção (uso de repelentes,
evitar acúmulo de água parada, colocar areia em vasos
de plantas e tela nas janelas,
etc).”, afirma.
Segundo o infectologista, os
testes sorológicos ou de pesquisa de antígenos do vírus
da Dengue não permitem detectar novas variantes. “Para
realizar a detecção de variantes
ou sorotipos da Dengue são
utilizados os testes de biologia
molecular (PCR)”, pontua.
Rosa ressalta que a Dengue
se manifesta por tipos e intensidades diferentes, então, ao
contraí-la, a pessoa pode lidar
tanto com a sua forma mais
branda quanto com a mais perigosa. “Um dos problemas da
doença é que a fase leve pode
evoluir para a mais complicada, caso não seja tratada o
quanto antes. Por isso, uma
simples suspeita já deve ser o
suficiente para que o paciente
procure um médico”, explica.

“Todo paciente com suspeita de dengue, precisa ser
avaliado por um médico via
exame físico. Neste exame,
será possível determinar a
gravidade do caso do paciente
(isto é, se este apresenta sinais
de alarme ou choque). Por
meio dessa avaliação, ele terá
uma classificação de risco de
‘A’ a ‘D’, baseada em seus sinais
e sintomas, considerando A o
menor risco e D o maior risco”,
afirma o infectologista.
Ele explica ainda que os
testes sorológicos têm como
objetivo identificar anticorpos
no sangue dos indivíduos
doentes. “Para tal efeito são
realizados estudos in vitro
com cultura de células infectadas pelos diferentes subtipos do vírus da Dengue (den1; den-2; den-3; den-4). O próximo passo é expor essa cultura celular com o soro de
pacientes suspeitos de Dengue”, detalha o especialista.
Segundo ele, se o soro
desses pacientes conter anticorpos contra a dengue,
esses anticorpos se ligam às
partículas virais presentes.
Sendo assim, resultado positivo para infecção pelo vírus da Dengue.

Goiás ultrapassou número de casos do ano passado
A quantidade de mortes
por Dengue em Goiás neste
ano já supera o quantitativo
total registrado ao longo de
2021. Após pouco mais de cinco meses de 2022, o Estado
notificou 36 óbitos pela doença, enquanto foram confirmados 33 em todo o ano passado. Há ainda 127 mortes
suspeitas de ter alguma relação com a dengue, todas registradas entre janeiro e maio,
segundo os dados da Secretaria de Estado da Saúde de
Goiás (SES-GO).
De acordo com os números
contabilizados pela pasta, a
quantidade de casos de dengue triplicou se compararmos
as semanas 1 e 18 do último
ano e do ano atual. Em 2021,
no respectivo período, foram
notificadas 36.462 infecções,
enquanto neste ano, já são
mais de 145 mil infectados
pela doença no Estado. Mais
de 110 municípios goianos
possuem grau de risco considerado alto, de acordo com o
Mapa de Incidência da dengue
disponibilizado pela SES-GO.

A quantidade de casos de dengue triplicou se comparado às primeiras 18 semanas deste ano e do ano passado
De acordo com a superintendente em Vigilância de Saúde, Flúvia Amorim, até maio
deste ano foram no total 36
mortes confirmadas. “O número de óbitos é bem maior
que o do ano passado. Estamos
nesse exato momento com 36
óbitos confirmados no 127 em
investigação. No ano passado

inteiro nós tivemos 33 óbitos
confirmados”, afirma.
O último boletim da dengue
da SES-GO mostra os dados
obtidos entre 2 de janeiro e 7
de maio deste ano. O levantamento indica que Goiás teve
aumento de 300,09% de casos
confirmados e notificados em
comparação com o mesmo pe-

ríodo do ano passado.
Neste período em Goiás,
foram 73.645 confirmados e
145.879 notificados, conforme
o boletim. Veja abaixo as cidades com mais casos notificados de dengue, conforme
boletim da SES.
A superintendente informou que em maio do ano pas-

sado a secretaria emitiu um
alerta para as cidades goianas
sobre uma possível epidemia.
“Emitimos um alerta para todos os gestores municipais
para que eles se atentassem a
uma possível ocorrência de
epidemia e de surtos de dengue
e chikungunya e, infelizmente,
estamos vendo que isso se concretizou em 2022”, afirma.
Conforme boletim epidemiológico do Ministério da
Saúde (MS), Goiás tem cerca
de cinco vezes mais casos de
dengue por 100 mil habitantes
que a média nacional. A informação é do boletim divulgado no dia 6 de maio deste
ano, com dados levantados até
a semana 17 de junho de 2022.
Segundo o levantamento, a
cada 100 mil moradores de
Goiás, 1.556,7 mil têm ou tiveram dengue este ano, segundo
O órgão indica que essa incidência é de cerca de cinco vezes maior do que a média em
todo o Brasil, que é de 307
diagnósticos para cada grupo
do mesmo número de pessoas.
(Especial para O Hoje)
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Coreia do Norte
mobiliza Exército
em meio à onda
de covid-19
Mykola Kulichenko afirma que sobreviveu à violência de tropas russas na região de Chernihiv, na Ucrânia

Ucraniano aﬁrma
ter sido baleado e
enterrado vivo por
soldados russos
Mykola Kulichenko conseguiu fugir da cova onde foi
enterrado vivo juntamente com seus irmãos, mortos
por tropas russas, de acordo com seu relato
Mykola Kulichenko tem dificuldade para contar uma história, a qual ele não deveria
estar vivo para relatar. Mas este
homem ucraniano acredita que
lhe permitiram enganar a morte
para que pudesse falar por todos
que não podem.
No acostamento de uma estrada remota ao norte da região
de Chernihiv, na Ucrânia, Mykola mostra o túmulo não identificado no qual ele e seus dois
irmãos foram enterrados três
semanas após o início da guerra,
em território tomado pelas forças russas. Os três foram baleados, e ele foi o único a sobreviver. “É como ter ressuscitado”,
disse Mykola, de 33 anos.
Até 18 de março, a vida da
família Kulichenko havia mudado pouco, apesar dos russos
terem ocupado seu vilarejo de
Dovzhyk desde o início da guerra. Então, quando uma coluna
russa foi bombardeada, soldados
russos se espalharam procurando pelos responsáveis. Eles che-

garam à casa feita com tábuas
de madeira em que Mykola vivia
com seus dois irmãos, Yevhen e
Dmytro, e sua irmã, Iryna – que
ainda não se perdoou por não
estar em casa naquele dia.
Três soldados ordenaram aos
irmãos que se ajoelhassem no
jardim, enquanto inspecionavam a casa procurando por qualquer coisa que os ligasse ao comboio bombardeado. De acordo
com Mykola, uma vez que encontraram as medalhas militares
de seu avô e uma mochila militar
de Yevhen, que havia sido paraquedista, os soldados se convenceram de que eles tinham algo
a esconder.
Mykola, Yevhen e Dmytro
foram levados a um porão, onde
foram interrogados por três dias,
ele disse. Mykola esperava que
os russos os libertassem, mas
no quarto dia, ele disse, seu humor mudou. “Eles bateram em
todo o meu corpo usando um
cajado de metal, e colocaram o
cano da arma na minha boca”,

ele disse.
Juntamente com seus irmãos,
Mykola foi torturado até que
perdesse a consciência. Ele disse
que estavam vendados, com
suas mãos e pernas amarrados
por fita adesiva, e foram levados
em um veículo do exército por
cinco soldados russos até um
terreno deserto. Eles foram forçados a se ajoelhar, vendados,
enquanto uma cova era cavada,
relatou Mykola.
Primeiro, ele disse, ouviu
um tiro atrás dele, e Dmytro,
de 36 anos, o mais velho entre
eles, tombou. Em seguida, ele
sentiu Yevhen, o mais novo, cair
ao seu lado.
“Eu estava pensando que seria o próximo”, afirmou. Mas a
bala entrou na bochecha de Mykola e saiu perto de sua orelha
direita. Ele sabia que sua única
chance de sobreviver era fingir
que estava morto.
“Era difícil para respirar, já
que Dima (Dmytro) estava em
cima de mim.”

MARIUPOL

Ucrânia diz que combate
na usina siderúrgica acabou
Forças da Ucrânia afirmaram ontem (17) ter encerrado
uma operação de combate visando defender uma usina
siderúrgica localizada na estratégica cidade portuária de
Mariupol. Tropas da Rússia
exortaram repetidamente as
forças da Ucrânia para que
se rendessem e deixassem o
sitiado complexo de Azovstal,
em meio à intensificação dos
combates pelo controle do
leste ucraniano. Contudo, as
forças da Ucrânia continuaram defendendo seu último
reduto na cidade.
O Estado-Maior das Forças
Armadas da Ucrânia emitiu
uma declaração. O documento
diz: “a guarnição de Mariupol
cumpriu sua missão de combate”. A afirmação se referia
às tropas posicionadas na usina
siderúrgica. Disse ainda que o
comando supremo havia or-

Há feridos graves entre os soldados ucranianos, disse presidente
denado que as unidades salvassem a vida dos soldados.

Feridos graves

Segundo o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy,
teve início uma operação para
salvar os defensores. “Há feridos graves entre os soldados.
A Ucrânia precisa de heróis
ucranianos vivos”, declarou.
Já a vice-ministra da Defesa
Anna Malyar declarou que 53
soldados gravemente feridos

foram levados da usina siderúrgica até um hospital situado
em uma cidade controlada pelos russos na região de Donetsk.
Ela disse que outros 211 soldados foram evacuados até
uma cidade diferente, também
sob controle dos russos, através
de um corredor humanitário.
Malyar acrescentou que
os evacuados podem fazer
parte de um futuro acordo
de troca de prisioneiros com
a Rússia. (ABr)

A Coreia do Norte mobilizou seus militares
para distribuir medicamentos contra a covid-19
e enviou mais de 10 mil
profissionais de saúde
para ajudar a rastrear pacientes em potencial enquanto luta contra uma
onda de coronavírus, disse a mídia estatal KCNA
nesta terça-feira (17).
O país isolado está
enfrentando seu primeiro surto reconhecido de
covid-19, confirmado na
semana passada, alimentando preocupações com uma grande
crise devido à falta de
vacinas e infraestrutura
médica adequada.
A sede de prevenção
de epidemias registrou
mais 269.510 pessoas com
febre, elevando o total
para 1,48 milhão, enquanto o número de mortos aumentou de seis para
56 na noite de segundafeira (16), disse a KCNA,

sem especificar quantas
pessoas testaram positivo
para a covid-19.
O país não iniciou as
vacinações em massa e
tem capacidade de teste
limitada, levantando
apreensão de que pode
ser difícil avaliar o quanto a doença está se espalhando e verificar o número de casos confirmados e mortes.
"Os números não são
confiáveis, mas o grande
número de pessoas com
febre é preocupante", disse Lee Jae-gap, professor
de doenças infecciosas
da Escola de Medicina
da Universidade Hallym,
da Coreia do Sul.
Segundo ele, a contagem de mortes deve aumentar com o tempo,
mas Pyongyang pode ficar tentada a manter baixos os números que divulga publicamente para
evitar uma crise política.
(ABr)

Mais de 10 mil profissionais ajudam a rastrear pacientes

NOVO DIREITO

Espanha quer instituir
licença menstrual
remunerada
O governo da Espanha
aprovou nesta terça-feira
(17/05) um projeto de lei
que prevê uma série de
direitos reprodutivos e sexuais, incluindo a flexibilização do acesso ao aborto no país e uma licença
médica remunerada a
quem sofre dores durante
a menstruação.
Se a lei for aprovada
pelo Parlamento, a Espanha se tornará o primeiro país da Europa e
um dos poucos do mundo – como Japão, Indonésia e Zâmbia – a inserir tal licença menstrual.
Mulheres e outras
pessoas que menstruam
terão o direito de ficar
em casa enquanto as dores durarem, mas um
atestado médico será necessário para obter a licença. Segundo o gover-

no, os custos estimados
em 23,8 milhões de euros
por ano serão financiados pelo Estado.
"Somos o primeiro país
da Europa a regular pela
primeira vez uma licença
temporária paga integralmente pelo Estado para
menstruações dolorosas e
incapacitantes", afirmou a
ministra espanhola da
Igualdade, Irene Montero,
em coletiva de imprensa.
"Estamos fazendo uma
lei que garantirá que as
mulheres possam viver melhor", continuou a ministra.
"A menstruação deixará de
ser um tabu. [...] É o fim de
ir ao trabalho com dor, de
'se entupir' de remédios
para ir trabalhar."
"Estamos avançando no
feminismo", comemorou o
chefe de governo espanhol,
Pedro Sánchez, no Twitter.

ITAKAIU AGROPASTORIL S.A.
CNPJ/MF nº 02.395.432/0001-74
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA
VIRTUAL GERAL ORDINÁRIA
A Diretoria convoca os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Virtual Geral Ordinária e
Extraordinária, a ser realizada no dia 23 de maio de 2022, às 15h 00 min, mediante Vídeo Conferência,
na plataforma Google Meet, (LINK:https://meet.google.com/zkm-ohxr-eix?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 - Alteração do tipo societário de
sociedade anonima para sociedade limitada.Os Acionistas 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 acionista
por procurador, o qual deverá ser acionista da sociedade, diretor 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 Companhia ou encaminhados ao e-mail: juridico.
go@jorlan.com, com antecedência mínima de 30 minutos da realização da AGO. Será considerado
ausente o Acionista 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, 11 de
maio de 2022. Por: Orlando Carlos da Silva Júnior (Diretor Presidente) e Luís Fernando Machado e
Silva (Diretor Comercial).
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VidAs de lutA:

Amanda Souto e Beth
Fernandes no ‘Papo Xadrez’
Das vivências pessoais às profissionais, as ativistas colocam a transexualidade em pauta
Guilherme de Andrade
Na véspera do dia internacional
da luta contra a homofobia, transfobia
e bifobia, o ‘Papo Xadrez’ recebe as
ativistas pela causa trans Amanda
Souto e Beth Fernandes. Ambas compartilham suas vivências com a transexualidade e como isso afetou o desenvolvimento de suas vidas pessoais
e de suas carreiras enquanto advogada
e psicóloga, respectivamente. O episódio completo está disponível na íntegra pelo canal Youtube Papo Xadrez.
Beth Fernandes compartilhou no
podcast um pouco de sua trajetória
enquanto mulher trans: das opressões estruturais, dos desafios e dores
que vieram da pandemia da AIDS
nas décadas de 1980/90, até sua atuação como ativista nos dias de hoje.
Enquanto psicóloga, ela percebe que
os tempos mudaram: Beth atende
pais de jovens LGBT que buscam
entender a situação dos filhos. “Eu
to vendo os pais chegarem no meu
consultório e falarem ‘você vai ter
que me ajudar, porque eu não to
entendendo nada''', resume Beth.
As discussões se seguiram com
Amanda que trouxe, além de suas vivências pessoais, uma perspectiva jurídica das opressões e violências ligadas à gênero e sexualidade. A advogada conta que as violências que uma
pessoa trans pode sofrer são inúmeras,
apesar de já existir legislação específica
que trata do assunto: dos problemas
com registros, passando por dificuldade de acesso a determinados espaços, até a perda da tutela de adoção.
Falando de sua história pessoal e daquilo que vê em seu trabalho ela ironiza “Só não passei fome porque eu
comi o pão que o diabo amassou”.
O apresentador Felipe pergunta:
“O que a gente precisava mudar para
que a realidade de muitas pessoas
fosse transformada hoje?”. Amanda,
sem hesitar, responde dizendo que
“eu sou muito adepta de que a gente

da sigla LGBTQIA+ com essas grandes autoridades no assunto é uma
honra sem tamanho”.

Nos últimos episódios

Beth Fernandes traz uma perspectiva da
psicologia sobre o ativismo que realiza
só vai mudar pela educação”. A advogada afirma que os mecanismos legais
que existem hoje contra a LGBT’fobia
servem também como forma de educar, mas que existe a necessidade de
um complemento. “A gente precisa
dar algum tipo de adequação para
que essas pessoas [que desrespeitam
alguma lei protetiva] elas consigam
refletir sobre o que elas fizeram”.
Com décadas de experiência no
acolhimento de vítimas de trans e
homofobia, Beth questiona a eficiência das políticas públicas em vigência. A ativista política indaga:
“Como nós vamos fazer a empregabilidade dessa pessoa se ela não tem
um processo educacional, não tem
lugar pra morar e está com fome?”.
A psicóloga reafirma a importância
das políticas públicas e, como Amanda, diz que elas devem ir além.

Na voz dos apresentadores

"É impossível não ouvir as duas e

ficar distante da necessidade de construir uma sociedade mais consciente
e indignada com as violências pelas
quais a pessoa trans passa desde o
nascimento. Nós aprendemos ali naquele bate-papo muita coisa que eu
não sabia sobre História, Direito, Psicologia, Políticas Públicas…”, afirma.
O apresentador reforça a importância
da conscientização diante da data do
17 de Maio e destaca a relevância do
encontro de segunda-feira. “Aquilo
ali foi uma aula!”, concluiu Yago.
Felipe Cardoso, também apresentador do podcast, complementa dizendo que “sempre me senti um
pouco despreparado para falar com
propriedade quando o assunto eram
as múltiplas identidades de gênero
e sexualidades, pelo menos até esse
encontro”. O apresentador valoriza
a expressão dessas múltiplas identidades que se tornam mais comuns,
e finaliza dizendo: “aprender mais
sobre as várias identidades dentro

Com Beth Fernandes e Amanda
Souto, o ‘Papo Xadrez’ alcança seu
décimo terceiro episódio. No encontro da última segunda-feira (16), as
ativistas pela causa trans explicaram
como suas trajetórias pessoais se
entrelaçaram e se desenvolveram
junto às suas trajetórias profissionais. Agora, com suas carreiras já
consolidadas nas respectivas áreas,
as duas compartilham detalhes da
vida enquanto advogada e psicóloga
junto à militância.
Na última segunda-feira (09), os
apresentadores Felipe e Yago receberam o cantor gospel e preparador vocal Adhemar Rocha. No papo, que
quase ultrapassou a marca das três
horas, Adhemar fala de sua vida pessoal e do caminho que trilhou para
alcançar a posição que ocupa hoje,
mas o preparador das estrelas foi
além. Emocionado, Adhemar conta
da saudade e de sua relação com o
cantor Gabriel Diniz, e fala também,
em primeira mão, das dificuldades
que enfrentou durante a pandemia
que o fizeram chegar a tentar suícidio.
Em seu décimo primeiro episódio,
o podcast trouxe à mesa as histórias
do rapper Donato no Relato e do produtor cultural Chriss Paiva. Nesse
encontro, conhecemos mais sobre as
inspirações e influências na música
de Donato, que vêm de sua infância
de origem humilde. Foi mostrada
também a movimentação dos bastidores: como se unem as experiências
do artista com as do produtor, resultando na música que conhecemos.
Uma nova transmissão acontece
ao vivo todas segundas-feiras, às 19
horas. Você pode acessar todos os
bate-papos que já aconteceram através do canal Youtube Papo Xadrez.
(Especial para O Hoje)
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Lenda da mitologia grega
inspira romance em Gramado
Suspense psicológico da escritora paranaense
Marisol F. expõe as faces da fragilidade humana
e o desejo intrínseco de alcançar a felicidade
As gêmeas Tasha e Tracie diretamente das favelas
paulistanas para o hall premium do rap nacional

Dos palcos
para o mundo
O festival online Palco Ultra 2022
apresenta nesta quarta-feira (18)
nomes em ascensão na cena
musical nacional
Lanna Oliveira
Resquícios positivos da
passagem desastrosa da
pandemia, os eventos virtuais possibilitaram a interação universal da arte.
Prova disso é o festival Palco Ultra, que foi pensado
para fomentar conexões,
sejam elas entre os artistas
que compõem o line-up ou
entre os diversos públicos
que atravessam o País. Ele
termina hoje (18), em seu
segundo dia, com transmissão virtual por meio do canal de YouTube da produtora UN Music, às 19h. Em
sua sétima edição, o encontro confirma o papel que a
música tem desempenhado
nesse processo de redescoberta da vida social.
Unindo grandes nomes
da música, aqueles que estão em constante ascensão
na cena musical e também
aqueles que estão começando, o festival mineiro
conta com as apresentações
de FBC & Vhoor, Tasha e
Tracie, Fenda, Kdu dos Anjos, Lirios, Jean Tassy e
Ruby nesta quarta-feira
(18). Integrou também a
programação do primeiro
dia performances como a
da banda Tuyo e Luedji
Luna, Carla Sceno e BNegão, Clarissa, Clara x Sofia,
Nobat, Pretinho da Serrinha
e Curumin se apresentam
no primeiro dia de evento.
Nomes como Pretinho
da Serrinha, BNegão e Tuyo
já possuem visibilidade nacional, e a banda, inclusive,
tem também conquistado
espaços internacionais. O
trio Tuyo lançou recentemente o 'Fragmentos 2', projeto este que mostra novas
versões para as faixas do
seu último disco 'Chegamos
Sozinhos em Casa', indicado
ao Grammy de 2021. Com

esse disco, eles trazem na
bagagem elogios do jornal
The New York Times, que
apontou a apresentação da
banda como um dos destaques da edição deste ano
do festival estadunidense
SXSW, em versão online.
BNegão por sua vez, MC
da lendária banda Planet
Hemp ao lado de Marcelo
D2, momento atual, finaliza o álbum ‘Metamorfoses, Riddims e Afins’, seu
primeiro realmente solo,
que será lançado ainda
neste semestre. O disco
traz versões fumegantes
de sons do rapper e de influências do próprio como
Moleque de Rua, Jovelina
Pérola Negra e Ratos de
Porão. No seu trabalho,
BNegão faz homenagens
aos mestres da música preta mundial, como Nelson
Cavaquinho, Jorge Ben e
Dorival Caymmi.
As outras atrações também têm alçado voos grandiosos, a dupla de rappers
Tasha e Tracie por exemplo,
fazem parte de um gênero
que tinha poucas mulheres
como protagonistas, mas
elas têm mostrado que vieram para ficar. Assim, os
artistas de vários lugares,
vertentes e personalidades
compartilham sua arte com
pessoas de todos os lugares
por meio das telas. Idealizado em um período em
que não havia perspectiva
para a retomada de eventos
presenciais, o Palco Ultra
2022 surge com o intuito
de propor esses encontros.
(Especial para O Hoje)
Serviço:
Palco Ultra 2022
Quando: Quarta-feira (18)
Onde: youtube.com/UNMUSICgroup
Horário: 19h
Informações: @palcoultra

Assim como Ícaro, lenda
da mitologia grega que teve
as asas de cera derretidas
pelo sol, os personagens do
livro da escritora Marisol
F. esquecem das próprias
fragilidades ao desejar a
felicidade. ‘Ícaro’ é ambientada em Gramado, na serra
gaúcha, e protagonizada
por Deborah, uma bela jovem realizada profissionalmente, casada com Afonso,
um bioquímico de sucesso,
e mãe de um menino de
quatro anos.
Tudo parece perfeito na
vida da protagonista, mas,
de um momento para outro,
pesadelos e comportamentos
estranhos a arrastam para
uma teia de desespero e confusão mental. Mergulhada
em dor e vendo o próprio
mundo ruir, Deborah começa a dar pistas sobre um passado que ela pouco conhecia.
Com a ajuda da hipnoterapia,
detalhes sobre a morte de
Danilo, ex namorado da personagem e amigo de Afonso,
começam a vir à tona.
O sequestro do filho de
Deborah acelera o ritmo da
leitura e provoca uma pulga
atrás da orelha do leitor sobre os outros personagens
envolvidos: todos parecem
suspeitos. Inclusive a protagonista é questionada sobre
a capacidade de cuidar do
menino: teria ela sido negligente durante o passeio?
“A polícia insistia mais
com as perguntas, queriam
que Deborah repetisse inúmeras vezes os passos dela
e do filho, naquela manhã
fatídica. Ela respondia sempre a mesma coisa, mas não
parecia satisfazê-los. Então,
as pessoas passaram a olhar
para ela de forma diferente.

Estaria ela dizendo toda a
verdade? Os convidados da
festa de aniversário desastrosa passaram a falar e duvidar. Afonso reagiu indignado a essas acusações, defendendo a mãe de seu filho,
mas os comentários não cessaram.” (Ícaro, p.40)
‘Ícaro’ conduz o leitor aos
esconderijos sombrios da
mente humana até desembocar em um final igualmente nebuloso. Além da obra,
Marisol também é autora de
‘Dança Comigo?’ e ‘O CANTO
DO CISNE’, inspirado na lenda do cisne branco.

A autora

Marisol F. é de Curitiba

e estudou Ciências Biológicas na PUC-PR.Começou a
carreira artística na Dança
e deu início a carreira literária com o lançamento de
Ícaro, um suspense psicológico. Também é autora de
Dança Comigo? e O Canto
do Cisne, obras em que explora o universo da perícia
criminal. Em 2020 foi premiada na categoria romance, com o texto Encontro
das Águas, pela Secretaria
de Cultura do Paraná, e na
categoria crônica, pela Fundação Cultural de Curitiba.
A autora é patrocinada pela
Sanepar, companhia de
abastecimento de água do
estado do Paraná.

Marisol também é autora de ‘Dança Comigo?’ e ‘O CANTO DO CISNE’, inspirado na lenda do cisne branco

RESUMO De NOvelas
t
O clone
Jade e khadija vendem artesanato na rua. ali anuncia
que vai se casar de novo. Os
homens de said vasculham a
medina e correm atrás de Jade
e da menina. ambas se escondem. aurélio avisa que já
levantou todos os bens de alicinha e que ela terá de dividir
tudo com ele, já que são casados em regime de comunhão de bens. mel pede aos
pais que a internem. maysa
se muda para uma nova casa.
edna procura a imprensa com
a ideia de denunciar albieri.
rogê demite alicinha. ali avisa
que vai se casar com Zoraide.

Quanto Mais Vida, Melhor
paula pensa em contar a
verdade para Flávia. Juca exige
que Odete devolva todos os
itens que pegou de paula. Neném tem uma ideia para voltar
a jogar no Flamengo. Guilherme esconde sua preocupação
de Flávia e conversa com um
neurologista. paula e carmem
pensam no que irão fazer para
vencer aposta. Um vídeo de
Neném jogando bola com
crianças no Flamengo se torna
um sucesso na internet. paula
vai atrás de Neném. rose procura Guilherme. Juca tenta
falar com Flávia sobre eliete.
rose flagra paula com Neném.

Amanhã é para sempre
Gonçalo fica chocado com
a notícia e diz para camilo
que escolheu o pior momento
para anunciar seu compromisso, pois ficou claro que ele
não se importa com o que
está acontecendo com sua
irmã. aníbal conta ao pai que,
embora pareça impossível, camilo está se sacrificando pelos
elizalde e que se não aceitar
se casar com lovely eles perderão a parceira com a power
milk e o apoio de Franco santoro para resgatar liliana. Bárbara crítica camilo por ter se
envolvido com pessoas ligadas
a Franco santoro.

Mar de Amor
estrela se oferece para ficar
no lugar de maria do mar. assim leon poderá devolver a
criança. como ele prontamente se nega, estrela lhe oferece
todo o seu dinheiro em troca
da pequena. coral recebe a
visita do comandante de polícia, que a pergunta onde
está inês. coral o informa que
ela disse que iria viver em los
angeles, onde se casaria posteriormente. victor manuel
não abandona a ideia de escapar da penitenciaria. luciana vai até a cadeia exigir a
victor manuel que convoque
uma coletiva de imprensa.

Pantanal
madeleine acusa Gustavo
de tê-la traído. irma não acredita quando madeleine diz à
irmã que vai reconquistar José
leôncio. levi confronta muda.
Filó flagra levi com muda e
manda a moça se decidir entre
o peão e tibério. madeleine
e irma discutem. Juma pede
a Jove que não fale mais em
ir embora. José lucas está disposto a encontrar seu caminhão e fazer justiça. muda
deixa claro para tibério que
não gosta do peão da forma
como ele gostaria. muda beija
levi e revela ao peão o seu
objetivo de vingança.
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AGENDA cUltUral
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Game gratuito
a semana de acesso gratuito ao game call of Duty:
vanguard começa às 14h
de Brasília do desta quarta-feira (18) e vai até o mesmo horário do dia 24 de
maio. É possível aproveitar
toda a experiência multijogador de vanguard, com
todos seus mapas e modos,
incluindo o novo mapa mayhem, lançado nesta temporada três. Os jogadores
participando do acesso gratuito também podem competir em clássicos do jogo.
aqui a meta é uma só: conquistar todas as bases.
Quando: Quarta-feira (18).
Onde: callofduty.com. Horário: 14h.
Moda e
empreendedorismo
O Grupo mega moda, formado pelos shoppings atacadistas mega moda shopping, mega moda park e mini
moda, promove nesta quarta-feira (18), às 17h, a 5º edição da mega Jornada do empreendedorismo. com o
tema ‘como desenvolver
uma coleção de sucesso’, a
consultora de marketing e
estilo, thay sanqueta, fala
de suas experiências desde
a inspiração até a campanha
de uma coleção. O evento é

gratuito e é realizado na praça de eventos do mega moda
park. Quando: Quarta-feira
(18). Onde: av. independência, Nº 3302, setor central –
Goiânia. Horário: 17h.
DVD em Goiânia
Goiânia tem um rolo marcado para hoje (18) com os
responsáveis por sucessos
sertanejos. Guilherme & Benuto apresentam o terceiro
DvD da carreira ‘Deu rolo
em Goiânia’ no laguna Gastrobar com ao lado de turma
do pagode, Xand avião,

Arte como resolução
Depois de passar por 22
países, o poeta, compositor,
cineasta e diretor de teatro,
ivan antônio chega à Goiânia para ministrar palestra
na vila cultural cora coralina, unidade da secretaria
de estado de cultura (secult). O evento é nesta quarta-feira (18), às 9h, e é direcionado a pessoas em situação de rua, artistas, professores, estudantes e líderes comunitários, a convite
da coordenação do teatro
da solidão solidária. a palestra se baseia em um método de mediação, resolução
de conflitos e inclusão social
através da arte. Quando:
Quarta-feira (18). Onde: rua
3, s/N, setor central – Goiânia. Horário: 9h.

Graﬁteiros pintam
painéis sobre liberdade
A Praça dos Três Poderes,
em Brasília, foi ocupada por
grafiteiros de todo o País, que
ao longo desta terça-feira (17)
produziram 11 painéis inspirados em diferentes facetas
do tema liberdade. A ação
faz parte das comemorações
dos 200 anos da Independência do Brasil e integra o Projeto Liberdades, uma parceria
entre o Supremo Tribunal
Federal (STF) e o Instituto
Justiça e Cidadania (IJC).
As artes produzidas nesta
terça-feira (17) devem ilustrar
uma cartilha voltada ao público jovem com explicações
dos ministros do STF sobre
diferentes tipos de liberdades civis: do trabalhador,
sindical e associativa; de ir
e vir, de reunião, de imprensa, de expressão, sexual, de
voto, eleitora, empresarial,

Praça dos Três Poderes é o ponto mais procurado por turistas
que vão à Brasília, lugar que abriga muitas cerimônias públicas
religiosa e econômica.
Cada ministro produziu
um artigo sobre os temas.
Um livro com a íntegra dos
artigos também deverá ser
lançado em agosto, informou
o Supremo. “O projeto integra
o Programa de Combate à

Desinformação do Supremo,
criado para desmentir notícias falsas e difundir informações corretas sobre o STF”,
informou a Corte, em nota.
Os grafiteiros participantes
foram selecionados por Rafael
Araújo dos Santos Barbosa,

'Juliette é artista?': comentário
de
Samantha
Schmü t z sobre ex-'bbb'
gera críticas na web
O caso ocorreu por conta
de uma declaração dada por
Juliette no programa 'altas
Horas'. Na ocasião, serginho
Groisman perguntou a cantora a respeito de posicio-

Virgínia Fonseca: nova atualização
sobre estado de saúde preocupa fãs
Virgínia Fonseca está
internada desde domingo
(15) para tratar de uma
crise de enxaqueca. Esta
foi a segunda vez que ela
deu entrada em um hospital por conta de fortes
dores só no último fim
de semana. Apesar de já
relatar melhoras, a in-

namentos sobre política e
outros assuntos de cunho
social. então, eu acho que
tudo que atinge a sociedade

fluencer, que está grávida de quase 4 meses, seguirá em observação.
"Muito perigoso no estado em que ela está, pois
gestantes têm forte propensão a terem eclampsia. Deus proteja ela",
apontou um fã. (Matheus
Queiroz, Purepeople)

nos diz respeito. eu, como a
artista hoje que estou me
tornando, que sou, acho que
é obrigação", disse Juliette.

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
O dia pode trazer alguma
mudança no seu trabalho ou
uma dificuldade de dar sequência a uma tarefa. Use sua capacidade de encontrar soluções de
forma criativa. você pode ter
seu reconhecimento após um
período de muita dedicação. a
saúde pode ser recuperada.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
O dia pode te desafiar a ser
mais generoso e a pensar um
pouco mais nos outros. tome
cuidado com a teimosia de ficar
insistindo em coisas que já deram sinais de que estão perdidas.
Quanto mais deixar este dia fluir
com paz e harmonia, melhor. livre-se de preocupações.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
O dia é favorável ao seu descanso. saiba abrir mão para evitar conflitos desnecessários. vale
a pena organizar sua vida financeira ou profissional. cuide para
que a tristeza não faça morada.
espante o baixo astral criando
coisas novas para se dedicar.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
O dia vai trazer muitas responsabilidades. É importante ter
ambição na medida certa e não
fugir de certas situações; mesmo
que pareçam ameaçadoras, serão
importantes para seu amadurecimento. a sua zona de conforto
pode estar sendo ameaçada.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
O dia favorece seu lado criativo, mas tome cuidado para não
usar isso de forma a sustentar
inimizades: corte relacionamentos que te incentivam a isso e
viva uma vida mais leve. além
disso, cuide mais da sua saúde
e organize mais sua rotina.

6

conhecido como Fael Tujaviu
e fundador a Escola Carioca
de Grafitti e do Museu do
Grafitti do Rio de Janeiro.
Além dele, participam do
projeto os artistas Jaime dos
Santos - Jaime, Alexsandra
de Assis Santana Ribeiro Dinha, Sarah Regina Ferreira
de Oliveira - Chermie, Juliana
de Santana - Juliana Fervo,
Priscila Renata Jacome da
Silva - Roxo, Pandro Souza
da Silva Fernandes – Nobã,
Pedro Henrique Ferreira
Franco - Pedro Raz, Eduardo
Fernandes de Castro - Aiog,
André Machado da Silva Bart e Naiana Mendes - Nati.
A artista de Brasília Veronica Pires, que compõe
o coletivo Risofloras, vai
ilustrar uma tela sobre
combate às fake news e ao
discurso de ódio.

CELEBRIDADES
'A Fazenda 14': Felipe Prior
volta atrás e afirma que
participaria do programa
Felipe prior, que quase
entrou na edição anterior e
chegou a criticar o 'BBB 22',
afirmou, em conversa com
seguidores, que aceitaria,
sim, participar do reality rural, mas a emissora precisaria pagar o necessário. "meu
sonho é ganhar o 'BBB'. porém, pagando o valor que
eu acho que é o passe do
jogador aqui, eu vou sim, e
para ganhar e jogar. Não essas chatices de reality que
estou vendo agora nesse
momento, com pessoas brigando por tomar sol", afirmou o arquiteto. (igraínne
marques, purepeople)
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HORÓSCOPO
t
Hugo & Guilherme e matheus & kauan. O novo projeto vem para registrar a história dos irmãos também
como compositores. Dentre
as 19 faixas inéditas e 8 medleys de regravações dos
anos 90 a 2000, diversas são
as músicas autorais no repertório. a dupla promete
uma noite inesquecível.
Quando: Quarta-feira (18).
Onde: al. Barbacena, s/N,
setor vila alto da Gloria –
Goiânia. Horário: 20h. ingressos: baladapp.com.br.

Goiânia tem um
encontro marcado
para hoje (18) com
Guilherme &
Benuto no Laguna
Gastrobar para
agravação do DVD
‘Deu Rolo em
Goiânia’

n

Foi, então, que samantha
decidiu comentar: "acho ótimo ela se posicionar, mas
ela é artista?". Juliette se pronunciou a respeito do assunto e defendeu sua credibilidade artística. (matheus
Queiroz, purepeople)
Paulo André revela crush
do momento. E não é a
Jade Picon
ao lado de Felipe ret, paulo andré bateu um papo com
a Foquinha no podcast do
Gshow e falou sobre suas expectativas amorosas e possíveis flertes. aos 23 anos, o
vice-campeão do BBB 22, disse que ainda está se adaptando ao sucesso e as consequências que ele trás, como
uma fila de mulheres esperando ter uma chance com o
atleta. O ex-BBB 22 então foi
perguntado se estava com
um crush em alguma famosa,
e paulo andré respondeu rapidamente: “acho a kylie Jenner muito bonita”. será que
teremos p.a entrando para a
família kardashian? (pedro
pilon, purepeople)

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
tome cuidado para não se tornar limitado e limitante, pois isso
fará com que as pessoas acabem
se afastando de você. O dia favorece mudanças de postura ou hábitos para ter mais saúde ou disposição. você pode conseguir ver
as coisas por novos ângulos hoje,
espantando velhos fantasmas.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
cuide do seu dia de forma estratégica, mas vale a pena não se
cobrar tanto se algo não sair exatamente como planejou. tome
cuidado para não ficar guardando
mágoas ou rancores e se liberte
de coisas fúteis ou negativas. saia
um pouco da toca! Os astros estão
te convidando a compartilhar.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
O dia pode favorecer sua visão
interior, e isso facilita sua tomada
de decisão. Um negócio pode ser
conquistado e finalizado com sucesso, trazendo mais ganhos ou
mais popularidade. algo pode ser
celebrado e finalmente há motivos para relaxar e deixar que as
coisas se tornem mais leves.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
tome cuidado com o estresse
devido ao excesso de preocupações ilusórias e cuide para que
o seu dia não fique mais pesado
por causa de pensamentos negativos. saiba relaxar um pouco.
O dia favorece seu autocuidado,
o descanso e conexão.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
a lua no seu signo traz um
impulso de realizar algo novo.
Não se distraia, avance com calma e certo planejamento. se fizer
uso correto da sua inteligência,
pensando antes de agir, o dia
será promissor. existem pessoas
generosas ofertando ajuda. alguma mensagem pode chegar.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
O dia vai exigir de você competência e dedicação. Um convite
inesperado pode surgir, trazendo
boas oportunidades, ou você
pode ser aprovado num exame
ou numa entrevista de emprego.
você está amadurecendo em algum nível da sua vida. mantenha
sua autoconfiança.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
tome cuidado com incentivo
a discórdias, incentivando brigas
alheias ou disputas. você pode
se sentir sem muita iniciativa hoje,
mas pode acabar sendo liderado
pelo seu grupo: amigos, colegas
de trabalho ou familiares. É possível que deixe o dia correr sem
muita necessidade de mudanças.
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Essência

Caminho rumo ao
autoconhecimento
Existem três formas
de fazer a cirurgia
de mastectomia
masculinizadora
atualmente no Brasil:
pelo Sistema Único
de Saúde, com um
médico particular ou
conseguir a liberação
pelos planos de saúde
Lanna Oliveira
O mundo mudou, fato, mas ainda
hoje há muita desinformação e preconceito em torno das identidades
de gênero. Entender essa realidade
faz parte do processo de desconstrução de conceitos que se arrastam desde o início dos tempos. Pesquisa inédita na América Latina aponta que
1,9% da população brasileira é de
pessoas transgênero ou não binárias:
são 4 milhões de indivíduos segundo
o estudo desenvolvido pela Faculdade
de Medicina de Botucatu da Universidade Estadual Paulista (Unesp).
Para a maioria das pessoas, quando se fala em gênero, há dois papéis
estabelecidos: o homem e a mulher.
Sua constituição e comportamento
estão primordialmente ligados ao
sexo biológico. Um transgênero seria
justamente aquele que não se identifica, nem se expressa, segundo o
esperado para o seu gênero sexual.
Quem é transgênero normalmente
tem a sensação de estar no corpo errado, sofrendo um desconforto constante em relação ao próprio sexo. A
partir daí, abriu-se a discussão sobre
a mastectomia masculinizadora.
A cirurgia é um dos grandes desejos dos homens trans. Por isso, o
procedimento vem sendo muito procurado por esse público, que visa
adquirir uma aparência compatível
com a sua identidade de gênero. Este
é o caso do Gael da Silva, homem
trans que passou pela cirurgia. Ele
diz que para chegar a esse momento
precisou caminhar por uma vida inteira de descoberta sobre si mesmo.
“A relação com o meu corpo sempre
foi muito conturbada. Começou na
minha infância, mas não entendia o
que estava acontecendo”, revela Gael.

Gael da Silva, homem trans que há uma semana passou pela cirurgia, diz que isso
lhe proporcionou a liberdade de ser quem é: “Estou muito feliz com meu corpo”
O cirurgião plástico Fernando de
Nápole, médico especialista na área,
explica ao Essência que no procedimento, toda a estrutura é retirada,
o que inclui as glândulas mamárias,
gordura e excesso de pele. As aréolas
são diminuídas e reposicionadas.
“Diferentes técnicas podem ser aplicadas para atingir um bom resultado, o que depende do tamanho e do
tipo de mama que será operada”,
diz. O médico continua, “essa cirurgia costuma durar entre 2 e 4 horas.
A anestesia utilizada no procedimento é geral, associada ou não
com uma infiltração local”.

Gael fez a cirurgia há uma semana, realizada pela médica cirurgiã
plástica Raquel Eckert Montandon,
e diz que isso lhe proporcionou a liberdade de ser quem é. “Estou muito
feliz com meu corpo e com o resultado. Recentemente tive o meu retorno e foi emocionante ver como
está ficando o resultado da cirurgia.
Foi uma sensação inexplicável onde
me emocionei muito. Esses dias estão
sendo os mais felizes para mim, pois
adquiri a minha identidade completa”, conta emocionado. Mas o
processo até aqui não foi fácil e começou em fevereiro de 2021.

Fernando de Nápole enfatiza que
esse processo começa muito antes de
estar com o paciente na sala cirúrgica.
O Conselho Federal de Medicina e o
Ministério da Saúde estabeleceram
uma série de requisitos para a realização da redução das mamas com finalidade masculinizadora. O paciente
precisa ter 21 anos e passar por um
acompanhamento multiprofissional,
com psicólogo, psiquiatra, assistente
social, endocrinologista e o cirurgião.
“Esse acompanhamento é considerado essencial para que o paciente
tenha certeza sobre a transformação”,
diz o médico.
Para Gael, aos 38 anos, tudo começou com a terapia com uma psicóloga e o acompanhamento com
uma médica endocrinologista para o
processo de utilização do hormônio,
parte fundamental para o processo
de transgênero. “A terapia foi fundamental para o processo, pois a
cada dia eu tinha mais certeza do
que realmente eu sempre fui a minha vida toda. Sem a mesma eu não
teria caminhado, pois a caminhada
envolve muitas coisas”, conta o paciente. É preciso ter em mente a
importância de se cuidar mentalmente e fisicamente.
Existem três formas de fazer a
cirurgia hoje no Brasil. A primeira é
fazê-la pelo Sistema Único de Saúde
(SUS). Entretanto, há poucos hospitais
públicos no Brasil que fazem essa
cirurgia, por isso as filas de espera
são tão grandes. A segunda forma é
fazer o procedimento com um médico particular. Outra alternativa,
pouco difundida, é a possibilidade
de conseguir a liberação da cirurgia
pelos planos de saúde. Sim, os convênios são obrigados a liberar a mastectomia. E o médico Fernando de
Nápole realiza a cirurgia em qualquer uma destas possibilidades.
“Tenho a dizer para quem está
nessa caminhada que o processo de
se sentir completo é lindo, mas é
preciso de acompanhamento psicológico para a concretização da transformação transgênera e da cirurgia”.
O cirurgião plástico complementa
dizendo que é importante destacar
que essa cirurgia é irreversível quanto à capacidade de amamentação,
então é preciso que se tenha certeza
da decisão. Falar do processo é falar
de felicidade, de liberdade e dignidade. Que a informação traga consigo
respeito, empatia e autoaceitação.
(Especial para O Hoje)

CINEMA
t
ESTrEIAS
O Homem do Norte (the Northman,
2022, eUa). Duração: 2h17min. Direção: robert eggers. elenco: alexander skarsgård, Nicole kidman,
claes Bang. Gênero: ação, histórico.
Baseado na obra de shakespeare,
Hamelt e a lenda viking de amelth,
‘O Homem do Norte’ segue uma história de vingança e loucura de um
príncipe. se passando no ápice da
landnámsöld, no ano de 914, o príncipe amleth está prestes atingir
maioridade e ocupar o espaço de
seu pai, o rei Horvendill que acaba
sendo brutalmente assassinado. cinemark Flamboyant: 15h50, 19h,
22h. kinoplex Goiânia: 15h20, 18h10,
21h. cineflix aparecida: 16h20,
19h05, 21h50. cineflix Butiti: 16h,
18h45, 21h30.
O Peso do Talento (the Unbearable
Weight Of massive talent, 2022, eUa).
Duração: 1h48min. Direção: tom Gormican. elenco: Nicolas cage, Demi
moore, pedro pascal. Gênero: ação,
comédia. sofrendo por não conseguir
mais papéis como antes, não ter mais
a fama como antes, estando insatisfeito com a vida e prestes a pedir falência, Nicolas cage chega no fundo
do poço e se mete em uma aventura
que ultrapassa os seus papéis feitos.
cinemark passeio das Águas: 19h,

Flamboyant: 14h10, 16h20. cineflix
Butiti: 14h40.

Em ‘Detetives do Prédio Azul 3 - Uma Aventura no Fim do Mundo’ crianças
encontram uma das metades do valioso ‘Medalhão de Uzur’
22h. cineflix aparecida: 16h55, 19h15,
21h55. cineflix Butiti: 15h10, 19h10.
Crocodilos - A Morte Te Espera (Black
Water: abyss, 2022, eUa). Duração:
1h38min. Direção: andrew traucki.
elenco: Jessica mcNamee, luke mitchell. Gênero: ação, terror. em crocodilos - a morte te espera, acompanhamos um casal aventureiro que
convence seus amigos a explorar um
remoto sistema de cavernas nas florestas do norte da austrália. cineflix
Butiti: 17h20, 21h45.

EM cArTAZ
Meu Amigãozão: O Filme (meu amigãozão: O Filme, 2022, Brasil). Duração: 1h17min. Direção: andrés lieban. Gênero: Família, animação e
aventura. Yuri, lili e matt se preparam
pra um dia especial e muito aguardado. mas os sonhos da turma vão
por água abaixo quando descobrem
que os pais mudaram os planos e
agora vão juntos para uma mesma
colônia de férias, com várias crianças
que eles nunca viram. cinemark

Jujutsu Kaisen 0 (Gekijouban Jujutsu
kaisen 0, 2022, Japão). Duração:
1h45min. Direção: sunghoo park.
elenco: megumi Ogata, kana Hanazawa, mikako komatsu. Gênero: animação, ação, drama, fantasia. Yuuta
Okkotsu está assombrada. Desde
que sua amiga de infância rika morreu em um acidente de trânsito,
seu fantasma ficou preso com ele.
mas seu espírito não aparece como
a doce menina que Yuuta conheceu.
em vez disso, ela se manifesta como
uma entidade monstruosa e poderosa que o protege ferozmente. cinemark Flamboyant: 12h30.
Sonic 2 - O Filme (sonic the Hedgehog
2, 2022, eUa). Duração: 2h02min. Direção: Jeff Fowler. elenco: James marsden, Jim carrey. Gênero: animação, família, aventura. após conseguir se estabelecer em Green Hills, sonic está
pronto para mais liberdade e quer provar que tem o necessário para ser um
herói de verdade. seu teste virá quando
tom e maddie concordam em deixá-lo
em casa enquanto saem de férias para
ir ao casamento da irmã de rachel, no
Havaí. cinemark Flamboyant: 13h. cinemark passeio das Águas: 13h20,
16h10. kinoplex Goiânia: 15h30. cineflix
aparecida: 14h. cineflix Butiti: 19h20.
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Negócios
Em um mundo
globalizado, cada
vez mais digital e
competitivo,
comportamento do
consumidor segue
em constante
transformação

Marketing tradicional ou digital:
saiba qual é a melhor estratégia
Com MBA em neurociências aplicadas ao marketing,
Tatiana Garcia,
CEO de uma agência de comunicação, esclarece os
principais diferenciais de cada estratégia e como
colocá-las em prática nos negócios
Vitória Coimbra
Em um mundo globalizado
e cada vez mais digital e competitivo, as tendências de mercado e o comportamento do
consumidor seguem em constante mudança e transformação. Com a ascensão e a multipolaridade da internet e das
tecnologias, as mídias digitais
vêm se transformando em
ótimas vitrines de divulgação
de produtos e serviços, além
de uma poderosa ferramenta
de comunicação entre as marcas e seu público. Panfletos
em papel e propagandas pagas em veículos de comunicação tradicionais, como TV,
rádio e jornais impressos, estão cada vez menores e os
anúncios online e parcerias
com influenciadores digitais
na divulgação e comunicação
das empresas com o público
aumentam cada dia mais.
Para manter-se competitiva
e atraente aos olhos de seus
clientes e parceiros, uma empresa deve ir além da venda
para fidelizar seu público. É
necessário conseguir uma

identidade sólida e forte, além
de agregar valor aos seus produtos e serviços para, então,
estabelecer a melhor estratégia de vendas e de comunicação. Nesse sentido, o marketing atua como a ciência responsável por criar, comunicar
e entregar valor para o cliente,
por meio de estudos e estratégias, visando a competitividade e lucro da organização
e funcionando como um poderoso recurso para o seu posicionamento e comunicação
com o público-foco. Já o marketing digital traz ações e estratégias com foco em veículos
online e, cada vez mais, atrai
a atenção e investimentos das
grandes marcas e empresas.
Segundo a publicitária Tatiana Garcia, fundadora e CEO
de uma agência de comunicação, para traçar ações e estratégias eficientes e condizentes para a empresa ou
marca, é necessário combinar

a essência do marketing tradicional com as vantagens e
facilidades do digital. “No momento mercadológico atual,
onde tudo precisa ser rápido,
o marketing digital tem se
destacado por conseguir chegar ao público-alvo de forma
mais ágil e assertiva. Porém,
empresas que só buscam pelo
digital, sem uma boa base sólida do que chamamos de
marketing tradicional, ou seja,
uma boa construção de marca, posicionamento efetivo e
uma minuciosa pesquisa de
mercado, não conseguem se
sustentar no mercado por
muito tempo e suportar as
mudanças, reestruturações e
atualizações”, explica.
Pensando em esclarecer os
principais diferenciais de cada
estratégia, Tatiana pontua, a
seguir, os principais direcionamentos do marketing tradicional e digital e como colocálos em prática nos negócios.

Marketing Tradicional

O marketing tradicional
vai muito além de investimentos caros em publicidade
e propaganda em grandes veículos. “O marketing tradicional, que eu costumo chamar
de marketing ‘raiz’, é a base
estrutural para qualquer negócio. Um bom posicionamento de marca e um bom estudo
de mercado são a base sólida
de qualquer campanha, seja
ela de curto, médio ou longo
prazo”, esclarece a CEO.
Segundo ela, antes de criar
e investir em estratégias de
vendas e divulgação, é preciso
levantar o maior número de
informações possíveis da empresa e do mercado que a
cerca. Ter o conhecimento
das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças da organização, bem como informações da concorrência e dos
potenciais clientes é fundamental para traçar um plano
de marketing efetivo e personalizado. “É preciso saber
interpretar as informações e
os resultados das pesquisas
e levantamentos realizados,
a fim de utilizá-los a seu favor.
Se você não conhece sua marca a fundo, corre o risco de
perder a forma como se comunica e se relaciona com o
seu público”, explica. “Quando temos um bom posicionamento e uma boa visão de
mercado, é possível prever
as fraquezas e ameaças que
podemos ter durante uma
campanha, a fim de evitar
dores de cabeça e prejuízos
futuros”, complementa.

Marketing Digital

Com investimentos para todos os bolsos, o marketing di-

gital vem sendo a estratégia
mais procurada pelas marcas.
Dos microempreendedores a
grandes nomes do mercado, a
presença nas mídias sociais
vem se tornando peça fundamental da comunicação das
organizações para com o seu
público final. “O marketing digital vem sendo uma forma
eficaz e prática de comunicação entre a marca e o público.
Além de ser considerado a forma mais acessível financeiramente de divulgar produtos e
serviços, com ele é possível
testar anúncios sem grandes
investimentos, bem como mensurar resultados em tempo
real”, explica Tatiana. Com
maior alcance de pessoas e potenciais clientes, a estratégia
digital permite segmentar campanhas para determinados públicos e regiões. “Com resultado
rápido e, muitas vezes, instantâneo, é possível mensurar resultados e interações em tempo
real, o que facilita e aproxima
o relacionamento da marca
com o cliente”, completa.

Mas, afinal, qual
escolher?

A especialista em marketing diz que deve se escolher
os dois. “Um complementa o
outro. O marketing é a base
do negócio como um todo,
ele que irá dizer onde a marca
quer chegar. Já o marketing
digital é o combustível para
fazer chegar lá, ou seja, é o
processo pelo qual o negócio
irá se mostrar ao público.
Ambos possuem papéis diferentes dentro da marca, mas
se complementam no plano
de marketing e nas estratégias
e ações da empresa”, explica.
(Especial para O Hoje)

