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Pedro Pinheiro

o atleta paralímpico conta como o esporte o ajudou a enfrentar a amputação e cinco diagnósticos de câncer, o levando inclusive ao topo
do mundo. dos momentos mais difíceis até a “glória” que vive hoje,
João tenta resumir sua trajetória: “o que eu fiz foi viver aquilo que
era permitido naquele momento, então eu vivi um dia de cada vez”.
Essência 13

Julgamento do
caso Valério
Luiz é adiado
pela quarta vez
após um jurado passar mal, o júri do assassinato do radialista valério
luiz foi adiado pela quarta vez. agora, a audiência será somente no
dia 5 de dezembro. de acordo com o tribunal de Justiça de Goiás
(tJGo), o jurado também teria quebrado o isolamento, pois saiu do
hotel onde estava hospedado durante a madrugada. defesas dos
acusados dizem acreditar na absolvição dos réus. Já o filho da vítima,
advogado valério luiz filho, lamenta mais um adiamento e afirma
ser emocionalmente difícil lidar com mais essa situação. Cidades 10

Pedro Pinheiro

Interdição da
Praça Cívica
se aproxima
dos 11 meses

com o avanço das obras do brt
norte-sul, o anel interno da
praça cívica, no centro da capital, foi interditado no dia 24
de julho por 75 dias. mas permanece fechado quase 11 meses
depois para execução das obras.
Cidades 11

MarCos Malfatti

tendências tecnológicas que
irão desenhar o futuro
Opinião 3

Clay Brites

sonambulismo
na infância
Opinião 3

Usuários do
Imas relatam
dificuldades
o instituto municipal de assistência à saúde do servidor de
Goiânia ampliou em 23,4% a
quantidade de atendimentos em
maio. entretanto, usuários do
plano reclamam que estão tendo
dificuldade para serem atendidos.
Cidades 11

Composição de Campos com
Mendanha respinga em Marconi
os reflexos da aliança do deputado federal João campos com précandidato a governador Gustavo mendanha respingam no ex-governador
tucano e, quem sabe, candidato ao governo, marconi perillo. a composição
acaba por forçar perillo a buscar o governo e não o senado. Política 2

Serviços dão
sinais em abril
de desaceleração

Goiás busca entrar
no G-6, jogando diante

os efeitos da reabertura dos negócios, a despeito dos números
que mostram mais uma fase de
avanço dos contágios e internações por covid-19, parecem ter
registrado uma pausa no setor
de serviços de março para abril.

após dois empates consecutivos,
equipe esmeraldina tem novamente a chance de colar na parte
de cima da tabela. para isso, recebe o internacional nesta quarta, na serrinha. colorados vêm
embalados na competição.

Econômica 4

Republicanos dá
tempo e dinheiro
a Mendanha

Goiânia tem 400 casos de violência a idosos

“o idoso é uma criança vivida. por isso é necessário ter paciência, eles
precisam de amor já que se dedicaram a cuidar da gente.” a frase é da sobrinha de uma idosa de 86 anos que foi presa em casa pelo filho. Cidades 9
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aliança de Gustavo mendanha
com o republicanos significa mais
tempo de propaganda eleitoral na
tv e rádio e também maior fundo
partidário para a coligação. partido
se soma ao patriota, agir, mobiliza,
dc e mais brasil 35. aqueles que
optarem por apoiar caiado não
poderão receber doação.
Política 5

de seu torcedor

Esportes 7
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Xadrez: Injustiça é uma forma de legitimar matar jornalistas?

Política 2

Jurídica: STJ estabelece padrão
para reconhecimento de suspeitos de crimes
Cidades 10

esplanada: Coordenadores da

pré-campanha pedem a Bolsonaro para diversiﬁcar discurso
Política 6
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A injustiça financia o
assassinato de jornalistas
Rumores sobre aliança ao projeto ganharam força na segunda

Mesmo com
Republicanos,
Mendanha não
deve atrair PTB
o pré-candidato Gustavo mendanha (patriota) não
deve contar com o apoio do partido trabalhista brasileiro
(ptb) em sua candidatura ao governo estadual. isso foi o
que o presidente estadual do partido, eduardo macedo,
declarou nesta terça (14/6) ao dizer que o governador
ronaldo caiado (união brasil) apresentou um projeto
que melhor convenceu a sigla em Goiás.
para macedo, o ex-prefeito de aparecida “até ontem”
era um dos principais aliados de daniel vilela, pré-candidato a vice de caiado, e deveria “estar apoiando” o
agora adversário. “Quando ele disputou a presidência
da câmara de aparecida, com apoio de maguito, quem
impulsionou para que Gustavo fosse o candidato com
esse apoio foi daniel”, declarou.
os rumores sobre um possível apoio do ptb Goiás ao
projeto mendanhista já vinham sendo aventados, e ganharam
força nesta segunda (13) após o republicanos oficializar
João campos como pré-candidato ao senado na chapa de
mendanha. o anúncio ocorreu em coletiva com a participação
do presidente nacional do republicanos, marcos pereira.
em maio, conforme noticiado pelo o Hoje, rumores chegavam
a apontar uma possível destituição da direção estadual do ptb
para a indicação de nomes mais próximos à cúpula nacional e
que pudessem caminhar com o projeto de oposição de
mendanha. “isso não existe. a diretoria nacional decidiu que
cabe à diretoria estadual a definição dessas alianças”, negou
macedo à época. (Ícaro Gonçalves, especial para O Hoje)

seis tiros calaram valério luiz, aos 49 anos, à luz do
dia, logo depois de ele deixar o microfone de um programa esportivo na rádio Jornal, onde ele trabalhava,
em Goiânia. era 2012. o crime ocorreu há 10 anos e
nenhum dos apontados pelo crime foi julgado. manobras
adiaram, por três vezes, o julgamento do silenciamento
de um profissional de imprensa. cronista esportivo,
valério fugia à regra: criticava e denunciava os desmandos de cartolas. foi assassinado por exercer a
função de um dos pilares de uma sociedade democrática
e civilizada: o jornalismo. Quando calaram valério,
ninguém mais falou em assuntos que permeiam, de
fato, os bastidores da cartolagem. era ele quem denunciava. o recado foi dado. o medo de publicar histórias
que os poderosos querem que fiquem debaixo do
tapete aumenta o sentimento de injustiça. Qualquer
um pode ser calado à bala? ontem o júri que daria respostas à sociedade foi adiado pela 4° vez e o motivo um dos jurados ter quebrado a quarentena em um
hotel - foi classificado como “inusitado”. o que era inusitado era jornalista ser assassinado por exercer sua
atividade. enquanto isso, o repórter britânico dom
phillips e o indigenista bruno pereira permanecem desaparecidos em uma das zonas de maior conflito da
amazônia por conta de interesses de grupos que costumam apagar seus rastros à bala. até quando?

xadrez@ohoje.com.br

Casadinha?

o governador ronaldo caiado inaugurou a sede do complexo do 19º comando regional
da polícia militar do estado de
Goiás. À esquerda do governador, em posição de respeito,
cantava o hino nacional o presidente da alego, lissauer vieira (psd), pré-candidato ao senado federal.

Fiel

também participava do
evento o vice-presidente da
alego, o emedebista Henrique
arantes, um dos aliados de
caiado no projeto de reeleição
ao governo.

Do outro lado

um dia antes, o pai de Henrique, o ex-deputado federal Jovair arantes (republicados), se
espremia para ficar bem pertinho do presidente nacional do
republicanos, marcos pereira,
que veio a Goiânia para anunciar oficialmente João campos
como nome ao senado na chapa
de Gustavo mendanha (patriota).

Ah é?

o prefeito de itumbiara, dione araújo (ub), declarou apoio
à pré-candidatura ao senado de
alexandre baldy (pp). m

Influência

alexandre baldy reserva parte da agenda para encontros
com empresários do setor industrial em Goiás.

Banco dos réus

denunciado como mandante, o ex-vice-presidente
do atlético Goianiense, maurício sampaio e o funcionário dele urbano malta; os policiais militares
ademá figueiredo e djalma da silva e o açougueiro
marcus vinícius xavier.

CURTA
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o município de valparaíso de Goiás completa 27
anos nesta quarta-feira.

Composição Campos/Mendanha
respinga em Marconi Perillo
Reprodução

Tucano tem seguido fielmente a
estratégia do ‘mistério’. Até certo ponto
assertiva, mas prejudicial caso erre a dose
Felipe Cardoso
as perspectivas antecipadas
pela reportagem do o HoJe
se concretizaram. agora, o deputado federal e pré-candidato
ao senado, João campos (republicanos), é, oficialmente, o
candidato da chapa mendanhista. no tabuleiro da política
goiana, o movimento de peças
importantes costuma dizer
muito. no caso da aliança campos/mendanha não é diferente.
nos bastidores, o comentário é de que os reflexos dessa
aliança respingam principalmente no ex-governador e,
quem sabe, candidato ao governo goiano, marconi perillo
(psdb). a leitura é que a composição da última segunda-feira, 13, acaba forçando perillo
a buscar o governo e não o senado como conspiram algumas
poucas lideranças.
isso porque marconi tem
seguido fielmente a estratégia
do ‘mistério’. até certo ponto
assertiva. por outro lado, prejudicial caso o candidato erre
a dose. mendanha, por sinal,
que o diga. o preço da demora
para escolha de seu partido
político foi alto. enquanto o
ex-prefeito de aparecida nutria
seu projeto com cautela, o que

em partes é compreensível,
perdia espaço pela inércia.
vale lembrar que mendanha esteve na porta dos grandes, mas terminou no patriota,
que, por sinal, não se rendeu
por completo ao seu projeto
— algumas das principais lideranças do partido já tinham
acertado com o governador
ronaldo caiado. o mesmo
acontece agora com perillo.
não do ponto de vista partidário, claro. mas no âmbito
das composições.
enquanto mendanha avança uma nova ‘casa’ ao compor
com o republicanos, vitor
Hugo avança na conquista do
agronegócio. caiado, por sua
vez, ganha corpo no entorno
e mantém sob as asas o maior
número de siglas. em paralelo
a tudo isso, marconi, com seu
mistério, continua a ver navios.
enquanto as forças de esquerda escapam por entre os
dedos do tucano, o ex-governador se vê empurrado à disputa contra caiado e, agora,
também contra mendanha. Havia quem acreditasse, até ontem,
na possibilidade de uma aliança
entre marconi e mendanha para
consolidação de uma única chapa anti-caiadista.
o time ideal para muitos

Enquanto outros pré-candidatos avançam em apoio, Marconi, com seu mistério, continua a ver navios
seria uma legenda com mendanha ao governo e marconi
ao senado. uma minoria até
chegou a cogitar o contrário,
mas o primeiro ‘modelo’ sempre esteve infinitamente à frente do segundo. desfeita ambas
as possibilidades, a partir da
composição de mendanha com
campos, o tucano tem agora
duas alternativas. ou se aninha
com os esquerdistas — marconi nega as conversações —
ou voa solo.
segundo ele, o povo é que
dirá seu futuro. de acordo com
lideranças próximas ao ex-governador, o tucano fará uma

pesquisa e a partir do resultado
tomará sua decisão — se senado ou governo. o tempo tem
passado e a oposição trabalhado por musculatura. o cenário é favorável caso marconi
invista na corrida ao congresso. ao palácio, por sua vez, um
tanto quanto incerto. caberá
ao líder tucano tomar sua decisão, se agora ou depois, o
mais certo, o tempo dirá.

Números

de acordo com a pesquisa
eleitoral para o senado do instituto realtime big data, divulgada em maio, João campos

aparece com 9% das intenções
de voto, ficando atrás somente
do ex-governador marconi perillo, que obteve 27%.
na sequência aparecem
alexandre baldy (pp) tem 8%
das intenções de voto,delegado
Waldir com 7%, Wilder morais
(pl) com 5%, lissauer vieira
(psd) com 3% e leonardo rizzo (novo) com 1%. outros 18%
pretendem votar branco ou
nulo e 22% não souberam ou
não responderam. o levantamento foi registrado no tse
(tribunal superior eleitoral)
sob o número Go-02079/2022.
(Especial para O Hoje)
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Tendências tecnológicas
que irão desenhar o futuro
Marcos Malfatti
É rotina para os executivos repensar como
estará a sua empresa nos próximos 5 ou 10
anos. antigamente, a visão de futuro estabelecida
para uma empresa durava anos. ou décadas.
Hoje, entretanto, o fluxo intenso de informação
acelerou o passo das transformações, o que foi
impulsionado ainda mais pela pandemia e fez
do futuro algo mais imprevisível.
aliás, já existem antropólogos e historiadores
trabalhando a ideia de que o surto do novo coronavírus foi crucial para que o planeta entrasse
de verdade no século xxi. principalmente no
que diz respeito à tecnologia e ao que chamamos
de 4ª revolução industrial, com a digitalização,
ainda que forçada, de muitas companhias.
com esse cenário em mente, pensar à frente
e estar pronto para antecipar planos futuros
tornou-se essencial. assim, a empresa de consultoria Gartner realizou um estudo que apontou 12 tendências tecnológicas de 2022, que
podem fazer a diferença no sucesso
das organizações nos próximos anos.
ao analisar todas as 12 tendências tecnológicas apontadas pela
Gartner, com foco no que mais procuram os nossos clientes e na minha
área de atuação, destaco sete delas
e as explico com mais detalhes.
aqui descrevo as sete tendências
tecnológicas que considero mais relevantes. plataformas nativas da
nuvem: a pandemia obrigou muitas
corporações a digitalizarem suas
operações. assim, inúmeros processos foram
adaptados para funcionar na nuvem.
a tendência é que se use cada vez mais plataformas nativas desse ambiente com soluções
pensadas para a construção de novas arquiteturas de aplicativos mais ágeis, prontos para
antecipar mudanças.
engenharia de ia: inteligências artificiais
saíram do campo da ficção científica há muito
tempo. talvez, ainda não estejam tão completas
como o vemos na nave enterprise, de Jornada
nas estrelas, mas estão chegando lá.
Hoje, já é possível programar bots para automatizar diversos processos, incluindo analisar quantidades absurdas de dados em tempo
recorde para auxiliar os humanos em suas tomadas de decisões.
empresas distribuídas: o conceito, que reflete
os preceitos da 4ª revolução industrial, é ideal
para modelos de trabalho que colocam o digital
em primeiro plano, ou seja, digitalizam as experiências de funcionários, gestão, parceiros e
clientes para gerar e analisar dados que melhorem seus processos.
as chamadas empresas distribuídas são as
que melhor se adaptam a modais de trabalho
totalmente virtuais ou híbridos, que também
são tendência para os próximos anos.
malha de dados (data fabric): o termo é o

cerne da 4ª revolução industrial. ao adotar uma
malha eficaz, as organizações podem multiplicar
suas operações, uma vez que os dados estão acessíveis de todos os pontos estratégicos, sem importar
o local no qual eles estão armazenados.
desenvolver a malha de dados também significa uma inteligência maior ao analisá-los
para recomendar em quais situações eles podem
ser utilizados ou devem ser alterados. algo que,
segundo a Gartner, pode diminuir o esforço da
gestão de dados em até 70%. e isso tudo nos
leva para a próxima tendência.
malha de segurança cibernética: consolidar
uma malha de dados significa também reforçar
a rede de segurança cibernética, utilizando soluções independentes de forma integrada para
que possam, de forma rápida, verificar e validar
(ou negar) tentativas de acesso aos dados em
nuvem, principalmente, e fora dela também.
vale lembrar sempre que a segurança dos dados não é mais só
uma questão de estratégia de negócios. com a lGpd em vigor, o
zelo por essas informações significa
evitar problemas pelos quais a empresa pode ter que responder criminalmente. e isso também chama
a atenção para a tendência a seguir.
computação que aprimora a
privacidade: com a lGpd em vigor
e amplamente divulgada pelos
meios de comunicação, as pessoas
estão cada vez mais conscientes
sobre a importância da confidencialidade dos dados.
Hoje, a razão pela qual as empresas armazenam e utilizam dados é amplamente
discutida pela sociedade como um todo. com
isso, é preciso oferecer uma estrutura na qual os
usuários se sintam seguros e tenham a confiança
necessária para compartilhar informações.
aplicativos combináveis: a tendência, muito
conhecida na indústria automotiva, na qual um
mesmo chassi pode servir de base para fabricar
vários modelos, também vale aqui.
aplicativos combináveis (composable apps)
são os que empregam códigos “modulares”, que
podem ser usados e reutilizados para compor diversas soluções, desenvolvidas com base no negócio
da empresa. esse tipo de estrutura ainda diminui
o tempo que as aplicações levam para chegar ao
mercado, adiantando o retorno do investimento.
as tendências tecnológicas citadas acima deverão ganhar força no
futuro próximo, principalmente daqui até 5
anos. mas, para quem
está sempre de olho no
melhor para o seu negócio, o futuro é hoje.
então, não espere a necessidade bater para inMarcos Malfatti é presivestir na estrutura que
dente de empresa do setor
você já sabe que a sua
tecnologia da informação
empresa vai precisar.
e telecomunicações

Para quem
está sempre
de olho no
melhor para
o negócio, o
futuro é hoje

Sonambulismo na infância
Clay Brites
o sonambulismo é um transtorno de sono onde,
na sua fase mais profunda, a criança faz movimentos
e assume comportamentos como se estivesse acordada, mas, na realidade, encontra-se
em sono profundo, dormindo. sabemos que as fases do sono, na infância,
ainda estão em processo de maturação
e, em algumas delas, podem ser anormais e cursarem com instabilidades
e comportamentos estranhos.
na maioria dos casos, o sonambulismo começa na infância, persiste
até a adolescência e pode chegar na
fase adulta. as manifestações do sonambulismo são diversas, como fazer
xixi no chão, abrir a porta e sair, ir à
cozinha, abrir e mexer nas gavetas e
geladeira, andar pelos corredores, falar e conversar, entre outros. costuma
ter um histórico familiar, com predisposição genética
e pode se associar a transtornos de neurodesenvolvimento e outros distúrbios neurológicos.
o que preocupa é que os episódios são estressantes para os pais e geram muita ansiedade por
causa do risco de acidente. o que os pais ou cuidadores devem fazer em um episódio de sonambulismo é proteger a criança e levá-la para o
quarto, falar baixo e delicadamente com ela. evite
acordá-la e a mantenha tranquila. não há um tra-

tamento eficaz e o mais adequado é evitar os
fatores que desencadeiam os casos.
o que se recomenda para pessoas sonâmbulas
é regular e estabilizar os horários de sono
criando uma rotina para a criança dormir, evitar
uso de medicamentos e de alimentos
estimulantes e não agitar nem excitar a criança ao final do dia. alguns cuidados importantes que se
deve ter em casa são evitar objetos
cortantes à altura, retirar móveis
que bloqueiem os corredores, colocar portões nas escadas e fechar
com chave as portas e travessas da
casa, cercar piscinas e evitar colocá-la para dormir em beliches.
em relação ao tratamento, em casos mais intensos e severos, pode-se
utilizar medicamentos para ajudar a
regularizar o sono
da criança. apesar de não
ter cura, existem meios
de manejo, controle e a
perspectiva que o distúrbio tende a desaparecer
com o tempo na maioria
dos casos. caso seu filho
Clay Brites é pediatra e
tenha algum episódio de
neurologista infantil memsonambulismo, procure
bro da Sociedade Brasileira
o especialista.
de Pediatria (SBP)

Recomendase regular e
estabilizar os
horários de
sono criando
nova rotina
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Juntos contra o suicídio
Hoje irei abordar um tema de extrema importância e que preocupa muito: o suicídio. são registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos
no brasil e mais de 16 milhões no mundo. tratase de uma triste realidade, que registra cada vez
mais casos, principalmente entre os jovens. cerca
de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados
a transtornos mentais. em primeiro lugar está a
depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso
de substâncias. por isso, se você conhecer alguém
que já tentou ou pensa em cometer, ajude esta
pessoa e se possível leve ela até um profissional.
Rogério Silva
Goiânia

Feminicídio
eu tenho observado nos últimos anos a quantidade de mulheres mortas simplesmente por serem
mulheres e me policiado para conter meus sentimentos machistas em relação a minha esposa.
essas mortes completamente evitáveis se tornam
uma lição para mim, que é a de que minha mulher
não é minha propriedade. ficaria muito triste se
nos separássemos, mas matá-la por não querer
que ninguém mais a tenha, seria um absurdo. uma
pena que esses assassinos não pensam assim.
Fabiano Alencar
Goianira

CONTA PONTO

{

Triste notícia a dar a
todos. A nossa sessão
infelizmente se
encerra agora”
Lourival Machado da Costa, juiz que
preside o Tribunal do Júri do caso Valério Luiz, ao comunicar ontem (14)
que iria dissolver o júri depois de um
jurado furar o isolamento ao passar
mal. A pessoa quebrou a incomunicabilidade ao deixar o hotel em que
estava hospedado na madrugada de
terça-feira. Com isso, o julgamento
será reiniciado no dia 5 de dezembro, quando a morte do radialista,
assassinado no dia 5 de julho de
2012, completará 10 anos e 5 meses.

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
foragido da Justiça brasileira, o blogueiro
allan dos santos compareceu a um encontro de brasileiros na igreja evangélica lagoinha, no sábado (11), onde discursou o
presidente da república Jair Bolsonaro (Pl).
a cerimônia, que aconteceu em orlando,
teve a presença do ministro da Justiça, anderson torres. o registro foi feito pelo cantor gospel sandro alcantara no instagram.
“Qual o nome se dá ao cidadão que tem
prisão decretada em seu país e permanece
em outro país?”, pergunta o leitor.
Tião Montalvão

M

@ohoje
o plano de salvaguarda da festa do Divino espírito santo de Pirenópolis (Go) foi
entregue em meio físico aos detentores
na segunda-feira (13) pelo instituto do Patrimônio Histórico e artístico Nacional
(iphan). o plano, disponibilizado também
na versão digital, traz as demandas e sugestões levantadas pelas comunidades
detentoras para a preservação da manifestação, sendo definidas durante encontros virtuais realizados em 2021. “acho
importante a participação da população”,
disse a leitora.
Ana Paula Silva (@anasilvagirasol)

N

@jornalohoje
o senador Vanderlan Cardoso (PsD) rebateu as acusações de trair o governador
ronaldo Caiado (União Brasil). “escolheu
seu pré-candidato a vice sem ouvir aliados”, tem dito em entrevistas diversas.
“Caiado apoiou Vanderlan nas últimas
eleições”, afirmou a internauta.
Kenia Borges (@keniaborgess)
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Serviços entram em “ritmo de pausa”
em abril, registrando desaceleração
Próximo passo da privatização é assinatura dos contratos

Aporte da
Eletrobras para
redução de
tarifas deve
ocorrer até julho
a secretária-executiva do ministério de minas e
energia, marisete pereira, disse ontem (14) que o aporte
de r$ 5 bilhões da eletrobras na conta de desenvolvimento energético (cde) para redução de tarifas de
energia, estabelecido como condição do processo de
privatização da empresa, deve ser realizado até o final
do mês de julho. a informação foi dada na b3 em logo
após o toque de campainha de privatização da eletrobras, cerimônia que contou com a participação do presidente da república, Jair bolsonaro. esses recursos
devem aliviar os reajustes nas contas de luz.
“em relação aos recursos que serão aportados para
redução da pressão tarifária, isso deve ocorrer até o
final do mês de julho”, disse.
o presidente da eletrobras, rodrigo limp, adiantou
que entre os próximos passos do processo de privatização
estão a assinatura dos contratos de concessão e a aprovação em assembleias de cada uma das subsidiárias
[chesf, eletronorte e furnas]. “a aneel [agência nacional
de energia elétrica] já tem conhecimento, naturalmente,
da precificação, e já pode fazer a convocação para a
eletrobras fazer a assinatura. após a convocação, tem
até 15 dias para fazer a assinatura. depois, o Grupo eletrobras vai realizar o pagamento ao tesouro e o aporte
na cde em até 30 dias. temos expectativa de que ainda
no mês de julho isso aconteça”, disse.
“a partir dessa assinatura do contrato, todos os documentos aprovados na proposta de administração e o
novo estatuto já passam a ter vigência", acrescentou.
sobre o novo quadro de acionistas da elétrica e sua
composição, rodrigo limp disse que só deverá ser informado após a conclusão da oferta.

Privatização

no início da tarde, o presidente da república, Jair
bolsonaro, e os ministros da economia, paulo Guedes,
e de minas e energia, adolfo sachsida, participaram
da cerimônia de toque de campainha que marca o
início da privatização da eletrobras. a cerimônia
ocorreu na b3, em são paulo.
na cerimônia, o ministro paulo Guedes lembrou
que a operação de capitalização da eletrobras foi complexa. “a privatização é supercomplexa, como disse [o
presidente do bndes, Gustavo] montezano. são r$ 5
bilhões que vão para o programa nuclear, r$ 32 bilhões
que vão para a modicidade tarifária, r$ 25 bilhões
para a união; r$ 10 bilhões para a revitalização das
bacias hidrográficas. ela tem inúmeras dimensões e é
produto de um esforço enorme”, disse Guedes.
o ministro da economia disse, ainda, que a privatização da companhia vai garantir segurança energética
para o país. “a missão é deixar esse legado para gerações
futuras. É a maior empresa de geração de energia
limpa e renovável do mundo, que está livre. É como
um filho que saiu de casa aos 18 anos e foi para a vida.
e agora vai vencer e não precisa mais ficar sobre a
proteção do estado. a eletrobras agora está livre, está
capitalizada, vai seguir, e ela é a garantia da segurança
energética do brasil”, disse o ministro. (ABr)

EXPRESSA
o otimismo dos donos de micro e pequenas empresas segue em alta pelo quarto mês consecutivo.
de acordo com o serviço brasileiro de apoio às
micro e pequenas empresas (sebrae), o índice de
confiança do micro e pequeno empresário (ic-mpe)
avançou 1,8 ponto em maio, chegando a 98,1 pontos,
o maior nível desde outubro de 2021, quando indicou
98,9 pontos. os dados fazem parte da sondagem
econômica das micro e pequenas empresas, realizada
em parceria com a fundação Getulio vargas (fGv).
na avaliação do sebrae, a maior circulação de
pessoas, após dois anos de confinamento em razão
da pandemia de covid-19, a melhora no desempenho
das vendas, bem como a prorrogação do programa
nacional de apoio às microempresas e empresas de
pequeno porte (pronampe) até 2024, pesaram na
percepção positiva dos empresários. (ABr)

os efeitos da reabertura dos negócios, a
despeito dos números que mostram mais
uma fase de avanço no número de contágios
e internações por conta do sars-cov-2 e suas
variantes, parecem ter registrado uma pausa
no setor de serviços na passagem de março
para abril. “assim como a indústria, o setor
de serviços começou o segundo trimestre de
2022 praticamente estagnado. (...) após o impacto positivo da reabertura do setor (permitida especialmente pelo avanço da vacinação,
deve-se ressaltar), a perda de poder de compra
da população pode ter começado a pesar
sobre seu desempenho”, anota o instituto de
estudos para o desenvolvimento industrial
(iedi). a escalada inflacionária parece ter sido
responsável, na mesma linha, por um descasamento entre o desempenho das receitas
no setor e do volume de serviços entregues à
economia como um todo.
a pesquisa mensal de serviços do instituto brasileiro de Geografia e estatística
(ibGe) aponta uma desaceleração na comparação mês a mês, embora o dado de abril
ainda não possa ser classificado como uma
nova tendência. será preciso aguardar os
próximos números para averiguar, de fato,
quais os impactos da alta dos preços em
preços em geral sobre a atividade no setor.
mas o cenário tende a ser tornar mais “desafiador”, um dos adjetivos preferidos de
operadores de mercado e economistas, daqui para frente, em função da inflação
mais elevada, mas também dos juros mais
altos, do achatamento da renda das famílias,
das incertezas em relação ao futuro.
o volume de serviços, que havia crescido
1,4% em março sobre fevereiro, quando a

atividade no segmento manteve certa estagnação (na verdade, havia recuado 0,1%
frente a dezembro), passou a anotar variação de 0,2% em abril, sempre tomando indicadores ajustados à sazonalidade de cada
período – quer dizer, descontando-se fatores
que se repetem nos mesmos meses do ano
e que poderiam, de outra forma, gerar distorções para baixou ou para cima na comparação. em Goiás, o volume de serviços
havia crescido 2,3% em março e passou a
anotar incremento de um ponto de porcentagem mais baixo em abril, variando
1,3% frente ao mês imediatamente anterior,
também em desaceleração.

Descasamento

a forte aceleração dos preços nos últimos
meses passou a distanciar os indicadores
de preços e de volumes no setor de serviços,
em Goiás e no restante do país. no acumulado os primeiros quatro meses deste ano,
comparados aos mesmos meses do ano passado, os serviços registraram avanço de
9,0% em volume e salto de 15,3% nas receitas, incrementadas pelos preços mais altos
cobrados pelo setor, especialmente nos setores de alimentação fora de casa e transportes (com destaque para passagens aéreas).
em todo o país, considerando os mesmos
períodos, as receitas aumentaram 16,5%
para um crescimento de 9,5% em volume.
o encarecimento relativo dos serviços, no
entanto, tende a levar a índices mais modestos quando se considera o volume entregue pelo setor à economia em geral, principalmente num cenário de pressões inflacionárias sobre o orçamento das famílias.

BALANÇO
t

2 como têm notado um con-

junto de analistas e economistas de tendências diversas,
a reabertura dos negócios tende a produzir impactos uma
única vez sobre os serviços e
o desempenho subsequente
da atividade no setor dependerá em muito do comportamento do emprego e da renda
daqui em diante.
2 como se sabe, as estatísticas para o mercado de trabalho mostram avanço predominantemente de ocupações
informais, enquanto a renda
continua a sofrer baixas, sob
pressão do avanço mais acelerado dos preços. essa combinação parece reforçar a avaliação apresentada pelo iedi,
que sugere uma acomodação
no setor, depois de meses de
forte recuperação. essa reação,
no entanto, deve ser analisada
com alguma cautela, já que
veio sobre uma base muito
deprimida pela pandemia e
pelas medidas de distanciamento social.
2 de toda forma, os serviços
já retomaram níveis acima daqueles observados em feverei-

ro de 2020, logo antes do registro dos primeiros casos de
covid-19. em todo o país, medido em volume, os serviços
cresceram 7,2% até abril deste
ano, com a atividade em Goiás
avançando quase 15,0% na
mesma comparação.
2 as séries estatísticas do
ibGe mostram uma aceleração mais intensa dos preços
mais recentemente. tomando
fevereiro de 2020 como base,
por exemplo, para uma variação de 15,0% em volume,
as receitas cresceram 24,4%
no estado. no país como um
todo, a elevação de 7,2% em
volume compara-se com alta
de 16,6% nas receitas. Quase
todo esse incremento parece
ter ocorrido entre janeiro e
abril deste ano, quando as receitas subiram 16,5% como
visto. para Goiás, o crescimento das receitas no acumulado
dos quatro primeiros meses
deste ano ficou em 15,3%.
2 na versão do iedi, embora
os serviços continuem a apresentar crescimento frente a
fevereiro de 2020, “os últimos
meses têm sido de hesitação”,

já que, nos meses iniciais deste ano, registrou-se crescimento efetivo apenas em
março. no mês seguinte, prossegue o instituto, a maioria
dos ramos de atividade no
setor “ficou no vermelho”.
na saída de março para abril,
houve perdas para serviços
profissionais, administrativos
e complementares (-0,6%),
transportes (-1,7%) e outros
serviços (-1,6%). mas avançaram os serviços prestados
às famílias (+1,9%) e de informação e comunicação
(+0,7%). mesmo assim, anotou-se desaceleração, já que,
em março, serviços destinados às famílias e o segmento
de informação haviam crescido, pela ordem, 3,2% e 1,8%.
2 na comparação com abril
do ano passado, o setor chegou a crescer 9,4% em todo
o país, saindo de um incremento de 11,6% em abril. no
estado, a atividade avançou
10,0% em abril, acelerando
frente à variação de 8,3% observada em março, igualmente em relação a igual período
do ano passado.

Governo Central registra
superávit recorde para abril
a arrecadação recorde registrada em abril ajudou as
contas públicas, apesar das
desonerações para combustíveis, produtos industrializados e dos gastos com o auxílio brasil. em abril, o Governo central – tesouro nacional, previdência social e
banco central – registrou superávit primário de r$ 28,553
bilhões, valor recorde para
o mês desde o início da série
histórica, em 1997.
o resultado veio melhor
do que o esperado pelas instituições financeiras. segundo a pesquisa prisma fiscal,

divulgada todos os meses
pelo ministério da economia,
os analistas de mercado esperavam resultado positivo
de r$ 17,3 bilhões em abril.
em relação a abril do ano
passado, o superávit primário cresceu 52,9%, descontada a inflação oficial pelo Índice nacional de preços ao
consumidor amplo (ipca).
nos quatro primeiros meses
de 2022, o Governo central
acumula resultado positivo
de r$ 79,263 bilhões, valor
também recorde para o primeiro quadrimestre, desde
o início da série histórica.

o resultado primário representa a diferença entre as receitas e os gastos, desconsiderando o pagamento dos juros
da dívida pública. apesar do
superávit recorde no início do
ano, a lei de diretrizes orçamentárias (ldo) estipula meta
de déficit primário de r$ 170,5
bilhões para este ano.
no fim de maio, o relatório bimestral de receitas e
despesas reduziu a estimativa de déficit para r$ 65,5
bilhões, mas o valor levado
em conta para o cumprimento das metas fiscais é o da
ldo. (ABr)
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Gustavo Mendanha vai ﬁcar com
tempo e dinheiro do Republicanos
Rodrigo Estrela

Aqueles que
optarem por
apoiar Caiado não
poderão receber
doação de recursos
do fundo eleitoral
por estarem em
coligações
diferentes, explica
advogado eleitoral
Francisco Costa
a tarde de segunda-feira
(13) foi marcada politicamente pelo apoio do republicanos
ao pré-candidato ao governo
de Goiás, Gustavo mendanha
(patriota). a aliança significa
não somente outra sigla, mas
mais tempo de propaganda
eleitoral e fundo partidário
para a coligação.
mendanha já tinha no plantel, além do patriota, agir (antigo ptc), mobiliza (pmn), democracia cristã (dc) e mais
brasil 35 (pmb). nem destes,
exceção ao próprio patriota
trazia o tempo de rádio e tv
para propaganda eleitoral destinado às legendas que atingiram a cláusula de barreira por
deputados federais – esse tempo é equivalente a 90% do
bolo, mas aos 10% que são divididos a todas as siglas que
pedem, conforme explica o advogado eleitoral bruno pena.
as siglas que entram nos
90% do bolo e tem mais tempo são união brasil (psl e
dem), pt, pl, mdb, pdt, pp,
psb, psd, psdb, e, justamente,
o republicanos, angariado
por mendanha.
os tempos específicos, contudo, ainda não estão definidos. o tribunal superior eleitoral (tse) já informou que a
propaganda eleitoral gratuita
no rádio e na tv relativa ao
primeiro turno irá ao ar de
26 de agosto a 29 de setembro.
serão 70 minutos diários
para a propaganda eleitoral

Mendanha já tinha
no plantel, além do
Patriota, Agir
(antigo PTC),
Mobiliza (PMN),
Democracia Cristã
(DC) e Mais Brasil
35 (PMB)

gratuita. neste período, ocorrerão em inserções de 30 segundos e de 60 segundos. o
tse divulgará a tabela com o
tempo de cada sigla até 12
de agosto.

Dissidentes

o deputado federal e précandidato ao senado João
campos – que é presidente
estadual do republicanos –
anunciou oficialmente o apoio
da sigla ao pré-candidato ao

governo, Gustavo mendanha,
na tarde de segunda-feira. a
declaração ocorreu em encontro com integrantes de seis
partidos e teve a presença do
presidente nacional do republicanos, marcos pereira.
apesar da "festa", o republicanos possui dissidentes
que já declararam apoio ao
governador ronaldo caiado
(união brasil), como os deputados estaduais rafael Gouveia e Jeferson rodrigues, e
o prefeito de Goiânia, rogério
cruz. na ocasião, marcos corroborou o que o próprio João
campos já tinha dito ao Hoje,
que os filiados têm liberdade
para apoios ao governo, uma
vez que o partido não tem
pré-candidato ao palácio das
esmeraldas.
em relação ao prefeito de
Goiânia e outros, inclusive,
ele afirmou que a questão de
bom relacionamento com o
governo estadual pesa. “Há
um acordo que aqueles que

tiverem dificuldades por questões locais, devem obviamente
seguir o seu caminho. isso é
natural que aconteça em um
estado democrático”, afirmou.

Pré-candidatos
dissidentes

na prática, os pré-candidatos que apoiarem caiado não
impactam em relação a tempo
de propaganda eleitoral e fundo. isso, porque formalmente
o partido está com mendanha.
“com a chegada do republicanos, na coligação, é o
primeiro partido que engrossa o tempo de tv. pela imprensa demonstra que o partido vem rachado, mas aqueles que apoiarem caiado não
poderão receber doação de
recursos do fundo eleitoral
por estarem em coligações
diferentes”, explica o advogado bruno pena.

Liberdade de apoio ao
governo, mas não no

Senado

no senado, João campos
será o candidato do republicanos. nesse ponto, mesmo
os dissidentes que optarem
por caminhar com caiado ou
outros nomes deverão apoiar
o nome do partido.
atualmente, a possibilidade – que ainda depende de
julgamento do plenário do
tse – de candidaturas isoladas ao senado fez surgir diversos postulantes, a maioria
dentro da base caiadista.
com o governador, são précandidatos lissauer vieira
(psd), alexandre baldy (pp),
delegado Waldir (união brasil),
Zacharias calil (união brasil) e
luiz do carmo (psc). À esquerda, manu Jacob (psol), denise
carvalho (pcdob) e reinaldo
pantaleão (up) - pcb também
pode lançar nome. Há, ainda,
edigar diniz (novo) e Wilder
morais (pl), além do próprio
João campos pelo republicanos.
(Especial para O Hoje)

KITS ROBÓTICA

Vereador denuncia compras irregulares da prefeitura
o vereador mauro rubem
(pt) entrou com representações no ministério público
estadual (mp-Go) e no tribunal de contas dos municípios (tcm) contra a prefeitura
de Goiânia e secretarias. a
denúncia foi feita na segunda-feira (13), após encontrar
processos de compras sem licitação, por meio de atas de
registro de preços.
segundo rubem, as atas foram adicionadas na atual gestão municipal, sob pretexto
de agilidade nos contratos. “na
maioria das vezes, resultantes
de pregões realizados por consórcios municipais do interior
de outros estados, como ocorreu no caso dos kits de robótica”, disse o parlamentar.
uma das denúncias tratase da compra de equipamentos de reconhecimento facial
para escolas de Goiânia. os
aparelhos faziam parte do programa conecta educação, da
secretaria municipal de educação. o contrato nº 073/2021,
feito com a Jbcm equipamentos e sistemas ltda, está acerca de r$ 9 milhões.

em março deste ano, a prefeitura publicou o decreto nº
1034, que cancelava algumas
transações para a marca, no
valor de r$ 3 milhões. na
época, o secretário de educação Wellington bessa, justificou a compra ao explicar
que os aparelhos facilitariam
o estudo nos centros municipais de educação infantil
(cmeis).
mauro destaca que os alunos que frequentam os cmeis
vão à escola com os pais, logo,
não necessitam do reconhecimento facial ou que a sms
confirme a chegada da criança no colégio. além disso, ao
invés de ir à coordenação, o
jovem pode utilizar o aparelho celular para resolver qualquer tipo de problema, tornando o equipamento inútil.

Programa Conecta
Educação

no dia 27 de outubro de
2021, a sme lançou o programa conecta educação. o projeto planejava modernizar
procedimentos educacionais,
através de tecnologias de re-

Divulgação

Denúncia foi feita após encontrar processos de compras sem licitação
conhecimento. os equipamentos contam com serviços
como: matrícula on-line, gestão pedagógica, aplicativo mobile, modulação de servidores
administrativos e professores,
entre outros.
“Quando o aluno chegar,
vai ter o reconhecimento facial e o pai vai receber um
sms na hora, informando que
o filho entrou na escola. Quando for a hora do lanche, o pai
vai receber o sms com o cardápio do dia”, disse o secre-

tário municipal de educação,
professor Wellington bessa.
“para os professores, diretores, vai acabar a história
de ter que ir na coordenadoria regional de educação
(cre) para resolver demanda
de frequência, vai ser tudo
online por esse sistema”, comenta. não se sabe o número
exato de softwares em uso
nas escolas.

Consórcio Minas Projeto

mauro também denun-

ciou, ao mp-Go e ao tcm, o
consórcio minas projetos, que
envolve as secretarias municipais de infraestrutura urbana (seinfra), de educação
(sme) e de mobilidade urbana (smm). a acusação ocorreu
no último final de semana.
na ata de registros de
preços, o contrato de elaboração de projetos de engenharia foi firmado em r$
47,4 milhões, sem licitação.
das quatro secretarias envolvidas, somente a seinfra
se manifestou, afirmando
que prefere a adesão externa
a realizar processos licitatórios, em razão da agilidade.
a seinfra já havia aplicado r$
10,5 milhões e cerca de r$ 1 milhão pela sme, embora o consórcio
não defina os projetos a serem
elaborados pelo consórcio.
o portal da transparência
permaneceu fora do ar desde
o dia 7 de junho. o botão
“despesas em Geral”, por meio
do qual era possível averiguar
pagamentos realizados, também não está mais disponível.
(Ana Bárbara Quêtto, especial para O Hoje)
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Rejeição
Político visitará Alego, onde será recebido pelo presidente da Casa

Em Goiânia,
Kassab deve
defender nome
de Lissauer
o presidente nacional do psd, Gilberto Kassab, vem a
Goiânia na próxima segunda-feira (20). na ocasião, ele
visitará a assembleia legislativa de Goiás (alego) para reafirmar apoio ao pré-candidato ao senado, lissauer vieira
(psd), que é o presidente daquela casa.
conforme a agenda, que também terá a participação do
presidente estadual vilmar rocha, Kassab chegará à alego às
10h e visitará o gabinete da presidência. Às 10h30 ele concederá
coletiva de imprensa no salão nobre.
depois de conversar com a imprensa, por volta das 11h,
ele se reunirá com os pré-candidatos a deputado estadual e
federal do partido e o lideranças do psd no auditório 2.
destaca-se que lissauer faz parte da base do governador
ronaldo caiado (união brasil) e é um dos defensores do
nome de consenso para disputar o senado. além dele, o senador luiz do carmo (psc) é favorável a mesma tese.
em contrapartida, fazem coro pelas candidaturas
avulsas, na base, os deputados federais delegado Waldir
(união brasil) e Zacharias calil (união brasil), e o presidente do progressistas (pp), alexandre baldy. todos précandidatos ao senado.
caiado, por sua vez, deve protelar ao máximo a decisão
de um nome na chapa ou pelo apoio às diversas candidaturas.
até porquê o tribunal superior eleitoral (tse) ainda não
julgou a possibilidade, apesar de já ter parecer favorável
sobre o assunto. (Francisco Costa, especial para O Hoje)

coordenadores da pré-campanha à reeleição e
assessores do entorno do presidente Jair bolsonaro
(pl) querem que ele diversifique o tom dos discursos daqui para frente. descobriram, tardiamente, que ataques às urnas e desconfiança do
sistema eleitoral não interferem na aprovação do
Governo e nem influenciam nos índices de rejeição.
o conselho ao mandatário é retomar e reiterar temas ligados à pauta ideológica - como defesa da
família -, e segurança pública.

'Harmonização facial' no TRE

o Governo pediu ao congresso nacional crédito suplementar de r$ 11,45 milhões para obras
do Judiciário. mais de r$ 1,5 milhão será, acreditem, para “harmonização” da fachada do tribunal regional eleitoral de rondônia.

Foragido

o supremo tribunal federal poderá apurar suposta
omissão do presidente Jair bolsonaro (pl) e do ministro da
Justiça, anderson torres, por
terem se encontrado com o
foragido da justiça brasileira
allan dos santos, durante motociata realizada em orlando,
nos estados unidos. a notíciacrime foi protocolada pelo líder da minoria, deputado alencar santana braga (pt-sp).

Palanque

a posição dos presidentes
da câmara, arthur lira (ppal), e do senado, rodrigo pacheco (psd-mG), sobre uma
eventual cpi para investigar
a violência na amazônia é a
mesma em relação a outras
comissões propostas nos últimos meses. verbalizam que
cpi em ano eleitoral serve
apenas de “palanque” e vão
trabalhar para barrá-la.

Vaivém

Igreja$

nos últimos cinco anos, igrejas pagaram apenas
0,15% (pouco mais de r$ 34,6 mil) dos mais de r$ 231
milhões em multas cobradas pela receita federal. os
dados foram obtidos pela coluna via lei de acesso à
informação (lai). os nomes dos estabelecimentos religiosos não são revelados: “a secretaria especial da
receita federal dobrasil (rfb) não pode fornecer informações protegidas por sigilo fiscal”.

o tucano eduardo leite
tentou voar alto e se cacifar
para a presidência. cogitou
migrar para o psd, tentou
encabeçar a chapa da terceira via e, abatido, voltou
para o rio Grande do sul,
onde tentará a reeleição. Já
iniciou a pré-campanha com
críticas ao presidente Jair
bolsonaro (pl). mas o eleitor
gaúcho atento lembra que,
em outubro de 2018, leite e
seus aliados declararam
apoio e pegaram carona na
onda bolsonarista.

Câmara de Trindade apura
acusações contra vereador
Edson Cândido (PDT) teve suposto
áudio vazado em que afirma que teria
orientado um suspeito de estupro a
mentir sexualidade para enganar Justiça
Thauany Melo
a câmara municipal de
trindade afirmou que vai apurar as acusações feitas contra
o vereador edson cândido
(pdt). o parlamentar, que tambéḿ é advogado, teve um suposto áudio vazado em que
ele afirma que, durante um
caso em que trabalhava, orientou um suspeito de estupro a
mentir sobre a sexualidade
para enganar Justiça e, assim,
teria conseguido ganhar o caso.
além disso, o suposto áudio
mostra ele e o assessor debochando da vítima. a apuração
será feita pela comissão de
Ética da casa.
na gravação que circula
nas redes sociais, o vereador
teria dito: “cara, o único jeito
de você sair agora é dizer que
você virou ‘viado’, você é gay”.
em resposta, o assessor dele
responde: “o código exige uma
coisa e o juiz olha com outro
olhar”. em certo momento, o
paramentar chega a questionar
do estupro por causa do tamanho da vítima, enquanto o
assessor fala sobre relações
com menores de idade. “você
viu o tamanho da mulher? ela

foi ouvida. a mulher é gigante,
pelo pai dela tinha levado ferro”, diz edson cândido. “pega
uma menina de 14 anos e você
fala que ela é ingênua, não
(sic)”, responde eloisio. edson
conclui a conversa comemorando a suposta vitória na Justiça: “para o senhor ver. foi
tão bem aceita a minha tese
que a promotora foi comigo, a
promotora e a juíza’.
em nota, o ministério público do estado de Goiás
(mpGo) afirmou que, no processo criminal ao qual o áudio
divulgado supostamente se refere, a absolvição do cliente de
edson cândido ocorreu porque
a suposta vítima negou a ocorrência do crime, dessa forma
não foi comprovada materialidade do crime nem autoria. o
órgão ressaltou que a decisão
não teve relação com o depoimento do então acusado.
sobre a apuração da conduta do vereador, o mpGo afirmou que, por envolver questões éticas, é de responsabilidade da câmara municipal de
trindade ou da ordem dos advogados do brasil.
ao o Hoje, o presidente
da comissão de Ética da câ-

“Cara, o único jeito
de você sair agora é
dizer que você virou
‘viado’, você é gay”,
teria dito o vereador,
que é advogado, a
cliente em áudio
pulado e não se trata da voz
dele. além disso, ele afirmou
que apresentará provas periciais para comprovar sua inocência. a reportagem não conseguiu contato com o assessor
envolvido, mas deixa o espaço
aberto para pronunciamento.

OAB

mara municipal de trindade,
bruno noronha (ub), afirmou
que a reunião para apurar o
caso será feita nesta quartafeira (15). de acordo com ele,
será requerido o afastamento
do vereador edson cândido
para que a investigação seja
realizada.
“foi colhido todos os elementos mediante essa denúncia que está sendo averiguada.
estamos averiguando a vera-

cidade de tudo. eu, como vereador e representante do conselho de ética, vou estar manifestando para que o presidente [da câmara] avalie uma
investigação ou uma sindicância contra o mesmo. dependendo de como for, pode acabar em uma cassação do mandato ou outra punição administrativa”, explicou.
o vereador edson cândido
afirmou que o áudio foi mani-

a subseção de trindade da
ordem dos advogados do brasil – seção Goiás (oab-Go) afirmou que acompanha o caso.
em nota, o órgão declarou que
informará o tribunal de Ética
e disciplina da oab-Go e garantirá ao vereador o amplo
direito de defesa, em respeito
à constituição federal.
a oab alegou ainda que é
cedo para afirmar que será
feito um pedido de cassação.
“se ao fim das apurações restar comprovada a culpa, o
vereador estará sujeito às duras sanções impostas pelo estatuto da advocacia, que vão
da censura à exclusão”, ressaltou o texto da nota. (Especial para O Hoje)
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dueLo difíciL em casa

Rosiron Rodrigues / Goiás EC

Em segunda
partida
consecutiva em
casa, Goiás recebe
Internacional pela
Série A; equipe
esmeraldina pode
ter ainda mais
desfalques
Victor Pimenta

o Goiás volta a campo nesta quarta-feira (15) pela décima segunda rodada do campeonato brasileiro da série a.
após empatar com o ceará
em casa, a equipe esmeraldina
agora recebe o internacional,
às 20h30, no estádio Hailé pinheiro. o time goiano deve
ter ainda mais desfalques em
confronto, enquanto gaúchos
querem se firmar no G-4.

Goiás

a equipe esmeraldina vem
de cinco jogos sem perder,
sendo quatro delas na série
a. porém, o clube ainda ocupa
a parte debaixo da tabela e
encara o internacional, integrante dos quatro primeiros
colocados e que vem embalado após vencer o flamengo.
“espero um jogo muito difícil. assisti o último jogo deles
também, uma equipe muito
equilibrada, estão há um bom
tempo fazendo bons jogos e
se ajeitou durante o ano com
a chegada do mano. então espero um jogo muito difícil,
que está em uma crescente,
mas a gente joga dentro de
casa, diante do torcedor e a
gente quer buscar e manter
nossa invencibilidade na serrinha e com certeza buscando
uma vitória”, disse tadeu.
para o confronto desta

Time realizou seu
último treino antes
de confronto diante
dos colorados;
treinador pode
promover estreias

quarta-feira (15), o treinador
Jair ventura segue sofrendo
com desfalques e a lista aumenta. além de sidimar, apodi e nicolas serem nomes que
não irão nem mesmo para o
banco de reservas, ele não
poderá contar com maguinho,
que sofreu um corte na sobrancelha, tendo que dar
nove pontos e deve ser ausência. além disso, o volante
fellipe bastos recebeu o terceiro amarelo e cumpre suspensão. douglas silva pode
fazer sua estreia pelo clube.
o treinador ainda pode ter
dúvidas em relação ao seu
time, afinal, os atacantes pedro raúl e vinicius não participaram das atividades físi-

FUTEBOL GOIANO

Internacional

após uma vitória contundente contra o flamengo, o
internacional agora ocupa a
quarta colocação e enfrenta
o Goiás podendo ter muitos
desfalques. o último deles foi
o lateral-esquerdo renê, que
sentiu uma lesão muscular
na coxa esquerda e ficará
afastado por duas semanas.
o volante rodrigo dourado
ainda é dúvida, ainda mais
após apresentar um desconforto na coxa direita.
o atacante Wanderson está

liberado e viaja com a delegação para Goiânia. ele tinha entorses no tornozelo e joelho
direitos, está recuperado e participou da atividade normalmente na manhã desta terça.
o treinador ainda terá duas
baixas importantes. os atacantes carlos de pena e taison
levaram o terceiro cartão amarelo na vitória por 3 a 1 sobre
o flamengo no sábado. na
vaga do uruguaio, entra edenilson, que retorna de sus-

pensão. o antigo capitão é reserva e não afeta a escalação.

Último jogo

a última partida entre os
clubes aconteceu pela temporada de 2020, mas em janeiro
de 2021. o jogo em questão
foi pela 29ª rodada da série
a, no estádio beira-rio. melhor para a equipe colorada,
que venceu por 1 a 0, gol marcado na ocasião por praxedes.
(Especial para O Hoje)

FICHA tÉCNiCa
Goiás

Internacional

x

Data: 15 de junho de 2022. Horário e local: 20h30, estádio Hailé Pinheiro (serrinha). Arbitragem: Caio Max augusto Vieira
(rN); Assistentes: Jean Marcio dos santos (rN) e lorival Candido
das flores (rN); Quarto árbitro: Victor lucas Pereira silva (Go)
Goiás: tadeu; Douglas silva
(Dieguinho), sidnei (Da silva),
reynaldo, Caetano, Dadá
Belmonte; Caio Vinicius, Matheus
sales, Élvis; luan Dias, Pedro raúl
(renato Júnior), Vinicius (Pedrinho)
Técnico: Jair Ventura

Internacional: Daniel;
Bustos, Vitão, Mercado
e renê; Gabriel, Johnny,
edenilson e alan
Patrick; David e
Wanderson
Técnico: Mano Menezes

ATLÉTICO-GO

Jaraguá anuncia
pacotão defensivo para
a Divisão de Acesso
a divisão de acesso se
inicia somente em agosto,
porém, algumas equipes
já vão se reforçando. o Jaraguá anunciou em suas
redes sociais um pacotão
de reforços que ajudará
no sistema defensivo alvinegro na disputa da competição nacional. foram
seis jogadores ao todo.
dos seis atletas, três
zagueiros e três laterais.
são eles: marcelo xavier,
igor João e Gabriel alves.
nas laterais, lucas néwiton, caio mascarenhas e
paulinho.
na zaga, marcelo xavier
é o mais experiente, com
34 anos. recentemente ele
atuou pelo rival Goianésia,
no Goianão e por último
estava no aruko, do paraná. tem passagens por clubes tradicionais como cuiabá, botafogo-pb, operário
ferroviário, entre outros.
outro defensor que chega é igor João, de 29 anos.
revelado no remo, chegou
a atuar no Grêmio anápolis em 2014 e passou por
diversos clubes do norte e
nordeste, o mais tradicional sendo o ferroviário,
estava recentemente no
trem-ap, na disputa da série d. o terceiro zagueiro
já acertado é Gabriel alves,
de 24 anos. conhecido no

cas no último treino. o primeiro estava desgastado e se
recupera, já o segundo, correu
ao redor do campo com o
preparador. o volante dieguinho já treina com os companheiros, mas não está
100%. Quem retorna ao time
é o atacante dadá belmonte,
que volta de suspensão.
pendurados no confronto
estão: o lateral maguinho, os
zagueiros da silva e reynaldo
e o volante matheus sales.

futebol goiano, passou pelo
anápolis e morrinhos e estava recentemente defendendo o moto club-ma.
nas laterais, três conhecidos. o primeiro trata-se
do direito lucas néwiton,
de 31 anos. conhecido pelas
suas passagens pelo Goianésia, passou pela linense,
Grêmio novorizontino, entre outros. estava por último no aruko, do paraná.
Quem reforça a lateralesquerda é paulinho, de 28
anos. revelado no avaí, jogou pelo itumbiara, itabaiana e recentemente estava
no morrinhos, no Goianão.
Quem retorna ao Jaraguá
após três anos é caio mascarenhas. o jogador de 26
anos já passou por diversos
clubes do futebol goiano,
mas no próprio Gavião da
serra, foi campeão da divisão de acesso em 2019 e
tem no currículo o título
da série d pela aparecidense em 2021. chega recentemente do capital cf-df.
o Jaraguá fará sua estreia na divisão de acesso
no dia 6 de agosto, quando
recebem o itumbiara, às
15h30, no estádio amintas
de freitas. a equipe alvinegra será comandada
por lucas oliveira. (Victor Pimenta, especial
para O Hoje)

Luiz Fernando crê que Dragão
pode surpreender o Palmeiras
na próxima quinta-feira
(16), o atlético Goianiense
volta a campo pelo campeonato brasileiro. fora de casa,
o time comandado pelo técnico Jorginho enfrenta o palmeiras. apesar de ter pela
frente o líder da competição
nacional, o sentimento no
elenco rubro-negro é de que
o dragão pode conquistar um
resultado positivo no allianz
parque, como cita o atacante
luiz fernando.
“aqui dentro (do elenco),
nós entendemos que nossas
chances são grandes, pois sabemos do nosso potencial.
estamos cientes de que podemos chegar lá (no allianz
parque) e fazer um grande
jogo e conquistar o resultado
positivo. estamos fazendo um
grande trabalho nesses dias,
nos treinamentos, para ir lá
e fazer uma boa partida”, disse luiz fernando.
titular nos últimos dois jogos, luiz fernando diz que
ainda pode melhorar o futebol
que tem apresentado. de acordo com ele, nos treinamentos
e jogos, tem procurado evoluir
para chegar ao seu máximo.
“acredito que eu ainda posso
melhorar. a cada dia que passa,
seja nos treinamentos ou nos
jogos, estou procurando evoluir
até o meu máximo, para poder
ajudar o atlético Goianiense.
eu creio que ainda não joguei
o suficiente, porque sei da mi-

Bruno Corsino/Atlético-GO

Luiz Fernando foi
titular nas últimas
duas partidas
do Atlético

nha capacidade e sei que posso
dar um pouco mais. e eu venho
trabalhando para que isso aconteça dentro de campo”, comentou o atacante.
sobre o trio de ataque formado com diego churín e
Wellington rato, luiz fernando diz que joga ao lado
de dois grandes jogadores e
que, nos treinos, o que Jorginho pede para o trio e que

se movimente, buscando jogadas, como o “facão” e aparecendo para o jogo.
“tem sido muito bom. eu
já tinha jogado com o (diego)
churín, no Grêmio. o (Wellington) rato eu também já
conhecia. ele é um cara fora
do normal, que é muito inteligente e que joga muito. Jogar
do lado dele é fácil. e o professor Jorginho tem pedido
para que nos movimentarmos
bastante ali, fazendo o “facão”,
aparecendo para o jogo. e, a
cada treino, estamos melhorando nosso entrosamento,
para nos firmar no time titular”, finalizou luiz fernando.
(Breno Modesto, especial
para O Hoje)
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Vila Nova FC

O zagueiro Rafael Donato diz entender e aceitar as críticas e cobranças do torcedor colorado

tentando assimilar

Breno Modesto
lanterna da série b do
campeonato brasileiro, com
apenas 10 pontos conquistados
em 36 disputados, o vila nova
iniciou com cobrança a semana
do jogo contra o operário, do
paraná. na última segundafeira (13), alguns membros da
torcida vilanovense estiveram
no estádio onésio brasileiro
alvarenga, onde se reuniram
com o elenco colorado
a reunião foi confirmada
pelo zagueiro rafael donato,
que revelou alguns detalhes
do acontecimento. de acordo
com o defensor, a conversa
aconteceu de forma pacífica e
respeitosa, mas que foi muito

Donato diz que elenco precisa assimilar
cobrança feita pela torcida colorada

incisiva por parte dos torcedores, que cobraram resultados e um melhor desempenho
do colorado na segundona.
“Houve essa conversa. a torcida veio (ao estádio onésio
brasileiro alvarenga) de forma
respeitosa, mas muito incisiva
na cobrança pelos resultados,
pela performance do nosso
time, deixando bem claro que
eles estão fazendo a parte deles,
indo ao estádio e apoiando. temos de tentar absorver isso da
melhor maneira possível. sabemos que eles estão nos co-

brando, a diretoria também tem
nos cobrado, e nós, jogadores,
também estamos nos cobrando
no dia a dia. não estamos satisfeitos com o que está acontecendo, com os resultados. entendemos que, pelo grupo que
foi montado e por tudo que a
diretoria tem nos dado como
apoio, era mais do que normal
que essa situação acontecesse.
até porque, a expectativa gerada em cima do nosso elenco
foi muito grande. desde o início
do campeonato, queríamos brigar pela parte de cima da tabela.

e isso não está acontecendo”,
disse rafael donato.
donato também falou a respeito da falha do companheiro
de posição, renato, no último
sábado (11), que acabou resultando na derrota para o
crb, fora de casa. segundo o
zagueiro, foi um momento de
infelicidade e que, apesar disso,
o companheiro tem o apoio
do grupo, da diretoria e da comissão técnica.
“É complicado falar. foi um
momento de infelicidade do
nosso companheiro. ele é um

rapaz que não está acostumado
a cometer esse tipo de erro. então, ele tem toda a confiança
da equipe, da diretoria e da comissão técnica. eu sei que, como
eu já consegui dar a volta por
cima, ele também vai conseguir.
precisamos muito dele, como
também precisamos do (alisson)
cassiano, do (eduardo) doma.
neste momento, não dá para
ficar apontando, condenando
um ou outro jogador. temos
de nos unir e continuar focados
em nosso trabalho. no ano passado, também passamos por
um momento de dificuldade e
foram os mesmos jogadores
que terminaram a temporada
sendo aplaudidos”, finalizou
donato. (Especial para O Hoje)
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Aos 86 anos, a idosa estava sendo mantida em casa sem alimentação adequada e isolada de outros familiares. O próprio filho a manteve nessas condições

n
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Pedro Pinheiro

Goiânia tem mais de 400 denúncias
de violência contra idosos
Profissional da Deai afirma que muitos crimes ocorrem em famílias de classe mais alta
Sabrina Vilela

Sabrina Vilela

“o idoso é uma criança vivida. por isso é necessário ter
paciência, eles precisam de
amor já que se dedicaram a
cuidar da gente. agora é a nossa vez de cuidar deles”. essa
frase foi dita pela sobrinha
que está cuidando da idosa de
86 anos que foi encontrada
após ser presa em casa pelo
filho, no Jardim américa em
Goiânia no dia 30 de maio pela
delegacia especializada no
atendimento ao idoso de Goiânia (deai). ela estava sendo
mantida em casa em situações
precárias pelo filho de 42 anos.
no dia em que a idosa foi
encontrada ela estava em um
quarto escuro, bagunçado com
odor de urina e fezes, extremamente magra, debilitada e
com um ferimento na cabeça. A delegacia recebe vários crimes praticados contra idosos como violência física, financeira e emocional
do couro cabeludo dela saiam
larvas por causa do machuca- mitia eu tocar nela e ficava filho. “Quando ela pergunta trados desse tipo de violência
do. os únicos alimentos en- olhando muito para o filho. por ele eu digo que ele está é praticado por pessoas prócontrados na casa foram várias mas, nunca imaginaria que se- bem, mas que a médica não ximas ao idoso como filho,
latas de cerveja e macarrão ria por conta dos maus tratos deixa ela voltar para lá porque sobrinho, neto, cuidador, funinstantâneo. no entanto, a ido- olhando agora para trás que ele não tem condições de ficar cionário. “são pessoas que
sa insistia em defender o filho percebo isso”, conta em lágri- com ela, dar banho e fazer co- têm por obrigação moral ou
no momento da prisão alegan- mas ao falar da lembrança.
mida. aí ela me responde que legal cuidar daquele idoso”,
do que ele a tratava bem. seno dia 29 de maio a família ele fazia o que podia”, conta. ressalta a agente.
gundo a sobrinha que agora já começou a se mobilizar para
no caso da idosa resgatada
cuida da idosa, a família não entender o motivo de tanta Não é um caso isolado
em 30 de maio é o valor alto
estava ciente dos maus tratos estranheza por parte da idosa
essa idosa faz parte das 420 da pensão. “o marido dela
sofridos por
e também denúncias de violência contra falecido era funcionário de
ela porque o
vizinhos ha- idosos na grande Goiânia até um alto escalão do governo.
filho semviam dito o dia 3 de junho. durante a então, é totalmente incomQuando ele tem
pre a manque a idosa pandemia houve aumento no patível com a condição que
tinha trancaído número de casos, de acordo ela vivia. e o samu detectou
comprometimento havia
cada
no
e se machu- com dados do disque direitos ainda que ela estava com hiquarto e facado. no dia Humanos , órgão do ministério pertensão, desnutrida e deda lucidez, ele oscila
lava que ela
30 a deai in- da Justiça, a prática dos crimes sidartada”. o filho dela foi
também.
A
gente
percebe
estava dorvadiu a casa contra os idosos aumentou preso, mas se encontra em
mindo e não
do indiví- 60% conforme ressalta a agen- liberdade através da audiênno comportamento se há
permitia
duo, mas ele te da deai, alyne barça.
cia de custódia e o inquérito
maus tratos”
que outras
não ouviu
segundo a agente, a dele- segue na deai e está em fase
pessoas tenporque esta- gacia recebe vários crimes de oitiva de testemunhas para
Adnan Asaad Yousef
tassem cuiva embria- praticados contra idosos como que ele possa ser remetido
dar dela.
gado e ou- violência física, financeira, ao poder judiciário no devido
“É difícil
vindo músi- emocional, abandono, psico- prazo. para esse crime de cride imaginar
ca alta.
lógico, sexual e medicamen- me pode pegar até seis anos
que eu ia lá
a t u a l - tosa. “eu quero alertar a toda de detenção.
[na casa onde moravam] e não mente a idosa é bem cuidada a população para qualquer
fazia ideia do que minha tia pela sobrinha, ganhou mais suspeita de prática do crime Operação Senex
passava”, conta aos prantos. peso e está se alimentando para que denuncie. o anonia polícia civil de Goiás,
ela resolveu fazer o curso de bem. “ela come de tudo. de mato é preservado e nós pre- por intermédio da delegacia
cuidadora de idosos após a início ela tinha receio de ir cisamos de denúncia para sa- especializada no atendimenmorte da mãe que teve avc. ela mesma pegar a comida, ber que o idoso é vítima de to ao idoso (deai) de Goiânia,
a cuidadora afirma que o filho mas agora ela vai na cozinha um crime porque na maioria deflagrou no dia 27 de maio
da idosa ia com frequência na pega o que quer como fruta, das vezes eles não relatam”. a operação senex. que concasa dela e de outros familiares bolo e tem muitas pessoas
após a denúncia a equipe siste em dar continuidade a
quase sempre embriagado e que se sensibilizam com a da delegacia especializada medidas desenvolvidas pela
por isso ela se preocupava em história que traz algumas coi- manda uma equipe até o local deai, na busca de coibir a
sempre se oferecer para cuidar sas para ela comer também”, onde o idoso está e verifica a violência contra os idosos no
dela ou então chamar outra conta rindo pela primeira vez procedência do caso e verifica estado. o objetivo da ação é
cuidadora para auxiliar, mas durante a entrevista.
o estado físico dele, emocio- combater crimes de violência
o homem nunca permitiu.
segundo a cuidadora a ido- nal, se o crime ocorre de ver- contra os idosos na capital. a
“eu percebia que nas vezes sa era ríspida no início princi- dade, se tem lesões no corpo operação se estende até o dia
que visitava a minha tia ela palmente durante a hora de e até se tem comida em casa. 15 de julho, em comemoração
estava mais fechada, não per- dar banho e perguntava pelo
a maioria dos casos regis- ao junho violeta, mês de re-

{{

ferência ao combate da violência aos idosos.
o dia 15 de junho é considerado o dia mundial de
conscientização da violência
contra a pessoa idosa. “o mês
de junho é chamado de Junho
violeta porque a planta violeta significa família. e a
maioria dos crimes em desfavor do idoso é praticado no
seio familiar”, esclarece.

Danos psicológicos

a psicóloga da delegacia
do idoso e da pessoa com deficiência (deai/dpcd), shadia
adnan asaad yousef, afirma
que os danos psicológicos são
gerados pela vivência de
constrangimentos que geram
ansiedade, depressão, síndrome do pânico, pensamentos
de desvalorização e até pensamentos suicidas. além de
alteração de temperamento
e sono, irritabilidade e desconfiança.
segundo a especialista, o
acompanhamento ao idoso é
feito por meio de uma visita,
ou o idoso chega até a delegacia. “eu faço uma entrevista
dirigida que é uma avaliação
na qual o idoso se sente seguro e protegido para nos
contar o que está acontecendo, neste caso quando o idoso
é lúcido. Quando ele tem comprometimento da lucidez, ele
oscila também a gente percebe no comportamento se
há maus tratos”. de acordo
com ela, dos 420 casos, cerca
de 300 precisaram de atendimento psicológico.
shadia ressalta que é comum
associar maus tratos a idosos
com famílias de baixa renda,
mas isso não é verdade. “a delegacia é muito democrática, os
maiores problemas que nós temos são com pessoas que têm
muito dinheiro. nós fazemos
visitas em casas muito luxuosas
e famílias de sobrenomes muito
importantes, empresários, políticos, pessoas famosas”. (Especial para O Hoje)

os números
Canais para denunCiar
maus tratos Contra
idosos
2 Canal de atendimento o disque 180 do Governo Federal
2 o disque 197 da polícia Civil
2 deai: 62 32011501 / 62 9
84129767
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STJ estabelece padrão para
reconhecimento de suspeitos de crimes
Julgamento deve recomeçar do zero e testemunhas serão ouvidas

Júri do assassinato

de Valério Luiz
é adiado para
5 de dezembro
Daniell Alves

pela 4ª vez, foi adiado o júri do assassinato do radialista valério luiz, após um dos jurados passar mal.
agora, a audiência será somente no dia 5 de dezembro.
de acordo com o tribunal de Justiça de Goiás (tJGo), o
jurado também teria quebrado o isolamento, pois saiu
do hotel onde estava isolado durante a madrugada.
a audiência ocorreria durante essa semana, julgando
maurício sampaio, juntamente com outros quatro réus.
na segunda-feira (13) foi realizada uma audiência, continuação da iniciada em 2 de maio. naquele dia, a defesa
de maurício abandonou o plenário, alegando suposta
suspeição do juiz e dos promotores que atuam no caso.
contudo, o que ocorreu na manhã de ontem (14), foi
provocado pela dissolução do júri. isso significa que o
julgamento foi encerrado sem um resultado devido a algum problema, explica o tJ. o tribunal ressalta que não
há necessidade de segurança no hotel, já que qualquer
tipo de ameaça ao jurado já invalidaria sua participação,
que precisa ser isenta. dessa forma, um novo julgamento
vai acontecer desde o início, escolhendo novos jurados e
ouvindo novamente todas as testemunhas.

Provas suficientes

para o promotor sebastião marcos, o primeiro dia
de julgamento já mostrou provas suficientes para a
condenação dos réus. segundo ele, o jurado teria
passado mal por um problema alimentar e não poderia
ser substituído. “Quando um jurado é sorteado, ele
fica incomunicável. o jurado passou mal, teve um problema com alimentação e precisou de atendimento. o
médico comprovou que ele não tem condições de continuar. se o júri acontecesse após o jurado sair, todo o
júri poderia ser anulado posteriormente”, explica.

Defesa

Já a defesa de maurício sampaio, o advogado luiz
carlos silva neto, afirma que as provas que o ministério
público (mp-Go) foram refutadas pela defesa. “os
jurados pressentiram isso, ao nosso ver, de que não
haveria condições de condenar os réus, especialmente
o maurício. estamos muito convictos da absolvição por
unanimidade no júri", pontua silva neto.
o advogado ricardo naves, que atua como defesa
dos acusados urbano de carvalho, ademá figueiredo
e djalma Gomes da silva, diz confiar também na absolvição dos réus. “o cancelamento para a defesa é muito
ruim, adia a angústia, adia a satisfação à sociedade,
que vai ser a absolvição dos réus”, afirma.

Emocionalmente difícil

o filho da vítima, advogado valério luiz filho, que é
um dos assistentes de acusação do júri, lamenta mais um
adiamento e afirma ser emocionalmente difícil lidar com
mais essa situação. “emocionalmente é difícil ficar sabendo
que foi suspenso por um júri que saiu do hotel”, diz.
ele faz uma crítica à demora para o julgamento do
caso. “o processo penal brasileiro no que diz respeito aos
crimes contra a vida é um procedimento longo. É uma situação irônica porque crimes que ofendem bens jurídicos
menores chegam em um resultado mais rápido e aqueles
que deveriam ter uma resposta pronta acabam se estendendo tanto e gerando esse desconforto social”, revela.

1° dia do júri

no primeiro dia, deram depoimento o delegado Hellyton carvalho, que esteve à frente das investigações e
remeteu o inquérito à Justiça; o publicitário alípio
ferreira nogueira, que trabalhou com valério; o radialista
andré isac da silva, que também atuou com a vítima; e o
advogado e cronista esportivo daniel de almeida santana,
diretor, à época, da rádio em que valério trabalhava.
em seu depoimento, Hellyton frisou que a única inimizade que valério tinha era maurício sampaio, um
dos acusados pelo assassinato. Já a defesa de sampaio,
citou que a prova que considerava mais importante, o
celular do jornalista, não foi encontrada. ao questionar
o delegado onde o telefone estava, ele disse não saber.
alípio, a segunda testemunha, afirmou ter chegado
ao local 1min30 após ouvir os disparos. de acordo com
ele, encontrou um dos réus na cena do crime, urbano
de carvalho malta. Já andré disse que, após críticas de
valério ao atlético-Go – clube do qual maurício era dirigente -, o radialista e sampaio passaram a ter uma
rixa recorrente. (Especial para O Hoje)

a sexta turma do superior tribunal de
Justiça (stJ) enfrentou um problema referente
à realização de reconhecimentos de suspeitos
sem a observância dos procedimentos previstos pela legislação, em especial o artigo
226 do código de processo penal. em todos os
casos, por falta de respeito à lei, foram anulados
os procedimentos de reconhecimento, com
pareceres favoráveis do ministério público
federal. a sessão – classificada como "histórica"
pelos operadores do direito que atuaram nos
julgamentos – foi marcada por posições críticas
sobre os procedimentos adotados por instituições do sistema de segurança pública e da
Justiça em relação às diligências investigativas,
mas também marcou o que foi chamado pelo
ministro rogerio schietti cruz de uma "cruzada
nacional para a qualificação da investigação
criminal". "enquanto as agências estatais não
mudarem radicalmente a sua maneira de

lidar com o processo criminal, zelando, cada
autoridade – seja um policial militar, um policial civil, um promotor de justiça, um juiz,
um desembargador ou um ministro –, pelo
caso singular, nós continuaremos a ver pessoas
sendo condenadas de forma absolutamente
divorciada do que preconiza a lei", afirmou
schietti. em 2020, no Hc 598.886, a sexta
turma deu nova interpretação ao artigo 226
do cpp, estabelecendo que os procedimentos
previstos no dispositivo não são mera recomendação da lei, mas sim normas de observância obrigatória, sob pena de gerar a nulidade do reconhecimento do suspeito. apesar
do desrespeito às normas processuais, esse
reconhecimento, apesare de falhos, é, muitas
vezes, corroborado pelo ministério público e
acolhido pelo Judiciário, levando a uma condenação frágil e não fundamentada em outros
elementos probatórios.

Norma internacional
a oitava turma do
tribunal superior do
trabalho decidiu pela
aplicação da convenção
186 da internacional da
organização internacional do trabalho (oit),
referente ao trabalho
marítimo, ao contrato
de uma camareira da
royal caribbean cruzeiros (brasil) ltda., com

sede em são paulo (sp).
ela foi contratada no
brasil para prestar serviços em navio de cruzeiro com bandeira das
bahamas, em águas internacionais, e, segundo
o colegiado, a norma internacional é mais benéfica, no conjunto, do
que qualquer outro diploma legal.

Sem IPI para Pessoas
com Deficiência
a comissão de finanças e tributação da câmara dos deputados
aprovou o projeto de lei
2348/15, do senado, que
isenta do imposto sobre
produtos industrializados
(ipi) e de contribuições
sociais (pis/pasep e cofins) as operações com
acessórios e adaptações
para veículos destinados
a pessoas com deficiência.

a comissão aprovou também uma emenda da comissão de defesa dos direitos das pessoas com
deficiência, que suprime
da versão original uma
lista daqueles potenciais
beneficiários da futura
lei. atualmente, as pessoas com deficiência já
contam com isenção de
ipi na compra de veículos,
prevista pela lei 8.989/95.

Penhora de templo
para pagamento de
dívida atende a
função social
A Segunda Turma do TRT da
18ª Região (GO) manteve penhora de um tempo evangélico
de Anápolis para pagamento de
dívida trabalhista. O colegiado
negou recurso da igreja por entender que os lugares destinados aos cultos religiosos não
fazem parte do rol taxativo de
bens impenhoráveis.

Ministra do STF mantém júri popular
para assassino de Marielle Franco
a ministra rosa Weber, do supremo tribunal federal (stf), rejeitou o Habeas corpus
(Hc) 216511, impetrado pela defesa do sargento reformado da polícia militar do rio
de Janeiro ronnie lessa, preso preventivamente e acusado de assassinar a vereadora
marielle franco e o motorista anderson Gomes, em 2018. os advogados pediam a cassação da decisão que o submete a julgamento
pelo júri popular. a sentença de pronúncia
(que remete o caso ao tribunal do júri) aco-

lheu três qualificadoras previstas no artigo
121 do código penal: "motivo torpe", "outro
meio que dificultou a defesa da vítima" e
"para assegurar a impunidade de outro crime". ao negar seguimento ao pedido, a ministra rosa Weber ressaltou que a jurisprudência da corte considera inviável, como
regra, a utilização do Hc como substituto
recursal ou para discutir os pressupostos
de admissibilidade de recurso interposto ao
stJ, como é o caso dos autos.

RÁPIDAS

t

Ministro Rogério Schietti, do STJ - a lei penal não serve apenas contra os infratores,
mas também existe para embasar e limitar as ações daqueles que são legitimados pelo
estado a aplicá-la, em todas as suas fases. sem respeito às leis, observou, "ocorre a situação
que estamos vendo: pessoas são jogadas no calabouço, com provas absolutamente viciadas".
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Governo veta projeto de apoio às
vítimas de bullying em escolas
o governo de Goiás vetou
integralmente o projeto de lei
nº 1420/19, que determinava
criação de uma equipe multidisciplinar para acompanhamento de alunos da rede estadual de ensino identificados
como vítimas de bullying. a proposta de autoria do deputado
amilton filho (mdb), pretendia
alterar a lei nº 17.151, de 16 de
setembro de 2010, que inclui
medidas de conscientização, prevenção, diagnóstico e combate
ao bullying escolar no projeto
pedagógico elaborado pelas es-

colas públicas e privadas de educação básica do estado de Goiás.
de acordo com o executivo,
a justificativa do veto foi ouvida a procuradoria Geral do
estado (pGe), que apontou vício de inconstitucionalidade,
já que uma lei de iniciativa
parlamentar não pode determinar criação de um órgão na
administração pública estadual, que no caso seria a equipe
multidisciplinar. a pGe explica
que a iniciativa é reservada
ao chefe do poder executivo.
o projeto teve aval do ple-

nário, em segunda e definitiva
votação, durante sessão ordinária. segundo o parlamentar, a proposta se deu considerando que a garantia do
combate a todas as formas
de violência e a promoção da
paz nas escolas consiste em
valores fundamentais para a
educação brasileira.
com o aval definitivo da
assembleia legislativa, a matéria estava pronta para sanção do governador ronaldo
caiado (ub). (Rodrigo Melo,
especial para O Hoje)
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Usuários do Imas relatam
diﬁculdade em tratamentos

Pedro Pinheiro

Instituto conta com
mais de 80 mil
cadastros, entre
titulares,
dependentes e
agregados
Ítallo Antkiewicz

o instituto municipal de
assistência à saúde do servidor (imas) de Goiânia ampliou
em 23,4% a quantidade de
atendimentos em maio, na
comparação com abril. em
números absolutos, foram 62,9
mil no mês passado. o imas
tem mais de 80 mil usuários,
entre titulares, dependentes
e agregados. entretanto, usuários do plano de saúde reclamam que mesmo com a ampliação dos atendimentos, estão tendo dificuldades para
encontrar atendimentos.
É o caso do usuário do imas
há 24 anos, o professor sebastião ferreira do carmo, 56
anos, ele ressalta que mesmo
o imas ampliando os atendimentos e buscando assistência
por meio do plano, existem
prestadores de serviço que cobram do paciente. “existem
profissionais que atendem pelo
imas e cobram por fora, o que
eles chamam de complementação de consulta”, reclama.
o professor pontua que na
experiência dele o imas piorou.
“faço tratamento com determinado médico já a alguns
anos e, pela primeira vez, só
há vaga com período de mais
de um mês. a justificativa, segundo disse a secretária, é que
o médico reduziu o número
de pacientes. agora, só atende
um paciente do imas por dia,
pois não está compensando
atender pelo imas”, afirma.
outro caso também, é o da
funcionária pública municipal,
marilda aparecida campos
silva, 51 anos, ela explica que
os servidores da educação
contam exclusivamente com
o imas como o único plano
de saúde. “todos os meses em
nosso contracheque é descontado o plano de saúde. se fi-

“As pessoas continuam sofrendo. Inclusive a resposta que tive sobre minha cirurgia é que não tem médico cirurgião e nem hospital”, aponta usuária

fique por dentro
os proCedimentos
diVidem-se em:
atendimentos domiciliares (116), consultas
(20,5 mil), consultas iniciais de odontologia
(725), exames (25,8 mil),
exames radiológicos de
odontologia (852), honorários (1,5 mil), internações (1,3 mil), quimioterapia e radioterapia (242), exames
complementares (4
mil), solicitação de materiais e medicamentos
(946), solicitações de
quimioterapia (176), terapias (1,7 mil), tratamentos ambulatoriais
(4 mil), tratamentos
odontológicos (911), e
urgências e emergências odontológicas (22).

ÍndiCes tendem a subir ainda mais
o presidente do imas, Welmes marques ressalta
que os índices tendem a subir ainda mais, para
corresponder às expectativas dos usuários. “pelos
resultados apresentados, até o momento, percebemos que o imas está trilhando no caminho certo.
ainda há muito a construir e continuaremos buscando as melhorias para o instituto”, afirma.
marques explica que em relação a ampliação do
imas ter aumentado mais de 23% dos atendimentos
entre os meses de abril e maio, se deu referente a
continuidade dos pagamentos que estavam em
atraso e da confiabilidade dos prestadores a gestão
do prefeito rogério Cruz de priorizar o melhor
atendimento ao usuário do imas. “isto vem beneficiar os servidores que utilizam o imas, aumentando
o leque de prestadores aos beneficiários”, pontua.
marques pontua que a atual gestão está comprometida com a qualidade e a continuidade
do serviço prestado aos mais de 80 mil usuários
nas áreas médica, hospitalar, ambulatorial, laboratorial, odontológica, psicológica, fonoaudiológica, fisioterápica, nutricional, farmacêutica
e de assistência social”, explica.

zermos exames, tem co-participação e é descontado no nosso contracheque, e o prefeito
não repassa o dinheiro para
os prestadores. estamos de-

samparados, não temos atendimento médico. isso é inadmissível”, reclama.
segundo a funcionária pública, a filha dela de 11 anos

ampliação dos atendimentos
e paGamentos dos prestadores
a presidente da Federação dos Hospitais,
Clínicas e laboratórios do estado de
Goiás (Fehosp), Christiane do Vale, explica
que a ampliação dos atendimentos ocorreu porque os prestadores estavam parados. “essa ampliação ocorreu, por
causa dos atendimentos paralisados, se
compararmos com os meses anteriores,
como estavam parados, no mês seguinte,
voltamos aos atendimentos”, afirma.
Vale ressalta que os pagamentos dos
prestadores não foram todos realizados,
porém com a entrada do novo presidente
do imas, e os ajustes de condutas juntos
ao ministério público (mp), ficou tratado
que eles quitariam outubro, novembro
e dezembro. “esse mês vai quitar dezembro, e nós estamos acompanhando
o cronograma das dívidas anteriores
para que sejam quitados, inclusive janeiro, fevereiro e março, que eles já
estão devendo”, pontua a presidente.

tem problemas renais e está
na fila do sistema Único de
saúde (sus) aguardando um
urologista para fazer o tratamento adequado. “minha filha

está vivendo à custa de analgésico via oral ou injetável
até conseguir passar por um
especialista. desde o início do
mês de março que não tem
urologista atendendo pelo
imas. agendei uma consulta
em abril para o mês de maio
e foi cancelada. minha filha
está passando mal há duas
semanas”, afirma silva.
angélica aparecida de oliveira, 46 anos, professora de
artes, depende do plano do
imas para que possa ter um
atendimento de saúde digno.
mas, segundo ela, não é isso
que tem acontecido. a educadora precisa realizar uma cirurgia corretiva na mama, entretanto tem enfrentado uma
série de obstáculos para conseguir o procedimento.
“as pessoas continuam sofrendo. inclusive a resposta
que tive sobre minha cirurgia
é que não tem médico cirurgião e nem hospital para fazer.
não vi melhorias nenhuma
nessa ampliação de atendimento. as consultas continuam
sendo canceladas, desde muitos anos, nunca mudou nada
por alí”, pontua a professora.
(Especial para O Hoje)

BRT

Interdição da Praça Cívica se aproxima de 11 meses
devido ao avanço das obras
do brt norte-sul, o plano de
mobilidade para o centro de
Goiânia foi apresentado pela
prefeitura de Goiânia no dia
15 de julho de 2021. o anel interno da praça cívica, no centro da capital, foi interditado
no dia 24 de julho, por 75 dias,
e permanece fechado para execução das obras. com isso, a
praça cívica passa a ter desvio
desde a última terça-feira (14),
onde ocorrerá um remanejamento de uma tubulação de
água na principal alça de acesso com a avenida 84.
conforme informações da
secretaria municipal de infraestrutura urbana (seinfra), seriam construídos 1.240 metros
lineares de pavimentação de
corredor brt e de vias para
ônibus comum em pavimento
de concreto na praça cívica.
além disso, a secretaria informou que as obras contaram
com aval do instituto do patrimônio Histórico e artístico
nacional (iphan), que autorizou a execução da pavimentação, por meio de acompa-

Pedro Pinheiro

Anel interno foi interditado no dia 24 de julho de 2021 e tinha previsão inicial de libeção em 75 dias
nhamento arqueológico.
o brt norte-sul foi dividido em dois trechos, sendo
o primeiro, do terminal isidória até o terminal cruzeiro
do sul, em aparecida de Goiânia, e o segundo trecho, do
terminal recanto do bosque,
na região norte do município,

passando pela praça do trabalhador, praça cívica, praça
do cruzeiro e chegando ao
terminal isidória. no lançamento da obra, em julho de
221, a nova estrutura seria
entregue aproximadamente
três meses depois, mas agora,
a expectativa é que a cons-

trução das quatro estações de
embarque e desembarque na
praça cívica sejam entregues
em setembro deste ano.

Trecho da Praça
Cívica interditado

o desvio da praça cívica,
posto na terça-feira, dificultou

o tráfego de veículos durante a
manhã. entretanto, a previsão
do remanejamento da adutora,
segundo a prefeitura de Goiânia, por meio da secretaria municipal de mobilidade (smm),
é até o dia 10 de julho. o período
do trabalho feito em parceria
com a companhia de saneamento de Goiás (saneago), será
aproveitado para finalizar os
detalhamentos de pavimento.
a segurança será garantida,
segundo a smm, com apoio
de agentes da pasta na região.
entretanto, mesmo com a ajuda, durante as obras, é recomendado que os condutores
busquem por rotas alternativas, por meio de aplicativos,
como Waze ou maps, além de
ficarem atentos à sinalização
e placas de desvios que orientam o motorista.
o trânsito na região deve
ser intensificado, uma vez que
o cruzamento das ruas 84 e
82 será interditado, e da mesma forma, o anel interno da
praça cívica, entre as ruas 83
e 85. (Maria Paula Borges,
especial para O Hoje)
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Ucrânia: tropas resistem após ponte
ser destruída em Sievierodonetsk
Mais de 500 civis
estão presos em
uma fábrica de
produtos químicos
a ucrânia disse nesta terça-feira (14) que suas forças
ainda estão resistindo dentro
de sievierodonetsk e tentando
retirar civis, depois que a rússia destruiu a última ponte
para a cidade devastada no
leste, em um potencial ponto
de virada em uma das batalhas
mais sangrentas da guerra.
"a situação é muito difícil,
mas há comunicação com a
cidade", apesar da destruição
da última ponte sobre o rio
siverskyi donets, afirmou o
prefeito ucraniano de sievierodonetsk, oleksandr stryuk.
"as tropas russas estão tentando invadir a cidade, mas
os militares estão se mantendo firmes."
a ucrânia diz que mais
de 500 civis estão presos dentro de uma fábrica de produtos químicos em uma zona
industrial da cidade, onde
suas forças têm resistido a
semanas de bombardeios e
ataques russos.
as retiradas ainda estão
sendo realizadas "a cada minuto quando há uma calmaria
e há possibilidade de transporte", disse stryuk. "mas são
retiradas discretas, feitas uma
a uma, e todas as chances
possíveis são aproveitadas."
ambos os lados afirmam
ter infligido enormes baixas
ao inimigo nos combates pela
cidade, o principal alvo da
rússia em sua batalha pelo

Cidade devastada no
Leste do país vive
um potencial ponto
de virada em uma
das batalhas mais
sangrentas da
guerra na Ucrânia
leste depois que não conseguiu capturar a capital da
ucrânia, Kiev, em março.
a ucrânia ainda detém lysychansk, a cidade gêmea de
sievierodonetsk em um terreno mais alto na margem
oposta. mas com todas as pontes agora cortadas, suas forças
reconhecem o risco de serem

cercadas se permanecerem.
os representantes separatistas da rússia disseram que
quaisquer tropas ucranianas
deixadas para trás precisam
se render ou serão mortas.
damien megrou, porta-voz
de uma unidade de voluntários estrangeiros que ajudam
a defender sievierodonetsk,
afirmou que existe o risco de
deixar "um grande bolsão de
defensores ucranianos isolados do resto das tropas ucranianas" - como em mariupol,
que caiu em maio após meses
de cerco russo.
a batalha por sievierodonetsk - uma cidade de pouco
mais de 100 mil pessoas antes
da guerra - é agora o maior

todo o território de duas províncias no leste do país.

Armas

a jornalistas dinamarqueses, o presidente ucraniano,
volodymyr Zelenskiy disse hoje
que os militares da ucrânia
têm munição e armas suficientes, mas precisam de mais armas de longo alcance. "temos
armas suficientes. o que não
temos o suficiente são as armas
que realmente atingem o alcance que precisamos para reduzir a vantagem do equipamento da federação russa",
disse em uma coletiva de imprensa online organizada pela
editora dinamarquesa berlingske media. (ABr)

TEMPERATURA ELEVADA

DESASTRE NUCLEAR

Moradores de Fukushima
retornam 11 anos depois
mais de 11 anos depois do
pior desastre nuclear da história do Japão, o governo derrubou as ordens de evacuação
em um setor de um vilarejo
previamente considerado além
dos limites permitindo que
moradores voltassem para suas
casas. Kazunori iwayama, um
ex-morador do vilarejo Katsurao, que fica a cerca de 40 quilômetros da planta nuclear de
fukushima daiichi, disse: “parece que finalmente a linha
de chegada está próxima e podemos focar em transformar
as coisas de volta ao normal”.
em 11 de março de 2011,
um terremoto de magnitude
9 na escala richter — que
mede a intensidade dos fenômenos — atingiu a costa
do país, engatilhando um tsunami que causou um acidente
nuclear na usina de energia
e um grande vazamento de
material radioativo. o evento
marcou o maior desastre nuclear do mundo desde chernobyl, em 1986.
mais de 30 mil pessoas que
viviam perto da planta nuclear foram forçadas a evacuar a região temporariamente, e milhares o fizeram voluntariamente. comunidades
que eram movimentadas, tornaram-se cidades-fantasma.
nos anos seguintes, operações de limpeza e descontaminação em larga escala permitiram que alguns habitan-

combate na ucrânia.
Kiev disse que está perdendo impressionantes 100 a
200 soldados a cada dia, com
centenas de feridos. em um
discurso noturno, o presidente
da ucrânia, volodymyr Zelenskiy, descreveu a batalha
pela região de donbas, no leste, como uma das mais brutais
da história europeia.
a rússia não fornece números regulares de suas próprias perdas, mas os países
ocidentais dizem que foram
enormes, já que moscou comprometeu a maior parte de
seu poder de fogo para cumprir um dos objetivos declarados do presidente vladimir
putin: forçar Kiev a ceder

Trabalhadores fazem descontaminação de áreas em Fukushima, no Japão
tes, que uma vez viveram na
zona de exclusão, voltassem.
no domingo, iwayama assistiu ao portão que bloqueava
o acesso a sua casa no distrito
noyuki, de Katsurao, ser aberto às 8 horas do horário local.
as ordens de evacuação
para a maior parte do vilarejo
foram derrubadas em junho
de 2016, permitindo que os
moradores fossem e voltassem,
disse um oficial, que não quis
ser identificado, como é de
costume no Japão. a maior
parte daqueles que retornaram
desde 2016 são cidadãos idosos.
algumas famílias, no entanto,
ainda esperam que seus setores
do vilarejo sejam descontaminados, segundo o oficial.
o primeiro-ministro do Japão, fumio Kishida, disse neste mês que a abertura seria a
primeira vez em que residentes poderiam viver novamente
em noyuki, uma área desig-

nada como “difícil de voltar”,
devido a níveis de radiação
acima de 50 milisieverts.
observadores de segurança internacional recomendam
que as doses de exposição à
radiação fiquem abaixo de
20 milisieverts ao ano, o equivalente a duas tomografias
de corpo inteiro.
o governo japonês concluiu que os níveis de radiação caíram o suficiente para
que os residentes retornem,
apesar de as taxas não terem
sido divulgadas.
por enquanto, apenas quatro famílias, das 30 que viviam no local, disseram que
pretendem voltar para noyuki, disse o oficial do vilarejo.
antes do desastre, o vilarejo
de Katsurao tinha uma população de cerca de 1.500 pessoas. muitos daqueles que foram desalojados construíram
suas vidas em outros lugares.

Espanha tem maior
onda de calor em
mais de 40 anos
ventiladores, ar-condicionado, piscinas, bebidas refrescantes e sorvetes - todos os remédios
foram bem recebidos
nessa segunda-feira (14)
na espanha, enquanto os
espanhóis enfrentam a
pior onda de calor dos
últimos 40 anos.
uma massa de ar quente, procedente do norte
da África, fez as temperaturas dispararem, segundo
a agência estatal meteorológica aemet, e a onda
de calor sufocante pode
durar em grande parte da
espanha até o dia 16 ou
17 de junho, alguns dias
antes do início oficial do
verão, em 21 de junho.
com as temperaturas
passando de 40ºc em partes do sul e região central
da espanha, a atual onda
de calor é a mais antecipada registrada desde

1981, de acordo com a
aemet. as pessoas passaram suas bicicletas por
fontes, ou ficaram na
sombra enquanto as temperaturas subiam. mas
para alguns, foi um dia
de trabalho normal.
no toto e peppino, um
famoso restaurante italiano em madri, o pizzaiolo simone roma, de
19 anos, estava trabalhando em um forno.
"você trabalha e continua
indo pela paixão, e porque é o que gostamos de
fazer. corre nas minhas
veias, é a minha família",
disse ele à reuters.
"embora o calor extremo não seja incomum em
junho, o fato é que as ondas de calor se tornaram
cinco vezes mais frequentes no século 21", disse o
porta-voz da aemet, ruben del campo (ABr)

Massa de ar quente é procedente do Norte da África
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Caminhos de superação:
João Saci no ‘Papo Xadrez’

o atleta paralímpico fala desde a luta contra o câncer até a conquista do everest
Guilherme de Andrade
aconteceu nesta segunda-feira (13),
a 17° transmissão do ‘papo xadrez’. o
podcast convidou aos estúdios do ‘o
Hoje’, o atleta paralímpico João carlos
rodovalho costa, conhecido como ‘João
saci’. durante o bate-papo, João conta
de sua luta contra o câncer, diagnóstico
que recebeu cinco vezes ao longo da
vida, e também de sua trajetória com
o esporte, até alcançar o everest. esse
encontro segue disponível na íntegra
no canal youtube ‘papo xadrez’.
João conta que desde cedo o esporte
fazia parte de sua vida, quando descobriu o primeiro tumor ele já fazia
natação há um ano. no início, tudo
não passava de alguns inchaços no
joelho e dores quando fazia muito esforço, mas com o tempo um pequeno
caroço apareceu. veio o primeiro diagnóstico, ainda na adolescência. apesar
do tratamento, o pequeno caroço cresceu, e no dia 1° de Junho de 2001 ele
fez a cirurgia para amputar sua perna.
encarando, ainda jovem, todas as
consequências da amputação e do
tratamento que se seguiu, João encontrou no esporte um caminho a
seguir. ele conta que ao entrar na
piscina, depois da cirurgia, e perceber
que era tão bom quanto seus colegas,
viu que “não vai ser a ausência da
perna que vai me limitar em alguma
coisa”. Hoje ele recomenda atividade
física para todos na mesma situação
que ele, não apenas pelo físico mas
também pela parte emocional. “todo
amputado precisa fazer atividade física”, conclui incisivo.
apesar da postura bem resolvida
que tem hoje, João diz que o processo
de aceitação da perda do membro é
longo. da negação às dores fantasmas,
da aceitação do outro para o processo
de auto-aceitação, essa construção acontece para ele ainda hoje. “a grande sacada foi justamente eu não me questionar ‘porque comigo?’, foi eu encontrar um motivo, um propósito muito
maior no meu sofrimento”, ele compartilha a mudança de postura.
depois de cinco diagnósticos de câncer, João fez o que muitos não fizeram
e se tornou mais uma vez inspiração:
com apenas uma perna e um dos pul-

admirável”, concluiu o apresentador.
yago sales se mostrou contente e
surpreso depois do encontro desta semana. “eu não sei se eu conseguiria
encarnar a mesma postura que João
diante de tantos desafios”, afirma o
apresentador. yago conta que a forma
como o atleta “vive” os momentos difíceis, e não apenas “sobrevive” a eles,
mudou não apenas sua forma de escrever mas também, em parte, a forma
como encara a vida. “na próxima viagem para as montanhas, eu vou junto”
finaliza, bem humorado.

Nos últimos episódios

“Hoje eu digo que se eu morrer eu completei minha missão”, afirma João durante o podcast

mões chegou à base do monte everest.
com fôlego de sobra, o atleta já planeja
a próxima escalada, no alaska, e fala
sobre o lançamento de um documentário sobre suas expedições. satisfeito,
ele diz que se pudesse mudar algo em
sua história “não mudaria nada, porque a minha vida da forma que está
hoje, é a vida que eu queria ter”.
dos momentos mais difíceis, quando sua mãe precisou interná-lo à
força para continuar o tratamento,
até a “glória” que vive hoje, João
tenta resumir sua trajetória: “o que
eu fiz foi viver aquilo que era per-

mitido naquele momento, então eu
vivi um dia de cada vez”.

Na voz dos apresentadores

buscando saber das impressões que
felipe cardoso teve do encontro com
‘saci’, o apresentador resume: “conversar com João nos força a colocar
muita coisa em perspectiva”. felipe
não poupa elogios à determinação do
atleta e diz que sua jornada lhe serve
como inspiração. “chegar no que se
imagina ser o fundo do poço, e depois
enxergar nessa situação a possibilidade
de ser alguém melhor, é de uma força

o ‘papo xadrez’ alcança sua 17°
edição com o atleta paralímpico João
saci. sua trajetória de força e superação é apenas uma das histórias que
passaram pelos estúdios do jornal ‘o
Hoje’. das conversas que já aconteceram no podcast pode-se destacar: a
construção constante e desafiadora
da carreira de sarah frota nos ringues
do mma, a vida de Zé capeta nas
festas de peão brasil afora e, também,
os segredos do mundo da produção
musical com ivan miyazato. todos os
encontros que aconteceram até aqui
estão disponíveis na íntegra pelo canal
youtube ‘papo xadrez’.
na última segunda-feira (06), aconteceu a transmissão do 16° episódio
com o tatuador Jander rodrigues. o
artista goiano fala desde o momento
em que soube que a tatuagem seria o
caminho profissional a se trilhar, até
o presente, onde já se mostra como
um mestre consolidado. dos momentos
iniciais ainda em Quirinópolis, quando
visitou o primeiro estúdio que havia
visto na vida, até os dias atuais: Jander
é exemplo de dedicação, compromisso
com a arte e profissionalismo.
a 15° edição do ‘papo xadrez’ foi
com o produtor cultural, músico e compositor carlos brandão. com mais de
50 anos de atividade na capital goiana,
o nome de brandão é conhecido por
toda cidade: seja pelo seu tempo na direção do chorinho, ou do teatro Goiânia,
ou do martim cererê. orgulhoso da trajetória como produtor da vida cultural
da cidade, ele conclui exaltando a capital:
“para mim é a melhor cidade que tem
no mundo”. (Especial para O Hoje)
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Tratamento para alma e lar
Obra sugere reflexões sobre o mundo espiritual e os
diferentes padrões de energia que cercam a humanidade

Gabriel Gonti animado para acompanhar a banda, preparou
repertório especial de voz e violão com canções autorais e covers

Boyce Avenue
pelo Brasil
A banda norte-americana convidou o
cantor e compositor mineiro Gabriel
Gonti para abrir os oito shows da turnê
Lanna Oliveira
fenômeno mundial, a
banda boyce avenue é conhecida por ser um trio
que apresenta uma qualidade cativante. formada
pelos irmãos alejandro, daniel, fabian manzano, o
grupo norte-americano
aterrissa no brasil para
uma extensa turnê. fortaleza, brasília, ribeirão preto, vitória, rio de Janeiro,
são paulo, porto alegre e
curitiba são as cidades confirmadas para receber os
artistas entre os dias 17 e
26 de junho. e para registrar a passagem pelo brasil,
eles escolheram o cantor e
compositor mineiro Gabriel
Gonti para fazer a abertura
das apresentações.
a banda boyce avenue
ficou conhecida em 2004
no youtube pelos covers
de fifth Harmony, diamond
White, carly rose sonenclar, Kina Grannis, alex
Goot, megan & liz, david
choi, tyler Ward, savannah
outen, Jourdy suparjo, cobus potgieter, destorm, bea
miller e da brasileira mariana nolasco. mas sua passagem pelo brasil marca a
era do repertório autoral e
eles têm muito para mostrar. a partir da semana
que vem eles começam os
shows depois de quatro vezes aqui no brasil.
alejandro, o vocalista do
grupo, quando questionado
sobre essa extensa turnê.
“fazer turnê pelo brasil, é
como estar tocando em casa,
para fãs enérgicos e ao mesmo tempo muito leais, ao
longo da nossa carreira, brasil se tornou nosso país favorito, é sempre inesquecível cada vez que estamos
aí. estou contando os dias
para conhecer todas essas
novas cidades. muito obrigado por tudo”. com mais
de 15 milhões de inscritos
no canal, e mais de 5 trilhões
de visualizações, o boyce
avenue é sem dúvida um
dos gigantes do streaming.
para coroar esse momen-

to, o convidado da para abrir
os shows é o cantor e compositor Gabriel Gonti. animado para acompanhar a
banda, ele preparou um repertório especial de voz e
violão com canções autorais,
como ‘nuvens’, de seu primeiro álbum, assinada por
ele e ana caetano, do duo
anavitória; ‘a Gente se dá
bem’, parceria com ana Gabriela; ‘carnaval a dois’, do
seu último ep ‘amaré’; além
de ‘atrás da cortina’, single
que atingiu o top 4 entre
as músicas pop nacionais
mais ouvidas nas rádios brasileiras atualmente.
não faltarão também
versões principalmente brasileiras de bandas e artistas
que são referências para ele,
como caetano veloso, nando
reis, ivete sangalo, entre
outras surpresas. “aprendi
muitas músicas com as versões que o boyce avenue fazia. eles interpretando bandas famosas com a personalidade deles sempre foi o
grande diferencial. viraram
referência pra mim”, conta
Gonti. para ele, é um prazer
ter sido convidado para
abrir os shows: “espero um
êxtase musical, entrar numa
energia com o público. estou
preparando uma abertura
que faça jus à banda”.
uma das principais promessas da nova geração da
mpb, Gonti voltou recentemente de uma turnê nos
estados unidos, quando se
apresentou no south by
southwest, no texas, maior
festival de inovação do
mundo que reúne música,
cinema e tecnologia, além
de ter tocado em miami e
nova york. natural de patos
de minas, foi o primeiro
artista produzido pela também cantora maria rita no
single ‘odoyá’, lançado em
2021. ele reúne três álbuns
e parcerias com ana Gabriela, vitor Kley, outroeu
e mais nomes da geração.
seus lançamentos são marcados pelas mensagens positivas e leves. (Especial
para O Hoje)

entender o porquê da
existência no mundo e descobrir como fazer dela um
instrumento de harmonia,
equilíbrio e bem-estar é
uma pergunta sem resposta
definitiva. por séculos, as
pessoas buscam por informações, mesmo que incompletas, para solucionar esses
enigmas. em uma tentativa
de concentrar muito do que
já se conhece como a “busca
pela felicidade e paz interior”, a geobiologa e consultora de feng shui silvana
bighetti bozza escreveu
‘mistérios, magias e consciência cósmica’, lançado
pela editora Giostri. como
a autora gosta de dizer, sua
tarefa é “cuidar da alma da
pessoa e do ambiente onde
ela vive ou trabalha”.
a obra traz respostas
para facilitar a busca do leitor em sua jornada evolutiva, pois o movimento e a
sede por conhecimento –
principalmente o autoconhecimento – são ferramentas essenciais para tantas
interrogações que cercam
as pessoas. seus ensinamentos teosóficos e espirituais
servem, também, para que
se atinja a cura energética
que muitas vezes falta, em
especial nos momentos de
fragilidade, além de dar uma
visão pouco cartesiana da
realidade que vivencia-se
“poucos sabem, mas assim como nós, a casa também tem vida. ela carrega
maldições, pesares, dores,
alegrias, paixões e até amores
que ali foram vividos. a forma como interagimos com
ela faz desse espaço muito
mais que quatro paredes recheada de um mobiliário.
até mesmo as casas que são
construídos em terrenos com
falhas geológicas ou pantanoso podem ser prejudiciais
para quem ali habita”, silvana bighetti bozza.
palavras como tranquilidade, equilíbrio e vibrações
são fartamente usadas no
livro. isso porque elas
são o cerne
de usinas
vibracionais
naturais, e a
partir dessas
usinas que
consegue atingir tais sensações. para tanto,
técnicas como
reiki e radiestesia
são opções para
quem se dispuser
a alcançá-las.
conhecer o oculto, aquilo que os
olhos não podem enxergar e que não
pode tocar, fascina e
enche de dúvidas. o
homem então reuniu-

David Bartolini

Silvana Bighetti Bozza gosta de dizer que sua tarefa é cuidar da
alma da pessoa e do ambiente onde ela vive ou trabalha
se em grupos para responder
a tais questão, a exemplo das
seitas secretas, os maçons,
do uso da alquimia e de vertentes religiosas que trazem
algumas respostas do ‘além’.
‘mistérios, magias e consciência cósmica’ tem valor
e propósito para aqueles que
querem iniciar no assunto
como também para quem já
marcha nessa jornada por
autoconhecimento há mais
tempo e quer elevar ainda
mais sua consciência.
acreditar

que há muito além do que
pode-se enxergar, expandir
nossa consciência e evoluir
como espécie e como seres
individuais são iniciativas
que nos aproximam de nos
tornarmos a melhor versão
de nós mesmos.
“são muitas pessoas que
tem medo do oculto, do desconhecido. tentar trazer clareza sobre essa busca e sobre
o que há de fato nele é tão
esclarecedor que quem antes
temia, passa a busca-lo de
uma forma muito mais intensa e positiva. É esse o convite que faço a todos que lerem o livro”, silvana bozza.

A autora

silvana bighetti bozza é
formada em administração
de empresa pela universidade presbiteriana mackenzie e, nos últimos 20 anos,
tem atuado na área da geobiologia. É consultora de
feng shui, radiestesista,
nomeróloga, terapeuta e
palestrante. também escreveu as obras ‘frases,
princípios e estímulos
para executivos e suas
equipes’ pelo Grupo
editorial scortecci (2ª
ed. 2008) e ‘criando
espaços e projetos
saudáveis’ pela editora manoela (2016).

RESUMO De NoVelas
t
Chamas da Vida
lipe coloca Demoro no porta-malas do carro e esconde o
carro nas folhagens. Guga conta
para Beatriz que levou um tapa
na cara de Vilma. ricardo conversa com Verônica e diz que a
melhor coisa é falar com arlete,
porque ela está investigando
Vilma. Pedro encontra Carolina
na produtora e eles começam
uma armação. Carolina olha
disfarçadamente para o local
onde está a escuta. Vilma e tomás ouvem e vêem Pedro e
Carolina pelo notebook.

amanhã é para sempre
aurora pergunta a Bárbara
por que está interessada em
tirá-la do convento. Bárbara
se faz de boazinha, diz que
está arrependida de tê-la expulsado da fazenda pois descobriu que Camilo a drogou
para violentá-la. Bárbara revela que santiago já sabe de
tudo e está furioso e propõe
que aurora vá embora com
ela. aurora pede um tempo
para pensar na proposta. Camilo pergunta a opinião de
fernanda e ela concorda.

além da Ilusão
augusta e Violeta interrompem a briga de isadora e
iolanda. Julinha e Margô se
enfrentam durante a exibição
da radionovela, e leopoldo
se desespera. Úrsula prepara
uma bebida afrodisíaca para
eugênio. Joaquim revela a Mariana, anonimamente, que isadora dormiu com rafael antes
de se casar com ele. letícia
se defende da injustiça com
uma carta do jornal. tenório
sofre com dor no ouvido. eugênio beija Violeta.

Poliana Moça
Glória encontra um objeto
de outra mulher em casa e
questiona roger quem veio
em seu apartamento. Pinóquio
foge da ruth Goulart e tem
dificuldade para voltar para
casa. Cada filho faz um discurso no palco da escola sobre
resumo do “Dia da família”;
Helena e Mario se destacam
no comunicado. otto aponta
para a filha que não quer mais
ela andando com Éric. luca
fica de papinho com Celeste
e troca número de telefone.

Pantanal
irma diz a José lucas que
gosta do peão. tadeu sente
ciúmes de Guta, ao saber que
a namorada saiu com alcides.
José leôncio sente orgulho de
Jove. Maria Bruaca pressiona
tenório a se decidir entre ela
e Zuleica. Marcelo insiste para
Zuleica convencer tenório a
deixá-lo ir para a fazenda. alcides cobra de tenório as terras que o patrão prometeu.
irma se sente embaraçada
quando filó a incentiva a conquistar José lucas.
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t
sucesso do DF
Para começar a semana
na casa sertaneja azzure
Club, o cantor Dan lellis se
apresenta nesta quarta-feira, (15), véspera de feriado,
e promete animar a galera
trazendo seus melhores sucessos. ainda na mesma noite, as duplas Gustavo Moura
& rafael e Vini & Bisioli cantam sucessos do mundo do
sertanejo. os Djs andré
Melo e lagoa também são
os responsáveis por animar
a galera. Quando: Quartafeira (15). onde: av. 136, Nº
222, setor Marista – Goiânia.
Horário: 22h.
R&B e hip hop
Nesta quarta-feira (15), o
lowbrow lab arte & Boteco
promete uma noite regada
a brasilidades, r&B e hip hop.
o som fica por conta de fernandinho Quarteto e do DJ
thiago Jesus, que se apresentam a partir das 20h30.
Kali Uchis, liniker, luedji
luna, amy Winehouse, Chet
faker e Marina senna são
alguns dos nomes que compõem o setlist do quarteto
formado por fernando lucas
(voz e violão), Brunno Pru-

Festival DIGo
o 7º festival internacional
de Cinema da Diversidade
sexual e de Gênero de Goiás
ocorre de modo online, de
hoje (15) até o dia 30 de junho. a abertura do festival
ocorre às 20h, por meio de
live no facebook e youtube
do festival, com os realizadores dos filmes. Nos 15 dias

de festival, os amantes do
cinema lGBti+, podem conferir 46 filmes selecionados
pela curadoria. eles estão
distribuídos em sete mostras
competitivas e são disponibilizados para o público assistir e votar no site do DiGo
(www.digofestival.com.br)
e pelo Cinebrac (www.cinebrac.com.br). Quando:
até 30 de junho. onde: digofestival.com.br e cinebrac.com.br.
Desfile sPFW
após sua participação no
sPfW, a estilista Naya Violeta

traz da passarela para a praça
central de eventos do Mega
Moda Park, a sua nova coleção ‘o que virá amanhã’. Quatro dos 26 looks apresentados
estão expostos de hoje (15)
a 30 de junho para que goianos e clientes de todo o Brasil
possam ver e conhecer mais
a fundo seu trabalho autoral.
a abertura ocorre às 10h e
Naya se encontra com convidados em um brunch para
compartilhar suas inspirações
e como foi a participação no
desfile. Quando: até 30 de
junho. onde: av. independência, Nº 3302, setor Central
– Goiânia. Horário: 10h.
Mistura de ritmos
ainda para curtir a véspera de feriado, ocorre no
Barzim o show da cantora
thauane fontinelle. ela, que
mistura diversos ritmos, promete divertir o público com
sertanejo, pop, forró e muito
mais. além da música ao
vivo, o bar oferece aos seus
clientes um happy hour que
começa às 17h e segue até
as 21h e uma diversidade
de petiscos. Quando: Quarta-feira (15). onde: rua 137a, Nº 40, setor Marista –
Goiânia. Horário: 19h.

Abertas as inscrições para o Prêmio
Rodrigo Melo Franco de Andrade 2022
o instituto do patrimônio
Histórico e artístico nacional (iphan) lança a 35ª edição do prêmio rodrigo melo
franco de andrade. a premiação reconhece, em nível
nacional, ações de excelência para preservação e promoção do patrimônio cultural brasileiro. o tema deste
ano é ‘sustentabilidade socioeconômica do patrimônio
cultural’ e as inscrições estão abertas até 11 de julho.
o edital foi publicado no
diário oficial da união (dou)
e está disponível no site do
iphan. nesta edição haverá
cinco comissões regionais,
responsáveis por selecionar
50 ações para a etapa nacional. serão escolhidas 10 iniciativas em cada região, sendo
cinco em cada categoria. uma
das novidades do edital deste
ano é a premiação das ações

O resultado da etapa regional está previsto para sair no mês de
outubro e na etapa nacional deve ser anunciado em novembro
selecionadas na etapa regional, que receberão o valor de
r$ 1 mil cada. Já na etapa
nacional, serão selecionadas
10 ações com prêmios de até
r$ 30 mil. as ações podem
ser inscritas nas seguintes categorias: pessoas físicas (naturais) e pessoas jurídicas.

para a etapa nacional, serão selecionadas cinco iniciativas em cada categoria,
que serão contempladas com
os seguintes valores: primeiro lugar (r$ 30 mil), segundo
lugar (r$ 25 mil), terceiro
lugar (r$ 20 mil), quarto lugar (r$ 17 mil) e quinto lugar

(r$ 15 mil). poderão concorrer pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas,
que tenham desenvolvido ou
estejam desenvolvendo ações
voltadas para a preservação
do patrimônio cultural brasileiro dentro do território
nacional e cujos resultados
possam ser analisados relativamente ao ano de 2021.
as ações inscritas podem
ter como objeto os bens de
natureza material ou imaterial, individualmente ou em
conjunto. estão incluídas as
formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver. o
escopo do edital também contempla criações científicas,
artísticas e tecnológicas, assim como objetos e documentos. inclui, ainda, edificações,
conjuntos urbanos e sítios de
valor histórico, artístico, arqueológico e científico.

CELEBRIDADES
Paulo andré posta foto com
Jade Picon e entrega apelido da ex-BBB
Paulo andré deixou os fãs
de ‘Jadré’ enlouquecidos ao
compartilhar duas fotos ao
lado de Jade Picon neste Dia
dos Namorados. após a influenciadora fazer um desabafo nos stories afirmando
estar solteira, o atleta postou
os registros no twitter e entregou a forma carinhosa
como chama a ex-BBB: "a
amizade é tudooo haha
tamo junto sempre, marrenta". em resposta à publicação, vários admiradores do
casal lamentaram que o
anúncio não tenha sido de
que eles estavam juntos.
(laís fernandes, Purepeople)
Internação de sérgio
Hondjakoff: ator inicia tratamento contra drogas
após surto
sérgio Hondjakoff aceitou
fazer o tratamento de forma
voluntária em um instituto de
sorocaba (sP). "o nosso tratamento tem uma média de
duração de 3 a 4 meses. tudo
depende da evolução de cada
paciente", explicou Denis ao
'g1'. Um dos responsáveis pela

internação de sérgio foi rafael
ilha. o ex-polegar afirmou
que se sensibilizou ao ver o
vídeo que viralizou na web,
em que o artista ameaçou o
pai. sérgio Hondjakoff gravou
um vídeo antes da internação
e pediu desculpas ao pai pelas
ameaças que fez a ele. (Patrícia Dias, Purepeople)

Antonia Fontenelle manda Juliette
estudar: 'Pé no saco, isso que você é'
antonia fontenelle foi
às redes sociais detonar
Juliette. a atriz opinou sobre o desabafo da ex-bbb
após ter recebido um pedido para neutralizar o
sotaque para a dublagem
de um filme. “ela insiste
em ser atriz, cantora e sei
lá o que, mas sem estudar.
ela e sua mania de acusar
todo mundo de xenofobia.
inclusive ela me arrumou
um problema muito gran-
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HORÓSCOPO
t

O cantor Dan Lellis se apresenta nesta quarta-feira (15), em
Goiânia, na Azzure Club, que fica na Avenida 136, no Setor Marista
dente (contrabaixo), estevão
silva (teclados) e ricardo Paniago (percussão). Quando:
Quarta-feira (15). onde: rua
115, Nº 1684, setor sul –
Goiânia. Horário: 20h30.

n

de por causa dessa palhaçada dela”, começou. antonia encerrou suas palavras esculhambando a exbbb e sugerindo que ela
fosse estudar. “eu queria
lhe pedir que te manca,
vá estudar e pare de ficar
acusando as pessoas de
xenofobia. existe uma coisa chamada personagem,
perfil de personagem",
concluiu a atriz. (aurora
aguiar, purepeople)

Filhos de simaria invadem
palco e cantora cai no choro ao receber carinho da
família
simaria, da dupla com simone, reuniu família e amigos em festa para 800 convidados. simaria recebeu os
filhos, Giovanna, de 9 anos,
e Pawel, de 6, e não conteve
as lágrimas ao ganhar carinho das crianças. em agosto
do ano passado, a artista se
separou do espanhol Vicente
escrig, com quem ficou por
14 anos. um conjunto composto por body com decote,
botas, luvas e robe brancos.
"Com 40 anos, eu realmente
estou podendo ser a simaria
de verdade. Cheia de alegria,
mesmo com o peito pulando
pra fora [risos]. essa é a simaria de verdade", afirmou.
(Patrícia Dias, Purepeople)

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
Você vai ser o mensageiro do
dia, porque vai conseguir ter uma
fala mais profunda, falando as
coisas difíceis de uma forma fácil.
ainda que exista algum obstáculo
para atravessar hoje, fazendo você
se sentir até um pouco injustiçado,
você precisa manter o otimismo.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
Dia em que você pode sentir
muita insatisfação em relação a
algum projeto seu. É preciso manter a calma e trazer para a sua
vida a gratidão e a aceitação. Você
fez o que podia até então, agora
busque refletir com mais calma e
com um olhar mais ampliado.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
Você precisa mudar de hábito,
de pensamento e fazer uma abertura gradual e consistente da sua
visão de mundo. Pode ser que
você tenha que fazer algo de maneira diferente, alguma coisa que
você insiste em fazer do mesmo
jeito, porque está no piloto.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
tome cuidado para não abandonar alguma situação, amizade
ou relação amorosa por medo
ou dificuldade de ver futuro nisso. Você precisa parar e analisar
relacionamentos, sociedades e
amizades. Pode ser que as coisas
estejam mudando muito.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
É preciso abandonar hábitos.
Você precisa pensar mais na sua
saúde e na sua rotina de trabalho
e de vida. É importante que você
priorize seu bem-estar e sua qualidade de vida, não só trabalho,
dinheiro e produtividade. se você
avaliar apenas isso, com certeza
deixará a sua saúde de lado.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
Dia em que é necessário ter
coragem para progredir. Pode ser
que você já esteja fazendo mudanças, mas a vida está exigindo
mais de você. Você avança conscientemente para colocar a mão
na massa, tomar decisões e tentar
manter o seu julgamento amplo.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
Quanto mais generosidade e
capacidade de acolhimento você
tiver com o outro, melhor será o
seu dia. Você está com uma energia de mãe e pai hoje, então
você precisa fazer uso dela para
não ficar na carência, exigindo
mais do que outro pode dar.
Pode ser um dia de boas trocas.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
Dia de muita afetividade, em
que as conversas fluem de forma
positiva entre você e as pessoas
com quem você convive, principalmente no lado amoroso.
Quem é casado ou está em uma
relação pode ter uma troca comunicativa fantástica, na qual
haverá muito entendimento.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
Hoje você tem a capacidade
de ser conselheiro e levar a verdade para as pessoas. Nem tudo
que você falar vai ser agradável
de ouvir, mas se você souber
como falar com amorosidade, ficará mais fácil. Você vai conseguir
a proeza de dizer a verdade.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
Quanto mais você tiver o ímpeto de ação para resolver os
seus problemas e as suas necessidades, mais você avançará. Você
está até com uma certa popularidade, mas as pessoas não terão
muito lugar no seu dia. Você precisa olhar mais para si mesmo.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
Hoje você está com uma preguiça enorme. É um dia muito
caótico, mas você pode se deixar
levar pelas suas vontades e desejos e acabar renunciando às
suas responsabilidades. Você está
procrastinando um pouco, pensando mais no seu bem-estar.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
Você está bem tranquilo hoje.
ainda que consiga avançar muito
até a hora do almoço, por estar
muito produtivo e resolvendo as
coisas, depois disso você só vai
conseguir avançar nas coisas que
te interessam. Você pode aproveitar este dia para colher frutos,
porque você já se adiantou.
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AnsiedAde, o mal do século
No primeiro ano
da pandemia, a
ansiedade
aumentou em
25%, de acordo
com um resumo
científico
divulgado pela
Organização
Mundial da Saúde
(OMS)
Lanna Oliveira
no primeiro ano da pandemia, a prevalência global de
ansiedade e depressão aumentou em 25%, de acordo com
um resumo científico divulgado pela organização mundial
da saúde (oms). mas de fato,
como a ansiedade é caracterizada? o termo tem várias definições nos dicionários não
técnicos: aflição, angústia, perturbação do espírito causada
pela incerteza, relação com
qualquer contexto de perigo,
entre outros fatores primários.
uma condição que influencia
a qualidade de vida, ou seja,
está diretamente ligada ao
bem-estar físico e mental.
apesar da ansiedade não
ser doença, se ela não for tratada pode desencadear os
transtornos de ansiedade que
aí sim são doenças relacionadas ao funcionamento do corpo e às experiências de vida.
pode-se sentir ansiosa a maior
parte do tempo sem nenhuma
razão aparente; pode-se ter
ansiedade às vezes, mas tão
intensamente que a pessoa
se sentirá imobilizada. a sensação de ansiedade pode ser
tão desconfortável que, para
evitá-la, as pessoas deixam
de fazer coisas simples, como

A pandemia deixou marcas na saúde mental da sociedade. E a ansiedade é um retrato desse cenário
usar o elevador, por causa do
desconforto que sentem.
para trabalhar de forma
saudável a questão, existem
métodos específico. a psicoterapeuta Jordana ribeiro,
analisa a situação de forma
cautelosa. ela diz que quando
a ansiedade chega ao ponto
de paralisar e prejudicar o
bem-estar, é sinal de que algo
deve ser feito. “o transtorno
de ansiedade pode ser caracterizado de várias formas,
como o transtorno de estresse
pós traumático, transtorno
de ansiedade generalizada,
transtorno obsessivo compulsivo, síndrome do pânico, entre outras. se não tratadas de
forma correta, limita cada
vez mais o paciente”.
lidar com a ansiedade de
forma assertiva pode parecer
impossível, mas a profissional
garante que não é. e o começo
do processo é entender que
a ansiedade não é sua inimiga, é necessário que seja na-

turalizado esse tema. “Quando você entende qual o papel
que a condição ocupa na sua
vida e aprende a controlá-la,
nesse momento você inicia a
caminhada para a leveza na
vida”, indica Jordana. ela continua dizendo que falar sobre
também é um passo que é
preciso dar para alcançar resultados positivos no controle
da ansiedade.
a partir destas indicações,
você percebe o padrão das situações que geram a ansiedade em sua vida e assim, pode
combatê-las. de acordo com
a profissional, a psicoterapia
exerce um papel importante
nesse processo de equilíbrio.
“na psicoterapia a pessoa
toma consciência dos seus sentimentos, da sua conexão com
o seu corpo e aprende a ter
uma auto percepção aguçada”,
explica. isso gera o aprendizado de técnicas que auxiliam
o controle da ansiedade, como
a respiração, hábitos saudá-

veis, meditação, palavras de
afirmações e muito mais.
o processo terapêutico favorece e potencializa essa sintonia consigo mesmo e Jordana ribeiro enfatiza que faz
parte do tratamento entender
também que há lugar para
uma ansiedade motivadora.
deve-se entender a ansiedade
como um fenômeno que em
equilíbrio nos beneficia, ela
estimula o indivíduo a entrar
em ação. “ao contrário do que
muitos pensam, a ansiedade
não é doença ou um bicho de
sete cabeças, um monstro ou
a inimiga”, diz. por meio dessa
preocupação com o que possa
vir, é que a humanidade evoluiu ao longo dos anos.
“a ansiedade é necessária
para o nosso movimento de
vida. É ela que faz com que
nos dedicamos a algo para fazer bem feito, como estudar
para uma apresentação no trabalho, por exemplo”, conta a
psicoterapeuta. ela ainda diz

que o problema da sociedade
moderna é a falta de inteligência emocional para lidar
com as situações que exigem
uma postura que não seja fugir.
Quando há uma situação de
estresse, o corpo entende como
um risco, gera ansiedade e libera hormônios para que a
pessoa lute ou fuja da situação.
a maioria das situações
não exigem luta e fuga e sim
inteligência emocional para
agir e não precisar desse estresse todo no organismo, diminuindo a ansiedade. o diagnóstico precoce de crises e
transtorno de ansiedade é importante para um tratamento
eficaz e o acompanhamento
é imprescindível para obterse melhores resultados e menores prejuízos. “espero que
as pessoas tomem consciência
do seu próprio eu, para que
reconheçam quando a ajuda
é necessária. cuidem do corpo
e da mente de vocês!”, finaliza.
(Especial para O Hoje)

CINEMA
t
esTReIas
Assassino Sem Rastro (Memory, 2022, eUa). Duração:
1h54min. Direção: Martin
Campbell. elenco: liam Neeson, Guy Pearce, Monica Bellucci. Gênero: suspense, ação.
alex lewis é um assassino experiente com reputação de
precisão discreta. ele planeja
se aposentar logo, mas recebe
uma última tarefa antes que
consiga realizar tal desejo de
vida. o alvo é simples: uma
pessoa. isso até que descobre
que o alvo é uma garota. Preso
em um dilema moral, alex se
recusa a concluir um trabalho
que viola seu código de ética
e então pede para cancelar
tal contrato. Cinemark flamboyant: 14h50, 16h40, 17h,
17h20, 19h10, 21h50. Kinoplex
Goiânia: 21h30. Cineflix aparecida: 15h50, 21h40. Cineflix
Butiti: 15h15, 19h10.
A Hora do Desespero (the
Desperate Hour, 2022, eUa).
Duração: 1h24min. Direção:
Phillip Noyce. elenco: Naomi
Watts, Colton Gobbo, Michelle
Johnston. Gênero: suspense,
drama. Uma mãe recentemente viúva, amy Carr, está fazendo o possível para restaurar a
normalidade na vida de sua
filha e de seu filho adolescente
em sua pequena cidade do interior. enquanto ela está fazendo sua corrida matinal na
floresta, ela encontra sua cidade no caos quando um tiroteio ocorre na escola de seu
filho. a quilômetros de distância, a pé na floresta densa,
amy corre desesperadamente

contra o tempo para salvar
seu filho. Cinemark Passeio
das Águas: 17h, 17h20, 22h.
Cineflix aparecida: 18h, 19h50.
Cineflix Butiti: 17h15, 21h50.
Até a Morte - Sobreviver é a
melhor vingança (till Death,
2022, eUa). Duração: 1h30min.
Direção: scott Dale. elenco:
Megan fox, eoin Macken, Callan Mulvey. Gênero: terror,
suspense. emma está infeliz
no casamento com seu marido
frio e controlador, Mark, um
advogado criminal. Depois de
terminar seu caso com tom,
sócio da empresa do marido,
emma sai com Mark para comemorar o aniversário de casamento e a leva para uma
casa isolada no lago que eles
costumavam visitar no início
de seu relacionamento. Na
manhã seguinte, emma acorda e se encontra algemada a
Mark, morto. Cinemark Passeio das Águas: 14h15, 19h50.
Kinoplex Goiânia: 19h30. Cineflix aparecida: 15h, 19h30.
Cineflix Butiti: 15h20, 21h55.
eM CaRTaZ
Jurassic World: Domínio (Jurassic World Domínio, 2022,
eUa). Duração: 2h26min. Direção: Colin trevorrow. elenco:
Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum. Gênero:
ação, aventura, ficção científica.
Quatro anos após a destruição
da ilha Nublar, os dinossauros
agora vivem - e caçam - ao
lado de humanos em todo o
mundo. Contudo, nem todos
répteis consegue viver em harmonia com a espécie humana,

'Até a Morte – Sobreviver é a melhor Vingança' é o mais novo filme protagonizado por Megan Fox
trazendo problemas graves.
esse frágil equilíbrio remodelará o futuro e determinará,
de uma vez por todas, se os
seres humanos continuarão
sendo os principais predadores
em um planeta que agora compartilham com as criaturas mais
temíveis da história em uma
nova era. Cinemark flamboyant: 12h10, 14h, 14h40,
15h20, 17h10, 17h50, 18h30,
19h40, 20h20, 21h, 21h40,
22h50, 23h30. Cinemark Passeio das Águas: 12h10, 12h40,
13h50, 14h, 14h40, 15h20, 16h,
16h30, 17h10, 17h50, 18h30,
19h20, 20h20, 21h10, 21h40,
22h10, 22h40. Kinoplex Goiânia:
15h, 17h, 18h, 20h, 21h. Cineflix
aparecida: 14h30, 15h30, 16h,
18h40, 19h, 21h40, 22h. Cineflix
Butiti: 15h45, 16h45, 17h30,
19h, 19h45, 20h30, 21h15.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doctor
strange in the Multiverse of
Madness, 2022, eUa). Duração:
2h06min. Direção: sam raimi.
elenco: Benedict Cumberbatch, elizabeth olsen, rachel
Mcadams. Gênero: fantasia,
ação, aventura. após derrotar
Dormammu e enfrentar thanos, o Mago supremo, stephen strange, e seu parceiro
Wong, continuam suas pesquisas sobre a Joia do tempo.
Mas um velho amigo que virou
inimigo coloca um ponto final
nos seus planos e faz com
que strange desencadeie um
mal indescritível, o obrigando
a enfrentar uma nova e poderosa ameaça. Cinemark
flamboyant: 13h50, 19h40. Cinemark Passeio das Águas:
14h10, 19h10. Kinoplex Goiâ-

nia: 16h50. Cineflix aparecida:
16h55, 21h20. Cineflix Butiti:
16h35, 18h40.
Sonic 2 - O Filme (sonic the
Hedgehog 2, 2022, eUa). Duração: 2h02min. Direção: Jeff
fowler. elenco: James Marsden,
Jim Carrey, tika sumpter. Gênero: animação, família, aventura. após conseguir se estabelecer em Green Hills, sonic
está pronto para mais liberdade e quer provar que tem o
necessário para ser um herói
de verdade. seu teste virá
quando tom e Maddie concordam em deixá-lo em casa
enquanto saem de férias para
ir ao casamento da irmã de
rachel. Cinemark flamboyant:
13h40, 14h10. Cinemark Passeio das Águas: 11h55. Cineflix
aparecida: 14h05.
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segundo um estudo
feito pela
emarketer, empresa
de pesquisa de
mercado, o número
de vendas on-line
em 2020 chegou a
17,8%

E-commerce deve movimentar
R$ 25,6 trilhões no mundo em 2022
De acordo com
pesquisa da plataforma de e-commerce NuvemShop, em 2021 pequenas e médias
empresas no Brasil
faturaram mais de
R$ 2,3 bilhões com
vendas online
Ana Bárbara Quêtto
durante esses dois anos, a
pandemia teve um impacto
direto no comércio. apesar do
avanço da vacinação no mundo, a retomada do presencial
e a diminuição dos casos de
covid-19, estudos ainda apontam para o crescimento do ecommerce. segundo uma pesquisa feita pela emarketer,
empresa de pesquisa de mercado, o número de vendas online em 2020 chegou a 17,8%.
para 2022, a estimativa é
de um aumento de 2,2 pontos,
atingindo 21%, equivalente a
u$ 5,5 trilhões (r$ 25,6 trilhões) no mundo todo. o levantamento também fez uma
projeção para 2025. daqui a
três anos, avalia-se uma projeção de 3,5%, completando
24,5% de vendas. alcançando
um crescimento de 6,7 pontos
percentuais em um período
de cinco anos.
neste cenário, muitas vezes empreendedores optam
por unificar a sua produção
em um único lugar e diminuir
os gastos abrindo um comércio on-line, ao invés de uma
loja física. “o comércio eletrônico não é um luxo, nem

uma estratégia. ele é transfronteiriço e se tornou uma
necessidade”, afirmou vinicius ribeiro, líder de marketing de empresa que presta
gestão de negócios ao mercado e consumo.

E-commerce: o que é e
quais são as vantagens?

o e-commerce, electronic
commerce ou comércio eletrônico é um tipo de comercialização de produtos pela
qual a compra é de forma
on-line, através da internet.
as transições financeiras são
feitas totalmente via internet,
por dispositivos eletrônicos,
como computadores, telefones celulares ou tablets. o
pagamento é feito, geralmen-

te, por cartões de crédito ou
débito e agora, pix.
a partir do comércio eletrônico, as marcas criam lojas
virtuais próprias ou em outras
plataformas, como o instagram, que recentemente criou
uma aba de comércio dentro
do aplicativo. É possível comercializar praticamente tudo,
desde comidas até móveis. para
o cliente é ainda mais simples.
basta acessar o site ou rede
social a qualquer hora do dia
de qualquer lugar com acesso
à internet, escolher o produto, pagar por meio de uma
das formas de pagamento disponíveis e receber o item dentro do prazo determinado.
por ser um trabalho, na
maioria das vezes, remoto, o

e-commerce pode ser uma
opção de renda extra, uma
vez que o dono da marca
pode operar de casa. a estudante de direito maria isabella camurça conta ao o
Hoje que foi exatamente este
o motivo para a criação da
sua loja, a doce alba.
“primeiro que eu precisava
de uma nova renda, porque o
brasil está passando por uma
situação difícil, todo mundo
tem que fazer o seu dinheiro.
o e-commerce também é uma
opção um pouco mais fácil de
gerenciar e de manter, até
porque não precisa de um local físico com muitos custos”,
explicou a jovem de 20 anos.

As dificuldades

para camurça, a única adversidade que a doceria enfrenta é a falta de conhecimento prévio sobre o mundo
da internet. “para manter e
realmente prosperar o seu
negócio on-line, você precisa
ter um conhecimento prévio,
ou pelo menos aprender rápido na prática o que a gente
tem que lidar com a internet,
com as redes sociais que nós
usamos”, disse maria.
“nós conseguimos ter acesso a várias pessoas através
do virtual. a gente tem que
ter toda essa visão de credibilidade, como as pessoas vão
enxergar o nosso produto.
além de conhecimento de estratégias das redes sociais,
que muitas vezes a gente nem

sabe que existem”, pontuou.

O comércio
digital no Brasil

de acordo com pesquisa
da plataforma de e-commerce
nuvemshop, em 2021 pequenas e médias empresas no
brasil faturaram mais de r$
2,3 bilhões com vendas online. valor 77% acima do registrado no mesmo período
no ano passado. “em 2021,
ter uma loja online deixou
de ser uma alternativa e passou a ser uma condição fundamental para as pmes”, relatou alejandro vázquez, cofundador da plataforma responsável pelo levantamento.
“saímos de 2020, um ano
marcado pela intensa transformação digital, e chegamos
em 2021, época de consolidar
a presença no mundo online”,
ressaltou. no entanto, o ecommerce brasileiro, em
2021, somou r$ 219,47, um
aumento de apenas 4% em
relação ao de 2020.
em 2021, os cinco segmentos que mais faturaram com
e-commerce no brasil foram:
moda (r$ 895,4 milhões), saúde e beleza (r$ 146,5 milhões),
acessórios (r$ 114 milhões),
eletrônicos (r$ 82 milhões) e
casa e jardim (r$ 79 milhões).
ainda conforme o estudo, o
cartão de crédito foi a principal opção de pagamento dos
consumidores, com 54% dos
pedidos pagos no ano. (Especial para O Hoje)

