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PT reúne líderes
para discutir
alianças
Um dos pontos discutidos no
encontro passa pelo estreita-
mento dos laços do partido com
o PSB no estado. Política 2

Feira Hippie não
funcionará às
sextas-feiras
Portaria que permitia o fun-
cionamento da Feira na Praça
dos Trabalhadores perdeu o
prazo de validade. Cidades 11

Operação Cash Delivery pode 
ser arquivada definitivamente
A decisão, assinada no dia 28 de abril, acata o pedido de habeas corpus
dos advogados do ex-presidente da Agetop Jayme Rincón. No documento,
Gilmar Mendes afirma que, além de fragmentação do processo, também
houve utilização de “instrumentos de bypass processual”, ou seja, o
desvio estratégico do processo para uma competência indevida. Política 2

o Brasil 
quer paz

José RICaRDo BanDeIRa

Opinião 3

Desafios e oportunidades
para o saneamento

RICaRDo LazzaRI MenDes

Opinião 3

Os senadores apuram a existên-
cia de um suposto “gabinete pa-
ralelo” responsável por direcio-
nar os recursos públicos a pre-
feitos indicados por pastores
evangélicos. Três prefeitos con-
firmaram denúncias de corrup-
ção na gestão de Milton Ribeiro.
Política 6

Comissão apura
influência de
pastores no MEC

O projeto, que tramita na As-
sembleia Legislativa, prevê um
acréscimo de 26 magistrados ao
Judiciário. Segundo o CNJ a mé-
dia de custo de um desembar-
gador goiano é de R$ 112 mil.
Política 6

Audiência deve
discutir aumento
do número de
desembargadores

Dados do IBGE sobre a produção industrial re-
velam que o setor enfrenta um encolhimento
desde agosto do ano passado. Num olhar de
longo prazo, sobretudo, os estudos apontam
que os problemas são estruturais, tendo em

vista que o país mantém o mesmo nível de
produção é 15,2% a menos que em 2014. A in-
dústria de transformação foi a mais atingida
pela derrocada do setor, apresentando baixa
de 7,2% no levantamento de março. Econômica 4

Produção industrial
em queda há oito
meses consecutivos

No Accioly, 
Atlético recebe o
Defensa y Justicia
Pela quarta rodada da fase de
grupos da Copa Sul-Americana, o
time comandado pelo técnico Um-
berto Louzer tenta se manter na
liderança de seu grupo. Esportes 7

Apodi vê 
como divisor 
de águas 
Jogador deixou a lateral no início
do ano e se tornou atacante e
vem ajudando Goiás com gols.
Equipe esmeraldina não vence
há oito jogos e tem clássico dian-
te do Atlético, no próximo do-
mingo, pela Série A. Esportes 8

Pedro Pinheiro

Projeto ‘Brasileira’ destaca história de
mulheres no setor Cooperativista Essência 13

Dia Internacional da 
Língua Portuguesa
Essência 15

Projeto ‘Água Viva’ presta
homenagem à Clarice Lispector
Essência 14

Os acidentes envolvendo motociclistas que resultaram em
mortes no trânsito de Goiânia representam quase 70%. Dos 45
óbitos registrados neste ano, 30 são de motociclistas, de acordo
com registros da Delegacia de Crimes de Trânsito. Cidades 9

66% dos mortos no
trânsito são motociclistas

Deputados querem
derrubar suspensão de
mandato de Silveira
Esplanada 6

Estacionar em vaga
para deficiente não gera
dano moral coletivo
Jurídica 10

STF dá gás à pré-campanha

e envolve Marconi,
Kajuru e procurador
Xadrez 2

Essência



Integrantes do alto escalão do PT em Goiás se reu-
niram na manhã da última terça-feira (3/5) para
discutir os rumos do partido no estado. O encontro,
sediado em Brasília, contou com a participação, in-
clusive, do pré-candidato ao governo de Goiás pela
sigla, Wolmir Amado.

Um dos pontos discutidos no encontro passa pelo
estreitamento dos laços do partido com o PSB no
estado. Diante da dobradinha petista com o partido,
que indicou, inclusive, o vice de Lula, Geraldo Alckmin,
para a disputa, a intenção é que o mesmo movimento
se repita a nível estadual.  

“Existe a possibilidade de caminharmos juntos. Con-
tinuaremos dialogando, haja vista que o Wolmir ainda
não definiu a vice nem o candidato ao Senado na
chapa”, considerou a pré-candidata a deputada federal,
Adriana Accorsi ao O HOJE. 

“Conversaremos, na verdade, não apenas com o
PSB, mas com todos os partidos do campo progressista.
Nossa intenção é estarmos juntos. Vejo a união das
forças democráticas como algo muito importante nesse
momento que vivemos”, acrescentou a petista.

Accorsi garantiu à reportagem que nenhum dos
partidos dispostos a apoiar a candidatura do ex-presi-
dente Lula será escanteado. “Essa é a nossa prioridade,
o nosso critério”.

Encontro em Brasília
O encontro em Brasília contou com a participação

do deputado José Guimarães (PT-CE), responsável por
abrir diálogo com as lideranças petistas em cada um
dos estados, além do pré-candidato ao Governo, Wolmir
Amado e da deputada estadual e pré-candidata à Câ-
mara dos Deputados, Adriana Accorsi. Também com-
pareceram as presidentes estadual e municipal da
sigla, Katia Maria e Professora Neide, respectivamente,
e o deputado estadual, Antônio Gomide (PT). (Felipe
Cardoso, especial para O Hoje)

2 n POLÍTICA

PT reúne
lideranças 
e discute
alianças 
em Goiás

Thauany Melo

Em coletiva de imprensa
realizada na terça-feira (3), a
defesa do ex-presidente da
Agência Goiana de Transportes
e Obras Públicas (Agetop), Jay-
me Eduardo Rincón, comentou
a decisão do  Supremo Tribu-
nal Federal (STF) de anular as
denúncias feitas no âmbito da
Operação Cash Delivery. O do-
cumento determina que o caso
retorne à Justiça Eleitoral.

Na ocasião, o advogado
Cristiano Zanin afirmou que,
levando em consideração que
a Justiça Eleitoral já havia ar-
quivado o processo sobre o
caso no ano passado, a Cash
Delivery agora deve ter ar-
quivamento definitivo.

Zanin, que também advoga
para o ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva (PT), afirmou
que a operação trilhou o mé-
todo “Made in Curitiba”, em
referência à Operação Lava
Jato. Conforme o advogado,
houve “manipulação de com-
petência, linchamento, dela-
ções sob encomenda, proces-
sos durante período eleitoral,
comemoração da prisão ilegal
dos adversários e perseguição
de alvos pré-definidos”.

O advogado defendeu que

o caso deveria ter tido desfecho
em 2021, quando foi arquivado
na Justiça Eleitoral e criticou
que o processo tenha passado
anos em análise no âmbito fe-
deral. “A manipulação da com-
petência ocorreu para a esco-
lha de um juízo favorável para
que fosse permitido a perse-
guições de alvos pré-definidos.
O caso era para estar desde a
origem na Justiça Eleitoral e
acabou sendo desviado para
a Justiça Federal, com isso so-
freu diversos desdobramentos
indevidos que jamais deve-
riam ter acontecido, já que
Justiça Eleitoral já havia reco-
nhecido que não havia ne-
nhum crime de natureza elei-
toral, então esse deveria ter
sido o desfecho”, afirmou.

Rincón, que também mar-
cou presença na coletiva de
imprensa, afirmou que a ope-
ração foi a “maior armação
política da história de Goiás”
e que pretende entrar com
medidas judiciais contra os
procuradores envolvidos nes-
se processo. 

Decisão
A decisão, assinada no dia

28 de abril, acata o pedido
de habeas corpus dos advo-
gados do ex-presidente da

Agetop. No documento, Gil-
mar Mendes afirma que, além
de fragmentação do processo,
também houve utilização de
“instrumentos de bypass pro-
cessual”, ou seja, o desvio es-
tratégico do processo para
uma competência indevida.

“No caso em análise, en-
tendo que houve duas viola-

ções à garantia do juiz natural,
tendo em vista: a) o indevido
fracionamento do feito perante
o STJ, com a artificiosa divisão
dos processos relativos às in-
frações penais eleitorais e aos
crimes comuns; b) a atuação
dos órgãos de primeira ins-
tância, que se utilizaram de
instrumentos de bypass pro-
cessual para tentar modificar
o juiz competente para pro-
cessar e julgar os fatos inves-
tigados”, diz o documento.

Relembre
As investigações da Cash

Delivery tiveram início em

2018 mirando o ex-governa-
dor Marconi Perillo (PSDB) e
o ex-presidente da Agetop Jay-
me Rincón. A apuração, feita
a partir de delações de ex-
executivos da Odebrecht, en-
volvia suposta corrupção, la-
vagem de dinheiro e organi-
zação criminosa.

Em 2018, Rincón e o ex-
governador Marconi Perillo
chegaram a ser presos. Já em
agosto de 2021, o processo da
operação foi arquivado pelo
Tribunal Regional Eleitoral
de Goiás (TRE-GO) e seguiu
na Justiça Federal. (Especial
para O Hoje)

Defesa comenta decisão pelo retorno à
Justiça Eleitoral do processo contra Marconi
Perillo e Jayme Rincón por suspeita de caixa 2 

STF dá gás à pré-campanha e 
envolve Marconi, Kajuru e procurador

O ministro Gilmar Mendes do STF acendeu a fogalha
da pré-campanha eleitoral de 2022 ao determinar que a
denúncia contra Jayme Rincón e Marconi Perillo, investi-
gados na Operação Cash Delivery, fosse arquivada. Logo
um vídeo, com tom denuncioso, passou a circular nas
redes sociais e inculcar na militância tucana um ar vitorioso.
Não se sabe quem produziu o vídeo, com áudios do senador
Jorge Kajuru (Podemos), mas coincidiu com a divulgação
em massa da decisão da Suprema Corte. O locutor, sob a
trilha sonora de suspense, acusa Kajuru de ter, num chur-
rasco na casa do promotor Fernando Krebs, o então
vereador teria sido o “mentor intelectual” da prisão de
Marconi Perillo a poucos dias das eleições ao lado do pro-
curador (chamado de esquerdista pelo narrador do vídeo)
Mário Lúcio Avelar. Marconi foi preso e perdeu a vaga do
Senado: venceram Jorge Kajuru e Vanderlan Cardoso (PSD).
O caso toma, claro, numa proporção menor, proporção ao
estilo do caso Lula, quando o juiz Sergio Moro, em vazamento

do The Intercept Brasil, foi desnu-
dado com troca de mensagens com

procuradores. 

“Mentira”
Em conversa com a Coluna Xadrez, Fernando Krebs disse

que o vídeo é “Totalmente infundado e incabível”. Segundo
ele, a fala de Kajuru foi uma montagem e que já tomou provi-
dências judiciais por "injúria e difamação”. 

Só que…
Inicialmente, Kajuru confirmou à Xadrez que os áudios

eram dele, inclusive sobre ter participado de churrasco na
casa de Krebs. Mas, questionado sobre, por exemplo, ter
parte do texto incluído na peça do procurador Mário Lúcio
Avelar, titubeou e pediu para ouvir o áudio, enviado pelo co-
lunista. Em uma segunda ligação, disse que não havia recebido
o conteúdo no mesmo número que atendia. 

Denúncia 
Estudantes da Escola Mu-

nicipal Orlando de Moraes e
professores denunciam tru-
culência de dois agentes da
Guarda Civil Metropolitana
de Goiânia. É que os servido-
res entraram na unidade, en-
fileiram as crianças e jogaram
spray de pimenta. 

Ufa!
Nesta quarta-feira, o go-

vernador Ronaldo Caiado co-
meça o dia em Rio Verde com
a inauguração da obra de um
colégio estadual que se ar-
rastava desde 2018 ao custo
de R$ 5,3 milhões. 

Fé e agropecuária 
Às 14h Caiado vai estar

ao lado do prefeito de Trin-
dade, Marden Júnior, onde
conversa com a imprensa
sobre a Festa do Divino Pai
Eterno. No início da noite,
o governador participa da
63ª Exposição Agropecuária
de Anápolis (Expoana), or-
ganizada pelo Sindicato Ru-
ral de Anápolis. 

Aqui, não 
Após avanços de José Eli-

ton no círculo petista, a de-
putada Adriana Accorsi rea-
firmou que o ex-reitor da
PUC, Wolmir Amado, é o
pré-candidato do PT ao go-
verno de Goiás. 

2 O vereador Lucas Kitão
(PSD) apresenta um projeto
de lei que inclui o Dia do
Cientista Político no calen-
dário de Goiânia.
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Advogado disse que

operação trilhou o

método “Mede in

Curitiva”



Desafios e oportunidades
para o saneamento

José Ricardo Bandeira

Vivemos a cada dia em um país mais polari-
zado, onde os extremos são mais evidentes e
agressivos. Ainda assim, respeitar
a democracia é obrigação de todos
os cidadãos brasileiros.

Com a proximidade das eleições
de 2022, entramos em um período
de muitas agressões e violência mo-
ral, ficando a sociedade brasileira
dividida entre os extremos que hora
se apresentam como os verdadeiros
salvadores da pátria. Esses extremos
se utilizam da velha prática de divi-
dir para reinar, jogando uns contra
os outros, e no Brasil não podemos
e nem devemos classificar partidos
políticos, pessoas e movimentos so-
ciais com rótulos pejorativos, pois
cada um tem a sua legitimidade. 

Devemos e temos a obrigação de
respeitar as ideologias, as raças, os credos, as
classes sociais e as orientações sexuais, sem dis-
tinção ou discriminação, pois somos todos bra-
sileiros, somos todos iguais. 

Não podemos permitir que essa falta de res-
peito venha travestida de uma “pseudoliberdade
de expressão”, usada covardemente para agredir
aqueles que julgamos serem diferentes, pois a
liberdade de expressão não confere essa prer-
rogativa ou imunidade. 

Vivemos a cada dia em um país mais polari-

zado, onde os extremos são mais evidentes e
agressivos. Ainda assim, respeitar a democracia
é obrigação de todos os cidadãos brasileiros,
respeitando também não só as instituições cons-

titucionais como também respeitar
o seu próximo, demonstrando edu-
cação, virtude e civilidade. 

É importante para a construção
da paz que a sociedade organizada
faça o seu papel, respeitando as
diversidades, sejam elas políticas
ou sociais. 

É importante também, que te-
nhamos a consciência que os nossos
políticos não vêm de outro planeta,
eles saem do meio de nós e são
apenas o reflexo da sociedade que
os elegeram. 

Sendo assim, precisamos
construir uma sociedade madu-
ra, que não tenha a hipocrisia
de criticar a corrupção na polí-

tica enquanto paga propina em uma blitz
para ser liberado, ou
troque o seu voto por
um benefício pessoal. 

Precisamos, acima
de tudo, construir uma
sociedade que respeite
a liberdade de opinião
e lute por seus direitos
através do exercício
da cidadania.

Ricardo Lazzari Mendes 

Considerado um dos menos atrativos na in-
fraestrutura, o setor de saneamento passa por
uma profunda mudança de paradigma com a
aprovação da Lei 14.026/2020. Nesses primeiros
anos em vigor do novo marco legal do sanea-
mento, foram anunciados mais de R$ 42 bilhões
de investimentos por meio de leilões e a agenda
ambiental urbana entrou em evidência.

O setor de saneamento tem uma complexi-
dade própria, distinta de outras áreas de infra-
estrutura. As demandas diferem de um muni-
cípio para outro, mesmo vizinhos, e estabelecer
um regramento que organize o sistema, sem
colocar uma “camisa-de-força” que impeça a
atração de investimentos, é um dos desafios
que o setor tem pela frente.

A nova lei trouxe os pilares para
balizar o caminho a ser percorrido
para a estruturação do saneamento
no país, como a definição de regras
que estabeleçam padrão de quali-
dade, de eficiência na prestação,
regulação tarifária e governança.
Governos e empresas devem ficar
atentos para as diretrizes regulató-
rias, e as agências regionais preci-
sarão de referências sobre a ade-
quada prestação dos serviços para
o alcance das metas e para cumprir
seu papel de fiscalização.

Mesmo com os investimentos
já anunciados, a regulamentação
vai cumprir um papel importante
para reduzir os impasses e a insegurança jurí-
dica com futuros questionamentos. Nesse que-
sito, cabe à Agência Nacional das Águas e Sa-
neamento Básico (ANA) estabelecer as normas
de referência para regrar sobre o regime, a es-
trutura e os parâmetros da cobrança pela pres-
tação do serviço público de manejo de resíduos
sólidos urbanos. Compete ainda à agência de-
finir os procedimentos e prazos de fixação,
reajuste e revisões tarifárias. Essa agenda é
extensa e a agência corre contra o tempo para
dar conta dessa importante demanda.

O país conta hoje com 74 agências regula-
tórias e o número deve crescer com o avanço
do saneamento. Por isso, as normas de refe-
rência contribuirão para uniformizar modelos
para serem seguidos pelos órgãos estaduais,
municipais e consorciados. Um outro ponto
importante em discussão é a metodologia para
indenização dos ativos não amortizados, que
promete suscitar um amplo debate e é funda-
mental para reduzir eventuais inseguranças
jurídicas para o setor.

A organização do saneamento é fundamental
para a atração de investimentos, o cumprimento
das metas estabelecidas no novo marco de uni-
versalização do abastecimento de água e o aten-
dimento de 90% da população no esgotamento

sanitário. A regionalização foi um dos impor-
tantes pilares estabelecidos pelo novo marco
legal, contribuindo para redesenhar a política
de saneamento por meio da gestão associada,
que permite a associação voluntária entre os
entes federativos, por meio de consórcio público
ou convênio de cooperação.

A prestação integrada de serviços de muni-
cípios resgata uma demanda apontada desde o
Plano Nacional de Saneamento (Planasa) no
início dos anos de 1970, que se traduz pelo al-
cance do subsídio cruzado, seja por cidades de
uma mesma região, bacia hidrográfica, região
administrativa ou mesmo dentro do Estado. O
modelo abre a possibilidade de ampliar a escala
com prestação de serviço e construção de em-
preendimentos, reunindo essas localidades. O

resultado é o aumento da produti-
vidade das prestadoras de serviços,
abrindo a possibilidade de que ope-
radores ineficientes, como empresas
estaduais deficitárias e municípios
de pequeno porte economicamente
inviáveis, conquistem padrões dos
operadores eficientes.

Com a organização do setor, au-
menta a perspectiva de crescimento
da participação da iniciativa pri-
vada em empreendimentos de sa-
neamento. Esse é um panorama
que já se desenha e deve ganhar
força nos próximos anos.

Os investimentos em saneamen-
to devem promover a criação de
empregos e oportunidades de ne-

gócios, com impactos no crescimento econômico
do país. Estudos preliminares do BNDES, ba-
seados em projetos estruturados pelo banco e
licitados recentemente, estimam R$ 11 bilhões
de encomendas para a indústria.

O avanço do saneamento também permite
ao país percorrer um importante caminho
para o cumprimento dos ODS (Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável) da ONU (Orga-
nização das Nações Unidas), garantindo a to-
dos, independentemente da condição social,
econômica e cultural, acesso à água e ao es-
gotamento sanitário.

Esse é um momento histórico para o Brasil
alcançar os mesmos padrões das nações desen-
volvidas e garantir a uma parcela significativa
da população melhores
condições de vida, com
reflexos diretos na saú-
de e no bem-estar de
milhares de brasileiros
de Norte a Sul do país,
bem como contribuir
para o avanço de im-
portantes áreas, como
o turismo. Certamente,
o saneamento faz toda
a diferença.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Ricardo Lazzari Mendes
é engenheiro pela Escola
de Engenharia de São
Carlos da USP

Prof. José Ricardo Bandeira
é Perito em Criminalística
e Psicanálise Forense

Feminicídio
Eu tenho observado nos últimos anos a quan-

tidade de mulheres mortas simplesmente por
serem mulheres e me policiado para conter meus
sentimentos machistas em relação a minha esposa.
Não quero virar estatística. Essas mortes comple-
tamente evitáveis se tornam uma lição para mim,
que é a de que minha mulher não é minha pro-
priedade. Ficaria muito triste se nos separássemos,
mas matá-la por não querer que ninguém mais a
tenha, seria um absurdo. Uma pena que esses as-
sassinos não pensam assim.

Fabiano Alencar 
Goianira

Estigmas
A pandemia veio reforçar esses estigmas his-

toricamente construídos e afirmados por gerações.
Segundo Nara Carvalho, vice coordenadora do
Centro de Referência em Direitos Humanos e pro-
fessora do departamento de Direito da UFJF-GV,
pela divisão sexual do trabalho, há funções tidas
como femininas, especialmente relacionadas a
afazeres domésticos (por vezes sequer percebidos
socialmente como pertencentes à categoria traba-
lho), e a profissões voltadas ao cuidado com o
outro (num desdobramento das funções suposta-
mente naturais de esposa, mãe e dona de casa).

Deisily Quadros
Goianira

{
Esse reconhecimento

é de grande

relevância, porque

possibilita à SES

trabalhar com os

municípios na

ampliação do

acesso qualificado

para esses grupos

O subcoordenador de Atenção à
Saúde da População do Cerrado,
Campo, Florestas e Águas, Leonardo
da Costa Vergara, afirma que o ma-
peamento visa dar visibilidade a
esses grupos populacionais específi-
cos e servir de parâmetro para mo-
nitorar a efetividade do acesso à
saúde dessa população.

O Brasil quer paz
@jornalohoje
Mesmo em meio a tanto descaso e inse-
gurança, a maior preocupação da popula-
ção é com o mosquito aedes aegypti,
transmissor de doenças como a dengue,
chicungunha e zika.

José Henrique

@ohoje
após registrar aumento de 70% nas de-
núncias relacionadas à violência contra
idosos, as duas Delegacias especializada
no atendimento (DeaI) a este público em
Goiás receberam 1.049 denúncias durante
todo o ano passado.

Pedro Matheus

@jornalohoje
segundo uma reportagem do site Politico,
um documento escrito por um dos juízes
da suprema Corte dos estados Unidos, sa-
muel alito, sugere que o direito ao aborto
no país deve ser derrubado. "a Constitui-
ção não faz referência ao aborto, e ne-
nhum direito desse tipo é implicitamente
protegido por qualquer disposição consti-
tucional", escreveu alito. se a lei for derru-
bada, caberá aos estados decidir se
proíbem o aborto.

aos colaboradores do o Hoje: artigos para este es-
paço devem conter no máximo 4.000 caracteres e
também  podem ser divulgados no portal ohoje.com.
são analisados os textos enviados, com foto e assi-
natura, para editor@ohoje.com.br. Cartas não podem
ultrapassar 800 caracteres e o endereço para envio
é o mesmo dos artigos. Mais informações podem
ser obtidas pelo (62) 3095-8742.
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O modelo
abre a

possibilidade
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Sujeita a choques adversos e sucessivos
nos últimos oito anos, a indústria chegou
neste começo de 2022 ao terceiro trimestre
consecutivo de perdas, na comparação
com iguais trimestres do ano anterior. E
a flutuação de apenas 0,3% observada
entre fevereiro e março passados corres-
pondeu muito mais a uma “estagnação
virtual”, na descrição do Instituto de Es-
tudos para o Desenvolvimento Industrial
(Iedi). Entre janeiro de 2021e março de
2022, conforme indicadores do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
devidamente dessazonalizados (quer di-
zer, expurgados de fatores que se repetem
em determinados períodos do ano e po-
deriam distorcer a comparação), a pro-
dução industrial encolheu praticamente
6,0%, com baixa de 7,2% para a indústria
de transformação.

“Para a indústria, o primeiro quarto do
ano se encerrou com um desempenho, no
mínimo, anêmico”, sustenta o Iedi, com
queda de 4,5% em relação ao trimestre ini-
cial de 2021. Comparada ao mesmo mês do
ano imediatamente anterior, a produção
de toda a indústria vem caindo desde agosto
do ano passado, completando oito meses
de perdas em sequência. Nos meses iniciais
deste ano, o retrocesso parece relacionado
ao recrudescimento da pandemia nos pri-
meiros meses do ano, por conta da variante
Ômicron do Sars-CoV-2, o que causou novas
paralisações nas linhas globais de produção
e suprimento de matérias primas, insumos,
peças, acessórios e componentes eletrônicos,
além de provocar o afastamento de traba-
lhadores atingidos pela pandemia do coro-

navírus e, mais recentemente, pela dengue.
O aumento dos juros, com consequente en-
carecimento do crédito a partir da segunda
quinzena de março do ano passado, igual-
mente parece já afetar o ritmo da atividade
econômica, deixando as taxas de desem-
prego ainda em dois dígitos.

Na visão do Iedi, as causas imediatas
para o comportamento negativo da produção
podem até ter variado ao longo do tempo,
mas “o quadro decepcionante da produção
industrial já se arrasta por diversos anos. A
bem da verdade, o setor nunca chegou a se
recuperar integralmente do tombo levado
da crise de 2015-2016, que fora agravado
pela pandemia e seus desdobramentos”.  

Abaixo de 2014
Num olhar de mais longo prazo, os dados

da pesquisa mensal do IBGE sobre a pro-
dução industrial mostram que as dificul-
dades para a retomada de algum cresci-
mento no setor vão muito além de eventuais
obstáculos conjunturais, sugerindo proble-
mas mais estruturais que têm funcionado
como um freio à atividade no setor, o que
tem amarrado uma reação mais consistente
da economia como um todo, já que a in-
dústria tem maior capacidade para ofe-
recer empregos mais bem remunerados
e de melhor qualidade, ajudando a incre-
mentar a produtividade total na economia.
Sem uma indústria forte e em crescimento,
dificilmente o País conseguirá superar o
retrocesso determinado por décadas de
aplicação do receituário neoliberal e en-
gendrar um processo autônomo de de-
senvolvimento no longo prazo.

2 As dificuldades para re-
tomar o crescimento tornam-
se mais evidentes quando
comparados os níveis da pro-
dução industrial em março
deste ano com igual mês de
2014. O nível de produção,
constata o Iedi, com base nos
dados do IBGE, continuava
em março deste ano em torno
de 15,2% abaixo daquele rea-
lizado oito anos atrás. A in-
dústria de transformação acu-
mulava perdas de 14,6% em
igual período.
2 Retrocedendo alguns me-
ses mais no tempo, a indús-
tria geral havia alcançado
seu melhor desempenho na
série histórica em maio de
2011 e os volumes produzidos
em março deste ano aponta-
vam queda de 18,5%. Para a
indústria de transformação,
que também atingiu sua pro-
dução máxima em maio de
2011, há mais de década, por-
tanto, os indicadores do IBGE
apontam retração de 20,2%.
2 “E, por pior que isto seja,
há setores com defasagens
muito maiores”, aponta o Iedi,
novamente adotando março
de 2014 como base para sua
avaliação. As indústrias fabri-
cantes de veículos, produtos
têxteis, e de máquinas, apare-
lhos e materiais elétricos sus-
tentavam perdas, respectiva-
mente, de 27,3%, de 28,0% e
de 30,8% até março deste ano.

2 Alguns setores demons-
travam desempenho ainda
pior. Entre março de 2014 e
o mesmo mês deste ano, a
produção sofreu tombo de
35,3% para a indústria de
equipamentos de informática
e produtos eletrônicos, desa-
bou 37,5% e 37,7% nos setores
de vestuário e móveis, pela
ordem, despencando 47,2%
no segmento de “outros equi-
pamentos de transporte” (em-
barcações, trens e vagões,
aviões e veículos militares
de combate, entre outros).
2 “Não é pequena a parcela
da indústria presa em níveis
inferiores de produção”, pros-
segue o Iedi, mostrando que
“73% dos 26 ramos acompa-
nhados pelo IBGE” registram
perdas de dois dígitos frente
a março de 2014, “isto é, antes
da recente fase de declínio
da indústria”. Conforme o
instituto, “também é larga-
mente majoritária a partici-
pação dos ramos que ficaram
no vermelho no acumulado
do primeiro trimestre de
2022: 80% dos 26 acompa-
nhados, sinalizando que os
últimos sinais não são muito
promissores”.
2 Depois de três trimestres
consecutivos negativos, acres-
centa ainda o Iedi, “a grande
diferença” observada no pri-
meiro trimestre deste ano
em relação aos dois trimes-

tres anteriores “é que não há
mais exceções: todos os ma-
crossetores ficaram no ver-
melho”, enquanto a “fração
dos ramos em queda não pa-
rou de aumentar, indicando
uma disseminação do sinal
negativo”. Assim, no terceiro
trimestre do ano passado,
“54% dos ramos perderam
produção”, percentual que
passou para 69% no quarto
trimestre do mesmo ano, ele-
vando-se para 80% no tri-
mestre seguinte.
2 Adicionalmente, em torno
de 65,4% dos setores investi-
gados pelo IBGE – ou seja, 17
entre 26 segmentos – sequer
haviam retomado os níveis
de fevereiro de 2020, com a
indústria como um todo ain-
da 2,1% abaixo daqueles ní-
veis em março deste ano. As
indústrias de móveis, confec-
ções e de produtos têxteis re-
gistravam perdas, pela or-
dem, de 27,9%, de 20,9% e
de 14,3%. Os setores de ali-
mentos e medicamentos,
itens essenciais, encontra-
vam-se 1,1% e 7,4% abaixo
dos níveis pré-pandemia.
2 Em março, a produção
variou apenas 0,3% em rela-
ção a fevereiro deste ano,
mas caiu 2,1% diante de mar-
ço do ano passado, acumu-
lando perdas de 4,5% no pri-
meiro trimestre, comparado
a igual período de 2021.

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Produção industrial registrou 
em março oitavo mês de perda

O saldo de crédito concedido pelo sistema financeiro
ao setor privado quase dobrou nos últimos 21 anos. O
volume passou de 27,3% do Produto Interno Bruto
(PIB, soma de todos os bens e serviços produzidos no
país), em dezembro de 2000, para 52,9% do PIB em de-
zembro de 2021.

Os dados constam de nota divulgada ontem (3) pelo
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), que
analisa os impactos das propostas sobre o mercado de
crédito, em debate no Congresso Nacional. O instituto
espera que essas medidas resultem em aumento do
crédito e redução do seu custo.

O conjunto de medidas propostas para atacar as dis-
torções do mercado de crédito têm buscado aumentar a
transparência, solidez e segurança dos instrumentos fi-
nanceiros e criar mecanismos para que os grupos e indi-
víduos, atualmente restritos ao crédito possam também
utilizar esse mercado em condições razoáveis”, afirmou
o diretor de Estudos e Políticas Macroeconômicas do
Ipea (Dimac), Marco Cavalcanti, que elaborou a nota em
coautoria com Francisco Luna, diretor adjunto da Dimac. 

De acordo com o Ipea, a expansão do crédito no
Brasil, além de seguir tendência internacional, foi im-
pulsionada por mudanças na legislação legal e institu-
cional do mercado de crédito brasileiro. Apesar disso,
mesmo com os avanços, “as imperfeições e fricções
que persistem no mercado de crédito dificultam o
acesso de importantes segmentos da sociedade e as
medidas recentes buscam minimizá-las”.

Segundo o Ipea, o diferencial de juros entre as mo-
dalidades é um dos mais importantes sintomas dessas
imperfeições. “A média das taxas de juros com recursos
livres, que correspondem aos contratos de financia-
mentos e empréstimos com taxas de juros livremente
pactuadas, é de 35% ao ano, enquanto a de recursos di-
recionados, que são contratos regulamentados ou vin-
culados a recursos orçamentários, é de 9% ao ano.” 

Em fevereiro de 2022, os empréstimos consignados
de trabalhadores do setor público tiveram taxas de 20,4%
a.a. Já as taxas de crédito consignado do setor privado fi-
caram em 36,2% ao ano. No empréstimo pessoal não
consignado as taxas chegavam a 83,4% ao ano.

O Ipea espera que os efeitos das mudanças debatidas
no Congresso Nacional sejam positivas e que resultem
em aumento do crédito e redução de custo, ou seja, "di-
minuindo os problemas de má alocação de recursos e
ampliando a produtividade geral da economia, com
impactos positivos ainda no nível de renda per capita”.

Atualmente, há múltiplas medidas legislativas pro-
postas tanto pelo Executivo como por parlamentares,
na busca de resolver  problemas característicos do
mercado de crédito, segundo o Ipea.

Entre as propostas, destacam-se o Projeto de Lei n°
4.188/2021, que trata do Novo Marco de Garantias; a
Medida Provisória (MP) n° 1.085/2021, relativa ao
Sistema Eletrônico dos Registros Públicos; a MP nº
1.104, sobre a assinatura eletrônica para emitir a Cédula
de Produto Rural e Fundo Garantidor Solidário; a MP
n° 1.107, sobre o SIM Digital; e a MP n° 1.114, que
define o Fundo Garantidor de Habitação Popular e
participação da União em fundos garantidores de risco
de crédito para micro, pequenas e médias empresas.

Dados constam de nota divulgada ontem (3) pelo Ipea

Receita e PGFN lançam edital para negociar R$ 150 bilhões

BALANÇO

Econômica

Ipea analisa
impacto de
propostas
legislativas para
mercado de crédito

A Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) e a
Receita Federal lançaram on-
tem (3), em Brasília, um edital
de transação tributária para
negociar até R$ 150 bilhões
em créditos disputados pelo
governo e  contribuintes.

O montante representa a
soma de todos os créditos tri-
butários em disputa envolven-

do duas das maiores contro-
vérsias jurídicas em litígio na
Receita Federal, onde significa
uma grande parte (R$ 122 bi-
lhões) de todo o contencioso
administrativo em tramitação
(R$ 1,7 trilhão). Neste caso, as
controvérsias envolvem a con-
sideração de despesas com
ágio em participações socie-
tárias para o cálculo da amor-

tização de impostos.
As adesões ficarão abertas

até 29 de julho. Este é o se-
gundo edital de transação tri-
butária lançado com o objetivo
de que tanto contribuintes
como o Poder Público abram
mão de vencer alguma con-
trovérsia jurídica. O primeiro
edital do tipo foi publicado
em maio do ano passado.

“O que está sendo ofer-
tado é aquilo que realmente
a gente entende que esteja
dentro das teses defendidas
pela Receita Federal, pela
Fazenda Nacional e pelo
contribuinte. Havia uma ne-
cessidade de composição”,
disse o secretário-especial
da Receita Federal, Julio Ce-
sar Vieira Gomes.

A transação tributária é
um dos tipos de negociação
regulamentados pela Lei do
Contribuinte Legal, aprovada
em 2020. Ela é diferente do
Programa de Recuperação
Fiscal (Refis), sendo mais pro-
funda na análise de cada
caso, frisou o procurador-ge-
ral da Fazenda Nacional, Ri-
cardo Soriano.
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Sindicatos de trabalhadores, juí-
zes e procuradores do Trabalho de-
fenderam a revogação da reforma
trabalhista de 2017, em comissão
geral no Plenário da Câmara dos
Deputados, sobre o diagnóstico, as
desigualdades e as perspectivas do
mundo do trabalho no Brasil. No
debate, nesta terça-feira (3), a Con-
federação Nacional da Indústria
(CNI) defendeu a reforma.

O debate foi solicitado pelo de-
putado Bohn Gass (PT-RS), em razão
do Dia do Trabalho (1º de Maio). Ele
também defendeu a revogação da
reforma trabalhista (Lei 13.467/17).
“O que vejo é retrocesso. Muitas con-
quistas obtidas com muita luta ao
longo da história estão sendo des-
truídas”, afirmou. “São 27,25 milhões
de brasileiros em situação de desa-
lento, desemprego ou trabalhando
menos do que o desejado”, comple-
tou. E acrescentou que dos 96 mi-
lhões de pessoas ocupadas, 1/3 são
informais – ou seja, não têm proteção
social, não contribuem para a pre-
vidência e não vão se aposentar.
“Metade da população economica-
mente ativa encontra-se sem algum
tipo de atividade econômica com
proteção. O nome disso é exclusão”,
resumiu, ressaltando que mulheres
e negros são os mais atingidos.

Na avaliação do parlamentar, o
quadro não é fruto da pandemia de
Covid-19, já que os dados não diferem
muito dos anteriores à pandemia, em
2019. “Não foi a pandemia, foi a re-
forma trabalhista, o congelamento
do salário mínimo, foi o corte das po-
líticas sociais, o corte dos investimen-
tos públicos, que prejudicou a indús-
tria, foi o desmonte do Estado brasi-
leiro, foram as privatizações a preço
de banana”, citou. Ele defendeu ainda
a aprovação pela Casa de política de
reajuste do salário mínimo acima da
inflação, e não apenas a inflação. O
líder do PT, Reginaldo Lopes (MG),
apoiou o reajuste do salário mínimo
com ganho real a partir de 2023.

Presidente da Associação Nacio-
nal dos Magistrados da Justiça do
Trabalho (Anamatra), Luiz Antônio
Colussi também defendeu a revisão
da reforma trabalhista e discussão
do tema pelos candidatos às eleições
presidenciais. “Não apenas a revisão,
mas a própria revogação”, frisou.
Para ele, a reforma trabalhista gerou
precarização das relações de traba-
lho, dificultando o acesso dos tra-
balhadores ao Judiciário e retirando
direitos sociais.

Visão da indústria
Gerente executiva da Relação do

Trabalho da Confederação Nacional
da Indústria (CNI), Sylvia Teixeira

de Sousa, por sua vez, defendeu a
reforma trabalhista de 2017. “Nosso
País precisa de um ambiente de ne-
gócios que contribua para a expan-
são das atividades produtivas e das
oportunidades de trabalho formal.
E nesse sentido a modernização da
legislação trabalhista de 2017 foi e
continua sendo uma peça funda-
mental nesse desafio de avanços
que precisamos para tornar nosso
País inovador, dinâmico e capaz de
produzir desenvolvimento econô-
mico e gerar renda e trabalho formal
para o brasileiro“, opinou.

“Não houve redução ou extinção
de direitos trabalhista, mas aperfei-
çoamento da lei, considerando as
novas formas de trabalhar e de pro-
duzir”, completou. “Por meio de am-
plo debate legisla-
tivo, foram regula-
mentados a nego-
ciação coletiva e o
teletrabalho”, acres-
centou ainda. Se-
gundo ela, a nego-
ciação coletiva tem
sido bem avaliada
pela indústria após
a reforma e houve
queda nos litígios
trabalhistas a partir
da lei, com a redu-
ção em mais de 40%
no número de pro-
cessos trabalhistas
nas varas do traba-
lho entre 2016 e 2021. Na avaliação
dela, a lei incentivou o diálogo e a
resolução de conflitos extrajudiciais.
Para ela, “a informalidade é a ver-
dadeira precarização do trabalho”.

Diretora executiva do Instituto
Millenium, Marina Helena Santos
também defendeu a reforma tra-
balhista e a liberdade econômica –
“regras claras e fáceis, que permi-
tam que as pessoas empreendam”.
Para ela, a reforma trabalhista deve
ser aprofundada e deve ser feita
reforma fiscal, para reduzir a alta
carga tributária.

Menos acordos coletivos
Defensor da revogação da reforma

trabalhista, o diretor-técnico do De-
partamento Intersindical de Estatística
e Estudos Socioeconômicos (Dieese),

Fausto Augusto Júnior, contestou a
ideia de que houve aumento da ne-
gociação coletiva após a reforma tra-
balhista.  “A gente tem assistido à
uma redução dos acordos e conven-
ções coletivas. Em 2016, nós tivemos
47 mil acordos e convenções, coletivas.
Em 2012, não chegamos a 35 mil acor-
dos negociados. Ou seja, menos de 12
mil negociações aconteceram no Brasil
após a reforma trabalhista”, disse.

O diretor do Dieese salientou que
a reforma trabalhista não diminuiu
a informalidade e gerou empregos,
como prometido; ao contrário, gerou
a precarização do trabalho, ao que
se soma um cenário de aumento da
inflação e da cesta básica e queda
da renda do trabalhador. “Nós esta-
mos hoje com uma renda média do

trabalhador hoje de
R$ 2.377, 8% menor
do que 2019, mas
54% dos trabalhado-
res ganham até R$
1.500”, completou.

A revogação da
reforma trabalhista
também foi defen-
dida entidades sin-
dicais como a Cen-
tral Única dos Tra-
balhadores (CUT),
Central dos Traba-
lhadores do Brasil
e Intersindical Cen-
tral da Classe Tra-
balhadora. Segundo

o secretário Nacional de Assuntos
Jurídicos da CUT, Valeir Ertle, “a re-
forma não gerou emprego, nem ren-
da, só desemprego, desamparo e de-
salento”. Na visão dele, foi provado
não apenas no Brasil como no mun-
do que a reforma não traz nenhum
benefício para os trabalhadores.

Inspeção do trabalho
No debate, o diretor Adjunto de

Política de Classe do Sindicato Nacio-
nal dos Auditores Fiscais de Trabalho
(Sinait), Renato Bignami ressaltou
que o sistema federal de inspeção do
trabalho, responsável pela garantia
do cumprimento da lei trabalhista,
vem sofrendo um “rebaixamento
substancial, com perda de poder de
atuação” e defendeu o investimento
nesse sistema para melhor regulação

e proteção do ambiente de trabalho.
Bignami criticou o fim do Minis-

tério do Trabalho, em 2019. Segundo
ele, embora o órgão tenha sido re-
composto, “não foi feito com as bases
anteriormente firmadas”. Ele acres-
centou que a carreira dos auditores
fiscais do trabalho também vem so-
frendo enorme corrosão, e desde
2013 não há recomposição dos qua-
dros. Hoje há menos 2015 auditores
fiscais em atividade, sendo que já
foram 3900 no final dos anos 1990.

Desigualdade
Economista, professora e pesqui-

sadora do Centro de Estudos Sindicais
e de Economia do Trabalho da Uni-
camp, Marilane Oliveira Teixeira disse
que o cenário é de aumento das assi-
metrias entre homens e mulheres e
entre pessoas negras e não negras,
além de queda dos rendimentos, am-
pliação da extrema pobreza e fragili-
zação das instituições públicas, como
Ministério do Trabalho, e dos sindi-
catos. Ela disse que cabe ao poder
público criar oportunidades de tra-
balho e estimular com recursos pú-
blicos a geração de ocupações e de-
fendeu um programa nacional de tra-
balho para todas as pessoas.

Procuradora do Ministério Públi-
co do Trabalho, Melicia Alves Mesel
defendeu políticas públicas traba-
lhistas específicas para mulheres e
negros e para a população indígenas.
De acordo com ela, 92% dos traba-
lhadores domésticos são mulheres,
sendo 64% mulheres negras. Segundo
ela, não se trata de falta de qualifi-
cação, já que as mulheres têm nível
instrucional superior ao dos homens.
Ela pediu ainda que a Câmara não
retroceda cotas para pessoas com
deficiência. “As empresas só empre-
gam pessoas com deficiência quando
são fiscalizadas ou atuadas por au-
ditores do trabalho”, apontou.

Professora da Faculdade de Eco-
nomia da Universidade Federal Flu-
minense, Hildete Pereira de Melo
defendeu, por sua vez, a discussão
de políticas públicas pela Casa que
mensurem o trabalho doméstico e
de cuidado não remunerado feito
pelas mulheres. “A gente tem meios
de mensurar esse tipo de trabalho,
para dizer que ele vale”, afirmou.

Bohn Gass: “Não há o que comemorar, todos os números do mercado estão ruins"

Gerente executiva da
Relação do Trabalho da
Confederação Nacional
da Indústria (CNI),
Sylvia Teixeira de
Sousa, por sua vez,
defendeu a reforma
trabalhista de 2017

Reforma trabalhista é tema de
discussão na Câmara dos Deputados
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Nosso país

precisa de um

ambiente de negócios

que contribua para a

expansão das atividades

produtivas e das

oportunidades

Luiz Antônio Colussi
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Leandro Mazzini e Walmor Parente |
reportagem@colunaesplanada.com.br

Operação Silveira 
Depois de incentivar atos pela “li-

berdade de expressão” no Palácio do
Planalto e nas ruas no 1º de maio, nos
quais o deputado condenado Daniel Sil-
veira (PTB-RJ) foi ovacionado, a bancada
bolsonarista prepara, nos bastidores e
com anuência do presidente Arthur Lira
(PP-AL), mais uma ofensiva para con-
frontar o Supremo Tribunal Federal
(STF). Uma operação encabeçada por
deputados das frentes agropecuária e
evangélica - as maiores da Câmara -,
está em curso para derrubar, no plená-
rio, o parecer do Conselho de Ética que
recomendou, há mais de dez meses, a
suspensão do mandato de Silveira. 

Planilhas      
São necessários pelo menos 257 votos

para aprovar o parecer. As planilhas
da bancada da Operação Silveira apon-
tam que, hoje, há mais de 320 votos
para enterrá-lo.   

Cassação 
Em críticas veladas ao STF, o presi-

dente Arthur Lira tem reiterado que
cabe ao Congresso Nacional decidir
sobre a cassação de mandato de um
parlamentar. 

Proeza 
O núcleo duro da pré-campanha à

reeleição presidencial tem conseguido
uma proeza: conter os ímpetos de Bol-
sonaro. Ele declinou do discurso que
faria no 1º de maio após ouvir conselhos
de Fábio Faria e outros ministros. 

Recado 
Além da intenção de “diálogo” e de

pacificar a crise entre os poderes, o
encontro do presidente do Senado, Ro-
drigo Pacheco (PSD), com o presidente
do STF, Luiz Fux, ontem, serviu de re-
cado para a ala de senadores que brada
pelo impeachment de ministros da Su-
prema Corte. 

Gaveta  
Alheio à pressão, Rodrigo Pacheco

fará como seu antecessor, Davi Alco-
lumbre (DEM), que engavetou 36 re-
presentações contra ministros do STF.
Alexandre de Moraes lidera a lista de
denúncias (11), atualmente.  Pacheco
rejeitou, no ano passado, o pedido de
impeachment - feito pelo presidente
Jair Bolsonaro -, contra Moraes. 

Ouro 
Enredado nas denúncias de irregulari-

dades no repasse de verbas do Ministério
da Educação e do FNDE, o prefeito de
Centro Novo (MA), Junior Garimpeiro, é
esperado para se explicar hoje na Comissão
de Educação do Senado. Coincidência ou
não, pastores apontados como lobistas são
acusados de cobrar propina . . . em ouro. 

Esquecido 
A greve dos servidores do Banco Cen-

tral provocou o adiamento da consulta
ao Sistema de Valores a Receber (SVR),
também conhecido como “dinheiro es-
quecido”. E o pior: não há data prevista
para a volta do serviço. “Em breve”, diz
comunicado do BC. 

A Comissão de Educação
(CE) do Senado promove nes-
ta quarta-feira (4), a partir
das 9h30, uma nova audiência
pública para analisar as sus-
peitas de favorecimento no
repasse de verbas do Minis-
tério da Educação e do Fundo
Nacional de Desenvolvimento
da Educação (FNDE). Os se-
nadores apuram a existência
de um suposto “gabinete pa-
ralelo” responsável por dire-
cionar os recursos públicos
a prefeitos indicados por pas-
tores evangélicos.

A audiência pública foi su-
gerida pelo senador Randolfe
Rodrigues (Rede-AP). Ele reco-
mendou a presença de Vanessa
Reis Souza, Luciano de Freitas
Musse e Odimar Barreto.

Até a manhã desta segun-
da-feira (2), apenas Vanessa
Reis Souza havia confirmado
presença no debate. Chefe do
Cerimonial do Ministério da
Educação, ela disse que — se-
gundo o relato de terceiros —
o pastor Arilton Moura teria
feito pedidos ou ofertas de van-
tagem indevida durante um
evento em Nova Odessa (SP).

Segundo denúncias veicu-
ladas pela imprensa, os pas-

tores Arilton Moura e Gilmar
Santos teriam recomendado
a transferência de recursos
públicos a prefeitos conside-
rados aliados em troca de

propina. Vanessa disse ter se
sentido desconfortável com
o relato e sugeriu que as de-
mandas fossem encaminha-
das direta e formalmente ao
Ministério da Educação.

Os outros dois convidados
ainda não haviam confirmado,
até a manhã desta segunda-
feira, presença na audiência
pública. Segundo Randolfe Ro-
drigues, o advogado Luciano
de Freitas Musse “era o homem
de confiança” de Gilmar Santos
e Arilton Moura. Em abril do
ano passado, Musse teria sido
nomeado gerente de projetos
na Secretaria Executiva do Mi-
nistério da Educação para —
segundo o parlamentar — “agi-
lizar os repasses de recursos
negociados pelos religiosos”.

O terceiro convidado é Odi-

mar Barreto, pastor evangélico
e major aposentado da Polícia
Militar de São Paulo. Apontado
como um dos articuladores
dos encontros entre os pasto-
res e os prefeitos, ele foi no-
meado assessor especial do
Ministério da Educação em
agosto de 2020, semanas após
a posse do então ministro Mil-
ton Ribeiro. Barreto foi exo-
nerado em março, após as pri-
meira denúncias de cobrança
de propina pelos pastores.

Caso
Três prefeitos confirmaram

denúncias de corrupção na
gestão de Milton Ribeiro no
Ministério da Educação (MEC)
na Comissão de Educação (CE)
do Senado. Eles afirmaram ter
recebido de dois pastores evan-

gélicos pedidos de propina
para facilitar a liberação de
recursos do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Edu-
cação (FNDE). Dois prefeitos
do Maranhão, cujos municípios
receberam recursos para obras
de creches e escolas, admitiram
ter tido contato com os pastores
acusados de tráfico de influên-
cia, mas garantiram não ter
recebido pedido de propina.

Confirmaram as denúncias
de corrupção os prefeitos Gil-
berto Braga, de Luís Domin-
gues (MA); José Manoel de
Souza, de Boa Esperança do
Sul (SP); e Kelton Pinheiro,
de Bonfinópolis (GO). Nega-
ram ter recebido pedidos de
propina Calvet Filho, prefeito
de Rosário (MA), e Hélder
Aragão, de Anajatuba (MA).

Os senadores
apuram a
existência de um
suposto “gabinete
paralelo”
responsável por
direcionar os
recursos públicos a
prefeitos indicados
por pastores
evangélicos

Em reunião na tarde da última terça-feira (3/5) na
Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), o deputado
Henrique Arantes (MDB) defendeu a realização de uma
audiência pública para debater a ampliação do número
de desembargadores no Tribunal de Justiça de Goiás
(TJGO). O projeto, que tramita pela Casa Legislativa,
prevê um acréscimo de 26 magistrados ao Judiciário.
“Todos nós entendemos que a Justiça deveria ser mais
célere, mas criar esses cargos resolveria o problema?
Será que os problemas não seriam outros? Por isso acho
interessante escutar, antes, todos os envolvidos. A decisão
final é nossa  e temos que debater”, defendeu Arantes. 

Outro a usar a tribuna para falar sobre o assunto foi
o deputado Humberto Teófilo (PL). O texto, segundo
ele, “causa espanto”. “O projeto fala que o custo mensal
de um desembargador é de pouco mais de R$ 47 mil.
Porém, o próprio relatório do Conselho Nacional de
Justiça [CNJ] informa que a média de custo de um de-
sembargador em Goiás, em 2022, é de R$ 112 mil. Isso
sem contar os 60 dias de férias e os auxílios saúde, mo-
radia, alimentação, creche, livro e outros”. 

Teófilo argumenta que a proposta do TJGO apresenta
“inúmeras” irregularidades. “A metodologia acerca do
custo mensal não condiz com a realidade, tanto dos de-
sembargadores quanto  dos servidores. Outro detalhe é
que extingue, novamente, cargos de natureza efetiva,
como os analistas, por exemplo, para criar cargos co-
missionados”. A mexida ainda viola, de acordo com o
parlamentar, os princípios da Constituição Federal. (Fe-
lipe Cardoso, especial para O Hoje)

Deputado quer
audiência para
debater aumento
do número de
desembargadores

Comissão volta a apurar influência
de pastores em repasses da Educação
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Breno Modesto

Depois de sofrer sua pri-
meira derrota na competição,
o Atlético Goianiense tenta
voltar aos trilhos na Copa Sul-
Americana, onde joga nesta
quarta-feira (4). Às 19h15, no
Estádio Antônio Accioly, o
time comandado pelo técnico
Umberto Louzer encara o De-
fensa y Justicia, da Argentina,
na abertura do returno da
fase de grupos do torneio in-
ternacional.

E um dos trunfos do co-
mandante atleticano para con-
quistar os três pontos é o meia
Jorginho, que foi eleito o me-
lhor jogador em campo na úl-
tima partida da Sul-Americana
que o Dragão disputou em casa. 

Caso conquiste a vitória, o
Rubro-Negro não só estará
bem próximo da vaga às oita-
vas de finais como também
deixará o Defensa y Justicia
numa condição muito com-
plicada para seguir adiante
no campeonato. Por conta dis-
so, Jorginho espera que ele e
os companheiros façam um
bom jogo e voltem a triunfar.

“É um jogo muito impor-
tante, onde nós podemos dar
um passo à frente em rela-
ção ao adversário. Se a gente
ganhar, a gente praticamen-
te elimina o adversário. En-
tão, eu creio que nós vamos

fazer um bom jogo e sair
com um grande resultado”,
disse Jorginho.

Desfalques
Além do volante Lucas

Lima e do meia-atacante Luiz
Fernando, que não foram ins-
critos na primeira fase da
Copa Sul-Americana, o Dragão
tem outro desfalque certo
para o confronto diante dos
argentinos. Expulso na der-
rota contra o Antofagasta, na
última rodada, o lateral-di-
reito Hayner terá de cumprir
suspensão automática.

Quem também não deve
ir a campo é o volante Édson,
que estava atuando como za-
gueiro e, no empate com o
Botafogo, pelo Brasileirão, vol-
tou à sua posição de origem.

O jogador se lesionou justa-
mente na partida contra o Al-
vinegro e segue entregue ao
departamento médico.

Defensa y Justicia
Para enfrentar o Atlético

Goianiense, o técnico Sebas-
tián Beccacece terá o retorno
do volante Raúl Loaiza, que
se lesionou no confronto en-
tre as equipes, na segunda
rodada da fase de grupos.
No entanto, a presença de
Loaiza entre os titulares ain-
da é um mistério. Em con-
trapartida, o zagueiro Rodri-
guez, que sofreu uma lesão
muscular no último jogo dos
argentinos, está fora. Mesmo
assim, o defensor viajou com
o elenco e assistirá o duelo
no Estádio Antônio Accioly.

Histórico
O jogo desta quarta-feira

(4) será o segundo da história
entre Atlético Goianiense e De-
fensa y Justicia. O primeiro e
único aconteceu nesta mesma
edição da Copa Sul-Americana.

No dia 12 de abril, o Dragão
derrotou os argentinos, em ple-
no Estádio Norberto "Tito" To-
maghello, por 1 a 0. O meia-
atacante Wellington Rato fez
o único gol daquela noite. (Es-
pecial para O Hoje)

Abrindo o returno
da Copa Sul-
Americana,
Dragão recebe o
Defensa y Justicia,
no Antônio Accioly

Sem atuar pelo Spezia na
atual temporada europeia, o
volante Léo Sena vai aos pou-
cos se recuperando após se
curar da covid-19. O jogador
revelado pelo Goiás, foi um
dos destaques do time italiano
na última temporada, mas
devido a doença, passou em
branco com as cores do time
aquilotti, em 2021/22;

O jogador foi um dos mui-
tos casos no futebol que pegou
a covid-19 e desde então, teve
sequelas que fizeram com que
seu desempenho nos grama-
dos caísse, porém, seu estado
foi bem mais grave do que
imaginava. A página esmeral-
dino.com recebeu a informa-
ção que Léo Sena mesmo após
se curar da doença, teve se-
quelas da doença. Confirma
apurei, o volante foi diagnos-
ticado com Miocardite e por
isso não atuou em sequer uma
partida na temporada 21/22
do futebol europeu.

O que é miocardite?
É uma doença no músculo

cardíaco do coração, onde o
sistema imunológico causa
uma inflamação em resposta
a uma infecção ou algum ou-
tro fator. Os sintomas podem
incluir dor no peito, falta de
ar ou palpitações. No entanto,
essa inflamação é transitória,
mas seu único tratamento é
um bom descanso e o tempo.
O jogador tem feito atividades
leves, sem bola, e dificilmente
terá ainda condições de atuar
nessa temporada.

Léo Sena pelo Goiás
Revelado pelo clube esme-

raldino, o volante disputou
ao todo, 185 jogos no time
profissional, marcando ape-
nas um gol. Léo Sena foi im-
portante na equipe e se des-
tacou em 2019, na disputa da
Série A. Ficou marcado no
clube também por suas frases
polêmicas, uma principalmen-
te que ganhou o coração do
torcedor esmeraldino. Após

vencer clássicos diante do
Atlético e Vila Nova, ele sem-
pre soltava o bordão: “Segue
tudo normal em Goiânia”.

Após se destacar com a ca-
misa esmeraldina, o jogador
foi vendido ao Atlético Mineiro,
em 2020, por cerca de R$ 4
milhões. Porém, no Galo, o
atleta teve poucas oportuni-
dades no comando do então
treinador Jorge Sampaoli,
atuando apenas em três jogos.

Com isso, o clube mineiro
decidiu emprestar o jogador
ainda em 2020 para o futebol
italiano, onde Léo Sena se des-
tacou fazendo grandes jogos
contra equipes como Milan,
Internazionale e Juventus, do
então craque Cristiano Ronal-
do. Foram dezenove jogos pelo
Spezia e contribuindo com
uma assistência. (Victor Pi-
menta, especial para O Hoje)

De volta ao Antônio Accioly, o Rubro-Negro tenta se manter na ponta de seu grupo

Na próxima quarta-feira
(11), o Estádio Serra Dourada
voltará a receber uma par-
tida depois de mais de dois
anos fechado. Pelo jogo de
volta da Terceira Fase da
Copa do Brasil, o Vila Nova
enfrentará o Fluminense na
praça esportiva. Na ida, os
cariocas venceram, de vira-
da, por 3 a 2. Agora, o Colo-
rado tenta dar o troco e
avançar às oitavas de finais
da competição.

E, já no início desta se-
mana, o Tigre deu início à
venda de ingressos para o
confronto. Na segunda-feira
(2), o time vilanovense di-
vulgou o valor dos bilhetes
e já começou a vendê-los. O
torcedor que quiser acom-
panhar o duelo das arqui-
bancadas, terá de desembol-
sar uma quantia no valor
de 50 reais pela inteira e 25
reais pela meia, que é válida
para quem estiver usando a
camisa do clube ou portando
a carteira ID Jovem. 

Já para aqueles que tive-
rem o interesse de adquirir
entradas para as cadeiras, o

valor que eles terão de pagar
é 100 reais. Assim como no
caso das arquibancadas, há
a opção da meia-entrada, que
também é destinada a quem
estiver com a camisa do Vila
Nova ou apresentar a carteira
ID Jovem. Os visitantes tam-
bém pagarão 100 reais.

Além disso, quem adqui-
rir qualquer ingresso para
o jogo contra o Tricolor Ca-
rioca ganhará, de brinde,
uma entrada para a partida
contra o Náutico, pela Série
B, que será disputada na
sexta-feira (6).

Para essa partida, em es-
pecífico, os valores dos in-
gressos são de 70 reais para
o Setor A do Estádio Onésio
Brasileiro Alvarenga e de 40
reais para o Setor B. Da mes-
ma forma como na Copa do
Brasil, há a possibilidade de
meia-entrada, que é oferecida
aos torcedores que forem ao
jogo com a camisa do Vila
Nova ou aos portadores da
carteira ID Jovem. Para os
visitantes, o valor também é
70 reais. (Breno Modesto,
especial para O Hoje)

Vila Nova inicia venda de
ingressos para o confronto

contra o Fluminense

COPA DO BRASIL

Ex-Goiás, Léo Sena não atuou na
temporada devido a sequelas do Covid

FUTEBOL INTERNACIONAL

Bruno Corsino/Atlético-GO

Noite de Sula

Arquivo Pessoal

Volante está no

futebol europeu

desde 2020, onde

defende as cores do

Spezia, no Italiano

Data: 4 de maio de 2022. Horário: 19h15. Local: estádio antônio
accioly, em Goiânia (Go). Árbitro: Gustavo Tejera (URU). Assis-
tentes: Richard Trinidad (URU) e Horacio Ferreiro (URU)

t
TéCnICa

Atlético-GO: Ronaldo; Dudu,
Wanderson, Ramon Menezes e
arthur Henrique; Baralhas, Mar-
lon Freitas e Jorginho; shaylon,
Diego Churin e Léo Pereira
Técnico: Umberto Louzer

Defensa y Justicia: Unsain;
Tripichio, Frías, Colombo e
soto; Gutiérrez, Hachen (Loai-
za) e Bou; Pizzini, Merentiel
e Rotondi.
Técnico: sebastián Beccacece

xAtlético-GO Defensa y Justicia

FICHA
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Nathália Freitas/Sistema Sagres

No dia 11, o serra dourada recebe Vila Nova e Fluminense, pela Copa do Brasil



8 n ESPORTES

Victor Pimenta

O Goiás ainda não sabe o
que é vencer no Brasileiro
da Série A. Já foram quatro
rodadas, sendo dois empates
e duas derrotas e o time segue
na zona de rebaixamento da
competição. Na próxima ro-
dada, enfrentam o Atlético
Goianiense, no clássico e fora
de casa, em busca de sua pri-
meira vitória.

Quem se destacou na última
partida foi o lateral/atacante
Apodi. Desde o começo do ano
ele vem atuando na função,
que já via feito em outro clube
e espera seguir ofensivamente
e ajudando o Goiás com gols
nas próximas partidas.

“Eu já fiz essa função antes.
Fiz ela pela primeira vez em
2009 pelo CSA, quando fiquei
sendo fixo por uma tempora-
da e agora estou tendo essa
oportunidade aqui desde o
começo do ano e como antes
eu tinha falado com o pessoal
no meu primeiro jogo e a ten-
dência desse ano perto da co-
missão e da diretoria era ten-
tar usar mais a frente, na par-
te ofensiva. Tenho procurado
corresponder e me sinto um
jogador ofensivo, jogo pelo
lado, conseguido fazer alguns
gols e isso é importante”, disse
o jogador esmeraldino.

Na próxima rodada, o Goiás
enfrenta o Atlético Goianiense,
no domingo (8), no estádio An-
tônio Accioly. Curiosamente,
a primeira vitória esmeraldina
na Série A de 2020, foi diante
do time rubro-negro e agora

eles tem novamente essa
chance de vencer o rival e
fazer seus primeiros três pon-
tos na competição nacional.
Será a primeira semana “li-
vre” de Jair Ventura no co-
mando esmeraldino.

“É a primeira semana que
o Jair está tendo uma semana
completa para trabalhar, re-
cuperar quem tiver que re-
cuperar, ajustar o que tiver.
Nada melhor que mudar uma
fase e que possa vir nossa
primeira vitória diante de um
clássico. Tivemos resultados
negativos com eles esse ano
e agora temos essa possibili-
dade, estamos trabalhando
bem, fortes para que a gente
possa conseguir nossos pri-
meiros três pontos na com-
petição”, falou sobre Apodi.

Mesmo em uma fase ruim,
de oito jogos sem vencer, a
torcida esmeraldina está sem-
pre presente nas arquiban-
cadas, cadeiras e no tobogã
da Serrinha. Porém, ao con-

trário das outras vezes, o que
se teve foi protesto diante do
Atlético Mineiro. Após uma
partida de raça por parte dos
jogadores do Goiás e com o
empate no placar, o jogo ter-
minou com a torcida apoian-
do a equipe e o jogador co-
mentou sobre essa situação.

“É isso que a gente quer.
Para provar para o torcedor
você tem que todo jogo ir su-
per bem, ele cobra pelo direito
dele, pela paixão, pelo amor
que ele tem pela instituição e
ela sempre vai permanecer.
Cabe a nós para mudar essa
chave, mudar essas vaias é
conseguir os resultados e eles
só vem com empenho, deter-
minação, com vontade e com
um bom futebol. A princípio
estamos conseguindo já, se es-
forçar, dedicar mais, ajustar
e consequentemente o bom
futebol vem e a torcida volta
apoiar como vinha sendo em
outras vezes”, concluiu o la-
teral.(Especial para O Hoje)

Apodi comenta
sobre função no
ataque
esmeraldino e
destaca
preparação para o
clássico: “Nada
melhor que uma
vitória”

SemANA de trabalho no Goiás 

Jogador falou sobre ter “se tornado” atacante na temporada e está feliz podendo ajudar Goiás com gols

Rosiron Rodrigues / Goiás EC
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agenda de jogos

HOJE

taça libErtadOrEs
19Hs - tallErEs x flamEngO

19Hs - COlón x CErrO POrtEñO
21Hs - always rEady x bOCa JuniOrs

21Hs - OlimPia x PEñarOl
21Hs - dEP. Cali x COrintHians
23Hs - tOlima x ind. dEl VallE

23Hs - sP Cristal x un. CatóliCa

brasilEirO - sériE b
19Hs - nOVOrizOntinO x Crb

21 Hs - Csa x CriCiúma

COPa sul-amEriCana
19H15 - atlétiCO x dEfEnsa JustiCia

19H15 - mEtrOPOlitanOs x wandErErs
19H15 - antOfagasta x ldu

21H30 - fluminEnsE x Jr barranquilla
21H30 - barCElOna x lanús

liga dOs CamPEõEs
16Hs - rEal madrid x manC. City

brasilEirO - sériE C
19Hs - altOs x abC

brasilEirO - sériE d
20Hs - rEtrô x glObO fC

20Hs - JuazEirEnsE x santa Cruz

CamPEOnatO CaPixaba

19Hs - rEal nOrOEstE x Vitória-Es

CamPEOnatO CariOCa sériE a2
15Hs - friburguEnsE x VOlta rEdOnda

CamPEOnatO rOraimEnsE
19H30 - sãO raimundO x rEal

COPa dO brasil sub-17
15Hs - gOiás x fluminEnsE 

15Hs - baHia x lOndrina 
15Hs - CriCiúma x fOrtalEza

15Hs - PalmEiras x rEmO
15Hs - CruzEirO x atHlEtiCO-Pr

16Hs - atlétiCO-mg x Cuiabá

amanHã

taça libErtadOrEs
19Hs - fOrtalEza x riVEr PlatE

21Hs - bragantinO x VélEz sarsfiEld
23Hs - alianza lima x COlO-COlO

brasilEirO - sériE b
21H30 - CrusquE x CHaPECOEnsE

COPa sul-amEriCana
19H15 - EVErtOn-CHi x sãO PaulO

19H15 - santa fE x OriEntE PEtrOlErO
19H15 - guairEña x intErnaCiOnal

21H30 - uniV.dE quitO x santOs
21H30 - banfiEld x unión la CalEra
21H30 - ayaCuCHO x J. wilstErmann
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Daniell Alves

Os acidentes envolvendo
motociclistas que resultaram
em mortes no trânsito de
Goiânia representam quase
70%. Dos 45 óbitos registrados
neste ano, 30 são de motoci-
clistas, de acordo com regis-
tros da Delegacia de Crimes
de Trânsito (Dict). Ultrapassar
limites de velocidade é uma
das principais causas de aci-
dentes de trânsito no mundo,
aponta a Organização Mun-
dial de Saúde (OMS). 

No último domingo (1º),
um jovem de 24 anos morreu
em um acidente de trânsito
envolvendo uma moto e um
caminhão, na BR-153, sentido
Anápolis/Aparecida de Goiâ-
nia. O caminhoneiro ouviu
um barulho de derrapagem
na pista e, ao parar o veículo,
verificou que havia uma mo-
tocicleta presa na roda dian-
teira esquerda do caminhão.

O corpo do motorista caiu
cerca de 100 metros atrás. O
óbito foi constatado pelo mé-
dico da concessionária Triunfo,
que também acionou o Instituto
Médico Legal (IML). Já o con-
dutor do caminhão realizou o
teste do bafômetro, tendo como
resultado negativo para con-
sumo de bebidas alcoólicas.

Outro motociclista também
morreu no dia 30 último, após
colisão com um poste de ener-
gia na Avenida Gercina Bor-
ges, em Goiânia. Com o im-
pacto, a vítima não resistiu.
Segundo a Dict Goiânia, no
momento do acidente, o mo-

tociclista saiu da pista e subiu
na calçada quando bateu de
frente com o poste.

A delegada da Dict, Maíra
Barcelos, aponta para um au-
mento considerável de moto-
cicletas desde o início da pan-
demia. Logo, também cresce-
ram os acidentes. “Muitas pes-
soas perderam seus empregos
e passaram a utilizar moto-
cicletas para poderem traba-
lhar em entrega, por exem-
plo", explicou. Contudo, o per-
centual de motociclistas en-
volvidos em acidentes sempre
esteve em alta. “Praticamente
70% dos acidentes registrados
pela Dict envolvem motoci-
clistas", informa. 

Frota
Atualmente, Goiás possui

cerca de 920 mil motocicletas.
O último estudo divulgado
pela Confederação Nacional
de Municípios (CNM) mostrou
Goiânia em 6° lugar no que-
sito maior frota de carros do
Brasil. Na categoria motos, a
Capital ficou em 4° lugar.

O número justifica o quanto
o trânsito de Goiânia é lento e
estressante, conforme explica
o professor do Instituto Federal
de Goiás (IFG) e engenheiro
de transportes, Marcos Rothen.
Segundo ele, a cada ano sur-
gem novos automóveis e o
trânsito piora. “E não tem op-
ção, quem decide ir a pé anda
por calçadas inclinadas, obs-
truídas e o transporte coletivo
não tem conforto", diz.

Somado a isso, a ausência
de sinalização em vias movi-

mentadas também contribui
para a ocorrência de inciden-
tes, avalia o doutor em trans-
portes e professor do Instituto
Federal de Goiás (IFG), Adriano
Paranaíba. “Além de impru-
dência, falta de cuidado e aten-
ção por parte do motorista, é
importante ver o outro lado
da moeda. Outros fatores en-
volvem a má sinalização das
vias, má qualidade das vias –
buracos, qualidade do asfalto,
outros problemas de geome-
tria das vias”, exemplifica.

Principal causa de morte 
De acordo com o Relatório

de Status Global de Segurança
Viária da ONU, acidentes são
hoje a principal causa de mor-
te de pessoas entre 05 e 29
anos. E ainda, que cerca de

1,35 milhão de vidas no mun-
do são perdidas no trânsito.
Excesso de velocidade lidera,
com folga, o ranking de in-
frações que resultam em mul-
ta em Goiânia. Foram regis-
tradas 376.454 em 2021.

A via que lidera o número
de infrações é a Avenida To-
cantins, com 36.347. Na se-
quência, aparecem Avenida
Araguaia (32.209), Avenida
Paranaíba (26.580), Rua 132,
no Setor Sul (16.308) e Mar-
ginal Botafogo (15.636).

Todas as infrações foram
cometidas em vias sinalizadas
verticalmente, horizontal-
mente e com equipamentos
eletrônicos; semáforos e re-
dutores de velocidade. “Não
há autuações em ruas sem
sinalização. O trânsito mata
e a única vacina é a mudança
de comportamento”, alerta o
secretário Horácio Mello, so-
bre os cuidados no trânsito.

As penalidades para quem
estiver acima da velocidade
permitida, de acordo com o
Código de Trânsito Brasileiro
(CTB) são classificadas de três
formas: 1)Velocidade superior
à máxima em até 20%: multa
média, 4 pontos na CNH e R$
130,16 em multa; 2) Velocidade
superior à máxima em mais
de 20% e até 50%: infração de
trânsito grave, 5 pontos na car-
teira de habilitação e multa
de R$ 195, 23; 3) Velocidade
superior à máxima em mais
de 50%: infração gravíssima,
7 pontos na CNH, R$ 293,47 de
multa com multiplicador e sus-
pensão do direito de dirigir.

O Estado e Município que-
rem reduzir em 50% o núme-
ro de mortes no trânsito. Qua-
se 500 goianos perderam suas
vidas nas estradas somente
em 2022, segundo a Secretaria
de Segurança Pública de Goiás
(SSP). Em 2021, 1.615 pessoas
tiveram suas vidas interrom-
pidas nas estradas. O Depar-
tamento Estadual de Trânsito
de Goiás (Detran-GO), assinou,
no último ano, a adesão ao
Plano Nacional pela Redução
de Mortes e Lesões no Trân-
sito (Pnatrans). 

O objetivo do plano é a
redução pela metade do nú-
mero de mortes no trânsito

até 2028. As ações previstas
têm o potencial de preservar
86 mil vidas no período. O
Pnatrans estimula a soma
de esforços das esferas go-
vernamentais e sociais para
implementar políticas públi-
cas eficazes na prevenção
de acidentes.

O Pnatrans é dividido em
seis pilares e agrupa as ações
em iniciativas que destacam
as áreas de atuação prioritárias,
permeando desde o planeja-
mento das vias até o resgate
das vítimas. Por isso, envolve
diversos órgãos governamen-
tais da área de trânsito, trans-
porte, infraestrutura e saúde,

além da iniciativa privada.
De acordo com o Estado, o

primeiro pilar do plano prevê
a gestão integrada do sistema
viário e o avanço do processo
de tratamento de dados e con-
solidação do Registro Nacional
de Estatística de Trânsito (Re-
naest). O pilar “Vias Seguras”
prevê a adequação da classi-
ficação viária e dos limites
de velocidade às recomenda-
ções da Organização Mundial
da Saúde (OMS).

Monitoramento 
deve ser reforçado 

Com foco em reduzir o
número de acidentes no trân-

sito, a Prefeitura de Goiânia
lançou edital para contratar
serviços que vão reforçar o
monitoramento realizado
pela Secretaria Municipal de
Mobilidade (SMM). O edital
prevê a instalação de equi-
pamentos não intrusivos em
pontos estratégicos e de gran-
de fluxo na cidade, além da
implantação de um novo Cen-
tro Operacional.

Em paralelo à redução de
acidentes, a Secretaria de Mo-
bilidade objetiva coibir ex-
cessos e atos de desrespeito à
sinalização e à lei. O edital
também determina que os
equipamentos implantados

deverão ser novos e que a
empresa vencedora instalará
180 câmeras para monitorar
o fluxo de veículos em Goiânia
24 horas por dia. Haverá ain-
da monitoramento do peso
de veículos de carga em pon-
tos específicos da cidade.

Hoje são 228 pontos da ci-
dade em que há equipamen-
tos como controlador eletrô-
nico de velocidade, controla-
dor eletrônico misto (radar
fixo com avanço de sinal/pa-
rada sobre faixa), redutor ele-
trônico de velocidade (bar-
reira eletrônica) e sistema de
fiscalização de faixa exclusiva.
(Especial para O Hoje)

Atualmente, Goiás possui cerca de 920 mil motocicletas registradas

Plano Nacional almeja reduzir mortes no trânsito

Dos 45 óbitos registrados neste ano, 30 são de motociclistas, de acordo com registros da Delegacia de Crimes de Trânsito (Dict)

Um jovem, 24, morreu em um acidente de trânsito envolvendo uma moto e um caminhão, na BR-153

Mortes envolvendo motociclistas
representam 66% na Capital
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10 n CIDADES

Sabrina Vilela

A reforma das unidades de ensino de Goiânia começou
as reformas no início da semana. Ao todo 331 instituições
de ensino vão receber R$100 mil para obras e reformas.
Essa iniciativa permite que cada escola ou  Centro Muni-
cipal de Educação Infantil (Cmei) possa  realizar as me-
lhorias que julgam ser necessárias em cada unidade. Os
recursos foram destinados por meio do Escola Viva, pro-
grama da Prefeitura de Goiânia que garante a manutenção
dos prédios da Secretaria Municipal de Educação (SME).

Quando o projeto foi anunciado no final de 2021,
o titular da pasta, Wellington Bessa afirmou que em-
bora cada local de ensino decida como será usado o
recurso será necessário dar prioridade para necessi-
dades mais urgentes. 

A assessoria da SME informou que todas as escolas
da rede serão beneficiadas com o projeto. Mas, como
cada escola se encontra em situações diferentes , cada
uma usará o recurso para o que for mais necessário no
momento. Segundo a pasta, até o momento a “maioria
já concluiu” as reformas. A aplicação dos recursos é
fiscalizada pela Gerência de Acompanhamento e Ma-
nutenção da Rede Física da SME, e pelos conselhos
eleitos de cada unidade. Os gastos são acompanhados,
ainda, pela Diretoria Administrativa e pela Gerência
de Controle e Prestação de Contas da SME.

Essa semana as obras se concentram nos Cmeis Jardim
Primavera e Residencial Itaipu, e nas escolas municipais
José Alves Vila Nova e Vicente Rodrigues do Prado.No
Cmei Jardim Primavera, região Noroeste, é realizada a
troca de telhados, pintura da estrutura metálica e reforma
dos banheiros. Também está sendo feita a manutenção
da rede elétrica e da concertina de 220 metros. 

Na Escola Municipal José Alves Vila Nova, localizada
no setor Parque Atheneu, os pisos começaram a ser
substituídos e revestidos. Banheiros estão passando
por reforma completa, instalação de lavatórios e pintura
das salas de aula de professores e coordenação. 

Já na  Escola Municipal Vicente Rodrigues do Prado,no
Parque das Amendoeiras, o pavilhão da cozinha foi be-
neficiado. No Cmei Residencial Itaipu, o trabalho prevê
reforma do muro e construção de uma sala. 

Cmei segue inacabado no Vila Santa Helena 
Na matéria veiculada no dia 7 de abril a reportagem

foi até o setor Vila Santa Helena para ouvir reclamações
de moradores com relação ao abandono do Cmei da
região. De acordo com moradores não houveram mu-
danças no Cmei desde a última visita. Um vizinho do
Cmei que não quis se identificar afirma que o centro
de educação está com quase 10 anos com obras que
não tem fim. “Recentemente ouvi dizer que vão retomar
as obras para entregar, mas sempre fazem isso e não
muda nada”, desabafa. 

O aposentado Olavo Rodrigues mora há 52 anos no
setor e viu todas as mudanças sofridas pelo lugar,
como as obras do Cmei. “Ele funcionava antes, mas era
pequeno. Então, resolveram fazer obras para aumentar
e nunca terminaram de construir”, explica. Segundo
ele, a proposta era de entregar a obra em 180 dias após
o início das reformas, mas o prazo não foi cumprido. 

Já a atendente de loja Yohanna da Cruz Souza, que
mora há mais de 15 anos no bairro, afirma que quando
começaram as obras do Cmei, que fica em frente à sua
casa, ela nem sonhava em ter filhos e agora tem um
garotinho de oito anos. 

“Achei que o Cmei fosse ficar pronto quando meu
filho tivesse idade para estudar nele, mas eu tive que
levar ele para outra escola em outro bairro. Outras
mães tiveram que pagar uma escola particular mais
próxima”, reclama. 

A reportagem teve acesso a imagens de dentro do
Cmei e foi confirmado o abandono das obras. As estru-
turas estão finalizadas, mas sem o devido acabamento.
O local se tornou moradia de animais e acúmulo de su-
jeira. É possível observar restos de materiais para cons-
trução e muito lixo. Os moradores não entendem o
motivo da obra ainda não ter sido entregue já que está
praticamente finalizada. 

A equipe de reportagem do jornal O Hoje mais uma
vez entrou em contato com a assessoria de imprensa da
Secretaria Municipal de Educação de Goiânia para saber
sobre a previsão de conclusão da obra e entrega do
Cmei para a população e se este irá contar com a ajuda
de R$100 mil. Até o fechamento desta edição, a assessoria
não havia enviado resposta. (Especial para O Hoje)

Moradores questionam porquê a obra ainda não foi entregue

Goiânia vai inaugurar 36
CMEIs e cinco mil novas vagas
no ensino infantil até 2024,
último ano da administração
do prefeito Rogério Cruz. O
investimento faz parte de um
pacote de ações voltado para
a educação. Dos 36 novos
CMEIs, 23 deles começaram a
ser construídos pela atual ges-
tão e 13 são obras iniciadas
em administrações anteriores.
Até o momento, cinco CMEIs
já foram entregues.

A reforma de todas as 331
unidades de ensino é uma
ação inédita na história de

Goiânia e vai demandar in-
vestimento de R$33 milhões.
Os recursos foram destinados
de forma descentralizada.
Cada escola recebeu R$100
mil para aplicar de acordo
com a necessidade identifica-
da pela administração da uni-
dade. Também foram insta-
lados 150 novos parquinhos.

O pacote também prevê a
destinação de R$15 milhões
para aquisição de kits de uni-
forme para os alunos da rede
municipal de ensino, com ca-
miseta, calça, bermuda, jaque-
ta, meia e tênis.

Investimento 
em cidadania

O prefeito Rogério Cruz pon-
tuou que aplicar dinheiro na
educação é investir em um fu-
turo de grandes conquistas.
“Com melhor estrutura e mais
profissionais voltados à forma-
ção de crianças, formaremos
uma geração de cidadãos cons-
cientes e aptos a ingressar no
mercado de trabalho”, afirma.

A campanha que foi ao ar nas
redes sociais também dá destaque
para o uso de tecnologia na for-
mação de alunos. (Ítallo Antkie-
wicz, especial para O Hoje)

Goiânia vai inaugurar 36 CMEIs
com 5 mil novas vagas até 2024

Prefeitura de
Goiânia liberou
mais de R$33
milhões para
reformas de escolas

tRÁPIDAS

Para STJ, estacionar em vaga para
deficiente não gera dano moral coletivo

A Segunda Turma do Superior Tribunal
de Justiça (STJ), decidiu que estacionar veí-
culo em vaga reservada a pessoas com de-
ficiência não configura dano moral coletivo.
Os ministros mantiveram decisão que ex-
tinguiu, sem resolução de mérito, uma ação
civil pública do Ministério Público de São
Paulo que pedia a condenação de um mo-
torista ao pagamento de compensação por
dano moral coletivo, por ter estacionado
em vaga de uso privativo. A ação foi ajuizada
em razão do grande número de autuações
realizadas pelos agentes de trânsito, sob o
argumento de que as penalidades adminis-
trativas previstas para tais situações não
estão sendo suficientes para coibir o uso
indevido das vagas reservadas a pessoas
com deficiência ou idosos. A primeira ins-

tância julgou o processo extinto sem reso-
lução de mérito, apontando falta de interesse
processual e de respaldo legal para o pedido.
O Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou
a sentença. Para o relator, ministro Francisco
Falcão, o dano moral coletivo é categoria
autônoma de dano, independente de atri-
butos da pessoa, e se configura nos casos
em que há lesão à esfera extrapatrimonial
de determinada comunidade, quando de-
monstrado que a conduta agride, de modo
ilegal ou intolerável, os valores fundamentais
da sociedade, causando repulsa e indignação
na consciência coletiva. Segundo o magis-
trado, somente quando preenchidos esses
requisitos, o dano se configura  in re ipsa,
dispensando a demonstração de prejuízos
concretos ou de efetivo abalo moral.

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

Jurídica

Revogação da 
Reforma Trabalhista

Em comissão geral
no Plenário da Câmara
dos Deputados sobre
diagnóstico, as desigual-
dades e as perspectivas
do mundo do trabalho
no Brasil, sindicatos de
trabalhadores, juízes e
procuradores do Traba-
lho defenderam a revo-
gação da reforma tra-
balhista de 2017. Presi-

dente da Associação Na-
cional dos Magistrados
da Justiça do Trabalho
(Anamatra), Luiz Antô-
nio Colussi também de-
fendeu a revisão da re-
forma trabalhista e dis-
cussão do tema pelos
candidatos às eleições
presidenciais. “Não ape-
nas a revisão, mas a pró-
pria revogação”, frisou.

Desaparecimento forçado
Em audiência pública

na Comissão de Direitos
Humanos (CDH) do Se-
nado, debatedoras co-
braram do Congresso
Nacional a aprovação de
projeto de lei que con-
solide na legislação bra-
sileira o crime de desa-
parecimento forçado. A
audiência teve como
tema os casos de cadá-

veres encontrados sem
identificação em valas
comuns. O Senado apro-
vou em 2013 um projeto
com esse teor (PLS
245/2011), com penas
que podem chegar a 40
anos de reclusão. O texto
foi aprovado em duas
comissões da Câmara
dos Deputados, mas está
há quatro anos parado.

2 Sexta Turma do STJ – Xingamentos do juiz contra o réu configuram nulidade de julga-
mento por parcialidade.
2 Teoria do Juízo Aparente – Para o STJ, é aplicável esta teoria para ratificar
medidas cautelares no curso do inquérito policial quando autorizadas por juízo apa-
rentemente competente.

O Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) lançou na última semana
uma série de materiais informa-
tivos sobre audiências de custódia
traduzidos para as línguas Nheen-
gatu, Baniwa e Tukano. O evento
ocorreu na Maloca da Federação
das Organizações Indígenas do
Rio Negro (FOIRN), fronteira com
Colômbia e Venezuela considerada
a mais indígena do Brasil.

CNJ inclui línguas
indígenas em
informativos sobre
audiência de
custódia

Licença para tratamento de saúde 
não se confunde com auxílio-doença

A 8ª Turma do Tribunal Regional Federal
da 1ª Região (TRF1) negou provimento à
apelação de uma servidora pública que
pretendia isenção do imposto de renda e
restituições das contribuições pagas en-
quanto esteve em tratamento de saúde que
resultou em sua aposentadoria. O relator,
desembargador federal Novély Vilanova,
destacou que a licença de servidor público
federal para tratamento de saúde não se
confunde com o auxílio-doença para fins
de isenção do imposto de renda prevista

no artigo 48 da Lei nº 8.541/1992 e que
essa lei deve ser interpretada e aplicada li-
teralmente, como prevê o artigo 111 do
Código Tributário Nacional (CTN). O ma-
gistrado constatou que a servidora recebeu
a licença ainda em atividade laboral. “Em
suma, durante o período de afastamento
previsto pelo artigo 202 da Lei nº 8.112/1990,
a autora permaneceu na atividade, obrigada
ao recolhimento na fonte do imposto de
renda, não havendo previsão legal que
afastasse tais obrigações tributárias.
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Aparecida de Goiânia am-
pliou a vacinação contra a
Influenza e a partir da última
segunda-feira (02), todos os
grupos prioritários contem-
plados já poderão ser imuni-
zados contra a gripe. Até en-
tão, apenas idosos e traba-
lhadores da saúde estavam
autorizados a receber a vaci-
na. A imunização está dispo-
nível nos 37 postos fixos da
cidade, gratuitamente.

Crianças a partir de 6 me-
ses e menores de 5 anos de
idade, gestantes e puérperas,
professores da rede de ensino
pública e privada, pessoas
com deficiência permanente
e pessoas com comorbidades
já podem procurar os locais
de vacinação, com documen-
tos pessoais em mãos, bem
como, se necessário, com al-
gum comprovante da situação
que a coloque entre os grupos
prioritários.

Povos indígenas, profissio-
nais das forças de segurança
e salvamento e forças arma-
das, caminhoneiros e traba-
lhadores de transporte cole-
tivo rodoviário de passageiros
urbano e de longo curso, tra-

balhadores portuários e fun-
cionários do sistema prisional
também serão contemplados.

A coordenadora de Imu-
nização de Aparecida, Renata
Cordeiro explica que confor-
me já ocorre todos os anos,
ao final dessa etapa da Cam-
panha, em 3 de junho, a va-
cinação contra a gripe poderá
ser disponibilizada para toda
a população. “Nesses primei-

ros dois meses priorizamos
as pessoas com mais riscos
de contaminação e de com-
plicações pela doença. Por
isso, é muito importante que
os grupos prioritários apro-
veitem a oportunidade e se
vacinem logo, antes do inver-
no, época mais propícia a
doenças respiratórias. Logo
em seguida, se o Ministério
da Saúde autorizar, abrimos

a imunização para todos os
demais interessados, enquan-
to durar o estoque”, afirma.

Proteção renovada
A gestora lembra ainda que

a vacinação contra a Influenza
é anual, independentemente
da época em que os moradores
receberam a última aplicação:
“todas as pessoas que se vaci-
naram contra a gripe com do-
ses da Campanha do ano pas-
sado, mesmo que tenha sido
no final do ano ou em janeiro
ou fevereiro deste ano, preci-
sam retornar agora, quando
chegar a sua vez, para receber
essa dose de 2022, que protege
contra novas cepas”.

Renata Cordeiro explica que
a vacina contra a influenza é
atualizada todos os anos, de
acordo com os vírus em circu-
lação: “O imunizante do SUS é
trivalente e confere proteção
contra os vírus H1N1, H3N2, e
o vírus B. Seguro, ele previne
casos graves e mortes. Quem
costuma receber essa vacina
já sabe dos benefícios e não
fica sem”, ressalta a coorde-
nadora. (Ítallo Antkiewicz,
especial para O Hoje)

Aparecida amplia vacinação contra Influenza 
IMUNIZAÇÃO

Ítallo Antkiewicz

A Feira Hippie, que fun-
ciona tradicionalmente aos
finais de semana na Praça do
Trabalhador, em Goiânia, vol-
tará a ser realizada somente
aos sábados e domingos. Des-
de o dia 1º de abril, a portaria
que permitia o funcionamen-
to do comércio na sexta-feira
perdeu a validade. Em con-
trapartida, os feirantes se mo-
vimentam para manter a feira
nos três dias da semana.

Em janeiro deste ano, um
decreto municipal assinado
pelo prefeito Rogério Cruz  li-
berou o funcionamento da
feira nas sextas. A medida
previa evitar a concentração
de pessoas na Região da 44
aos finais de semana durante
a pandemia da Covid-19.

Mesmo após o decreto per-
der a validade, os feirantes
estavam trabalhando normal-
mente há três semanas. Po-
rém, na noite da última quin-
ta-feira (28), os trabalhadores
estiveram no local para dar
início às montagens das bar-
racas, mas foram impedidos
pela Guarda Municipal.

Por meio de nota, a Se-
cretaria de Economia Cria-
tiva (SEC) explica que o fun-
cionamento na sexta-feira
foi autorizado de forma ex-
cepcional e temporária, e
também destaca que é um
ponto crítico para a mobili-
dade no local, por conta das
diversas intervenções e blo-
queios feitos pelos feirantes
realizados no trânsito.

Feirantes se 
mobilizam contra

O presidente da Associa-
ção da Feira Hippie, Waldi-
vino da Silva, ressaltou que
ficou surpreso com a suspen-
são do funcionamento já que,
as portarias com data para
expirar foram sendo substi-
tuídas por outras. “Essa de-
cisão do prefeito afeta 6 mil
feirantes. Precisamos da sex-
ta-feira e pedimos sensibili-
dade do prefeito”. afirma

Segundo o presidente, as
sextas-feiras são importantes
porque é o dia em que o fei-
rante vende em grandes vo-
lumes. “A nossa sexta-feira é
50% das nossas vendas. Nosso
cliente de atacado vai embora
às 15h de sexta. Sem o apoio
da prefeitura a nossa feira
vai falir. Estamos pedindo
socorro”, afirma.

Ainda de acordo com o re-
presentante, o feirante quer
se mobilizar contra a suspen-
são. “Na Assembleia desta sex-
ta ficou decidido que, dia 4 de

maio às 9h, se não tiver resol-
vido esse impasse os feirantes
virão para Região da 44 e vão
manifestar. Ninguém da Pre-
feitura falou oficialmente com
a gente. Estamos abertos para
tentar resolver. Dessa forma
não pode ficar”, concluiu.

Resposta da Prefeitura
A equipe de reportagem do

jornal O Hoje, entrou em con-
tato com a assessoria de im-
prensa da Prefeitura de Goiâ-
nia, que nos informou através
de nota que o funcionamento
da Feira Hippie às sextas-feiras
foi autorizado pela Prefeitura
de Goiânia, em caráter excep-
cional e temporário, para evi-
tar a concentração de pessoas
na Região da 44 aos finais de
semana durante a pandemia
de Covid-19.

“A validade do decreto que
permite o funcionamento ex-
cepcional da feira expirou
em 1º de abril. A atual confi-
guração da Feira Hippie difi-
culta a entrada e saída de

ônibus na Rodoviária, a eva-
cuação do Terminal em caso
de emergência e a realização
de retornos por parte dos mo-
toristas que trafegam no local,
que precisam se arriscar em
acessos improvisados pela
contramão em razão do blo-
queio, por parte dos feirantes,
de dois cruzamentos das Ave-
nidas Goiás e Leste-Oeste”,
afirma trecho da nota.

Relembre
Em novembro do ano pas-

sado foi revogado a portaria
que permitia o funcionamento
da Feira Hippie somente aos
sábados e domingos, liberando
a realização também às sex-
tas-feiras. O documento foi
publicado no Diário Oficial do
Município (DOM) e o retorno
autorizado no mesmo mês.

Possibilitada pelo avanço
da vacinação contra Covid-19
em Goiânia e o retorno das
atividades comuns, a decisão
foi tomada pela Prefeitura de
Goiânia por meio da Secreta-

ria de Desenvolvimento e Eco-
nomia Criativa (Sedec). O pre-
feito de Goiânia, Rogério Cruz,
destaca que houve extenso
diálogo com os secretários en-
volvidos na volta, como Dur-
val Pedroso (Saúde), a fim de
garantir segurança sanitária
na retomada.

“Eu tenho trabalhado cons-
tantemente para que volte-
mos ao nosso normal em
Goiânia. E o funcionamento
da Feira Hippie às sextas-fei-
ras foi uma promessa de cam-
panha do prefeito Maguito
Vilela e eu vou cumprir essas
promessas”, declarou o pre-
feito de Goiânia, Rogério Cruz.

O titular da Sedec, Paulo
Henrique Rodrigues Silva re-
forçou a importância da ação
para a categoria. “Por conta
da pandemia, os feirantes fo-
ram muito afetados. O retorno
às sextas-feiras trará a espe-
rança de um retorno finan-
ceiro positivo para esses tra-
balhadores”, enfatizou. (Es-
pecial para O Hoje)

Decreto previa
funcionamento em
três dias da
semana até 1º de
abril de 2022.
Prefeitura diz que
autorização era
excepcional e
temporária

Funcionamento da Feira Hippie volta a ser apenas aos sábados e domingos

Feira Hippie deixa de funcionar
às sextas-feiras em Goiânia

CIDADES n 11GOIÂNIA, QUARTA-FEIRA, 4 DE MAIO DE 2022
ohoje.com

A imunização

gratuita está

disponível nos 

37 postos fixos 

pela cidade



A Alemanha apoiará
a admissão da Finlândia
e da Suécia na Organi-
zação do Tratado do
Atlântico Norte (Otan),
caso esses países enviem
um pedido de adesão à
aliança militar.

O chanceler federal
alemão, Olaf Scholz, con-
firmou o respaldo de seu
país em uma reunião
nesta terça-feira (03/05)
com as primeiras-minis-

tras da Finlândia, Sanna
Marin, e da Suécia, Mag-
dalena Andersson. O en-
contro ocorreu paralela-
mente a uma reunião do
gabinete do governo ale-
mão no castelo de Mese-
berg, próximo a Berlim.

O secretário-geral da
Otan, Jens Stoltenberg,
garantiu a rapidez do
processo de adesão des-
ses dois países, caso eles
entrem com o pedido.

Alemanha apoia adesão de
Suécia e Finlândia à Otan

DECLARAÇÃO DE SCHOLZ

Forças russas bombardea-
ram Kharkiv, a segunda
maior cidade da Ucrânia, e
devastaram várias cidades
no leste do país nesta terça-
feira (3) Em atualização an-
tecipada sobre a frente de
batalha, o estado-maior da
Ucrânia disse que suas forças
mantém a defesa de Kharkiv
contra uma ofensiva vindo
de Izyum, uma cidade cerca
de 120 km a sudeste, enquan-
to a Rússia deixou um rastro
de destruição em uma pro-
víncia de Luhansk.

As forças ucranianas dis-
seram que conseguiram
“repelir” 12 ataques russos
na região, e conseguiram
destuir sete drones de ata-
que. O Estado-Maior disse
que há sinais de que os rus-
sos estão retirando equipa-
mentos do armazenamento
para reabastecer unidades.

Os militares da Ucrânia
disseram que as forças rus-
sas estão tentando tomar

a cidade de Rubizhne, na
linha de frente, e preparar
um ataque à vizinha Sie-
vierodonetsk.

Os confrontos mais pe-
sados   estavam ocorrendo
ao redor de Popasna, mais
ao sul. O bombardeio foi
tão intenso que não foi pos-
sível coletar os corpos de
vítimas, disse o governador

regional Serhiy Gaidai. “Eu
nem quero falar sobre o
que está acontecendo com
as pessoas que vivem em
Popasna, Rubizhne e No-
votoshkivske agora. Essas
cidades simplesmente não
existem mais. Eles as des-
truíram completamente”.

Pelo menos três civis fo-
ram mortos no bombardeio

russo da cidade de Vuhledar,
na região de Donetsk, no leste
da Ucrânia, na terça-feira, in-
formou o gabinete do presi-
dente ucraniano.

Algumas outras áreas de
Donetsk estão sob fogo
constante e as autoridades
regionais tentam evacuar
civis das áreas da linha de
frente, disse.

Forças ucranianas
disseram que
conseguiram
“repelir” 12
ataques russos 
na região

Rússia amplia bombardeios à
Ucrânia em nova fase da guerra

Haitianos fugiram de suas
casas na capital Porto Prín-
cipe, depois que começaram
batalhas armadas entre gan-
gues rivais, de acordo com
uma testemunha da agência
de notícias Reuters, na es-
teira de confrontos entre gru-
pos armados que mataram
pelo menos 20 pessoas na
semana passada.

Autoridade disseram que
as batalhas entre as gangues
rivais Chen Mechan e 400 Ma-
wozo, esta última responsável
pelo sequestro de um grupo
de missionários norte-ameri-
canos e canadenses em outu-
bro, forçaram milhares de
pessoas a fugir de suas casas.

Tiros foram disparados no
bairro pobre de Cite Soleil,
onde dezenas de moradores
em pânico deixaram suas ca-
sas e estavam correndo em
todas as direções, de acordo
com a testemunha da Reuters.

Alguns caminhavam com
as mãos para o alto para
mostrar que não estavam
armados, a fim de evitar se-
rem atacados.

Não estava imediatamente
evidente quais gangues esta-
vam envolvidas ou quantas
pessoas haviam sido deslo-
cadas de suas casas.

Armas
Homens armados com rou-

pas civis também estavam
presentes no bairro conhecido
como La Plaine, perto da sede
do Ministério da Agricultura
do Haiti. A Polícia Nacional
Haitiana não respondeu ime-
diatamente a telefonemas so-

licitando comentários.
A violência das quadrilhas

no Haiti piorou desde o assas-
sinato do presidente Jovenel
Moise em julho passado, com
grandes partes do território
do país agora fora do alcance
das autoridades públicas.

A crise também alimentou
a migração para os Estados
Unidos, com um número cres-
cente de haitianos viajando
pelo mar através das Bahamas
em embarcações superlotadas
e sem segurança. (ABr)

Famílias fogem de casa durante
onda de violência no Haiti

PORTO PRÍNCIPE

Gangues levam pânico às ruas de Porto Príncipe

Centenas de moradores
da cidade histórica de Las
Vegas, no estado norte-ame-
ricano do Novo México, ti-
veram de deixar suas casas
imediatamente, nessa segun-
da-feira (2), enquanto ventos
intensos e o tempo bastante
seco abastecem um imenso
incêndio florestal nos arre-
dores do local.

O incêndio florestal Calf

Canyon destruiu mais de 41
mil hectares, o equivalente
a mais de metade da área
da cidade de Nova York, de
acordo com autoridades do
Serviço Florestal norte-ame-
ricano no Novo México.

Trinta por cento do in-
cêndio foram contidos. A  ve-
getação seca a noroeste da
cidade de apenas 13 mil ha-
bitantes foi queimada.

O maior incêndio florestal
dos Estados Unidos em ati-
vidade é o mais destrutivo
de uma dezena de outros na
Região Sudoeste do país. 

Segundo cientistas, os in-
cêndios florestais estão mais
generalizados e chegaram com
antecedência nos primeiros
meses desse ano por conta
das mudanças climáticas.

“A presença da fumaça é

extrema aqui fora. Muita fu-
maça e cinzas caindo”, disse
Jesus Romero, vice-adminis-
trador do condado de San
Miguel, em entrevista à agên-
cia de notícias Reuters. 

“Os ventos estão come-
çando a ficar mais fortes
agora, e estamos começando
a ter muito mais vento”.

Um alerta de bandeira
vermelha foi emitido, sina-

lizando que os incêndios po-
dem começar a se espalhar
mais facilmente na área. As
previsões indicam ventos de
80 km/h e umidade baixa,
de cerca de 5%.

Centenas de residências
na região noroeste da cidade
receberam ordens para de-
socupar a região, segundo
um alerta do Condado de
San Miguel. (ABr)

Incêndio florestal em Las Vegas obriga fuga de moradores

ESTADOS UNIDOS

Prédio residencial

destruído em

Kharkiv pelas 

forças russas
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Elysia Cardoso 

A união feminina é de extrema
importância durante o caminho da
mulher em busca de suas conquistas.
E com a premissa de criar uma rede
de apoio acolhedor para as mulheres,
o ‘Projeto Brasileira’ lançou a sua
segunda edição. Para celebrar este
marco no cooperativismo feminino,

o projeto realizou um evento híbrido
para inaugurar o novo conteúdo. 

Com o apoio da Sicoob UniCentro
Brasileira, foi realizado um coquetel
seguido de uma live para trazer à
tona vozes plurais de mulheres de
diferentes idades, estilos e histórias
de vida, e mostrar como elas atuam,
diariamente, em prol de uma revo-
lução igualitária. A Live foi apre-

sentada pela jornalista Manuela
Queiroz, que conduziu um bate-
papo harmonioso com as convidadas
especiais: Márcia Suzuki; Lilian Mi-
lhomem; Lucilene Dutra; Sandra He-
lena; Patricia Helou Rassi e Rosa
Maria Gonçalves.

Juntas, essas mulheres reforçam
o conteúdo presente na revista. São
páginas que se abrem diante de nós

revelando histórias que inspiram
ainda mais a nossa vida. Quando
uma mulher apoia outra mulher no
ambiente corporativo ela está pra-
ticando a sororidade no trabalho.
Quanto mais as mulheres se apoia-
rem nesse ambiente, mais todas elas
podem desenvolver a carreira e se
empoderar. Inclusive promover am-
bientes mais igualitários.

Projeto ‘Brasileira’ destaca histórias de diver-
sas mulheres e  apresenta vozes plurais de
diferentes histórias do setor Cooperativista 

Da esquerda
pra direita Bel
Lasmar e
Helena Ribeiro
no lançamento
da segunda
edição do
‘Projeto
Brasileira’

Essência

O jeito feminino 
de cooperar 
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Homenagear a trajetória de su-
cesso de mulheres que se destacam
em diferentes segmentos. Trazer à
tona vozes plurais de mulheres de
diferentes idades, estilos e histórias
de vida, e mostrar como elas atuam,
diariamente, em prol de uma revo-
lução igualitária. Estes são os fios
que conduzem o ‘Projeto Brasileira’. 

Já parou para pensar como apoiar
mulheres é importante para impul-
sionar a conquista feminina na so-
ciedade? Nesse contexto, é importante
ressaltar que, com o avanço e o re-
conhecimento do movimento femi-
nista, a palavra sororidade vem ga-
nhando cada vez mais notoriedade.

Ainda que as mulheres não este-
jam diretamente ligadas às coopera-
tivas, elas são as principais respon-
sáveis pela administração social, cul-
tural e econômica do núcleo familiar,
influenciando, assim, nas decisões
das atividades econômicas que pro-
porcionam o sustento familiar.

“O objetivo inicial era dar voz às
mulheres reais para fazermos trocas
e cooperarmos. Todas nós no nosso
dia a dia trabalhamos com coopera-
ção todo tempo. E o projeto junta-
mente com o apoio das empresas en-

volvidas a gente vai ter condições de
colocar em prática. O Projeto Brasi-
leira é muito novo, mas ele tem que
caminhar. Além de lives e revistas,
estamos buscando ampliar para a
área da saúde, educação para poder-
mos levar para a comunidade a nossa
experiência, e a nossa história", conta
Patricia Helou Rassi, conselheira ad-
ministrativa do Sicoob UniCentro Br. 

Percebe-se que o teor cooperativo
do projeto brasileira traz a verda-
deira desconstrução cultural na so-
ciedade, quebrando paradigmas e
minando preconceitos, sem uma
nuance vitimista, e sim empoderada. 

Diante dessa realidade, o sucesso
feminino na sociedade, felizmente
está sendo cada vez mais um ca-
minho sem volta e as gerações fu-
turas poderão se beneficiar dessa
luta tão justa que vem se dese-
nhando há muito tempo. 

Para conferir a live e o bate-
papo do lançamento da segunda
edição da revista Projeto Brasileira
acesse: (YouTube: (Projeto Brasilei-
ra). Mais informações e o link da
revista na integra estão disponíveis
no Instagram (@projetobrasileira).
(Especial para O Hoje)

Propósito e crescimento
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O Clone
Telminha pede a Mel que

volte para o convívio do grupo.
ela jura que quer largar a dro-
ga, mas não consegue. Xande
fala de Mel para Dora. edna
checa se albieri foi até o Con-
selho e descobre que não.
amália incensa a vaidade do
cientista. escobar e nando
brigam com socos e tapas.
Clarice teme perder o empre-
go. Lucas decide que vai
mudá-la de função. Roger não
entende porque a namorada
dispensou-o na noite anterior. 

Quanto Mais Vida, Melhor
Guilherme procura sua fa-

mília. Flávia tenta entender
por que Paula foi até a pada-
ria de Juca. Roni não deixa
Cora sair com ele e Tina. Da-
niel se arrepende da ação
contra Guilherme. Guilherme
tem uma violenta discussão
com Daniel e Celina. neném
descobre que não voltará a
integrar o time do Flamengo
e fica arrasado. Gabriel rejeita
Carmem. Flávia conforta Gui-
lherme. odete descobre que
Paula é eliete.

Amanhã é para sempre
Bárbara diz a santiago

que, antes de partir, aurora
pediu que lhe não procurasse.
astuta, ela diz ao enteado
que o apoiará. Gonçalo diz
aos filhos que o Dr. oregon
enviou uma foto de Liliana
dizendo o local onde quer
que Bárbara leve o dinheiro
do resgate. Lovely, finge sur-
presa quando Camilo conta
que conversou com seu tio.
steve pergunta a eduardo até
onde pretende levar seu com-
promisso com érika.

Mar de Amor
Victor Manuel está dividindo

uma cela com salvador. estrela
segue triste, e Coral a diz es-
perar que Victor seja conde-
nado a pelo menos cinquenta
anos, pois assim jamais terá
tempo de viver com estrela.
Coral segue gritando aos qua-
tro ventos que tem certeza que
foi Victor quem matou Hernan.
Inês, a enfermeira, quer o mi-
lhão de dólares de Coral para
não entregá-la. Coral diz a Leon
que eles precisam conseguir
essa quantia com urgência.

Pantanal
José Leôncio manda Jove

voltar para o Rio de Janeiro,
e Filó tenta reverter a situa-
ção. Jove vai embora escon-
dido da fazenda. Guta se in-
teressa pela forma como Te-
nório pensa em fazer negó-
cios no Pantanal. Jove pede
para ficar na tapera de Juma.
Filó avisa do sumiço de Jove,
mas José Leôncio não dá aten-
ção. Juma protege Jove da
onça que ronda a tapera. za-
quieu arruma um encontro
para Irma. 

RESUMO
t

De noVeLas

Música, teatro
e poesia
Projeto ‘Água Viva’ traz Maria
Bethânia, Beatriz Azevedo e Moreno
Veloso em homenagem à escritora
Clarice Lispector

Lanna Oliveira

Clarice Lispector faz
parte do imaginário cultu-
ral até os dias de hoje, in-
tegrando um hall artístico
de grande prestigio. Inspi-
ração para a cantora Maria
Bethânia, esta que se une
a Beatriz Azevedo e More-
no Veloso para celebrar a
obra da escritora e o seu
centenário, comemorado
em dezembro de 2020, no
álbum ‘Clarice Clarão’. A
parceria entre as artistas
deu fruto ao single ‘Água
Viva’, que estreia dia 6 de
maio nas principais plata-
formas de streaming e
também gratuitamente no
Sesc Digital. A produção
integra uma série de ações
e programas do Sesc São
Paulo de valorização da
cultura brasileira.

Com voz e produção de
Beatriz Azevedo e Moreno
Veloso, que também assi-
nam a produção musical
com composições próprias
e de outros artistas, o disco
‘Clarice Clarão’ dá conti-
nuidade a uma série de
ações e programas do Sesc
São Paulo para valorização
da cultura brasileira e di-
vulgação de novos artistas
nacionais. Na época do lan-
çamento do primeiro single,
que leva o nome do projeto,
Beatriz contou que escre-
veu a composição “sozinha,
mas de mãos dadas com
Clarice, com seus livros es-
palhados por toda a casa,
num momento de mergu-
lho total em sua obra. Cla-
rice é um estado de ser, um
portal, uma vastidão”.

No disco, Beatriz e Mo-
reno reúnem música, teatro
e poesia para construir
uma narrativa em contato
profundo com a obra da
escritora Clarice Lispector.
Em ‘Água Viva’, Bethânia
lê trecho do romance ho-
mônimo de Clarice. Uma
obra primorosa que dá con-
ta dessa característica sem-

pre presente na autora ho-
menageada: a fusão entre
delicadeza e contundência.
Por ocasião da participação
de Maria Bethânia, Caetano
Veloso escreveu: “Chamam
Bethânia para dizer um tre-
cho de pausa, de dissipação
das trevas, de nascimento,
como se sua voz fosse ine-
vitável depois da expressão
‘grande demais’".

Sobre a escritora que
marcou a história da lite-
ratura brasileira, Bethânia
lembra do privilégio de ter
Clarice na plateia de ‘Rosa
dos Ventos’, espetáculo em
que atuava em 1971, sob
direção de Fauzi Arap. Ao
final da peça, a escritora
teria dito “Faíscas no pal-
co!”, elogio enormemente
bem-vindo a uma admira-
dora e intérprete dos es-
critos clariceanos. Clarice,
ao mesmo tempo que ou-
sava desvelar as profun-
dezas de sua alma em seus
escritos, costumava evitar
declarações excessivamen-
te íntimas nas entrevistas
que concedia, tendo afir-
mado mais de uma vez
que jamais escreveria uma
autobiografia. 

Contudo, nas crônicas
que publicou no Jornal do
Brasil entre 1967 e 1973, dei-
xou escapar de tempos em
tempos confissões que, de-
vidamente pinçadas, permi-
tem compor um autorretrato
bastante acurado, ainda que
parcial. Isto porque Clarice
por inteiro só os verdadei-
ramente íntimos conhece-
ram e, ainda assim, com de-
talhes ciosamente protegi-
dos por zonas de sombra.
A verdade é que a escritora,
que reconhecia com espan-
to ser um mistério para si
mesma, continuará sendo
um mistério para seus ad-
miradores, ainda que os tex-
tos confessionais aqui coli-
gidos possibilitem revela-
dores vislumbres de sua
densa personalidade. (Es-
pecial para O Hoje)

A obra de Clarice Lispector continua universal, conversando
com as novas gerações e inspirando criações 

Giniton Lages e Carlos Ramos apresentam um ponto de vista inédito sobre o Caso Marielle neste livro

LIVRARIA
t

Crime ainda sem
solução, o assassinato
de Marielle Franco
chocou o mundo em
2018 e ainda reper-
cute como sintoma da
fragilidade da demo-
cracia brasileira. In-
cumbido de encontrar
respostas, o delegado
Giniton Lages assu-
miu a responsabilida-
de de iniciar as inves-
tigações sobre o aten-
tado. Sua trajetória a
frente do caso, desde
o dia em que assumiu
o inquérito até a pri-
são de dois acusados
pelos homicídios,
agora está retratada
no livro ‘Quem Ma-
tou Marielle?’, lança-
mento da Matrix Editora.

Escrita em parceria com
o cientista político e jornalista
Carlos Ramos, a obra resgata
com fidelidade as tensões
pré-eleições que culminaram
com protestos, enfrentamen-
tos ideológicos e um foco ain-
da maior nas pautas relacio-
nadas à segurança pública.
O livro explora também as
linhas de investigação ado-
tadas no caso, reproduz os
depoimentos colhidos com
testemunhas e suspeitos e
detalha o envolvimento de
Ronnie Lessa, policial militar
reformado acusado de exe-
cutar a vereadora.

“Marielle tinha baixado
no seu celular um aplicativo
de gravação de chamadas te-
lefônicas, realizadas e rece-
bidas. Todas as conversas es-
tavam registradas. A instala-
ção poderia ter sido feita por
outra pessoa? Pouco prová-
vel, primeiro porque exigiria

dados restritos e senha para
baixar; segundo, porque, se
fosse isso, certamente a pes-
soa esconderia o aplicativo
dentro do sistema operacio-
nal do aparelho e não o dei-
xaria exposto na área de tra-
balho, como nós o encontra-
mos. Então, por que ela esta-
va preocupada em gravar as
suas ligações?” - (Quem Ma-
tou Marielle?, pg. 79)

‘Quem Matou Marielle?’
revela os bastidores das mo-
vimentações que trouxeram
à tona personagens e práticas
ilícitas do submundo do cri-
me no Rio de Janeiro. Ao
apresentar sua versão como
delegado encarregado do
caso, Lages retrata em deta-
lhes a análise das evidências,
a busca por suspeitos, a pres-
são por uma resolução e as
repercussões políticas da
morte de Marielle e seu mo-
torista, Anderson Gomes.

Ao longo das páginas, Gi-

niton Lages e Carlos
Ramos apresentam
um ponto de vista iné-
dito sobre o Caso Ma-
rielle, que se tornou
símbolo de luta e re-
sistência para diferen-
tes grupos. Ao destacar
erros e acertos dos en-
volvidos na apuração,
os autores reforçam o
desejo de contribuir
para que a sociedade
esteja mais preparada
para lidar com situa-
ções semelhantes no
futuro e, se possível,
até mesmo evitá-las.

Os autores
Giniton Lages é

formado em Direito
e pós-graduado em

Gestão Estratégica, Proces-
sos e Projetos Integrados
em Segurança Pública –
COPPEAD/UFRJ. Ingressou
na carreira de Delegado de
Polícia do Estado do Rio de
Janeiro em 2008 e atuou na
Divisão de Homicídios nos
cargos de Delegado Titular
da Delegacia de Homicídios
da Baixada Fluminense/RJ
e Delegado Titular da Dele-
gacia de Homicídios da Ca-
pital do Estado do Rio de
Janeiro. É Diretor do De-
partamento Geral de Polícia
da Baixada Fluminense da
Secretaria de Estado de Po-
lícia Civil - RJ.

Carlos Ramos é cientista
político e jornalista. Doutor
em Ciência Política pela Uni-
versidade Federal de São
Carlos. Mestre em Educação
pela Universidade Federal
de São Carlos. Graduado em
Filosofia pela Universidade
Estadual Paulista.

Bastidores das
investigações
Giniton Lages foi o primeiro responsável pela
apuração do assassinato da vereadora carioca
Marielle Franco, morta a tiros em 2018
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O Museu da Língua Por-
tuguesa celebra o Dia Inter-
nacional da Língua Portu-
guesa (5 de maio) com uma
série de atividades presen-
ciais e gratuitas. Shows, per-
formances, mesas de debate,
lançamentos de livros e lei-
turas de obras literárias vão
ocupar vários espaços da
instituição do Governo do
Estado de São Paulo, como
a Praça da Língua e o audi-
tório, e também locais como
o saguão central da CPTM.
A programação ocorre entre
5 e 7 de maio, quando a lín-
gua portuguesa, nas suas
mais variadas dimensões,
vai pulsar ainda mais dentro
e fora do Museu.

Entre as atividades con-
firmadas no dia 5 estão as
mesas ‘A origem da fala e os
mitos de criação’ com Jera
Guarani e Daiara Tukano, às
16h, e ‘Camões com Dendê’
com a presença dos escrito-
res Caetano Galindo e Yeda
Pessoa de Castro, às 17h30.
No mesmo dia, às 20h, acon-
tece um pocket show de Ju-
çara Marçal e Kiko Dinucci
com músicas do álbum
‘Padê’, na Praça da Língua.  

No dia 6, Zion Gate Sound-
system e Batalha Santa Cruz
- Ritmo e Poesia na Gare da
Luz ocupam o Saguão Central
da CPTM com música e mui-
tas rimas poéticas, ao meio-
dia. Às 14h, no auditório, Ju-
liano Pessanha e Veronica

Stigger participam da mesa
‘Experimentos com lingua-
gem’, e às 17h Ailton Krenak
fala sobre ‘A ideia de nação’. 

No sábado (7), a jornalista
espanhola Pilar del Río, pre-
sidenta da Fundação Sara-
mago, e o escritor Milton Ha-
toum falam, às 14h, sobre o
tema ‘Línguas Portuguesas’
no auditório. Às 17h, a jor-
nalista Eliane Brum e o pro-
fessor e líder indígena André
Baniwa participam da mesa
‘Incêndios’, com mediação da
jornalista Maria Fernanda Ri-
beiro, no auditório do Museu.  

A edição 2022 do Dia In-
ternacional da Língua Por-
tuguesa tem direção artística
do diretor teatral e de cine-
ma Felipe Hirsch, convidado
para criar uma programação
inspirada em sua peça ‘Lín-
gua Brasileira’, que fez tem-
porada no início deste ano

no Teatro Anchieta, do Sesc
Consolação, por isso, o en-
cerramento acontece no dia
7, às 19h, com cenas e músi-
cas da peça interpretadas
pelo grupo Os Ultralíricos. 

“Existem mesas sobre a
situação política indígena e
a cosmovisão das nações in-
dígenas dentro do País. Ou-
tras falam sobre os falares
africanos brasileiros e tam-
bém a respeito de literatura
experimental”, afirma
Hirsch. “São múltiplos temas
abordados por pessoas que
refletem sobre o Brasil e a
nossa língua por meio da
música, como é o caso da
Juçara Marçal e do Kiko Di-
nucci, ou dentro do próprio
território em que residem,
a exemplo do Krenak. Fico
contente em saber que o
Museu queira estar em mo-
vimento e discutir esses as-

suntos”, completa. 
Todas as atividades do

evento serão filmadas. As
gravações resultarão em
um documentário dirigido
pelo próprio Hirsch e com
produção da Café Royal. Ao
longo da semana, a partir
de segunda-feira, dia 2, as
Embaixadas do Brasil em
Dublin (Irlanda), Pequim
(China) e Bogotá (Colôm-
bia), entre outras, replicam
em suas redes sociais a ex-
periência ‘Palavras Cruza-
das’, da exposição principal
do Museu da Língua Por-
tuguesa. Nela, é possível
descobrir o significado e a
origem de uma série de pa-
lavras incorporadas em
nosso vocabulário. 

No sábado, dia 7 de maio,
o encerramento das cele-
brações do Dia Internacio-
nal da Língua Portuguesa
incorpora o início de um
novo projeto, a abertura da
instalação ‘O Conto da Ilha
Desconhecida’, uma home-
nagem ao centenário de
José Saramago do Museu da
Língua Portuguesa em par-
ceria com a Fundação José
Saramago, o Instituto Ca-
mões e a Companhia das
Letras. Uma barca inflável,
criada pela companhia Pia
Fraus e livremente inspira-
da na obra de mesmo nome
de Saramago, ficará mon-
tada no saguão B do Museu
da Língua Portuguesa.  

Essência n 15

Produções da periferia
ocorre até o domingo (8),

a 8ª edição do FaVeRa – Fes-
tival audiovisual Vera Cruz,
importante evento cultural
realizado dentro de um dos
maiores e mais populosos
bairros da Capital. este ano,
as mostras e oficinas acon-
tecem pela segunda vez vir-
tualmente, mantendo ainda
o fortalecimento da comu-
nidade, com produções
oriundas das periferias e des-
taque para obras realizadas
em Goiânia e Goiás. as ações
reúnem oficinas, palestras,
debate sobre temas relevan-
tes e com realizadores de
filmes. além disso, o evento
traz este ano 3 mostras de
curtas-metragens. a progra-
mação completa e links para
acompanhar o FaVeRa está
disponível emfavera.com.br.
Quando: até 8 de maio.
onde: youtube.com/nosso-
VeraJornal. 

Debate sobre teatro
Começa nesta quarta-feira

(4), e segue até o dia 14 deste

mês, a IV Mostra de Teatro
Cidade Livre - emergências
Latino-americanas, segunda
edição internacional. o even-
to tem como intuito estimular
e promover o debate sobre
teatro comunitário na amé-
rica Latina e as políticas cul-
turais. ao longo dos 11 dias,
são realizadas 21 ações, que
incluem formações artísticas
e culturais, seminários, de-
bates, apresentações de es-
petáculos goianos, nacionais
e internacionais. Todas as
atividades são gratuitas e
promovidas nas modalida-
des presencial e online, por

meio do YouTube. Quando:
até 14 de maio. onde: as-
cpccidadelivre.wixsite.com/
mostrainternacional.

Ingresso promocional
a venda de ingressos do

lote promocional do evento
Happy Land começa hoje
(4). Com duração de apenas
24h, dispondo de ingressos
a R$60 a inteira e R$30 a
meia entrada e podem ser
adquiridos online no aplica-
tivo ou site do Baladapp e,
pessoalmente, na Komiketo
da avenida T-4. Localizada
na Pecuária de Goiânia, a

Happy Land funcionará aos
sábados e domingos, das
16h às 21h e contará com
shows, praça de alimentação
completa, oficinas, espetá-
culos teatrais, personagens
temáticos, mini-animais,
queima de fogos e muitas
surpresas no local. Quando:
Quarta-feira (4). onde: Ba-
ladapp ou av. T-4, nº 6000,
setor serrinha – Goiânia. 

Dia das Mães
Para celebrar elas, as

mães, o Restaurante Paris 6,
localizado no Goiânia shop-
ping está com uma progra-
mação para lá de especial.
nesta quarta-feira (4) a em-
presária andréa aprigio re-
cebe amigas mães, para ce-
lebrar a data com um menu
exclusivo. o Menu diferencia-
do continua disponível tam-
bém durante toda semana, e
o restaurante ainda preparou
lembranças que são surpresas
para as mães no domingo.
Quando: Quarta-feira (4).
onde: av. T-10, nº 1300, setor
Bueno – Goiânia. Horário: 10h
às 16h e 18h às 22h.

Ocorre até o domingo (8), a 8ª edição do FAVERA – 
Festival Audiovisual Vera Cruz

AGENDA
t

CULTURaL HORÓSCOPO
t

Deolane Bezerra esclarece
relação com Mandarrari
após rumores de romance
com empresário

"Insistiram que eu estou
namorando, mas ele (antô-
nio Mandarrari) é meu ami-
go, são negócios, é business.
eu conheço ele desde o ano
passado e nós temos vários
amigos em comum. estamos
apenas trabalhando", disse
ao colunista Leo Dias.Deo-
lane Bezerra falou sobre os
rumores de romance com
antônio Mandarri. a advo-
gada já foi vista em vários
locais ao lado do empresário.
(Patrícia Dias, Purepeople) 

Juliana Didone detalha
como contou namoro para
filha e alerta

Juliana Didone está se de-
dicando a uma websérie sobre
maternidade, 'Diário de Mãe'.
Com uma filha de 4 anos, a

atriz já planeja uma segunda
temporada. Um dos temas
previstos é a crise do casal e
a separação, situação pela

qual a artista também passou.
"eu fui me dando tempo e
sentindo minha relação com
o santi antes de falar com a

Liz", disse à colunista Patrícia
Kogut, do jornal "o Globo".
(Patrícia Dias, Purepeople) 

Arthur Aguiar explica ga-
tilho de rejeição e dispara
sobre ex-BBBs: 'Têm que
saber perder'

arthur aguiar desabafou
sobre alguns outros partici-
pantes que estiveram com
ele no 'Big Brother Brasil 22',
de onde saiu campeão, fatu-
rando o prêmio máximo de
R$ 1,5 milhão. em entrevista
ao 'Fantástico' neste domingo
(1), o artista lamentou a re-
jeição de vários ex-BBBs, que
também não o seguem nas
redes sociais. "Falta respeito
mesmo com a pessoa, sabe?
Cara, o jogo acabou, não fui
eu que escolhi ganhar. é im-
portante a gente saber per-
der e reconhecer a vitória
do outro", afirmou. (Carmen
Moreira, Purepeople) 

CELEBRIDADES

Wanessa Camargo e
Marcus Buaiz não estão
mais juntos. Os dois fize-
ram uma publicação em
conjunto no Instagram
para anunciar a separa-
ção, após 17 anos de ca-
samento. Segundo o co-
municado do ex-casal, a
decisão foi tomada em
comum acordo."Após 17
anos juntos, um relacio-
namento pautado no
amor, respeito mútuo e
felicidade, anunciamos
que não somos mais um
casal. Depois de muita

reflexão, decidimos pa-
cificamente encerrar nos-
sa relação conjugal", co-
meçou. (Nathalia Duarte,
Purepeople) 

Wanessa e Marcus Buaiz se separam
após 17 anos de casamento

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

o dia pode ser pesado, cheio
de cobranças ou outros fantas-
mas. Tome cuidado para não
mergulhar em pensamentos ne-
gativos demais, deixando este
dia ainda mais difícil. Pode existir
algum desapontamento. Tenha
mais fé e saiba ser prudente.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

Hoje, você pode sentir um
grande alívio, porque algo que
estava incomodando e atrapa-
lhando pode acabar ou se afastar.
Reserve um tempo para refletir
novos caminhos ou o que de novo
pode ser realizado em sua vida.
Cuide melhor da sua mente.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

o dia pode trazer algumas
armadilhas e ilusões, então saiba
se manter atento. além disso, é
preciso tomar cuidado com gas-
tos desnecessários, pois eles po-
dem comprometer suas finanças.
Mentiras podem vir à tona. Cuide
melhor de si mesmo.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

Hoje o dia pede desapego e
força. os desafios podem ser
muitos e será preciso tomar cui-
dado com angústias e uma ten-
dência à depressão. Diminuir o
ritmo é importante, assim como
pedir ajuda, caso seja necessário.
Tome cuidado com paixões.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

o dia pode trazer ajudas ines-
peradas. Uma sorte pode acon-
tecer, acredite. Financeiramente,
é preciso se organizar. Tome cui-
dado com ambições exageradas,
assim como com ficar desejando
coisas irreais. Manter os pés no
chão é importante. 

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

Hoje o dia pode trazer a alegria
dos amigos até você. novas ideias
podem chegar, mas é preciso se
planejar, portanto tome cuidado
com o entusiasmo, que pode levá-
lo a acabar não realizando nada.
existe algo renascendo.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

o dia pode se mostrar des-
confortável em alguns momen-
tos, mas é importante que você
não tente se encaixar, mas sim
que mostre suas ideias sem me-
dos. Tome cuidado com a falta
de inspiração ou de vontade, que
pode fazer você procrastinar.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

o dia pode trazer uma ne-
cessidade de parar um pouco,
observar. sua mente pode diva-
gar ou apenas se manter estável,
organizando e realizando as coi-
sas sem grandes problemas. Ver
o que é essencial faz parte de
uma mente refinada.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

o dia pode trazer um pouco
de desordem ou preocupações,
principalmente materiais. Bus-
que ter ideias mais criativas ou
busque renovar seu ânimo, se-
não pode acabar se isolando ou
criando atrito com as pessoas
por causa do seu mau humor. 

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

Hoje o dia pode ser instável,
portanto suas emoções podem
seguir esse caminho: ora felizes,
ora tristes. sua saúde pode estar
frágil, e isso faz com que precise
mais das pessoas. Tome cuidado
com carências, pode afetar sua
produtividade rotineira.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

o dia pede organização e cui-
dado com os detalhes, mas tudo
isso pode ser desafiador se sua
mente não estiver concentrada.
Muitas obrigações podem te deixar
aturdido e irritado. saiba ter calma
e não aja de forma inconsequente.
escolha melhor os meios.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

o dia traz novidades, mas tam-
bém um pouco de irritação. saiba
usar seu poder pessoal de forma
equilibrada, senão pode acabar
sendo rude ou autoritário. Buscar
alternativas para os problemas é
indicado, em vez de ficar frustrado
ou gerando confusão.

Mesas serão transmitidas ao vivo no youtube.com/museudalinguaportuguesa
e facebook.com/museudalinguaportuguesa

Dia Internacional da Língua Portuguesa
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16 n Essência

Lanna Oliveira

Experiências culturais têm
sido buscadas euforicamente
e os festivais ganharam um
lugar cativo na agenda dos
goianos. Para quem inclui no
seu calendário de 2022 os gran-
des eventos, o Essência te apre-
senta mais um que vale a pena
conhecer. O Festival Sensacio-
nal será realizado dia 2 de ju-
lho, de 12h às 22h, em uma
área verde do Parque Ecoló-
gico da Pampulha, em Belo
Horizonte (MG). Programação
de 10 horas conta com 20 ar-
tistas entre eles Liniker que
convida Mahmundi, Baco Exu
do Blues, Olodum convida Rus-
so Passapusso, entre outros.

Os festivais musicais são
verdadeiramente um experi-
mento social, onde a cultura
é celebrada e gêneros se en-
contram. Para mergulhar no
mundo vasto do Festival Sen-
sacional e no cenário inédito
desta edição, os ingressos es-
tão disponíveis no site festi-
valsensacional.com.br. Dois
palcos serão montados para

receber as 20 atrações, um
deles na ampla esplanada gra-
mada e outro no coreto do
parque. A proposta é ser um
espaço em que o público possa
curtir seus artistas favoritos
de perto, cercados por um ce-
nário coberto de vegetação.

Criado em 2010, o festival
realizou a sua primeira edição
embaixo do Viaduto Santa Te-
reza. Nos anos seguintes, fez
parte do surgimento de blocos
e de movimentações culturais
no Carnaval. Entre 2011 e 2013,
foi realizado no sábado de pré-

carnaval e celebrou ao lado
dos foliões do bloco Mamá na
Vaca. Já em 2014, a festa foi
durante o feriado: em dois
dias, 7 bandas foram vistas
por mais de 80 mil pessoas na
praça da Savassi. O grande in-
sight foi esse, aproveitar o pú-
blico em busca de folia para
apresentar bandas autorais,
mas pouco conhecidas.

Agnes Nunes, Baco Exu do
Blues, Francisco El Hombre,
Lamparina convida Biltre, Le-
trux convida Mahmundi, Li-
niker convida Tulipa Ruiz, Olo-

dum convida Russo Passapus-
so, Don L, FBC, Rachel Reis e
Laura Sette convida Iza Sabino
são os nomes confirmados até
o momento. Quase todas as
apresentações terão partici-
pação de artistas convidados
e os nomes restantes serão di-
vulgados nas próximas sema-
nas. Dois shows e mais parti-
cipações especiais ainda serão
reveladas para o público.

Outras experiências vão es-
tar espalhadas na nona edição
do Festival Sensacional. Pelas
áreas verdes do parque ecoló-

gico o público poderá encon-
trar as fanfarras Babadan Ban-
da de Rua, Belina Orkestar, Sa-
grada Profana, que se revezam
ao longo do dia. Já o coletivo
Masterplano ocupa o bosque
com festa e música eletrônica,
repetindo parceria que segue
desde 2016. O Sensa ainda pro-
mete mais surpresas que vão
proporcionar ao público uma
vivência marcante e onírica.  

“Em 2022, o Sensacional
traz em sua programação ar-
tistas consagrados e também
novos, com equilíbrio entre
gêneros, sendo 50% da pro-
gramação artistas mulheres.
A curadoria trouxe uma se-
leção de trabalhos consisten-
tes, trajetórias inspiradoras
e diversidade de linguagens
musicais. Aproveitando que
o festival será realizado no
dia 02 de julho, dia da Inde-
pendência da Bahia, a gente
quis trazer um pouco da di-
versidade musical do estado,
traduzida muito bem no en-
contro entre o Olodum, que
representa a tradição, e a no-
vidade com Russo Passapus-
so”, Matheus Rocha, que in-
tegra a direção do festival.

Depois de dois anos de sus-
pensão por uma pandemia
que devastou o mundo, a vida
vem ressurgindo nas frestas
com novos encontros, por no-
vos caminhos. O Sensacional
convida o público a observar
as flores que nascem em meio
às ruínas, que rompem a du-
reza do concreto, despertando
e contrariando a norma. Con-
vida a regar com música e
festa outras formas de per-
ceber e viver o mundo. A edi-
ção de 2022 provoca o público
a criar novas histórias, buscar
nas raízes caminhos e deseja
que a cultura se espalhe. (Es-
pecial para O Hoje)

O Festival
Sensacional
anuncia os
participantes com
a intenção de
apresentar a
convergência
entre artistas já
renomados e
bandas autorais,
mas pouco
conhecidas

O cantor Baco Exu do Blues é um expoente do rap nacional, ele apresenta seu último disco ‘QVVJFA?’ 

Novos encontros, novos caminhos

ESTREIAS

Jujutsu Kaisen 0 (Gekijouban
Jujutsu Kaisen 0, 2022, Japão).
Duração: 1h45min. Direção:
sunghoo Park. elenco: Megu-
mi ogata, Kana Hanazawa,
Mikako Komatsu. Gênero: ani-
mação, ação, drama, fantasia.
Cinemark Flamboyant: 14h30,
15h30, 16h30, 17h, 19h,
19h30, 20h30. Cinemark Pas-
seio das Águas: 14h30, 15h20,
17h, 17h50, 19h30, 20h40. Ki-
noplex Goiânia: 16h40, 19h,
21h15. Cineflix aparecida: 15h,
19h30, 21h45. Cineflix Butiti:
16h50, 19h.

Doutor Estranho no Multi-
verso da Loucura (Doctor
strange in the Multiverse of
Madness, 2022, eUa). Dura-
ção: 2h06min. Direção: sam
Raimi. eLenco: Benedict Cum-
berbatch, elizabeth olsen, Ra-
chel Mcadams. Gênero: Fan-
tasia, ação, aventura. Cine-
mark Flamboyant: 19h, 19h20,
19h40, 20h, 20h20, 20h40,
21h, 21h50, 22h10, 22h30,
22h50, 23h10, 23h30. Cine-
mark Passeio das Águas: 19h,
19h40, 20h, 20h20, 20h40,
21h, 21h50, 22h30, 22h50,
23h10, 23h30.

Meu Amigãozão: O Filme
(Meu amigãozão: o Filme, 2022,
Brasil). Duração: 1h17min. Di-
reção: andrés Lieban. Gênero:
Família, animação e aventura.
Cinemark Flamboyant: 13h.

Downton Abbey II: Uma Nova
Era (Downton abbey: a new
era, 2022, eUa). Duração:
2h06min. Direção: simon Cur-
tis. elenco: Hugh Bonneville,
Michelle Dockery, elizabeth
McGovern. Gênero: Drama, his-
tórico. Cinemark Flamboyant:
15h20, 18h10, 18h20, 21h10. 

EM CARTAZ

Medida Provisória (Medida
Provisória, 2022, Brasil). Du-
ração: 1h34min. Direção: Lá-
zaro Ramos. elenco: Taís araú-
jo, alfred enoch, seu Jorge.
Gênero: Drama. Cinemark
Flamboyant: 14h, 14h40, 15h.
Cinemark Passeio das Águas:
21h50. Kinoplex Goiânia:
21h10. Cineflix Butiti: 21h20.

Cidade Perdida (The Lost City,
2022, eUa). Duração: 1h52min.
Direção: aaron nee, adam
nee. elenco: sandra Bullock,
Channing Tatum, Daniel Rad-
cliffe. Gênero: Comédia, ro-
mance, ação. Cinemark Flam-
boyant: 14h45, 16h15, 17h20,
18h50, 21h30. Cinemark Pas-

seio das Águas: 15h20, 16h10,
18h, 18h50, 21h30. Kinoplex
Goiânia: 18h50, 20h50. Cineflix
aparecida: 15h30, 16h50,
19h15, 21h40. Cineflix Butiti:
19h10, 21h30.

Detetives do Prédio Azul 3 -
Uma Aventura no Fim do
Mundo (Detetives do Prédio
azul 3 - Uma aventura no Fim
do Mundo, 2022, Brasil). Dura-
ção: 1h45min. Direção: Mauro
Lima. elenco: Pedro Henriques
Motta, Letícia Braga, anderson
Lima. Gênero: aventura, família.
Cinemark Flamboyant: 13h50,
15h10, 15h20, 15h30, 18h. Ci-
nemark Passeio das Águas:
13h25, 13h40, 15h20, 15h55.
Kinoplex Goiânia: 16h15, 18h30.
Cineflix aparecida: 14h50, 17h.

Cineflix Butiti: 14h50, 17h.

Sonic 2 - O Filme (sonic The
Hedgehog 2, 2022, eUa). Du-
ração: 2h02min. Direção: Jeff
Fowler. elenco: James Marsden,
Jim Carrey, Tika sumpter. Gê-
nero: animação, família, aven-
tura. Cinemark Flamboyant:
12h30, 12h45, 13h30, 13h40,
14h, 15h55, 16h25, 16h50,
17h40, 17h50, 19h40, 20h35,
20h45. Cinemark Passeio das
Águas: 12h35, 14h20, 16h10,
16h15, 17h15, 17h50, 19h. Ki-
noplex Goiânia: 14h30, 16h20,
17h, 19h40. Cineflix aparecida:
15h, 17h30, 20h. Cineflix Butiti:
15h, 16h20, 17h30, 18h50, 20h.

Morbius (Morbius, 2022, eUa).
Duração: 1h45min. Direção:
Daniel espinosa. elenco: Jared
Leto, Matt smith (XI), adria
arjona. Gênero: ação, fantasia,
aventura.  Cinemark Flam-
boyant: 22h. Cinemark Passeio
das Águas: 17h40, 22h. Cine-
flix aparecida: 17h15. Cineflix
Butiti: 21h10.

Animais Fantásticos: Os Se-
gredos de Dumbledore (Fan-
tastic Beasts: The secrets of
Dumbledore, 2022, eUa). Du-
ração: 2h23min. Direção: David
Yates. elenco: eddie Redmayne,
Jude Law, Mads Mikkelsen. Gê-
nero: Fantasia, aventura. Cine-
mark Flamboyant: 13h30,
14h40, 15h, 15h15, 16h40, 17h,
17h30, 18h10, 18h30, 20h40,
21h20, 21h30, 21h40. Cinemark
Passeio das Águas: 13h30,
14h30, 14h35, 15h, 15h30,
15h50, 16h35, 17h40, 18h05,
18h25, 18h35, 20h30, 21h10,
21h30, 21h40. Kinoplex Goiâ-
nia: 15h, 17h10, 18h, 20h10,
21h. Cineflix aparecida: 15h20,
15h50, 18h40, 19h10, 21h30,
22h. Cineflix Butiti: 15h20,
16h50, 18h10, 19h40, 21h.
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Em 'Doutor

Estranho no

Multiverso da

Loucura', o

Multiverso foi aberto

e expande seus

limites 



Vitória Coimbra

Atuante no mercado de
inovação tributária desde
2016, a startup ESG conecta
projetos sociais que desejam
obter recursos com empresas
e pessoas interessadas em
investir impostos por meio
de leis de incentivo fiscal.
Recentemente, a startup lan-
çou a solução Monitore, que
facilita a gestão desses pro-
jetos e ainda promove trans-
parência, governança e in-
sights sobre os resultados do
portfólio para aqueles que
decidem investir.

Segundo o CEO da empre-
sa, Douglas Lopes, a ferra-
menta funciona como uma
auditoria de resultados que
possibilita que tanto as em-
presas quanto os investidores
físicos possam comprovar que
investem os seus recursos em
iniciativas de impacto social.
Com as métricas e registros
das contrapartidas dos pro-
jetos beneficiados em um só
lugar, além de comprovarem,
as companhias podem atestar
que realmente exercem o ESG

- em tradução livre para a si-
gla ambiental, social e gover-
nança - beneficiando assim
todo o mercado.

Com mais de 100 empresas
de nome que investiram em
sua base, a startup já destinou
mais de R$ 150 milhões para
quase 350 projetos espalhados
em todo o país. Além disso, a
empresa conta com mais de
600 iniciativas diferentes para
o processo de captação. Com
mais de 4 mil usuários cadas-
trados, o objetivo da startup é
atender mais empresas de ca-
pital aberto ou em preparação
para tal movimento, já que,
para elas, o monitoramento de
dados é uma obrigação e não
apenas um recurso adicional.

Segundo Nadine Mattos,
Head de Produto da startup, a

solução tem potencial para re-
volucionar a forma como em-
presas investidoras se relacio-
nam com os projetos sociais.
“A tomada de decisão de um
investimento passará a ser
pautada em critérios objetivos,
justos e alinhados com a es-
tratégia da empresa, usando a
inteligência de dados para ve-
rificar o impacto gerado por
cada projeto e trazendo com
tudo isso uma externalidade
muito positiva: a profissiona-
lização dos proponentes, que
antes não mensuram os resul-
tados dos seus projetos de for-
ma estruturada. É uma mu-
dança cultural que beneficia
ambas as partes”, diz.

Como funciona
Criada através um modelo

de Software as a Service, onde
uma equipe acompanha todas
as etapas, a ferramenta con-
segue mensurar o direciona-
mento de recursos de forma
quantitativa e qualitativa. Na
página inicial, as companhias
conseguem ver todo o port-
fólio ou selecionar cada pro-
jeto incentivado para analisar
as informações, os marcos e
as contrapartidas, mostrando
status e prazos de entrega. As
contrapartidas ainda passam
por um sistema de aprovação,
com a empresa sendo capaz
de enviar feedbacks aos pro-
ponentes, além de conseguir
aplicar filtros que separam
período, lei de incentivo uti-
lizada, cidade, estado, dentre
outros, e obter gráficos.

Os proponentes contam
com armazenamento de da-
dos adequado à Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais,
sistema em nuvem que não
exige download, login e senha
para múltiplos envolvidos no
projeto, menu para realizar
o input das informações, mar-
cos e contrapartidas, além de
uma aba de “Resultados”, em
que podem conferir seus das-
hboards individuais de grá-
ficos. Assim, também desfru-
tam de maior organização,
segurança e transparência.

Logo, o funcionamento da
ferramenta se baseia em tec-
nologia, consultoria e moni-
toramento. Para os investi-
dores utilizarem o recurso, é
necessária uma taxa de setup,
além de uma assinatura, que
pode ser mensal ou anual.

Impacto na prática
Empresas como Electro-

lux e Nubank estão entre
as mais de 100 empresas
que impulsionam empreen-
dimentos sociais por meio
da empresa. No sistema,
elas já contavam com o
mapa das leis, um banco
de dados sobre todas as leis
brasileiras de incentivo fis-
cal, a calculadora de poten-
cial, que identifica o total
de impostos disponível para
investir na modalidade, e
a plataforma marketplace,
que automatiza parte do
match entre as companhias
e as iniciativas mais rele-
vantes para suas estratégias
de responsabilidade social.
Agora, a ferramenta de go-
vernança será mais uma
possibilidade para aumen-
tar a eficiência no processo
de investimento.

“O nosso uso da Monitore
tem sido cada vez mais in-
tenso e, com ela, não perde-
mos mais tempo analisando
relatórios ou buscando se
uma prestação de contas foi
bem-feita. Hoje, tudo chega
até nós de uma forma mais
estruturada e com uma pe-
riodicidade que antes não
conseguíamos ter. Quando eu
quero saber o andamento de
um projeto, eu entro na Mo-
nitore e faço uma consulta.
Isso traz clareza para o dia a
dia e, como consequência, re-
sultados muito mais precisos”,
atesta Luiz Pires, diretor de
uma das empresas beneficia-
das. (Especial para O Hoje)
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Negócios

Batizada de Moni-
tore, solução per-
mite que empresas
acompanhem pro-
jetos sociais inves-
tidos por meio de
impostos e verba
direta, comprovan-
do iniciativas am-
bientais, sociais e
governamentais

Startup lança ferramenta de
governança e transparência

Com mais de 100
empresas de nome
que investiram em
sua base, a startup
já destinou mais de
R$ 150 milhões
para quase 350
projetos espalhados
em todo o país

ohoje.com








