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Emplacamento de
veículos sobe 25%
no mês de maio
Economia 4

eLeições 2022

Marconi é ‘candidatíssimo’ ao Governo

Apesar de dar claros indícios de que, de fato, o ex-governador Marconi Perillo
(PDSB) irá brigar para desbancar Ronaldo Caiado (UB), o líder tucano continua a
esconder o jogo. Ele só confirmará seu nome na disputa no início de julho. Política 2

Setor de serviços e
exportações geram
crescimento do PIB
AnnA OliVEirA

A estrutura e
a operacionalização
do vesting
Opinião 3

O crescimento da economia nos primeiros meses do ano de 2022 foi bastante concentrado
no setor de serviços. Essa alta se explica pela
retomada das atividades presenciais, o que resultou da maior circulação de pessoas com o
fim das medidas restritivas, que impediam o

funcionamento de muitos negócios, em decorrência do avanço da pandemia de Covid-19 no
País nos anos anteriores. Quem também ajudou
a puxar a alta do PIB no Brasil foram as exportações líquidas, que contribuíram com cerca
de 0,5% ao Produto Interno Bruto. Econômica 4

Pedro Pinheiro

Aliado de Caiado e
de prefeito é preso
em Valparaíso
O prefeito de Valparaíso, Pábio
Mossoró (MDB), não sabia onde
enfiar a cabeça na manhã de
quinta-feira (2) com a prisão
do vereador Paulo Brito (PSC),
detido depois de ter sido denunciado por “apagar” dívidas
de empresários na prefeitura.
Política 2

PSB quer Eliton ao
governo, mesmo
sem apoio do PT

Na quarta-feira (1º), o ex-governador
se reencontrou com o pré-candidato
do PT, Wolmir Amado, pela primeira
vez após a retirada do nome. Na
ocasião, ele visitou o ex-reitor da
PUC com os advogados Cristiano
Zanin e Fernando Tibúrcio.
Política 5

com gol no fim,
Vila Nova empata
com o Guarani

Calçadas em reforma na Av. Goiás
geram prejuízos aos comerciantes

Atraso em obras do BRT Norte-Sul, que deveriam ter sido entregues
até o dia 31 de maio deste ano, tem se tornado motivo de reclamações
de moradores, visitantes e empresários do Setor Central. Cidades 11

Reprodução

Essência

Pela décima rodada da Série B
do Campeonato Brasileiro, o
time comandado pelo técnico
Dado Cavalcanti encerrou a sequência de quatro jogos sem
marcar gols e ficou no 1 a 1
com o Bugre, fora de casa.

Sem punição,
‘motobox’ é
desrespeitado
Os motoboxes são espaços exclusivos
para motocicletas antes da faixa de
pedestre. Mesmo instalados em 2020,
a falta de punição estimula o desrespeito e coloca em risco motociclistas.
Cidades 9

Esportes 7
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Xadrez: Entorno do DF é o ga-

AcordA, Pedrinho:

promessa
esmeraldina

No último jogo do Goiás pela
Série A, aconteceu a estreia do
atacante Pedro Junqueira, jovem
de 18 anos e visto como a mais
nova promessa esmeraldina; conheça o garoto e a trajetória dele
até chegar no time principal.

rimpo de Ronaldo Caiado e
Gustavo Mendanha

Especialista dá dicas para evitar locais
lotados e curtir Dia dos Namorados a dois
Essência 13

Premiado filme ‘Enquanto
Vivo’ estreia dia 9 de junho

Essência 16

Esportes 8
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Hugo Henrique grava DVD
em virada de chave na música

Essência 14

Política 2

Jurídica: Para STJ, furto no-

turno não incide na forma
qualiﬁcada do crime
Cidades 10

esplanada: Projeto de Lei chama

atenção ao pedir crédito para
compra de urnas eletrônicas
Política 6
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Tempo em Goiânia
s 32º C

t 16º C

Sol com algumas nuvens.
Não chove.
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POLÍTICA

Aliado de
Caiado e do
prefeito de
Valparaíso de
Goiás é preso
Yago Sales
O prefeito de Valparaíso, Pábio Mossoró (MDB),
não sabia onde enfiar a cabeça na manhã de ontem (2) com a prisão do vereador Paulo Brito
(PSC), detido depois de ter sido denunciado por
“apagar” dívidas de empresários na prefeitura.
Além do prefeito, que tem sido criticado nas
redes sociais, o governador Ronaldo Caiado (UB)
é outro aliado de Brito.
O parlamentar foi flagrado em um vídeo
em que pedia propina ao empresário Fernando
Viana, do setor de Funerária. Proprietário da
Dona Esperança, ele prometia que débitos desaparecessem do sistema da Superintendência
de Receita Tributária do município. O empresário teria pago R$ 30 mil sob a promessa de
que a dívida de R$ 187 mil fosse “quitada”.
Ao O Hoje, o prefeito de Valparaíso, Pábio Mossoró (MDB), informou que a Superintendência
Tributária tomou conhecimento da denúncia da
cobrança de propina para “apagar” dívidas de
empresários junto ao município. “Imediatamente
afastei a servidora (concursada) de suas funções.
Além disso, colaborei com o Ministério Público e
a Polícia Civil nas investigações. Quanto ao vereador Paulo Brito, também funcionário de carreira
(fiscal), já estava fora da prefeitura por ter sido
eleito vereador.”
O presidente da Câmara da cidade, Plácido
Cunha (Avante), disse à reportagem que lamenta o episódio da prisão de um vereador.
“No entanto, ressalto que se trata de um episódio
isolado que não macula a instituição já que é
nosso dever constitucional prestar toda colaboração à Justiça”, disse em tom de lamento.
(Especial para O Hoje)
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Entorno do DF é o garimpo de
Ronaldo Caiado e Gustavo Mendanha
Entorno do DF é o garimpo de Ronaldo Caiado (UB) e
Gustavo Mendanha (Patriota) e, como se encontrassem
uma barra de ouro encontrada na Serra dos Carajás, é
procurado como nunca antes visto por pré-candidatos em
busca de pupilos, ou melhor, da grande riqueza em um
colégio eleitoral de mais de 300 mil eleitores. Os garimpeiros:
o governador Ronaldo Caiado (UB), que anseia pela
reeleição e o pré-candidato ao governo, Gustavo Mendanha
(Patriota), que tenta escapar da vergonha da derrota e,
claro, do arrependimento de ter deixado a segunda
principal prefeitura de Goiás: Aparecida de Goiânia. A
agenda dos dois proponentes à vaga a uma das regiões
em que Marconi Perillo (PSDB) têm uma das principais
influências vai se estender por esta sexta-feira e pelo final
de semana. E, dizem os prefeitos da região, até o penúltimo
dia para que possam conversar com eleitores. Gustavo
Mendanha estará nesta sexta-feira (3) em Luziânia para
participar da Festa do Divino Espírito Santo, importante
evento religioso na cidade. A agenda está prevista para às
11 horas e o pré-candidato almoça junto aos participantes
da festa. O 6° Mutirão do Governo de Goiás ocorreu nos
dias 28 e 29, em Luziânia. E é por lá que Lissauer Vieira
vai aparecer para pôr seu nome ao Senado. E, como está
quase tudo certo, na chapa de Ronaldo Caiado.

xadrez@ohoje.com.br

E…

Claro, não tem como esquecer
da deputada estadual Adriana Accorsi.
Por outro lado, Fabrício Rosa tem se
estabelecido como um dos nomes da
esquerda com enorme potencial de
atingir o “público não filiado”.

Modus operandi

Rosa tem percorrido escolas método da também petista Adriana
Accorsi - e entregue conteúdo de
proteção às crianças e adolescentes. Accorsi, vale lembrar, atualmente é deputada estadual e lançou pré-candidatura a uma vaga
de deputada federal.

E aí, galera?

Outra que tem arrancado a
atenção da criança e “adolescentada” é a vereadora Aava Santiago
(PSDB). Ela também quer uma
vaga na Alego. Destemida, preparada, a Aava, oposição ao prefeito
Rogério Cruz (Republicanos) no
celeiro do legislativo goianiense,
é atuante na área da educação e
da mulher, sobretudo mãe.

Dança das cadeiras

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Vilmar Mariano (Patriota), nomeou Érick Magalhães na Secretaria
de Cultura Municipal no lugar de
Avelino Marinho. Érick é um dos
pupilos do deputado federal Professor Alcides (PP). É outra continência da Cidade Administrativa à
estrela federal aparecidense.

CURTA

À procura

O policial rodoviário federal e pré-candidato a deputado estadual, Fabrício Rosa (PT), tenta conquistar o
coração da militância petista, acostumada com nomes
do tipo a presidente da sigla, Kátia Maria, o vereador
Mauro Rubem, o deputado estadual Antônio Gomide e
o deputado federal Rubens Otoni.
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Nesta sexta-feira, ocorre a
11ª edição do IEL em Ação no
Shopping Cidade Jardim. Entre
8h e 19h, serão oferecidas palestras, oficinas e mais de 1,2 mil
vagas de estágio.

Por que Marconi Perillo é
‘candidatíssimo’ ao governo de Goiás
Mariana Capeletti / Câmara de Goiânia

Alguns movimentos chamam atenção
da política goiana, que aposta na tentativa do
tucano em retornar ao Palácio das Esmeraldas
Felipe Cardoso
Nos bastidores da política goiana, o comentário é homogêneo: Marconi
Perillo (PSDB) é “candidatíssimo” ao governo. Apesar de dar claros indícios de
que, de fato, deverá brigar para desbancar o governador Ronaldo Caiado (UB),
o líder do tucanato segue escondendo o jogo. Ele só confirmará seu nome, seja
na corrida pelo governo ou Senado, no início de julho — prazo máximo para
definição —, porém, alguns movimentos chamam atenção da política goiana
que aposta na tentativa de Marconi em retornar ao governo.

1 - No jogo

Ainda nas prévias do partido, especificamente durante a passagem do exsenador Arthur Virgílio (PSDB/AM) pela
Capital, Marconi fez um discurso caloroso
para a militância. Na ocasião, o tucano
afirmou sem titubear: “O PSDB terá candidato próprio”. Quase nove meses se
passaram e, agora, cada vez mais perto
das eleições, Marconi mantém sua posição.
Ao ser questionado sobre uma possível
composição com o PT goiano disparou:
“Isso não está sendo discutido por uma
questão muito simples: o PT tem candidato
à presidência da República e o PSDB também
terá. O PT tem candidato ao Governo de
Goiás e o PSDB também terá”.

2 - Esse cara sou eu

Dilacerado ao longo dos últimos anos,
não restou ao partido nomes consistentes
o suficiente para a corrida senão o de seu
próprio líder. A verdade é que o PSDB
ainda sofre com a sequência de baixas
sofridas a partir de 2018. A conclusão,
ante aos que restaram, é que não há outro
player forte para bancar uma candidatura
ao governo além de Marconi.

3 - Não dá um

Outro detalhe que tem enchido os
olhos do ex-governador, diz respeito à
oposição. Uma grande expectativa foi
gerada acerca do nome do ex-prefeito
de Aparecida, Gustavo Mendanha (Patriota), na reta final de 2021. O cenário
apontava para o nome de Gustavo como
o grande adversário do governador. De
lá para cá, as composições, no entanto,
não foram as mais assertivas.
Enquanto de um lado o governadoriável patinava na escolha de seu ninho
e formação de bases, do outro o governador asfixiava Mendanha aglutinando
o máximo de siglas ao seu projeto de
reeleição. Com isso, o crescimento de
Mendanha foi aquém do esperado. O
lançamento de Vitor Hugo (PL) como
candidato do presidente Bolsonaro na
corrida, só piorou a situação ao dividir
a oposição e inibir ainda mais o tímido
crescimento mendanhista.

4 - Sombra

O tucano também decidiu, assim
como Caiado e Mendanha, investir
rumo à Câmara Municipal. Na última

Para quem atua nos bastidores, Marconi Perillo (PSDB) já está com o bloco na rua
quinta, Marconi esteve com os vereadores em uma conversa com claro tom
de candidato ao Governo. O encontro
vem na esteira da passagem do exprefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, pelo Legislativo. Mendanha esteve no Parlamento na última
terça-feira (31/5). Antes, o governador
também apostou na mesma investida.
O gestor convidou, em 10 de maio, os
vereadores de Goiânia para um almoço
no Palácio das Esmeraldas.

5 - Matemática

Marconi, por si só, já demonstrou o
quão importante são as pesquisas para
sua tomada de decisão. A mais recente
delas tem sido interpretada com bastante otimismo, inclusive. No último
dia 26, a Real Time Big Data mostrou
Caiado com 33% das intenções de votos.
O governador é seguido justamente
por Marconi, com 18%. Depois, vem
Gustavo com 16%. Somados os dois últimos nomes, o resultado das intenções
é maior do que o registrado por Caiado.
Não é preciso muito para entender
que caso não vença a eleição, a oposição

tem potencial para, no mínimo, dar
trabalho ao governo.

6 - Do velho ao novo

O líder tucano deve intensificar
sua agenda no interior do estado nas
próximas semanas. Diversos encontros
regionais, encabeçados pelo prefeito
de Sancrerlândia, Itamar Leão, dão
conta de que Marconi pode mergulhar
de cabeça. O tucano tem passado por
regiões estratégicas do estado logo
após Caiado — assim como fez na Câmara, e, diga-se de passagem, contra
Iris Rezende em 1998 quando virou o
jogo e terminou vitorioso.

7 - Espumando

Há quem diga que o objetivo de
Marconi não é ganhar a corrida pelo
governo e sim impedir que Caiado o
faça. Na interpretação de alguns nomes do alto escalão da política goiana,
Marconi entrará no jogo pautado por
uma única missão: prejudicar Caiado.
Ainda que não ganhe, se o governador
não levar, sairá satisfeito. (Especial
para O Hoje)
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A estrutura e a
operacionalização do vesting
Anna Oliveira
O vesting tem se tornado uma realidade no Brasil,
em especial no âmbito das startups. Trata-se de um contrato por meio do qual a empresa pactua uma possível
distribuição de suas ações ou quotas – de forma gradual
e progressiva – ao beneficiário, seja ele um funcionário,
um prestador de serviço ou até mesmo um sócio, com
base em parâmetros de tempo e/ou metas predefinidos.
O contrato de vesting é, portanto, a outorga de
uma opção de compra das quotas/ações da sociedade,
por preços previamente estabelecidos e condicionada
ao efetivo decurso de tempo ou ao cumprimento de
metas, razão pela qual não possui natureza salarial e
não representa contrapartida pelo trabalho.
Sua utilização é muito comum em momentos iniciais
da empresa, em que o empreendedor não possui capital
suficiente para contratar com preços competitivos e depende
de uma equipe qualificada. Apesar de o beneficiário não
ser tão bem remunerado em um primeiro momento, ele
terá a opção de futuramente participar do quadro societário
dessa empresa, que pode ter potencial de crescimento.
É importante chamar a atenção para o fato de
que, se não houver uma redação clara no contrato
acerca da verdadeira intenção das partes (aquisição
de quotas societárias após o preenchimento de certos
requisitos de trabalho e de tempo, por exemplo), o
contrato de vesting pode abrir margem à interpretação
de que, na verdade, buscou-se “camuflar” uma remuneração trabalhista, o que pode ensejar a condenação da empresa ao pagamento de verbas e de adicionais ao empregado (FGTS, férias, 13º salário).
Embora o contrato de vesting seja uma ferramenta
estratégica para garantir o crescimento da empresa
de forma menos onerosa, é evidente a importância
de o instrumento contratual ter uma redação absolutamente clara e precisa, a fim de que não haja
margem para dúvidas quanto à sua natureza.
Entre outros aspectos, devem ser definidos os critérios de produtividade/tempo, a quantidade de ações
referentes a cada critério, o prazo de carência para o
exercício da opção de compra, além dos preços e das
condições para a aquisição das quotas/ações.
Uma vez estabelecido que o vesting é uma opção de
compra de ações ou quotas e não uma espécie de contrapartida salarial – e que, consequentemente, o direito
adquirido pelo colaborador é de subscrição futura de
participação societária –, esse contrato se torna perfeitamente possível para a realidade das empresas.
O primeiro passo para formalizar um contrato de
vesting é a escolha de sua modalidade: por tempo
e/ou por metas (milestones), a depender do objetivo
da empresa em relação ao colaborador. A primeira
modalidade usualmente visa a retenção de talentos,
já que estabelece um período mínimo de permanência
do colaborador no empreendimento. Somente após o
decurso do prazo é que lhe será oportunizado o direito
à participação nos lucros. Por outro lado, se o foco for
a entrega de resultados, a modalidade de metas (ou
milestones) é mais recomendada. Nesse caso, marcos
ou objetivos são traçados e, à medida em que são atingidos, são conferidos ao beneficiário percentuais graduais do acordado até o atingimento de sua totalidade.
Independentemente da modalidade escolhida, é
praxe o estabelecimento de uma cláusula de período
de carência, denominada “cliff”, em que um lapso
temporal mínimo de permanência do colaborador
na empresa é estabelecido, para então ser iniciada a
aquisição de sua parte no capital social. Caso deixe a
empresa antes do término desse período, não poderá

“vestir” nenhuma parte do direito de aquisição.
Caso o beneficiário cumpra adequadamente com
suas obrigações, saia da empresa por motivos razoáveis
e mantenha com ela uma boa relação, poderá receber
valores proporcionais à participação que lhe foi outorgada pelo contrato de vesting na ocorrência de
um evento de liquidez (dissolução de sociedade, investimento de terceiros etc). Já nas hipóteses em que
há algum tipo de desídia entre o colaborador e a empresa, a exemplo da demissão por justa causa, o beneficiário apenas terá direito a receber o valor
contábil de sua participação societária na eventualidade de um episódio de liquidez.
No que tange aos tipos societários passíveis de utilização do vesting no Brasil, parte da doutrina defendia
a impossibilidade de sua utilização nas Sociedades
Anônimas (SAs) e nas Sociedades Limitadas (LTDAs),
sob o fundamento de que o ordenamento jurídico vedaria expressamente a integralização de capital social
por meio da prestação de serviços (art. 7º da Lei n.
6.404/1976 e art. 1.055, §2º, do Código Civil).
Não obstante, como já mencionado, o vesting se
traduz em uma opção de compra oferecida pela empresa a um colaborador, seja ele sócio ou não,
mediante o cumprimento de condição suspensiva
estabelecida (temporal ou de metas). Ou seja, as quotas/ações não representam uma contrapartida pelos
serviços prestados, pois devem necessariamente ser
adquiridas de forma onerosa. Caso a compra não
seja efetivada, o beneficiário não poderá integrar o
quadro societário da empresa.
Para que não haja dúvidas sobre o assunto, há
quem defenda ainda a utilização do vesting reverso ou
invertido, em que o beneficiário já no momento inicial
torna-se sócio da empresa. Nesse caso, igualmente deverão ser estipuladas condições a serem cumpridas
pelo colaborador ao qual foi atribuído o vesting, mas,
caso ele não as cumpra, os demais sócios ou a própria
empresa poderão recomprar a sua participação societária.
Assim, o contrato de vesting pode ser perfeitamente
utilizado como ferramenta estratégica por LTDAs e
por SAs, seja porque configura uma opção de compra
de ações/quotas, seja porque também aceita a conformação reversa, que garante a entrada imediata
do colaborador no quadro societário.
Por fim, vale chamar a atenção para uma possibilidade
de uso do contrato de vesting que acaba por passar desapercebida entre os empresários: entre os próprios
fundadores de uma empresa nascente. A estratégia,
nesse caso, é impedir que um deles desista do empreendimento logo no começo e, posteriormente, quando a
empresa crescer, cobre pela parte que lhe é de direito –
o que pode comprometer a própria continuidade do
negócio. Com o vesting, garante-se que o retirante leve
apenas o que lhe couber conforme o progresso de sua
participação e o desenvolvimento da empresa no período
em que efetivamente houver sido sócio.
Esses são os principais pontos de atenção para
aqueles que desejam se utilizar dessa ferramenta contratual, especialmente
Fotos: Divulgação
atraente para as startups.
Como essas empresas operam com recursos próprios
reduzidos e não possuem
condições de pagar salários
competitivos, a outorga de
uma opção de compra societária se torna um exceAnna Oliveira é advogada
lente mecanismo para a
pós-graduanda em Direito
retenção de talentos.
de Família e Sucessões

Para que serve a escola?
Bruna Richter
Uma discussão recente sobre o homeschooling
- que pode ser definido simplificadamente como
um projeto de educação domiciliar - suscita algumas questões antigas, porém muito atuais.
Sabemos sobre a importância da escola e seu
lugar fundamental na formação das pessoas.
Entendemos esse espaço como imprescindível.
Indiscutivelmente percebemos seu diferencial.
Mas, afinal, para que serve a escola?
Sim. Já parto da premissa de que um ambiente
de tamanho destaque possui uma serventia,
uma finalidade. Essa costuma ser uma das métricas do sistema em que vivemos. E que aqui
cabe como parâmetro. Quando colocamos crianças para passar a maior parte de seu tempo nas
escolas, de certo, as expectativas não se restringem ao âmbito cognitivo ou intelectual. Ou, pelo
menos, não deveria ser assim.
A escola é nosso primeiro espaço de socialização
para além de nossa família. É nela que vamos
iniciar nossa compreensão real de que existem
pessoas além de nós. E que esses outros têm
enorme importância em nossa formação. No espaço escolar, aprendemos a dividir, a cooperar, a
trocar. Nele, desde muito cedo, recebemos ensi-
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Bancas:

namentos sobre empatia, afinidade e afeto. Descobrimos como enxergar, sentir e tocar pessoas.
Possivelmente isso não faz parte do currículo
escolar, tal como a biologia, a química e a matemática - que, por sinal, reforço aqui serem capitais.
Contudo, são cada mais imprescindíveis em nosso
dia a dia. Nesse mesmo momento, onde polaridades
cada vez mais se acentuam, onde o discurso de
ódio impera soberano, onde a impaciência e a intolerância ganham espaço. Nesse contexto, escola
como espaço de interação é basal. Homeschooling,
em si, não é prejudicial ou benéfico. Caso os pais
sejam adeptos dele em paralelo às atividades escolares, acredito que as crianças serão duplamente
beneficiadas. O risco que corremos é de cairmos
no reducionismo de
acreditar que ao reproduzir conteúdos programáticos estamos dando
conta de toda a complexa área do desenvolvimento - relacional, social, afetivo, intelectual
e cognitivo - tal como
Bruna Richter é psicóloga,
realmente acontece no
bióloga, graduada em Arespaço escolar. E isso,
tes Cênicas e autora de
claramente, não é real.
três livros infantis
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CARTA DO LEITOR

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.
Não quero virar estatística. 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

{

Se Goiânia teve
hospital de
campanha, foi
usando o hospital
que nós fizemos, o
Hospital do Servidor,
que agora mudaram
o nome para Hospital
da Criança e do
Adolescente. [...]
Essa é uma desculpa
esfarrapada para
quem é médico e não
deu conta do recado”
Ex-governador Marconi Perillo
(PSDB) respondeu, em entrevista à
CBN Goiânia, as acusações feitas
pelo governador Ronaldo Caiado
(UB) sobre a situação da saúde em
Goiás durante os governos passados. “Não foi um problema agravado na pandemia, o colapso já
existia. Tínhamos 55 mil cirurgias
eletivas na fila de espera”, havia declarado antes Caiado.

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
Um homem de 47 anos se sujou com o
próprio sangue e simulou um sequestro
para fazer a esposa desistir do processo
de separação. O caso, que aconteceu
em Boituva, no interior de São Paulo,
foi registrado como “comunicação falsa
de crime”. “Fico imaginando… o que
uma pessoa dessa tem na cabeça?”, indagou o leitor.
Tião Montalvão

M

@ohoje
Segundo o site catalão ‘El Periódico’, o relacionamento da cantora Shakira com o
jogador Gerard Piqué chegou ao fim após
a cantora descobrir uma traição por parte
de Piqué. informações apontam que os
dois passavam por um momento de crise
sentimental no relacionamento. O jogador teria voltado a morar sozinho desde
maio, em um antigo apartamento em
Barcelona. “Meu Deus! Se a Shakira foi
traída, quem sou eu nessa terra, senhor?”, lamentou a internauta.
Dayane Castro (@day88.cs)

N

@jornalohoje
Após o título de Campeão Goiano Sub-15,
os atletas do Goiás Esporte Clube despertaram o interesse de outras equipes da
Série A. Um desses casos foi do jovem lateral-direito Wanderson Dias, que recentemente foi negociado com o Flamengo. A
equipe esmeraldina fica com 40 % de seus
direitos econômicos. Ele assinou com o seu
novo clube na segunda-feira (30). “Boa
aquisição do Flamengo!”, vibrou o leitor.
Diogo Krejci (@diogokrejci)

Aos colaboradores do O Hoje: Artigos para este espaço devem conter no máximo 4.000 caracteres e
também podem ser divulgados no portal ohoje.com.
São analisados os textos enviados, com foto e assinatura, para editor@ohoje.com.br. Cartas não podem
ultrapassar 800 caracteres e o endereço para envio
é o mesmo dos artigos. Mais informações podem
ser obtidas pelo (62) 3095-8742.
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Serviços e setor externo explicam
grande parte do avanço do PIB
Indústria apresentou queda de 1,5%, com -4,7% na transformação

PIB cresce 1%
no 1º trimestre
de 2022
O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 1% no primeiro
trimestre de 2022 (comparado ao quarto trimestre de
2021), na série com ajuste sazonal. Frente ao mesmo
trimestre de 2021, o PIB apresentou crescimento de
1,7%. No acumulado nos quatro trimestres, terminados
em março de 2022, o PIB cresceu 4,7%, comparado aos
quatro trimestres imediatamente anteriores.
Em valores correntes, o PIB no primeiro trimestre
de 2022 totalizou R$ 2,249 trilhões, sendo R$ 1,914
trilhão referente ao Valor Adicionado (VA) a preços básicos e R$ 335,3 bilhões aos Impostos sobre Produtos líquidos de Subsídios.
No primeiro trimestre de 2022, a taxa de investimento
foi de 18,7% do PIB, abaixo da observada no mesmo
período de 2021 (19,7%).
O PIB cresceu 1% na comparação do primeiro trimestre de 2022 contra o quarto trimestre de 2021, na
série com ajuste sazonal. Houve queda na Agropecuária
(-0,9%), estabilidade na Indústria (0,1%) e elevação dos
Serviços (1,0%).
Dentre as atividades industriais, houve avanço nas
atividades de Eletricidade e gás, água, esgoto, atividades
de gestão de resíduos (6,6%), Indústrias de Transformação (1,4%) e Construção (0,8%). O único desempenho
negativo ocorreu nas Indústrias Extrativas (-3,4%).
Nos Serviços, houve crescimento em Outros serviços
(2,2%), Transporte, armazenagem e correio (2,1%), Comércio (1,6%), Atividades imobiliárias (0,7%) e Administração, saúde e educação pública (0,6%). Ocorreram
quedas na Informação e comunicação (-5,3%) e na Intermediação financeira e seguros (-0,7%).
Pela ótica da despesa, a Despesa de Consumo das
Famílias (0,7%) teve crescimento, a Despesa de Consumo
do Governo (0,1%) apresentou estabilidade e Formação
Bruta de Capital Fixo (-3,5%) registrou queda.
No setor externo, as Exportações de Bens e Serviços cresceram 5,0%, enquanto as Importações de
Bens e Serviços caíram 4,6% em relação ao quarto
trimestre de 2021.

PIB cresce 1,7% frente ao 1º trimestre de 2021

Quando comparado a igual período do ano anterior,
o PIB teve crescimento de 1,7% no primeiro trimestre
de 2022. O Valor Adicionado a preços básicos teve variação positiva de 1,9% e os Impostos sobre Produtos
Líquidos de Subsídios avançaram em 0,5%.
A Agropecuária registrou queda de 8,0% em relação
a igual período do ano anterior. Alguns produtos agrícolas, cujas safras são significativas no primeiro trimestre, apresentaram decréscimo na estimativa de
produção anual e perda de produtividade: soja (-12,2%),
arroz (-8,5%), fumo (-7,3%) e mandioca (-2,7%). Já o
milho, que também tem safra relevante no trimestre,
apontou ganho de produtividade e crescimento na produção anual, estimado em 27,5%. Cabe ressaltar que a
estimativa da Pecuária demonstrou bom desempenho
no decorrer do primeiro trimestre do ano, com destaque
para os bovinos.
A Indústria apresentou queda de 1,5%. Nesse contexto, a Indústria de Transformação (-4,7%) registrou a
maior queda, sendo seu resultado influenciado, principalmente, pela fabricação de máquinas e aparelhos
elétricos; fabricação de produtos de metal; fabricação
de produtos de borracha e material plástico; indústria
moveleira e farmacêutica. Houve recuo também nas
Indústrias Extrativas (-2,4%), que foram afetadas pela
queda da extração de minérios ferrosos que superou o
aumento ocorrido na extração de petróleo e gás.
A Construção (9,0%), por sua vez, teve sua quinta
alta consecutiva. A alta na ocupação da atividade corrobora seu crescimento em relação ao ano anterior. A
atividade de Eletricidade e gás, água, esgoto, atividades
de gestão de resíduos (7,6%) também cresceu no período,
sendo favorecida pela menor geração de energia pelas
termoelétricas no período.
O valor adicionado dos Serviços subiu 3,7% na comparação com o mesmo período do ano anterior. As atividades que apresentaram alta foram: Outras atividades
de serviços (12,6%), influenciada pela retomada da demanda por serviços presenciais, Transporte, armazenagem e correio (9,4%), Informação e comunicação
(5,5%), Administração, defesa, saúde e educação públicas
e seguridade social (2,9%) e Atividades Imobiliárias
(0,3%). As que tiveram retração foram: Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados (-1,6%) e
Comércio (-1,5%). (ABr)

O crescimento da economia no primeiro quarto do ano veio muito concentrado no setor de serviços, o que se explica
pela liberalização das atividades nesta
área, resultado, por sua vez, da maior
circulação de pessoas depois de derrubadas as medidas de distanciamento em
que vigoraram lá atrás e consequente incremento dos serviços presenciais. Adicionalmente, o avanço relativo refletiu a
maior concentração da renda, o que aqueceu o consumo de serviços e de outros
bens associados às faixas de rendimentos
mais elevados. Em menor medida, registrou-se alguma melhoria no mercado de
trabalho, sustentada em parte pelo crescimento das ocupações informais.
Num terceiro fator, a escalada das commodities nos mercados internacionais ajudou a alavancar as exportações, ao mesmo
tempo em que as importações de bens e
serviços entraram em baixa. As exportações
líquidas (ou seja, excluídos os gastos com
importações) teriam contribuído para agregar em torno de 0,5% ao Produto Interno
Bruto (PIB) trimestral, que anotou variação
de 1% na passagem do quarto trimestre do
ano passado para os primeiros três meses
deste ano e elevação de 1,7% em relação a
idêntico período do ano passado.
Desde o final de 2019, a soma de todas
as riquezas produzidas pelo País mostrou
avanço em torno de 1,6% nas séries de dados dessazonalizados do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), sustentando um padrão de baixo crescimento,
depois do tombo registrado ao longo de
2020. Como exemplo, no segundo trimestre

daquele ano, a economia havia encolhido
algo ao redor de 11% frente ao trimestre
final de 2019. Embora a “normalização”
da vida econômica nos meses seguintes
tenha contribuído para determinar alguma
reação, frente aos níveis historicamente
muito baixos observados nos primeiros
meses da pandemia, o PIB mantinha-se,
no primeiro trimestre deste ano, ainda
1,7% abaixo dos volumes produzidos pela
economia brasileira como um todo no começo de 2014. Em oito anos, portanto, embora a população tenha crescido, o volume
de riquezas geradas pelo País encolheu.

Nada animador

Daqui para frente, há algum consenso
nos mercados em torno de algum crescimento adicional no segundo trimestre, com
perdas projetadas para a segunda metade
do ano. A inflação persistente e seus efeitos
sobre a renda da grande massa de trabalhadores, a elevação das taxas de juros e
as incertezas sempre geradas por períodos
eleitorais desestimularam previsões mais
otimistas para o terceiro e quarto trimestres
deste ano, evidentemente porque tendem
a desestimular o consumo – um dos objetivos do aumento dos juros –, desaquecendo
a economia como um todo. Os juros básicos,
a se considerar os ânimos prevalecentes
no mercado financeiro, podem subir mais
do que o Banco Central (BC) chegou a antecipar, tornando o crédito ainda mais
caro, afetando o consumo de bens de maior
valor e penalizando mais fortemente as
decisões de investimento, que já vem em
baixa neste começo de ano.

BALANÇO
t

2

Na comparação com o
último trimestre do ano passado, na prática, apenas as
atividades no setor de serviços registraram variação,
num avanço de 1%. Afetada
pelo clima e pela alta de custos trazida pela guerra entre
Rússia e Ucrânia, conforme
avalia o Instituto de Estudos
para o Desenvolvimento Industrial (Iedi), a agropecuária
recuou 0,9% entre aqueles
dois trimestres, enquanto a
indústria praticamente não
saiu do lugar ao apresentar
uma variação de somente
0,1% – resultado de uma queda de 3,4% no PIB da indústria extrativa, em função da
retração no setor de produção
de minério de ferro, e de elevação de 1,4% na indústria
de transformação.
2 A comparação com o primeiro trimestre do ano passado mostra um incremento
de 1,7% para o PIB como um
todo, mais uma vez concentrado no setor de serviços,
que avançou 3,7%. Essa variação foi puxada pelo segmento de outras atividades
de serviços, que incluem
principalmente aqueles serviços prestados presencialmente, com salto de 12,6%

diante do primeiro trimestre
de 2021, seguido por altas
de 9,4% e de 5,5% para serviços de transportes, armazenagem e correios, no primeiro caso, e para os segmentos de informação e comunicação, no segundo.
2 A agropecuária encolheu
8,0% entre os três meses iniciais de 2021 e o mesmo intervalo deste ano, com baixa
de 1,5% para a indústria em
geral. A atividade industrial
continua rodando em níveis
inferiores àqueles registrados há um ano, com o setor
de transformação caindo
4,7% e a extrativa encolhendo 2,4%. Para se ter uma visão mais realista da crise na
indústria de transformação,
comparada ao segundo trimestre de 2013, quando havia alcançado seu melhor
resultado na série histórica,
o setor encolheu nada menos
do que 16,8%.
2 Pelo lado da demanda, a
“formação bruta de capital
fixo”, quer dizer, o investimento em novas máquinas,
equipamentos, programas de
computador, novas edificações, instalações e produção
de caminhões e ônibus, entre
outros ativos fixos, caiu 3,5%

na saída do quarto trimestre
de 2021 para o primeiro trimestre deste ano, e desabou
7,2% frente ao trimestre inicial do ano passado. A taxa
de investimento baixou de
19,7% para 18,7% do PIB entre o final do ano passado e
o início deste ano. Os avanços
mais recentes, influenciados
pelos números distorcidos da
produção e exportação de
plataformas de petróleo, não
conseguiram fazer o investimento retomar seus melhores momentos, com o indicador anotando ainda retração de quase 15,0% frente
ao terceiro trimestre de 2013.
2 Respondendo por 61%
do PIB, o consumo das famílias variou 0,7% entre o
final do ano passado e o
primeiro trimestre deste
ano, avançando 2,2% em
relação ao primeiro trimestre de 2021. As famílias
chegaram a reduzir seu
consumo em 12,2% entre
o final de 2019 e o segundo
trimestre de 2020, persistindo ainda um recuo de
0,7% quando considerados
os níveis alcançados no primeiro trimestre deste ano
em relação aos três últimos
meses de 2019.

Emplacamento de veículos
sobe 25,09% no mês de maio
O emplacamento de carros
no país teve alta de 25,09%
em maio, na comparação com
abril, aponta levantamento
da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Também houve alta de 6,03% em
relação a maio de 2021.
Com o resultado, a retração
acumulada de janeiro a maio
caiu para 4,16%, comparando
os primeiros cinco meses de
2022 com o ano passado. De

janeiro a abril, tinha sido registrada queda de 7,18%.
Entre os motivos que explicam o maior volume de
unidades licenciadas, a Fenabrave aponta o fato de que
maio teve três úteis a mais
que o mês anterior e a melhora da entrega de veículos
pelos fabricantes, tendo em
vista a falta de algumas peças.
O destaque do mês foi o
volume de emplacamentos de
automóveis e comerciais le-

ves, com alta de 27,15%. Em
relação a abril, houve queda
de 2,22% e, no acumulado
anual, de 18,07%.
“Não há um movimento forte de retomada, nem de oferta,
nem de demanda, mas acredito
que estamos chegando a certa
estabilidade, o que já é desejável, considerando um ano
bastante incerto como o que
estamos vivendo”, analisou,
em nota, o presidente da Fenabrave, Andreta Jr. (ABr)
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PSB insiste em Eliton candidato,
mesmo sem ter o apoio do PT
PT evita opinar
sobre postura do
partido aliado.
“Trabalho para
estarmos juntos no
primeiro turno”,
diz a presidente
Katia Maria
Francisco Costa
A direção executiva do PSB
em Goiás ainda quer que o
ex-governador José Eliton
(PSB) seja o pré-candidato do
partido, mesmo sem apoio do
PT. Eliton, vale lembrar, retirou o nome que tinha colocado
à disposição da federação (PT,
PCdoB e PV) em 26 de maio.
Na quarta-feira (1º), entretanto, o ex-governador se
reencontrou com o pré-candidato do PT, Wolmir Amado,
pela primeira vez após a retirada do nome. Na ocasião,
ele visitou o ex-reitor da PUC
com os advogados Cristiano
Zanin e Fernando Tibúrcio.
Sobre o desejo do PSB de
mantê-lo na disputa, Eliton
não vai comentar.
O anúncio da desistência
ocorreu logo após o PT adiar
de 28 de maio para 11 de junho
o encontro estadual que definiria a opção do partido por
um pré-candidato – ou Eliton
ou o ex-reitor da Pontifícia
Universidade Católica de Goiás
(PUC-GO), Wolmir Amado (PT).
Vale citar, o PT mudou a
reunião sob justificativa de
construir um nome de consenso e anunciar junto com
a federação o escolhido para
entrar na disputa. A demora
desagradou o ex-governador,
que se manifestou por nota,
em 26 de maio.

ainda mais em dúvida a já
conturbada situação do PT –
que tem Wolmir no aquecimento, mas existiria a negociação com o ex-governador
Marconi Perillo (PSDB), cada
vez mais certo como pré-candidato ao governo.
Eliton desistiu oficialmente, mas entre petistas, a foto
dele com Wolmir pode ter
sido um novo aceno dele no
cenário eleitoral. Outros, contudo, dizem ser somente gesto
de amizade, e que a carta do
ex-governador deixa claro a
saída dele do cenário.
Inclusive, pessoas ligadas
a Wolmir reforçam que o encontro foi de cortesia e que
eles não possuem desavenças
– pelo contrário. Além disso,
o ex-reitor acredita que o
nome dele estaria certo.

Mal-estar

Opinião oficial do PT

As incertezas têm gerado
mal-estar entre alguns petistas. Fontes revelaram ao O
Hoje que o encontro de Eliton
e essa conversa do PSB coloca

Para a presidente do PT
em Goiás, Katia Maria, os dois
partidos deveriam estar juntos
no pleito. “Tenho defendido
que PT e o PSB estejam juntos

Direção executiva do
PSB ainda quer que o
ex-governador José
Eliton seja o précandidato do partido,
mesmo que negociação
com federação PT,
PCdoB e PV não tenha
avançado
na eleição independente do
nome. São dois partidos com
estrutura e presença política
no Estado. Os dois têm deputados federais, estaduais, prefeitos e vereadores. Nós teremos o presidente da República
e o PSB o vice”, avalia.
Mesmo quando questionada sobre o que acha da postura
do PSB, ela reforça e desconversa: “Trabalho para estarmos
juntos no primeiro turno.”

Retirada da précandidatura

Segundo José Eliton, “não

foi possível chegar a um consenso e como sempre defendi
a necessidade de ampliação
da frente, desejando deixar
mais livres os partidos envolvidos nessas tratativas para
que encontrem uma alternativa de nome que continue traduzindo as aspirações de uma
frente no campo progressista,
comuniquei ao Pré-candidato
a Vice-Presidente Geraldo Alckmin, ao Presidente do PSB nacional Dr. Carlos Siqueira e ao
Presidente do PSB/GO, deputado Elias Vaz, que decidi abrir
mão da minha pré-candidatura
a governador”.
E ainda: “Destaco que o
PSB solicitou uma definição
ainda nesse mês de maio, por
entendermos que qualquer
candidatura, para minimamente avançar com objetivo
de vencer as eleições estaduais desse ano, necessita de
um tempo para ajustar suas
diretrizes, para formatar sua
estrutura de campanha, para
formalizar o plano de governo que norteará as ações em

caso de vitória e, principalmente, necessita de estabelecer um amplo diálogo com
a sociedade, mediante ações
de pré-campanha e posterior
campanha.”
Extraoficialmente, conforme interlocutores, o PT nacional estaria tentando articular com o PSDB nos estados,
após a desistência do ex-governador de São Paulo, João
Doria (PSDB).
Em Goiás, as investidas seriam no ex-governador Marconi Perillo (PSDB) – para assumir a cabeça de chapa. Eliton, que defende uma frente
ampla com a inclusão do
PSDB teria ficado insatisfeito
de como as articulações se
deram, deixando de lado tanto ele quanto Wolmir.
Marconi não deve anunciar
nenhuma decisão antes de pacificar o PSDB, contudo. A conversa de bastidor indica que
há uma “minoria barulhenta”
contrária, mas que boa parte
da sigla já é adepta à possibilidade. (Especial para O Hoje)

MÁFIA DO LIXO

Bens de Zé Antônio são bloqueados pela Justiça
Marcos Kennedy/Alego

Acatando pedido do Ministério Público de Goiás
(MPGO), a Vara de Fazendas
Públicas e Registros Públicos
determinou, na terça-feira
(31), o bloqueio dos bens de
Zé Antônio, ex-prefeito de
Itumbiara. A ação contra o
ex-gestor público analisa a
acusação de irregularidades
na contratação e não execução de serviços de limpeza
urbana na cidade. Também
foram denunciados a ex-controladora interna do município, Cristiane Martins Cotrim,
e o ex-procurador-geral de
Itumbiara, Mauro Luís Vieira
de Oliveira, por supostamente
fazerem parte do esquema.
De acordo com a promotora de Justiça Ana Paula Sousa Fernandes, o crime teria
ocorrido entre 2005 e 2020,
quando os ex-prefeitos, exsecretários, empresários e
servidores municipais inauguraram a “Máfia do Lixo”.
Eles teriam organizado e participado de um grupo para
saquear os cofres públicos.
Segundo a denúncia, os atos
ilegais supostamente foram

feitos através do superfaturamento de contrato de limpeza urbana, fraude, dispensa indevida de proposta e pagamento por serviços não
prestados.
O MPGO separou as ges-

Ação avalia suspeita
de irregularidades na
contratação e não
execução dos serviços
de limpeza urbana

tões, investigando outro caso
de corrupção civil pública, dirigida para atos de desonestidade administrativa praticados durante 2013 a 2016.
Francisco Domingues, mais
conhecido como Chico Bala,

também foi acionado pelo episódio mencionado. Em ambos,
o pedido de bloqueio dos bens
já havia sido autorizado.
Um inquérito foi instaurado para investigar o possível
descumprimento de prazo previsto no contrato emergencial
assinado por Zé Antônio, firmado entre o município de
Itumbiara e a empresa Construrban Engenharia e Construções Ltda.. O objetivo era
a prestação de serviços de limpeza na cidade. Após o prazo,
a empresa continuou com os
serviços para a administração
pública e selecionando a proposta mais vantajosa.
Na gestão de Zé Antônio,
teriam sido gastos R$
4.266.576, relacionados à execução dos contratos irregulares de 2017 a 2020. Dênio
Servatto, sócio administrador
de empresas, justificou que
não observou os termos ao
assinar com a Sistemma Assessoria e Construções Ltda.
A defesa dos citados não
foi encontrada para comentar
o assunto. (Victória Vieira,
especial para O Hoje)
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Defasado

Depois, o Tribunal Superior Eleitoral irá divulgar repasses

Novo é único a
renunciar verbas
para as eleições
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) encerrou na
quarta-feira (1º) o prazo para que os partidos políticos
comuniquem a renúncia dos recursos do Fundo Eleitoral.
Segundo informe do Tribunal, entre os 32 partidos registrados no TSE, o Partido Novo foi a única sigla que
rejeitou as verbas públicas reservadas ao financiamento
a campanha das Eleições 2022.
A legenda recusou a R$ 87,7 milhões. O Novo tem
entre suas bandeiras a mínima dependência de recursos
públicos, e já renunciou ao Fundo Eleitoral em outras
ocasiões. A quantia agora deve ser redirecionada às
demais agremiações.
O TSE tem até 16 de junho para divulgar a quantia
exata a que cada partido terá direito, de acordo com os
critérios legais. Neste ano, o valor aprovado no Congresso
para o Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
nome oficial do Fundo Eleitoral, é de R$ 4,9 bilhões.
Os recursos devem ser divididos em 2% igualitariamente para cada legenda apta a disputar as eleições e
que não tenham renunciado ao dinheiro. Em seguida,
o restante deve ser distribuído de acordo com os seguintes critérios:
35% são destinados às agremiações que elegeram
pelo menos um deputado federal, na proporção dos
votos obtidos na última eleição geral. 48% são distribuídos proporcionalmente à representação de cada legenda na Câmara dos Deputados. Os 15% restantes são
divididos entre os partidos com base na proporção da
representação no Senado Federal. (ABr)

O texto do Projeto de Lei do Congresso
Nacional (PLN 6/2022) chama a atenção ao
propor a abertura de crédito (R$ 939 mil)
para “a aquisição de urnas eletrônicas para
a recomposição do parque tecnológico de
urnas que atualmente encontra-se ‘defasado’, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE)”.
O pedido de recursos suplementares chegou
ao Congresso em mensagem e ofício assinados pelos ministros Paulo Guedes (Economia) e Luiz Eduardo Ramos (SecretariaGeral da Presidência da República). A proposta aguarda designação de relator na
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO).

Fachada

Além da compra de urnas, o PLN abre
crédito suplementar de R$ 11,45 milhões
para obras da Justiça. Mais de R$ 1,5 milhão
será para “harmonização” da fachada do
Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Rondônia.

Flexível

Antes relutante, o senador Tasso Jereissati
(PSDB-CE) se mostra mais flexível à possibilidade de assumir à vice na chapa presidencial encabeçada pela colega Simone Tebet
(MDB). A expectativa é de que a dobradinha
seja confirmada na próxima semana.

Excessos

Deputados querem botar um freio no
que chamam de “excessos” do Tribunal de
Contas da União (TCU). Foi aprovado na
Comissão Mista de Orçamento requerimento
do deputado AJ Albuquerque (PP-CE) com
pedido para que a Corte de Contas pare de
expedir medidas que suspendam obras e
serviços públicos sem antes ouvir o Congresso Nacional.

Cautelares

Nos últimos anos, cresceu o valor de investimentos suspensos por medidas cautelares
do TCU. Em 2020, foram bloqueados R$ 12,9
bilhões; em 2021, houve um salto para R$ 93
bilhões em investimentos suspensos.

Palanque

O PSB no Rio Grande do Sul dará palanque ao presidenciável Ciro Gomes
(PDT-CE), a despeito da aliança nacional
com o PT. A presença de Lula no Estado
nos últimos dias azedou ainda mais as
tratativas para tentar demover Beto Albuquerque da candidatura ao governo
do Estado.

De novo

Tempos atrás, o ex-presidente Lula
anunciou que vai demitir militares de
cargos comissionados. Foi o estopim para
aumentar ainda mais sua rejeição por
integrantes das Forças Armadas. Agora,
ao afirmar que o PSDB “acabou”, o petista
rompe elos que poderiam levar a uma
frente ampla para a disputa presidencial.

Vitais

Senador Jorge Kajuru (Podemos-GO)
cita a pandemia do Covid-19 e o surto
de dengue ao criticar o recente corte
orçamentário pelo governo nas áreas
de Saúde, Educação e da Ciência e Tecnologia. Para o parlamentar, “trata-se
da última ação do governo Bolsonaro
contra setores vitais do país”.

Riba

O Ministério da Economia prestou homenagem ao jornalista Ribamar Oliveira
ao dar o nome do profissional ao Comitê
de Imprensa do Bloco P da Esplanada
dos Ministérios, em Brasília. Com mais
de 40 anos de profissão, o Riba, como
era conhecido, morreu há um ano, depois
de lutar por 50 dias contra o Covid.

Geração pandemia

Relatório do FMI indica que as perdas
de aprendizagens ocasionadas pelo fechamento das escolas durante a pandemia pode diminuir a renda em até
9,1% dessa geração de alunos, ao longo
da vida. O estudo coloca o Brasil como
o terceiro pior desempenho considerando apenas os países do G20.

Tabata Amaral fala sobre gênero e
troca de favores na política em Goiânia
Divulgação

À convite de José
Frederico Netto
(MDB), deputada
federal do PSB
cumpriu agenda
na capital
Thauany Melo
À convite de José Frederico Netto, o
Zé Frederico (MDB), a deputada federal
Tabata Amaral (PSB-SP) esteve em Goiânia ontem (2). Durante o dia, eles almoçaram, promoveram roda de conversa e passearam pela cidade. Netto
é pré-candidato a deputado federal.
Os dois se conheceram há cerca de
dez anos, quando estudaram em Harvard, nos Estados Unidos. Co-fundadora
do Movimento Acredito, a deputada
federal participou de agendas relativas
ao combate à violência doméstica, educação e política. O primeiro encontro
foi um almoço com destaques femininos
de Goiás intitulado “Nosso Lugar: Lideranças Goianas”.
Mais tarde, ela e Zé Frederico visitaram o Centro de Ensino em Período Integral Lyceu de Goiânia e fizeram uma roda de conversa para
debater sobre educação e política.
Durante um dos debates, a deputada
falou sobre o Movimento Acredito e
a tendência de “fisiologismos” no
Congresso – relação de poder em que
decisões são tomadas em troca de
favores e outros benefícios que sobrepõem o bem comum.
“A maior parte do nosso Congresso Nacional hoje é formado nem

a pessedista.
O Movimento Acredito foi criado
em 2017 com o intuito de promover
“uma política que vá além da polarização radical. Que promova o diálogo
e a busca de soluções efetivas” e
“combata privilégios e quebre o monopólio de sobrenomes”. “Acreditamos em um novo formato de campanhas. De baixo custo, financiadas
com mais equidade e transparência,
com limites para doações individuais.
Defendemos também a aproximação
entre eleitores e eleitos com base em
ideias e não em trocas de favores”,
defende o manifesto do movimento.

Projeto de engajamento

“A maior parte do nosso Congresso Nacional hoje é formado nem por esquerda, nem
pela direita, mas por fisiologismos”, disse a deputada Tabata Amaral na capital goiana
por esquerda, nem pela direita, mas
por fisiologismos. A gente está cansado disso enquanto sociedade. Então a missão aqui hoje, como ativista
pela educação, como fundadora do

‘Acredito’ e parceira do Zé Frederico,
é a gente ouvir as pessoas e dizer
que esse lugar da política deve ser
ocupado cada vez mais por um número que nos represente”, defendeu

Zé Frederico também lançou o
projeto “Para Além do Voto”. A iniciativa traz formação em liderança
para pessoas que queiram se engajar
nas eleições de 2022. Ao O Hoje, o
pré-candidato explicou o projeto e
falou sobre a necessidade de se “olhar
para o Congresso”.
“O projeto ‘Para Além do Voto’ é
um projeto de engajamento cívico
nas eleições de 2022. Eu sou pré-candidato a deputado federal, só que a
gente não quer fazer uma campanha
tradicional. A gente acredita que as
campanhas deveriam ter o engajamento das pessoas. A gente quer construir três módulos que envolvem formação política, formação em liderança e mentoria coletiva, isso leva à
possibilidade de as pessoas se engajarem em uma campanha limpa, honesta e bacana”, disse. “Em um ano
tão desafiador como 2022, as pessoas
estão muito preocupadas com a presidência, isso faz sentido, mas tem
que olhar para o Congresso”, completou. (Especial para O Hoje)
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Thomaz Marostegan/Guarani FC

No Estádio Brinco de Ouro, o Vila Nova empatou em 1 a 1 com a equipe do Guarani

ruim para os dois

Breno Modesto
Depois de quatro jogos, o
Vila Nova voltou a balançar
as redes. Mas ainda não foi
dessa vez que o Tigre se reencontrou com as vitórias. Pela
décima rodada da Série B do
Campeonato Brasileiro, o time
comandado pelo técnico Dado
Cavalcanti empatou em 1 a 1
com o Guarani, fora de casa,
ontem à noite.
Lucão do Break fez para o
Bugre. Pelo Tigre, marcou Arthur Rezende, em cobrança de
pênalti, no finalzinho da partida. Com o resultado, o Colorado chegou aos 10 pontos conquistados e subiu para a 16ª
posição na tabela de classificação, deixando a zona de rebaixamento. No entanto, pode
retornar ao Z4 caso Náutico e
Tombense pontuem.

O jogo

O duelo entre os dois últimos colocados da Série B do
Campeonato Brasileiro começou em um ritmo lento. Tanto
que a primeira chegada peri-

Em jogo dos desesperados, Vila Nova fica no
empate com o Guarani, fora de casa
gosa da partida aconteceu apenas aos 19 minutos. E foi do
Vila Nova. Matheuzinho encontrou Pablo Dyego na entrada da grande área. De primeira, o atacante finalizou e
viu a bola passar assustando
o goleiro Kozlinski.
Sete minutos mais tarde,
foi a vez do Guarani ter seu
primeiro lance mais perigoso.
E o time da casa não desper-

diçou. Yago recebeu na ponta,
partiu em velocidade, entrou
na área e tocou para Lucão do
Break, que dominou e tocou
na saída de Tony, que não conseguiu evitar que placar fosse
aberto no Brinco de Ouro.
Na etapa complementar, o
filme foi o mesmo dos primeiros 45 minutos. A primeira
boa finalização aconteceu aos
16 minutos, quando Giovanni

Augusto tocou para Rodrigo
Andrade, que se livrou da marcação colorada e, da entrada
da área, resolveu arriscar. Em
dois tempos, Tony fez a defesa
e ficou com ela.
A resposta vilanovense
aconteceu aos 19, quando Moacir acionou Matheuzinho, no
bico da grande área. O camisa
7 dominou, girou para cima
da marcação paulista e encheu

FICHA
TéCniCA
t
Guarani

1x1

Vila Nova

Data: 2 de junho de 2022. Horário: 21h30. Local: Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP).
Gols: lucão do Break (26’/1T) - GUA; Arthur rezende (50’/2T) - Vil. Árbitro: Felipe Fernandes
de lima (MG). Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa/MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira
(MG). VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (rJ)
Guarani: Kozlinski; Diogo Mateus, leandro Castán, ronaldo Alves e Matheus Pereira; Madison,
rodrigo Andrade (Silas) e Giovanni Augusto
(Marcinho); Bruno José (Maxwell), lucão do
Break (lucas Venuto) e Yago (ronald).
Técnico: Marcelo Chamusca

Vila Nova: Tony; Moacir, rafael Donato, renato e Bruno Collaço (Jefferson); rafinha (ralf),
Arthur rezende e Matheuzinho (Wagner); Jean
Silva (Victor Andrade), Daniel Amorim (rubens) e Pablo Dyego.
Técnico: Dado Cavalcanti

o pé. Com dificuldades para
segurar a bomba do meia-atacante colorado, o Kozlinski defendeu em dois tempos e ainda
acabou se chocando com Daniel Amorim.
Na marca de 21 minutos, o
torcedor vilanovense ficou esperançoso pelo empate. Isso
porque Moacir foi derrubado
por Madison dentro da grande
área. Imediatamente, o árbitro
Felipe Fernandes de Lima assinalou a penalidade máxima
para o Vila Nova. Mas, após
consultar o VAR, entendeu que
a jogada foi limpa e legal e
mandou o jogo seguir.
No entanto, estava escrito
que o tento marcado pelo Tigre teria que ser cobrando
pênalti. Já no finzinho, aos
48, o zagueiro Ronaldo Alves
falhou na marcação e viu
Rubens ficar no mano a
mano com Kozlinski, que o
derrubou. Desta vez, a arbitragem confirmou a penalidade, que Arthur Rezende se
encarregou da batida e deixou tudo igual em Campinas.
(Especial para O Hoje)
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Acorda, Pedrinho
Heber Gomes

Conheça mais
sobre Pedro
Junqueira, o
atacante do Goiás
que estreou contra
o na Série A e vem
chamando a
atenção pela sua
pouca idade

HOJE
BrasilEirO sériE B
19hs
Chapecoense x londrina
21h30
Operário-Pr x Cruzeiro
BrasilEirO sériE C
15hs
Floresta x atlético-CE
BrasilEirO sériE D
20hs
Pacajus x Fluminense-Pi
liga Das naçõEs
11hs
Cazaquistão x azerbaijão
13hs
letônia X andorra
15h45
Croácia x Áustria
França x Dinamarca
Bélgica x Holanda
liechtenstein x Moldávia
Belarus x Eslováquia

Victor Pimenta
A música “Acorda Pedrinho”, da Banda Jovem Dionísio vem sendo febre nas redes
sociais e encabeça a lista de
virais do Spotify no mundo
inteiro, liderando a mais escutada no Brasil nos últimos
quinze dias. Porém, a matéria
em questão falará de outro
Pedrinho, o jovem garoto de
apenas 18 anos que estreou
pelo Goiás no último sábado
(28), contra o RB Bragantino,
pela Copa do Brasil. O atacante tem contrato com o
Goiás até final de 2025.
Conheçam agora mais sobre Pedro Junqueira de Oliveira, o Pedrinho que vem se
destacando nos treinamentos
do Goiás, fez sua estreia pelo
Goiás na Série A e é bom ficar
de olho porque esse está muito acordado e preparado para
qualquer campeonato.
Natural de Nerópolis, interior de Goiás, quando garoto
chegou a atuar nas categorias
de base do Internacional antes
de vestir as cores da camisa
esmeraldina. Em 2017, Pedrinho chegou ao Goiás, ainda
para a equipe Sub-13 e na
ocasião, o jogador fazia a função de meia armador. Porém,
foi com o treinador Jayme Algarte (atualmente treinador
do Sub-15), que o garoto descobriu sua posição e desde
então nunca mais saiu dela.
Muito rápido e excelente
no um contra um já com 13
anos, o treinador viu o potencial do atleta e logo colo-

agenda

aManHã
BrasilEirO sériE a
16h30
américa-Mg X Cuiabá
19hs
Ceará x Coritiba
avaí x são Paulo
athletico-Pr x santos
20h30
atlético-gO x Corinthians

Atacante entrou no segundo tempo e já mostrou seu potencial no empate esmeraldino na Série A
cou na ponta-esquerda, aproveitando ainda sua velocidade e ousadia ao partir para
cima dos adversários, habilidades as quais mais chamou
sua atenção ainda na categoria Sub-13.
Pedrinho conquistou títulos
em todas as categorias pelo
Goiás, sendo as principais, uma
Copa Goiás no Sub-15 e recentemente, foi campeão Goiano
Sub-17, no final de 2021. Foram
quinze jogos e cinco gols marcados no campeonato.
No começo desta temporada, Pedrinho passou a integrar o elenco Sub-20, comandado por Célio Lúcio, extreinador do Cruzeiro. Desde
o primeiro jogo do Goiano,
mostrou qualidade e em sete
jogos pelo clube, balançou as
redes em três oportunidades.
Mas foi após o clássico diante

do Vila Nova que logo o atacante passou a integrar o treinamento dos profissionais.
Sua primeira convocação
para uma partida no profissional aconteceu no dia 15 de
maio, na vitória diante do Santos por 1 a 0, no estádio Hailé
Pinheiro. Depois foi convocado
ainda para o confronto diante
do Flamengo, antes de enfim
fazer sua estreia pelo Goiás,
neste último sábado (28), no
empate diante do RB Bragantino em 1 a 1, pela Série A.
Aos dezenove do segundo
tempo, o atacante Pedrinho
entrou no lugar de Reynaldo
e após seu primeiro toque na
bola, ficou mais solto no jogo,
e arriscou dribles pelo lado
esquerdo e tabelas com Dadá
Belmonte no ataque esmeraldino. O jogador ainda ficou
próximo de marcar, se não

fosse a interceptação da defesa do RB Bragantino.
“Falando em meninos, tem
que lembrar que colocamos
um menino de 2004 hoje para
jogar. É um marco em todos
os clubes que eu passo em
lançar jovens e aqui lancei
mais um jovem. Pedrinho entrou muito bem e quando eu
chego aqui, na minha apresentação, e falo que eu olho
para dentro antes de olhar
para fora, não é da boca para
fora”, disse Jair Ventura sobre
o jovem após o empate diante
do RB Bragantino.
O Goiás volta a campo agora somente na próxima segunda-feira (6), quando enfrentam o Botafogo pela nona
rodada da Série A. A partida
acontece no estádio Engenhão,
às 20 horas, horário de Brasília. (Especial para O Hoje)

BrasilEirO sériE B
16h30
novorizontino x s. Corrêa
Bahia x Criciúma
19hs
Brusque x náutico
Tombense x ituano
liga Das naçõEs
10hs
armênia x irlanda
13hs
Hungria x inglaterra
Finlândia x Bósnia
lituânia x luxemburgo
15h45
itália x alemanha
Montenegro x romênia
Turquia x ilhas Faroe
COPa EsPíriTO sanTO
15hs
serra x Desportiva Ferroviária
Vitória-Es x aster
15h30
Estrela do norte x Vilavelhense
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Falta de punição para motoristas que desrespeitam o espaço reservados aos veículos de duas rodas estimula as infrações e coloca em risco a vida dos motociclistas

Sem punição, motobox é
desrespeitado na Capital

Falta de campanhas de conscientização e aplicação de multas estimulam o desrespeito
Fotos: Pedro Pinheiro

Sabrina Vilela
Os motoboxes - nome popular para
área de espera - são espaços exclusivos
para motocicletas localizados antes
da faixa de pedestre. Instalados na
Capital em outubro de 2020, a medida
tem como objetivo reduzir conflitos
entre motos e carros e garantir maior
segurança aos motociclistas e dar agilidade na saída após a abertura dos
sinais. Apesar de intuitivos, a falta
de punição para motoristas e a instalação dos pictogramas (figura pintada
no chão dentro da faixa representando as motocicletas) estimulam o
desrespeito e coloca em risco a vida
de milhares de motociclistas.
Antenor Pinheiro, especialista em
trânsito e membro da Associação
Nacional de Transportes Públicos
(ANTP), explica que os motoboxs foram introduzidos ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB) em 13 de outubro
de 2020 e a vigência teve início em
13 de abril de 2021. “Mesmo antes
da aprovação da lei, muitas cidades
brasileiras já utilizavam a faixa de
retenção para motos como sinalização experimental. Porém, nesta fase
inicial não poderia ser concebida
para efeito de penalidade”.
O especialista explica que a punição deve ser aplicada para descumprimento de qualquer sinalização. “Aplicar multa não é uma faculdade da autoridade de trânsito, mas
uma obrigação prevista no CTB [Código de Trânsito Brasileiro]. Toda sinalização não acatada gera conduta
irregular, logo, passível de penalidade
do tipo multa. No caso da ‘área de
espera’, se um motorista de veículo
(que não seja motocicletas, motonetas
e ciclomotores) parar em seu espaço
delimitado, deverá ser multado nos
termos do CTB. Trata-se de infração
leve que gera 3 pontos na CNH e o
valor de R$ 88,38”, esclarece.
Pinheiro acredita que essa é uma
ótima alternativa para quem anda sob
duas rodas. “O objetivo é priorizar os
motociclistas na abertura do semáforo,
distanciando motocicletas, motonetas
e ciclomotores dos carros de passeio
e os demais para evitar abalroamentos,
colisões etc. Ademais, otimiza a fluidez
em tempo e segurança. É preciso cada
vez mais implantá-los ”.

Experiências

O empresário Áquila Freitas é motociclista desde 2001, para ele a iniciativa do motobox é ótima ideia e
que ajuda a ter mais segurança e contribui para a fluidez no trânsito. Mas,
apesar da medida existir há mais de
um ano, ele acha que muitos usuários
de motocicletas não têm o devido conhecimento. “Antes de Goiania se

zação, seja por um recapeamento
ou revitalização, a gente já coloca
ali o pictograma, que o único gasto
a mais é a imagem da motocicleta
pintada no chão de custo mínimo”.
Mello salienta que a secretaria
tem feito várias campanhas para o
motociclista, segundo ele, a prefeitura de Goiânia por meio da SMM
pretende fazer uma parceria com
profissionais que usam a moto profissionalmente com o objetivo de
criar pontos de descanso para eles.

Troca de carro por moto

“Aplicação de multas não é facultativa, é uma obrigação prevista no CTB”, diz especialista
adaptar eu já tinha ‘motocado’ em
dade, Horácio Mello, o motobox é
Brasília e via sempre por lá essa noum projeto internacional com reguvidade, então quando apareceu em
lamentação no Brasil. “É um projeto
Goiânia e região eu já sabia usar.
intuitivo que não precisa nem de
Mas percebo que ainda há até motocampanhas para ensinar porque as
ciclistas que param entre os carros,
motocicletas já se aproximam dos
mesmo existindo o
semáforos naturalmotobox e às vezes
mente quando os
quando paro no moveículos ficam paAplicar multa
tobox é que o motorados. O que nós
ciclista vê a gente e
criamos e existe nas
não é uma
se posiciona no monormas regulamenfaculdade da
tobox também. Acho
tadas por lei é o esque necessita de
paço
para que eles
autoridade de trânsito,
uma campanha de
saiam com seguranmas uma obrigação
informação sobre o
ça, com distanciaassunto”, soluciona.
mento dos outros
prevista no CTB. Toda
Áquila afirma
veículos. Isso facilita
sinalização não
que é comum ver
até para automóveis
desrespeito no mopara não sair entre
acatada gera conduta
tobox, mas para ele
motos que causam
irregular, logo,
isso pode ser algo
insegurança e risco
que não proposital.
de colisão lateral”.
passível de penalidade
“Acredito que assim
Sobre as multas
do tipo multa”
como os motociclispara esse caso em
tas vez por outra
específico, ainda
esquecem do motonão estão sendo
Antenor Pinheiro
box e ficam entre
aplicadas. “Não esos carros, acontece o mesmo com
tamos multando ainda, a multa é
os motoristas”.
por desatenção a sinalização posta.
Já o fotógrafo José Caliope de
Aliás, multar não é a ideia, mas sim
Freitas Junior, que optou pela pela
criar espaços em que as pessoas
motocicleta há um ano e seis meses,
possam entender que o trânsito é
acredito que a medida é “excelente
um espaço de convivência urbana
para a agilidade dos motociclistas
que precisa respeitar o espaço de
em geral e também para a segurança
cada um”, reforça o secretário.
dos motociclistas pois o livro de ser
Segundo ele, todos os motoboxs
esmagado quando fica entre dois
estão sinalizados, e afirma que irá
carros em uma colisão traseira”.
colocar em todos os pontos semafóricos gradativamente sem nenhum
Intuitivo
investimento adicional sobre isso.
Segundo o secretário de mobili“Quando nós fazemos nova sinali-

{{

Segundo dados do Departamento
Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) a frota de motocicletas em
Goiânia até o momento corresponde
a 255.039. Já em Goiás as motocicletas
somam 930.481. O Brasil vendeu
94.654 unidades de motocicletas novas no varejo, em abril deste ano. O
resultado é 2,1% menor do que o registrado em março, mas 13,8% superior ao total comercializado em abril
de 2021. As vendas totalizaram nos
três primeiros meses do ano 382.380
unidades, o que representa 27,4% a
mais do que no mesmo período do
ano passado. Os dados, divulgados
em 12 de maio, são da Associação
Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo).
“[O aumento das vendas] é um
movimento que começou com a pandemia. Muitas pessoas optaram pela
motocicleta para fugir da aglomeração do transporte público e para
utilizá-la como instrumento de trabalho, atuando nos serviços de entrega. Mais recentemente, há aquelas
que escolheram o modal para driblar
a alta constante nos preços dos combustíveis”, destacou o presidente da
Abraciclo, Marcos Fermanian.
A produção da indústria de motocicletas fechou o mês de abril com
112.678 motocicletas fabricadas, o
que representa uma retração de
7,8% em relação ao mesmo mês de
2021. Em comparação a março, houve queda de 17,4%. No acumulado
do primeiro quadrimestre, a produção foi de 439.817 unidades, volume 22,3% superior ao registrado
no mesmo período do ano passado.
(Com informações da Agência Brasil / Especial para O Hoje)

saiba mais
no caso da ‘área de espera’, se um motorista de veículo (que não seja motocicletas,
motonetas e ciclomotores) parar em seu
espaço delimitado, deverá ser multado
nos termos do CTB
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Manoel L. Bezerra Rocha

Centro de formação de condutores teve atividades suspensas

Servidores
do Detran são
afastados suspeitos
de fraude para
obtenção de CNH
Daniell Alves
Três servidores do Departamento Estadual de Trânsito
foram afastados suspeitos de fraudes nos exames médicos para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação
(CNH). A ação ocorreu durante a Operação Medical Report, da Polícia Civil de Goiás (PCGO). Foram cumpridos
13 mandados de busca e apreensão, a suspensão das
atividades de uma clínica médica e de um centro de
formação de condutores envolvidos.
Também foi determinado que dois médicos deixem
de realizar exames voltados para obtenção de CNH. As
investigações da PC apontam que uma pessoa que trabalhava como despachante utilizava seus contatos
dentro do Detran. O servidor, então, direcionava clientes
para determinado médico com o objetivo de facilitar a
aprovação nos exames clínicos exigidos para obtenção
e renovação de CNH.
Desse modo, pessoas com dificuldades visuais que
as tornam inaptas para a direção de veículos automotores foram aprovadas nos exames médicos e obtiveram
a CNH. Isto estaria reduzindo a segurança do trânsito e
colocando em risco a vida de inúmeras pessoas.
De acordo com o delegado José Antônio de Podestá
Neto, responsável pelo caso, além das fraudes para obtenção e renovação de CNH, apurou-se o envolvimento
de outros dois agentes públicos no Detran-GO. Eles
teriam realizado consultas e adiantado serviços para o
despachante em prejuízo aos demais usuários, recebendo
pagamentos indevidos como retribuição. O Poder Judiciário determinou pelo afastamento das funções dos
três servidores investigados até a conclusão do procedimento policial.
“Foi verificado
que o mesmo despachante possuía contatos que possibilitaO despachante
vam a realização de
fraudes no interior
possuía contatos que
do Estado. Indivíduos
possibilidavam a
residentes em municípios goianos diverrealização de
sos obtiveram a CNH
fraudes no interior
com a suposta realização de exames médo Estado
dicos em uma clínica
localizada na cidade
de Goiás. Chamou a
atenção o fato de moradores de cidades
como Jataí, distante 400 km de Goiás, optassem por
realizar os exames para renovação da CNH naquele
município”, pontua.

Busca e apreensão

As investigações apontaram para a falsificação dos
exames médicos realizados por uma clínica localizada
na cidade de Goiás. O cumprimento dos mandados de
busca e apreensão realizados nas cidades de Goiânia,
Goiás e Itaberaí envolveram a participação de 48
policiais da DERCAP, 1ª Delegacia Regional Polícia, localizada em Goiânia; e 4ª Delegacia Regional de Polícia,
localizada em Goiás.
Em nota ao O Hoje, o Detran informa que todas as denúncias que chegam ao órgão são apuradas pela Gerência
de Auditoria que, identificando situações de fraude, as
encaminha à Polícia Civil. “Quando há instauração de
inquérito, a autarquia se disponibiliza a enviar as informações para auxiliar nas investigações. O órgão tem
apoiado e colaborado continuamente com o trabalho da
Polícia Civil do Estado, colocando-se à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos”, esclarece.

Minnesota

No último ano, a Polícia deflagrou a 2ª Fase da Operação
Minnesota para também apurar falsificação de CNHs por
funcionários do Detran. Segundo a PC, as fraudes ocorreram com o uso de documento de habilitação forjado do
Estado de Minnesota/EUA, localidade para a qual há exigência legal da realização tão somente de exames de aptidão física/ mental e avaliação psicológica, para fins de
emissão da Carteira Nacional de Habilitação, conforme
tratado internacional de reciprocidade. “O processo tem
rito próprio, exige atendimento presencial e comprovante
de residência no Estado”. (Especial para O Hoje)

| juridica@ohoje.com.br

Para STJ, furto noturno não incide
na forma qualificada do crime
A Terceira Seção do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) estabeleceu que a causa de
aumento de pena pela prática de furto no
período noturno (artigo 155, parágrafo 1º,
do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime (artigo 155, parágrafo 4º,
do CP). Com a fixação da tese – que marca
uma mudança de posicionamento jurisprudencial do STJ –, os tribunais de todo o país
poderão aplicar o precedente qualificado
em casos semelhantes. Não havia determinação de suspensão de processos com a
mesma controvérsia. Relator dos recursos
repetitivos, o ministro João Otávio de Noronha explicou que, em 2014, o STJ – seguindo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – passou a entender que a
causa de aumento do parágrafo 1º do artigo
155 do Código Penal (furto noturno) é apli-

cável tanto à forma simples quanto à qualificada do delito de furto. Essa orientação,
vigente no tribunal até o momento, considerava – entre outros fundamentos –que a
circunstância em que ocorre a causa de aumento de pena pelo furto noturno é compatível com o tipo penal furto, seja ele simples ou qualificado, não havendo assimetria
na conjugação desses dispositivos no momento da aplicação da pena. O ministro
apontou que o parágrafo 1º se refere à pena
de furto simples, prevista no caput do artigo
155 do CP, e não à do furto qualificado, descrita três parágrafos depois. Segundo Noronha, para que fosse considerada aplicável
essa majorante no furto qualificado, o legislador deveria ter inserido o parágrafo 1º
do artigo 155 após a pena atribuída à forma
qualificada do delito – o que não ocorreu.

Soterrado por açúcar
A Sétima Turma do
Tribunal Superior do
Trabalho rejeitou o recurso dos pais de um
jovem de 18 anos que
pretendiam aumentar
o valor da indenização
decorrente de sua morte, em acidente de trabalho, ao ser soterrado
por açúcar. Segundo o
colegiado, não é possível, na instância extraordinária, aumentar

ou diminuir o valor
atribuído à reparação
por danos morais,
quando o montante
não for ínfimo ou exorbitante. O relator, ministro Renato de Lacerda Paiva, explicou
que não é possível a
majoração ou a minoração do montante
quando não se mostrar
patente a gravidade da
culpa e do dano.

Direito fundamental
O Plenário aprovou, em dois turnos
e por unanimidade,
a proposta de emenda à Constituição
(PEC 47/2021) que
acrescenta a inclusão
digital entre os direitos e garantias fundamentais a brasileiros e estrangeiros residentes no país. Pela
proposta, a inclusão

digital passa a fazer
parte de um rol de
50 direitos e deveres
individuais e coletivos previstos na
Constituição de 1988.
De acordo com o texto, o poder público
deve promover políticas que visem ampliar o acesso à internet em todo território nacional.

TJGO lança
nova ferramenta
para cálculos
judiciais
O presidente do TJGO, desembargador Carlos França, determinou, por
meio de Ofício Circular n.° 245/2022
do Gabinete da Presidência, a disponibilização da ferramenta “Calculadora
Judicial” no site do TJGO, definida
como meio obrigatório e padrão para
utilização da magistratura e do funcionalismo do Poder Judiciário Estadual, com o objetivo de facilitar e
uniformizar os cálculos processuais.

Ministro Moraes julgará ação sobre
população em situação de rua
O ministro Alexandre de Moraes, do
Supremo Tribunal Federal (STF), pediu informações ao presidente da República, aos
governadores dos estados e aos prefeitos
das capitais sobre a situação da população
em situação de rua. Os dados subsidiarão
a análise das medidas cautelares formuladas na Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental (ADPF) 976, em que
são pedidas providências para minorar as

“condições desumanas de vida” dessas pessoas. De acordo com o ministro, o pedido
de informações, a serem prestadas no
prazo legal de cinco dias, está restrito aos
prefeitos de capitais por razões de viabilidade e da celeridade do rito. Em seguida,
os autos devem ser remetidos, sucessivamente, à Advocacia-Geral da União (AGU
e à Procuradoria-Geral da República (PGR),
para que se manifestem.

RÁPIDAS

t

2 STF - É licito que o corregedor nacional de Justiça solicite dados fiscais e bancários
de magistrado, desde que seja através de processo regularmente instaurado para
apuração de infração por pessoa determinada, mediante decisão fundamentada, mesmo
sem autorização judicial.

Homem teria abusado
sexualmente de sobrinhas
Um homem, 57 anos, foi
preso no município de Piracanjuba suspeito de abusar
sexualmente de duas crianças
de 8 e 12 anos. De acordo com
a Polícia Civil, o caso foi descoberto depois que as crianças
contaram para familiares que
teriam sofrido os abusos. Após
isso, uma denúncia foi feita à
polícia, com o auxílio do Conselho Tutelar.
O mês último foi tema da
campanha Maio Laranja, que
trata sobre o combate ao abuso e exploração sexual de
crianças e adolescentes. As
pessoas podem denunciar ca-

sos de abuso e exploração podem ser feitas pelo 180, pelo
Disque 100 e também nos órgãos de proteção de defesa
dos direitos da criança e do
adolescente. A qualquer momento, em situação de flagrante, a Polícia Militar pode
ser acionada pelo 190.
Segundo as investigações,
os crimes teriam ocorrido na
casa das vítimas, quando elas
estavam sozinhas. Os relatos
das crianças apontam que os
abusos aconteceram entre fevereiro e março deste ano.
Dois meses depois que o caso
começou a ser investigado, a

Polícia Civil reuniu diversas
provas que comprovam a prática delituosa.
O delegado à frente do caso,
Leylton Barros, revela que o
homem teria ameaçado as meninas dizendo que se elas contassem sobre os abusos iriam
sofrer. O suspeito é amigo dos
pais delas e as crianças teriam
aprendido a chamá-lo de tio
desde bebês. “O homem aproveitava o momento em que
os sobrinhos estavam sozinhos e ia até a residência para
cometer os abusos”, afirma a
polícia. (Daniell Alves, especial para O Hoje)
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Reforma de calçadas na Av. Goiás
causa prejuízo a comerciantes
Fotos: Pedro Pinheiro

Empresários e
moradores
esperam há
quatro anos pelo
término das obras
Ítallo Antkiewicz
Atraso na entrega
das
obras do BRT
Norte-Sul, que
deveriam ter
sido entregues
até o dia 31 de maio deste
ano, tem se tornado motivo
de reclamações de moradores,
visitantes e comerciantes do
Setor Central. Sobretudo com
as obras nas calçadas da Avenida Goiás, que estão sendo
revitalizadas. A previsão é que
os passeios públicos laterais
só fiquem prontos em julho.
A previsão inicial, feita assim que a construção foi iniciada, em 2020, tinha como
prazo de entrega o mês de dezembro daquele mesmo ano.
Todavia, ao longo desses dois
anos, a entrega foi adiada,
pelo menos, duas vezes. Está
estimada agora para ser finalizada em outubro deste ano,
ou seja, as calçadas só poderão
ser entregues à população cerca de 90 dias antes.
Proprietário de uma lanchonete na Avenida Goiás,
Marco Silva Andrade, 52 anos,
ressalta que a maioria das calçadas dos comércios foram arrancadas. A expectativa era
de que a obra fosse finalizada
no mesmo dia e os clientes
pudessem acessar o espaço.
No entanto, ele conta que os
trabalhos estavam parados.
“Ninguém fala nada, a gente
conversa com o pessoal e sempre é alguma coisa diferente,
mas não explicam e nem dão
um prazo definitivo”, afirma.
O empresário pontua que
a obra do BRT Norte-Sul já
vem lhe prejudicando desde
2019, quando os trabalhos começaram na Avenida Goiás.
“Em julho de 2019 fecharam
a minha porta pela obra do
BRT. Abriram em janeiro de
2020, mas aí em fevereiro

veio à pandemia e agora estão
com as obras nas calçadas.
Desde que começaram já perdi 70% do faturamento e agora com a calçada piorou muito”, explica.
Andrade afirma que, teoricamente, o projeto de revitalização e padronização das
calçadas vai ser algo positivo,
mas será preciso ver na prática. “Se ficar pronto logo, a
gente apoia sim. Problema é
que demora muito para fazer
uma obra simples”, ressalta.
A comerciante Danielle
Martins Borges, 47 anos, explica que as calçadas foram
removidas há um bom tempo.
“As calçadas foram retiradas,
faz uns bons dias, e nunca
terminam essa reforma, sempre atrasando. Com isso acabam prejudicando nós comerciantes, os clientes ficam sem
acesso para chegar aos comércios”, afirma.
Para Borges, se a prefeitura
tivesse realizado uma consulta
prévia do projeto com os comerciantes e moradores locais, a comunidade poderia

A previsão é que os
passeios públicos
laterais só fiquem
prontos em julho

ter pensado em soluções para
a reforma sem a retirada do
acesso aos comércios da Avenida Goiás. "Ninguém foi informado previamente e a
obra, além de estar atrasada,
está tirando o acesso aos nossos meios de sobrevivência”,
ressalta a comerciante.

Obras das calçadas

Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra), até o

momento já foram feitos 31
quilômetros (km) de calçadas
no Trecho 2 do corredor exclusivo do transporte coletivo
metropolitano, entre os terminais Isidória e Recanto do
Bosque, o que equivale a 91,8%
do total. O projeto contemplava cerca de 10 km de calçadas
novas a serem implantadas e
o restante de revitalização.
De acordo com a Seinfra,
o BRT Norte-Sul terá 44 km
de calçadas entre o Terminal
Recanto do Bosque e o Terminal, que serão padronizadas e com piso tátil. Na região
da Rua 90, o projeto original
teve de ser modificado com
relação aos passeios públicos,
que ficaram menores do que
o previsto inicialmente para
que pudesse ampliar o espaço
para os veículos particulares
nos trechos em que os ônibus
do BRT podem fazer ultrapassagens, ou seja, nas estações de embarque.

Revitalização

Presidente de honra da Associação Comercial e Industrial

do Centro de Goiânia (Acic),
Uilson Manzan pontua que os
comerciantes são favoráveis
ao projeto do BRT Norte-Sul e
da revitalização das calçadas.
“O problema é somente a demora. Em abril temos dois feriados, em maio é o Dia das
Mães, e essas obras prejudicam
muito a chegada dos clientes.
O Centro já está uma região
com problemas de muitos ambulantes, falta de segurança,
tiraram as linhas de ônibus
da Avenida Goiás para as obras
e agora tem mais isso das calçadas”, afirma.
Manzan explica que a construção do corredor deveria ter
sido feita de maneira planejada, para afetar menos os comerciantes e moradores do Setor Central. “Não fizeram a
obra como um todo. Em 2019
começaram fechando as quadras para fazer as estruturas,
já poderiam ter feito tudo logo,
com as calçadas e agora não
teríamos mais este problema.
Só que fizeram uma parte, o
pessoal foi prejudicado, e agora
está sendo de novo”, pontua.

Inauguração do Viaduto Iris Rezende é adiada
Mais uma vez, o viaduto
da Avenida Perimetral Norte,
no cruzamento com a Avenida Goiás, teve a entrega adiada pela Prefeitura de Goiânia.
A previsão era que a estrutura
fosse entregue nesta terçafeira (31). Contudo, um novo
atraso fará com que o tráfego
na região seja liberado apenas
no dia 09 de junho.
Desta vez, o adiamento
deve-se, conforme a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), à Enel.
A empresa só retirou os postes na região há cerca de dez
dias, o que atrasou a conclusão da alça lateral. A pasta
informou que a estrutura está
pronta. Todavia, a parte que
dá acesso à Perimetral ainda
passa por obras. Depois, ainda
haverá trabalhos de implementação da sinalização.
O viaduto foi lançado ainda na gestão de Iris Rezende,
em 2020. No fim do ano passado, a Prefeitura de Goiânia,
já na gestão Rogério Cruz,
chegou a marcar a entrega
da obra, o que não ocorreu
por problemas na estrutura.

clusão completa do complexo
do viaduto da perimetral com
todo o seu entorno”. A data
para que a obra seja concluída foi confirmada para o dia
31, sem a finalização da alça
de acesso à Avenida Perimetral Norte. Somente no dia 9
de junho, estará “pronto para
liberação total do tráfego, com
sinalização”, concluiu.

Sobre o viaduto da
Avenida Perimetral

Com a entrega do viaduto adiada na Avenida Perimetral Norte, reforma nas calçadas causam transtornos

Entrega

Há sete meses, o primeiro
anúncio da entrega de parte
do trecho II, do Corredor BRT
Norte-Sul, que compreendia
aproximadamente 5 km entre
o Terminal Recanto do Bosque
e o Terminal da Rodoviária,
foi previsto para o dia 24 de
outubro, aniversário de Goiânia. No entanto, a cabeceira
do viaduto sofreu um rebai-

xamento 12 dias antes, o que
levou a gestão municipal decidir prorrogar a entrega.
Sobre o novo adiamento,
a Seinfra informou ao O Hoje
que o Consórcio BRT NorteSul iniciou os serviços da saída
que vai para a Avenida Perimetral, na última segundafeira (23). Após isso, com previsão inicial de nove dias de
execução, quando começou a

escavação, os engenheiros perceberam que “a umidade do
material está muito elevada,
fazendo com que a atividade
de regularização de subleito
(que necessita da umidade ótima, conforme normas) demorasse mais que o previsto inicial”, aponta a nota.
Por essa razão, de acordo
com a Seinfra, será “necessário dias a mais para a con-

O Viaduto Perimetral será
o responsável por fazer a ligação entre as avenidas Goiás e
Perimetral Norte, em Goiânia.
O objetivo de sua construção
é possibilitar um tráfego maior
de veículos, bem como melhorar o fluxo de trânsito e também de pedestres.
Ao todo a obra é contemplada por 27 vigas de 33 metros e
nove vigas de 22 metros, além
de ter à disposição dos motoristas quatro faixas para tráfego,
sendo duas em cada sentido.
Duas faixas serão exclusivas aos
ônibus do transporte coletivo e
as outras duas para os demais
veículos. (Especial para O Hoje)
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Segundo a polícia, suspeito se matou em seguida. Motivação do ataque ainda não foi esclarecida

Atirador mata
quatro em centro
médico em Tulsa

Homem armado com um fuzil e um revólver abre fogo
em edifício hospitalar no estado americano de Oklahoma
Um homem armado com um
fuzil e um revólver matou ao
menos quatro pessoas em um
centro hospitalar em Tulsa, no
estado de Oklahoma, Estados
Unidos. O atirador se matou em
seguida, informou a polícia, no
mais recente de uma série de
ataques a tiros no país.
Os policiais chegaram ao centro médico apenas três minutos
após receberem uma ligação
sobre o ataque.
Vídeos feitos por testemunhas mostram a chegada dos
socorristas ao complexo do Hospital Saint Francis, e também
um policial retirando um fuzil
de alta potência do porta-malas
de seu carro. A polícia armada
então correu para o interior do
centro médico.
Segundo o vice-chefe de polícia
de Tulsa, Eric Dalgleish, os oficiais
“ouviram tiros no prédio” quando
chegaram. Eles então revistaram
sala por sala até o segundo andar
do Edifício Natalie, quando fizeram contato com as vítimas e o
suspeito, disse Dalgleish.
“No momento temos quatro civis mortos, um atirador
que está morto e, neste momento, acreditamos que foi
autoinfligido”, afirmou o vice-

chefe de polícia.
Mais cedo, o capitão de polícia Richard Meulenberg disse
que os policiais descreveram a
cena como “catastrófica”, com
“várias” pessoas baleadas e
“múltiplos ferimentos”. Não ficou claro quantas pessoas podem ter ficado feridas.
A resposta policial a denúncias do tipo está sob intenso
escrutínio depois que um atirador matou 19 crianças e dois
professores em uma escola em
Uvalde, no Texas, na semana
passada, enquanto os policiais
esperaram do lado de fora por
quase uma hora.
Questionado por repórteres
se a polícia atualizou seu treinamento após o massacre em
Uvalde, Dalgleish afirmou:
“Acho que isso provavelmente
está fresco na mente de todos.
Eu diria que Tulsa revisita esse
tópico regularmente. Fiquei
muito feliz com o que sabemos
até agora a respeito da resposta
de nossos oficiais.”
A polícia de Tulsa disse que
está tentando determinar a
identidade do suspeito, que os
oficiais estimam ter entre 35 e
40 anos de idade. Ainda não se
sabe também sua motivação.

O Edifício Natalie contém consultórios médicos, incluindo um
centro ortopédico. Dalgleish
acredita que entre as vítimas
há funcionários e pacientes.
A Casa Branca afirmou que
o presidente Joe Biden foi informado sobre o ataque e ofereceu apoio às autoridades estaduais e locais em Tulsa, uma
cidade de mais de 400 mil habitantes localizada a cerca de
160 quilômetros da capital estadual, Oklahoma City.

Série de ataques

O atentado é o mais recente
de uma série de ataques a tiros
que reacenderam os debates sobre
controle de armas nos Estados
Unidos. Em 14 de maio, um supremacista branco visando afroamericanos matou dez pessoas
em um supermercado em Buffalo,
no estado de Nova York. O atirador
sobreviveu e enfrenta acusações.
Dez dias depois, um atirador
de 18 anos armado com um fuzil
AR-15 cometeu o massacre em
uma escola primária em Uvalde,
antes de ser morto a tiros pela
polícia. Nesta quarta-feira, um dos
dois professores mortos foi sepultado, um dia após os primeiros
funerais das crianças.

Rússia ocupa
atualmente 20%
do território
da Ucrânia,
diz Zelenskiy
A Rússia ocupa atualmente cerca de 20% do território da Ucrânia, disse o
presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, ao Parlamento de Luxemburgo
em discurso por vídeo nesta
quinta-feira (2).
“Temos que nos defender contra quase todo o
Exército russo. Todas as formações militares russas
preparadas para o combate
estão envolvidas nessa
agressão”, disse ele, acrescentando que as linhas de
frente de batalha se estendem por mais de 1.000 quilômetros (km).
Zelenskiy, pediu ao Ocidente que aumente o envio
de armas ao país, para levar a guerra contra a Rússia a um “ponto de inflexão” que permita a Kiev
vencer o conflito.
Em discurso por videoconferência no fórum Globsec 2022, em Bratislava, capital da Eslováquia, o líder
ucraniano afirmou que as
divisões na Europa criaram
oportunidades para a Rússia explorar, mas disse que
Kiev agradece pela assistência enviada pelo Ocidente ao país até agora.

Kremlin

O porta-voz do Kremlin,
Dmitry Peskov, disse que a
Rússia certamente não venderá seu petróleo com prejuízo. Acrescentou que os
fluxos do produto são redirecionados à medida que
a demanda cai e aumenta
em diferentes lugares.

Segundo Peskov, a Rússia
não planeja “fechar a janela”
para a Europa. As relações
com o Ocidente permanecem em baixa por causa do
conflito na Ucrânia.
Perguntado se as difíceis relações com a Europa estão provocando
um retrocesso nos esforços de Pedro, o Grande,
para abrir a Rússia à Europa, o porta-voz respondeu: “Não estamos planejando fechar nada”.
Pedro, o Grande, um
czar que governou o Império Russo de 1682 a 1725,
supervisionou a transição
do país para uma grande
potência europeia e fundou
a cidade de São Petersburgo, apelidada de “janela da
Rússia para a Europa”.

Alerta

O Kremlin advertiu que
a decisão da União Europeia
(UE) de eliminar parcialmente o petróleo russo provavelmente desestabilizaria
os mercados globais de
energia, e chamou a medida
de um passo “autodestrutivo” que poderia sair pela
culatra.
Os líderes da UE concordaram em princípio, na
segunda-feira (30), em cortar 90% das importações
de petróleo procedentes
da Rússia até o fim deste
ano, as sanções mais duras
já aplicadas pelo bloco desde o início da invasão russa
à Ucrânia, que Moscou chama de “operação militar
especial”. (ABr)

AVANÇO DA PANDEMIA

Subvariante da Ômicron causa
surto de Covid-19 em Portugal
Uma subvariante da Ômicron tem sido responsável
por um aumento nos casos
de covid-19 em Portugal, que
agora tem a segunda maior
taxa de infecção do mundo,
ameaçando a recuperação do
setor de turismo.
Portugal registrou uma
média de 2.447 novos casos
por milhão de pessoas nos
últimos sete dias. O número
pode ser comparado a 449 da
vizinha Espanha e 70 do Reino Unido, de acordo com o
rastreador Our World In Data.
A média móvel diminuiu
ligeiramente nos últimos dias
e está em pouco mais de um
terço do pico da Ômicron, em
31 de janeiro.
Portugal tem a quinta maior
taxa de mortalidadedo mundo
por covid-19, e as hospitalizações estão aumentando, mas
ambas ainda estão muito abaixo dos picos anteriores.
Várias empresas de turismo procuradas pela Reuters

Volodymyr Zelenskiy, durante entrevista coletiva em Kiev

POSIÇÃO-CHAVE

China se opõe à iniciativa
comercial entre Estados
Unidos e Taiwan

Portugal registrou média de 2.447 novos casos por milhão de pessoas
manifestaram preocupação
com o aumento de casos, mas
informaramque não tiveram
cancelamentos até agora. O
número de turistas estrangeiros em abril ficou próximo
dos níveis registrados antes
da pandemia. Mais de 90%
da população de Portugal está
totalmente vacinada.
O Instituto de Saúde Pública
Ricardo Jorge informou, em
relatório na terça-feira, que a

subvariante da Ômicron BA.5
representava quase 90% das
novas infecções por covid-19.
A subvariante BA.4 também
foi detectada em Portugal.
“Portugal é provavelmente
o país europeu com maior
prevalência desta sub-linhagem e isso explica em parte
o elevado número (de casos)
que estamos vendo”, disse a
ministra da Saúde, Marta Temido, à emissora RTP. (ABr)

A China se opõe “firmemente” a uma nova
iniciativa comercial entre Taiwan e os Estados
Unidos, disse o Ministério do Comércio ontem
(2), um plano que o governo de Taipei diz ser
um reconhecimento da
posição-chave que a ilha
desempenha nas cadeias
de suprimentos globais.
Os Estados Unidos e
Taiwan anunciaram a Iniciativa EUA-Taiwan sobre
o Comércio do Século 21
na quarta-feira (1), dias
depois que o governo Biden excluiu a ilha reivindicada pelos chineses de
seu plano econômico focado na Ásia, projetado

para combater a crescente influência de Pequim.
A China ficou contrariada com o aumento do
envolvimento dos EUA
com Taiwan democraticamente governada, descrevendo regularmente
a questão como a mais
importante e sensível nos
laços sino-americanos.
“Os Estados Unidos
devem lidar com prudência com os laços comerciais e econômicos
com Taiwan para evitar enviar uma mensagem errada aos separatistas de Taiwan”,
disse o porta-voz do
Ministério do Comércio
chinês, Gao Feng.
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Brenda e Wellyson
no ano passado
curtiram o Dia dos
Namorados com um
jantar romântico em
casa com a ajuda da
‘Conquistando o Sim’

Romance
intimista
Especialista em surpresas românticas oferece
dicas para fugir dos restaurantes lotados e não
deixar o Dia dos Namorados passar em branco
Elysia Cardoso
O amor está no ar por todo lado e
não tem como passar imune a isso.
Mas o Dia dos Namorados traz uma
realidade dura aos casais que querem
comemorar a data e sair da rotina.
São filas para conseguir uma mesa
em algum restaurante, salas de cinema lotadas ou uma verdadeira peregrinação para reservar um quarto
de hotel para curtir a noite a dois.
Isso sem mencionar os preços que
magicamente tomam outro significado nos cardápios e tabelas.
Para quem quer fugir dessa multidão, Luísa Antunes, criadora do
Conquistando o Sim, uma empresa
especialista em surpresas românticas
desde 2017, com sede em Goiânia,
mas que atende casais de todo o
País, defende que existem alternativas que podem agradar a todos os
casais de pombinhos e aos seus bolsos. “É uma data que com certeza
merece ser comemorada. É uma excelente desculpa para viver um momento especial ao lado da pessoa
amada. Tirar o relacionamento da
rotina, conversarem, se olharem nos
olhos. Tempo de qualidade. Mas não
pode ser também um calvário nem
uma peregrinação para nenhum dos
dois”, destaca a empresária.
Uma das alternativas oferecidas

pela criadora da Conquistando o
Sim é aproveitar o ambiente próprio
do casal e transformá-lo em um
local inesquecível. “A sala/quarto/cozinha da casa, tão comuns no dia-adia podem ser transformados em
um ambiente romântico com balões,
velas e pétalas de rosas. Imagine a
reação do seu amor pensando que
você se esqueceu de reservar o restaurante, mas ao abrir a porta se
deparando com tudo preparado com
todo carinho”, brinca
Luísa ainda deixa uma indagação
no ar. “Quem não gostaria de chegar
em um ambiente lindo e saber que
foi preparado pensando em você.
Com cuidado nos detalhes? Pode ser
desde uma decoração mais simples,
como colar/escrever um ‘Eu Te Amo’
no espelho do banheiro. Ou quem
sabe a mesa de jantar para uma refeição à luz de velas. Ou ainda colocar velas e um porta retrato com
fotos de vocês. Esses simples gestos
já vão deixar a noite especial”.
A empresária completa que é importante não se esquecer do repertório musical na hora da surpresa
romântica. “Complemente com a
playlist certa para o momento, e o
casal estará melhor que em muitos
restaurantes. Sem contar que póspandemia vários locais se adaptaram
para isso e você pode pedir o jantar

completo do seu restaurante favorito
para comer no conforto da sua casa
e com uma mesa preparada com
muito mais personalidade”, lembra.
Foi exatamente o que o casal
Brenda Karen e Wellyson Naves fez
no último Dia dos Namorados. Brenda apostou em um jantar romântico
em casa e preparou uma mesa linda
para receber seu amado. “Foi uma
comemoração inesquecível. Fiquei
com aquele frio na barriga preparando tudo, enquanto esperava ele
chegar.” conta Brenda. “Eu pensei
que íamos pular a comemoração do
Dia dos Namorados e ficar em casa
apenas vendo um filme, mas ao chegar me deparei com a surpresa que
ela preparou. Ficou lindo. Eu adorei!” completa Wellyson. Brenda disse que decidiu apostar em algo diferente que pudesse proporcionar
um momento mais íntimo para o
casal. E eles nem precisaram abrir
mão da comida favorita, que pediram no restaurante favorito deles.

Santa ajuda

Uma dica final dada pela especialista em surpresas românticas
para quem acredita que não vai
conseguir preparar a surpresa sozinho, é contar com a ajuda da Conquistando o Sim. A empresa oferece
kits de decoração ou de surpresas

românticas personalizadas de acordo com o gosto dos pombinhos e
com a ocasião. “Temos vários KITS
Monte Você mesmo que já vêm com
tudo o que o apaixonado (a) precisa
para montar uma decoração romântica completa seja onde estiver. Separamos os itens certos para garantir
a decoração adequada, mesmo para
quem nunca tenha feito nada parecido antes”, explica.
Luísa acredita que essas surpresas fortalecem a relação e fazem os
dois se recordarem do sentimento
que os uniu e do quanto um é importante para o outro. “Ações assim
fazem com que a pessoa amada se
sinta valorizada e especial. E é totalmente verdade que quem faz a
surpresa fica ainda mais feliz do
que quem recebe”, garante.
Luísa Antunes conta que criou a
Conquistando O Sim buscando incentivar as declarações de amor e
mostrar para o mundo que ainda
vale a pena acreditar nesse sentimento. “A ideia além de organizar
os pedidos de casamento e surpresas
românticas em si é ser uma fonte
de amor e esperança nesse mundo
tão tumultuado que vivemos hoje.
Que as pessoas olhem as surpresas
e pensem ‘sim, ainda tem muita
gente romântica por aí'”, finaliza.
(Especial para O Hoje)
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LIVRARIA
t

5 formas simples de
praticar o autoamor
Escritora e teóloga americana Cindy Bunch traz exercícios
de autocuidado, autoaceitação e perdão no lançamento
‘Seja gentil com você’ pela Editora Mundo Cristão

Como homenagem, o cantor registrou na pele sua virada de chave

Hugo Henrique
dá uma virada
de chave em
sua carreira
Gravação do 5º DVD marca nova fase
do artista, com o cantor em momento
maduro, seguro e muito feliz
Isabella Lima
e Vitória Coimbra
A noite da última terçafeira (31) ficará para sempre
na memória - e na pele - do
cantor Hugo Henrique e de
quem esteve na gravação
do DVD ‘Virada de Chave’
do jovem cantor. O projeto
marca, além da maioridade
de Hugo, o início de um
novo ciclo e um novo momento em sua vida. “Esse
nome, ‘Virada de Chave’,
além de marcar minha
maioridade, meus 18 anos,
vai marcar uma nova fase
na minha carreira. Este DVD
vai trazer muita maturidade, muita coisa vai mudar
na minha vida profissional.
Então, esse DVD é o marco
inicial de tudo isso”, comenta o cantor.
Hugo começou a carreira muito cedo, aos cinco
anos, de lá para cá sempre
esteve entre nomes de peso
do mercado sertanejo e ficou conhecido por cantar
junto com o memorável
cantor Cristiano Araújo.
Além disso, Hugo participou
de alguns realities musicais,
programas de calouros, teve
banda e assim, com muita
história, foi se tornando
mais e mais conhecido, sem
contar suas excelentes composições, se tornando um
artista completo.
O DVD ‘Virada de Chave’
começou a ser projetado e
planejado no começo deste
ano juntamente com seus
empresários Leco Geisler,
Vânia Barbosa e Fabrício
Ferrari. A gravação foi planejada para ocorrer na noite do aniversário dele, afinal, trata-se de uma data

muito importante e também
do pontapé em uma nova
fase da carreira madura.
“Depois do DVD minha equipe preparou uma festa de
18 anos para mim, foi muita
emoção para uma noite só,
nunca mais vou esquecer
de tudo o que vivi e do que
senti”, diz Hugo Henrique.
O repertório foi composto por apenas inéditas,
sendo que a grande parte
dele é de autoria própria
do Hugo Henrique. Algumas faixas já estão na boca
do povo, entre elas 'Quando’ e 'Vácuo'. Outro destaque da noite, foi a canção
que deu nome ao DVD e
foi escrita pelo próprio artista. De acordo com o cantor, o público pode esperar
muita música boa. “Então,
foi tudo feito com muito
carinho para galera. Eu estou doido para poder mostrar tudo isso, estou muito
ansioso e espero que todo
mundo goste”, comenta.
O DVD também contou
com a participação especial
de Matheus, da dupla Matheus e Kauan, na noite. “O
Hugo é um cara comprometido, dedicado e muito
talentoso, todos nós admiramos ele e sabemos que o
sucesso é certo!”, comenta
Matheus. Quando o relógio
marcou meia-noite, Hugo
Henrique não conteve a
emoção, quando Arná e sua
banda pausaram o DVD e
cantaram parabéns para ele,
acompanhados do público
presente, e ficou claro que
não é só o começo, mas o
início de o caminho de uma
carreira que começou cedo
e que tem muito a percorrer.
(Especial para O Hoje)

Ter um relacionamento saudável consigo é desafiador para
muitas pessoas. Se
você se encaixa neste
perfil característico
por ser implacável na
autocrítica, a boa notícia é: a autoaceitação
pode ser desenvolvida
com disciplina e de
formas simples e
transformadoras. No
livro, ‘Seja gentil com
você’, lançamento da
Editora Mundo Cristão, a escritora e teóloga Cindy Bunch ensina exercícios práticos para conseguir implementar o autocuidado diariamente.
FAÇA UMA PLAYLIST - Quais são as
canções que lhe dão
alegria? Podem simplesmente versar sobre alegria e felicidade. Podem ser
canções que evocam lembranças de um momento,
um concerto musical, um
dos pais, um lugar e assim
por diante. Crie uma playlist
para si mesmo. Com músicas que o consolam quando
teve um dia ruim ou o tranquilizam quando algo o está
perturbando.
EVIDÊNCIAS FOTOGRÁFICAS - Coloque em um local
em que você a veja com frequência uma foto de um momento que representa uma
bela dádiva. Quando vir a
foto novamente, pronuncie
uma palavrinha de agradecimento por aquela felicidade
passada, e deixe que a lem-

brança abra um espaço de
agradecimento para você.
Gratidão leva a mais gratidão.
PALAVRAS DE CONFORTO
- À medida que você se torna
mais consciente do crítico interno, desenvolva padrões
mentais para reagir quando
os pensamentos negativos o
atormentam. Cuidado com a
tentação de se repreender
ainda mais quando nota que
esses pensamentos vêm à
tona! Em vez disso, diga a si
mesmo palavras de compaixão. Tenha algumas frases
prontas para dizer a si mesmo.
ESCREVA SOBRE A DOR Escrever um diário é uma
ferramenta incrível para
conseguir lidar com as situações. Escrever ajuda, fre-

quentemente, no
processo de descobrir mais e mais sobre o que está de
fato incomodando.
Lance a si mesmo o
desafio de escrever,
mesmo que apenas
durante quinze minutos, e veja o que
acontece.
FAÇA COLAGEM
- Escolha quatro ou
cinco gravuras de
revistas que caibam
em um pedaço de
cartolina. Tente encontrar uma mistura de pessoas ou
animais com a natureza, assim como
objetos materiais ou
arquitetônicos. Concentre-se em imagens sem palavras
a fim de abrir a
mente para o significado
que você empresta a essas
imagens. Enquanto escolhe,
repare tanto no que o atrai
quanto no que lhe dá repulsa. Às vezes é importante
trabalhar com ambos os tipos de imagens. Escreva no
diário o que descobrir.

A autora

Cindy Bunch é diretora
editorial da InterVarsity
Press, onde trabalha há mais
de 30 anos. É mestra em estudos teológicos pelo Northern Seminary e completou
seu treinamento de direção
espiritual no North Park Seminary. Ela e o marido vivem nos subúrbios de Chicago, nos Estados Unidos.

A escritora e teóloga
Cindy Bunch ensina
exercícios práticos
para conseguir
implementar o
autocuidado
diariamente

RESUMO DE nOVElAS
t
Chamas da Vida
Marreta diz para Manu não
ir à delegacia. Manu diz que
foi intimada para falar sobre
o tiro de Diego e vai denunciar
Antônio. Pedro diz à Vivi que
não pode abandonar ivonete
na hora que ela precisa. Vivi
diz que ivonete armou tudo
para ficar perto de Pedro. ivonete se faz de vitima e diz
que não inventou nada. Pedro
defende ivonete. Carla diz
para André que eles têm que
ir embora da pensão, porque
chegou uma assassina.

Amanhã é para sempre
Bárbara, impactada por
ter sido descoberta, pergunta a Fernanda o que pretende fazer com essa informação. Fernanda diz que não
contará nada a seu pai por
que o mataria. Adriano diz a
Aurora que não vai lhe acontecer nada de mal, mas tem
alguém muito interessado
em conversar com ela. Ele
se propõe a contar quem é
a pessoa se em troca ela lhe
contar por que fugiu da fazenda dos Elizalde.

Além da ilusão
Julinha se desespera com
as notícias do jornal, enquanto
Arminda, Margô e Plínio comemoram o sucesso de sua
radionovela. Heloísa diz a Violeta que não pode revelar o
nome do pai de sua filha. Eugênio e Violeta sofrem de amor
um pelo outro. Darcy agradece
o presente de isadora. Arminda sugere que leopoldo se
abra para o amor. Emília acusa
Giovanna de se aproveitar de
Cipriano. inácio recupera sua
memória e Arminda o beija.

Mar de Amor
Helena informa ao povo de
Praia Escondida que voltou
para viver ali e que logo chegará Estrela. Todos já começam
a pensar em uma recepção a
altura para Estrelinha. O investigador avisa Victor, luz e
Moharidas que Simona declarou que Catalina e leon mataram inês. Moharidas nega que
sua filha possa ter sido capaz
disso. Frederica entra no restaurante de Maura e rouba
todo o dinheiro do local. Bracho
a surpreende, mas ela foge.

Pantanal
Tenório diz a Maria Bruaca
que eles estão em situação
financeira difícil. Filó sente
alívio ao ver a comitiva chegando. irma registra o olhar
de José lucas para Juma. Filó
diz a irma que Guta não é
mulher para Tadeu. Juma elogia Jove. José leôncio promete ir com Jove na comitiva
entregar o gado com o filho.
Filó e José leôncio não gostam de saber que Tadeu pediu a benção a Tenório para
namorar Guta.
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AGENDA CUlTUrAl
t
o Beco está de volta
Até domingo (5), ocorre
o Festival Beco 3, que reúne
90 artistas goianos, nacionais
e internacionais para a maior
ocupação cultural por meio
do grafite em Goiás. O evento tem shows, discotecagens
e oficinas com entrada gratuita. Diretamente do Chile,
o evento recebe o artista
rOTKA (@rotkilla), especialista em grafites abstratos.
Os artistas começam a pintar
o Beco da Codorna hoje (3),
das 8h às 18h, com discotecagem e bar funcionando
até 22h. A inauguração do
Beco revitalizado é no domingo, com os 90 artistas
presentes. Quando: Até 5 de
junho. Onde: Av. Anhanguera, nº 5331, Setor Central –
Goiânia. Horário: 8h.

lhados. A inauguração é
aberta ao público e ocorre
das 19h30 às 21h30, com
show de MPB e rock da cantora Vitória Fernandes. Quando: Sexta-feira (3). Onde: Av.
Dep. Jamel Cecílio, nº 2690,
Setor Jardim Goiás – Goiânia.
Horário: 19h30.

Alimentação saudável
Alimentação saudável servida de forma descomplicada. é com esta proposta que
a Flow abre, nesta sexta-feira
(3), sua quarta unidade em
Goiânia. A nova loja funciona
do café da manhã ao happy
hour, no polo gastronômico
do Metropolitan Mall, no Jardim Goiás, e é a primeira da
capital com cardápio de gre-

Rock no quintal
A Bandinha de rock é a
atração do lowbrow lab Arte
& Boteco nesta sexta-feira
(03). O grupo se apresenta
no boteco de quintal a partir
das 22h30, com seu repertório rock'n'roll, que vai desde
os primórdios dos anos 50
até os dias atuais. Elvis Presley, nirvana, Metallica, Slipknot, raimundos, Ultraje a ri-

Dupla sertaneja Rick & Renner celebra 30 anos de carreira
com show “Nossa História” em Goiânia nesta sexta-feira (3)
gor, Barão Vermelho e rage
Against the Machine são alguns dos nomes que compõem o setlist do grupo, que
é formado por Fábio Batista
(voz e violão), rafael Guaracy
(guitarra), Daniel lupo (bateria) e Guilherme Tiguíle (baixo). Quando: Sexta-feira (3).
Onde: rua 115, nº 1684, Setor
Sul – Goiânia. Horário: 22h30.
esquenta oficial
O fim de semana da Azzure Club começa nesta sexta-feira (3) com o esquenta
oficial do show do Henrique
e Juliano. A apresentação
conta com os cantores PH e
Michel, lucas e nathan, que
animam a galera com sucessos do mundo do serta-

nejo. Durante a noite, Baile
do Pedro e o DJ André Melo
encerram a festa. Em 2021
o clube sertanejo recebeu
grandes nomes como: Gusttavo lima, Hugo & Guilherme, Clayton e romário, Thiago Brava, Zé ricardo & Thiago, luiza & Maurilio, naiara
Azevedo, Murilo Huff, israel
e rodolffo, Marcos e Belutti
e muitos outros. Quando:
Sexta-feira (3). Onde: Av. 136,
nº 222, Setor Marista – Goiânia. Horário: 22h.
História do sertanejo
O ‘nossa História’ marca
a noite desta sexta-feira (3)
no laguna Gastrobar Goiânia. O show tem como atração principal a dupla sertaneja rick & renner que celebram 30 anos de carreira.
A abertura dos portões é às
17h. Os cantores são referências no mercado sertanejo e há muito tempo não
voltavam a Goiânia, então é
o momento de matar a saudade. Eles são responsáveis
por sucessos como ‘Ela é demais’, ‘Escolta de Vagalumes’,
‘nos bares da cidade’, entre
outras. Quando: Sexta-feira
(3). Onde: Al. Barbacena,
S/n, Setor Vila Alto da Glória
– Goiânia. Horário: 17h.

pandemia e da quarentena
de uma forma diferente. Cada
artista se identificou e se
aprofundou em um ponto
energético, o que gerou seis
interpretações diferentes do
processo de isolamento.

A Companhia

O projeto Sombras é o resultado de um ano de processo
criativo que envolveu arte circense, dança e teatro
virtualmente, no dia 5 de junho às 14h, uma oficina de
street dance com duração de
quatro horas. Há vinte vagas
disponíveis e os interessados
devem preencher o formulário disponível na Bio do
Instagram @ciacorponacontramao. A plataforma a ser
utilizada será o Zoom.

Projeto Sombras

O projeto Sombras é o resultado de um ano de processo criativo que envolveu
muita arte circense, dança e
teatro, mas também um olhar
para as próprias emoções.

As apresentações de seis solos
integram uma extensa agenda comemorativa aos 30 anos
da companhia. Os solos têm
o apoio da Lei Aldir Blanc
2021 e da Secretaria de Cultura de Goiás. Thaisa Santoth
foi quem conduziu este processo de estudos sobre os
chakras e sua aplicação no
trabalho artístico junto aos
seis integrantes da Cia Corpo
na Contramão. Nestes encontros virtuais, que aconteceram ao longo de 2021, o estado emocional de cada artista evidenciou como cada
um passou pelos desafios da

A Cia Corpo na Contramão
tem 30 anos de atuação e um
trabalho artístico e pedagógico respeitado e reconhecido.
A companhia também oferece
aulas, tanto para adultos
quanto para crianças, de circo
(trapézio, lira, tecido, acrobacias de solo), teatro e yoga,
sempre respeitando protocolos rígidos de biossegurança.
Em junho a companhia também oferecerá uma oficina
de Street Dance.
Serviço
Companhia Corpo na Contramão apresenta Solo
‘Refém’, com Zaf
Quando: Domingo (5)
Onde: youtube.com/CiaCorponaContramão
Horário: 20h

CELEBRIDADES
Bianca Andrade se pronuncia após ser acusada de
usar o filho para sucesso
no instagram
Bianca Andrade virou assunto nas redes sociais nesta
quinta-feira (2) após compartilhar algumas de estratégias de marketing para ganhar engajamento em seu
perfil. Alguns internautas,
porém, criticaram o fato da
influenciadora incluir o nome
do filho como uma das táticas para manter seu nome
em alta. "Vocês amam ver
meu filho, por isso colocamos ali no planejamento. E
sim, eu limito os stories do
meu filho. não me importo
de postar o Cris, mas ainda
estou me entendendo como
mãe e quais são os meus limites", explicou Bianca.
Danilo Gentili dispara comentários polêmicos sobre Luísa sonza
Danilo Gentili virou as-

Anitta mostra sua estátua de cera
nos EUA e elogia: ‘Está incrível’
Anitta vem mostrando
que o céu é o limite para
seu sucesso. Agora a cantora virou uma estátua
no famoso museu de cera
Madame Tussauds, em
Nova York, nos Estados
Unidos, agora ela mostrou
o resultado. “Fiquei muito
feliz e lisonjeada com o
convite, porque só pessoas
muito incríveis são eternizadas lá. Mas a ficha só
caiu no dia em que fomos
tirar as medidas e que foram definidos detalhes

sunto nas redes sociais após
vir à tona seus comentários
polêmicos sobre luísa Sonza, que lida com o constante
ataque de haters na internet.
Durante participação no Pla-
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Companhia Corpo na Contramão
apresenta programação
A companhia Corpo na
Contramão apresentará no
dia 5 de junho o solo de street
dance ‘Refém’, com Zaf. O espetáculo será transmitido às
20h no canal do YouTube da
companhia. Trata-se de um
solo que integra o Projeto
Sombras, que reúne seis solos
criados a partir de um processo de estudos de chakras
(centros energéticos distribuídos ao longo do corpo).
“Trabalhando dentro da energia do sexto chakra, que traz
reflexão e força, “Refém” nos
mostra como o isolamento
social nos desafia a encarar
nossas próprias fraquezas”,
comenta Zaf sobre o trabalho. Neste solo, o personagem
se encontra preso aos seus
vícios e enfrenta dificuldades
para sair da sua prisão interna. “O espetáculo expõe
um corpo que se equilibra
na dúvida entre lutar ou se
entregar e permanecer recluso nas paredes invisíveis
da sua própria desgraça”,
complementa o artista.
Zaf também vai oferecer

n

como tom de pele, cor de
cabelo, dos olhos, minhas
tatuagens e tudo mais”,
disse, em entrevista à revista Vogue. (Luigi Civalli,
OFuxico)

neta Podcast, o apresentador disparou críticas a artista, afirmando que a cantora só atingiu a fama por
"rebolar de fio-dental" e "namorar um famoso".Danilo

Gentili também ironizou luísa Sonza, após a loira ter
dado uma entrevista falando
a respeito do direito de as
mulheres serem livres e da
forma que bem quiserem.
(Patrícia Dias, Purepeople)
irmão de Rodrigo Mussi
relata expulsão de casa
pela mãe e reencontro no
hospital
Diogo Mussi respondeu
um internauta e revelou que
ele e o irmão rodrigo Mussi
tiveram que ir morar com o
pai após serem expulsos de
casa pela própria mãe na
adolescência. "Entendo que
houve abandono da maternidade e acabamos sendo
um fardo para ela. O narcísico não é capaz de olhar
para ninguém além de si
mesmo". A mãe de rodrigo
foi visitar o filho após o acidente que deixou o ex-BBB
20 dias na UTi. (Mayara Dias,
Purepeople)
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ÁRIES
(21/3 - 20/4)
Para hoje, Mercúrio, ativando
esse céu que está sobre nós, deixa
você muito dedicado e conseguindo se organizar bem. O trabalho
está favorecido, assim como os
seus ganhos. Para avançar, porém,
é importante ter uma organização
financeira. Existe algo ao qual
você precisa se dedicar mais.
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TOURO
(21/4 - 20/5)
Esse planeta, saindo da retrogradação no seu signo, traz mais
leveza. é como se muitas coisas
tivessem sido resolvidas, e pode
ser que hoje ainda existam outras
questões para serem resolvidas.
no geral, porém, você tem iniciativa e certa popularidade a partir
da sua força de comunicação.
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GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
Dia de focar e tirar da frente
coisas que já estão sendo resolvidas. Ainda que você tenha um
dia caótico, é interessante agir
com muita iniciativa e proatividade
com relação às coisas mais essenciais para você se organizar e
conseguir avançar. A sua comunicação também está ativada.
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CÂNCER
(21/6 - 21/7)
As amizades estão potencializadas, bem como os projetos,
mas você vai perceber que tem
muita coisa acontecendo e que é
importante ter discernimento. Alguns projetos ou amizades não
estão te trazendo benefícios ou
você não está olhando para isso.
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LEÃO
(22/7 - 22/8)
Dia de muito trabalho e realização. A sua vida social pode estar
intensa, mas é importante ter clareza de pensamento e força de
vontade para fazer um pouco a
mais. Você está impaciente com
as coisas e se sentindo sozinho e
sobrecarregado. Tome cuidado
com vitimismo e dramas.
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VIRGEM
(23/8 - 22/9)
Quanto mais você conseguir
sair da sua zona de conforto, mais
este dia fluirá. é importante conseguir tomar decisões, dar um
passo de cada vez e não ficar fazendo círculos mentais que o impedem de sair do lugar. Se tiver
coragem para tomar iniciativas.
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LIBRA
(23/9 - 22/10)
Tome cuidado com excessos,
principalmente de trabalho. Pode
existir alguma preocupação financeira, fazendo com que você tenha
que correr contra o tempo. Parece
que Mercúrio, saindo da retrogradação, te dá energia para avançar e fazer muitas coisas, só que
você pode ficar cansado. Faça as
coisas com moderação.
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ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
é um dia em que você tem
que agir com muita diplomacia e
paciência. é importante viver e
expressar a sua verdade, porém,
se você for muito radical, hoje o
dia pode ser cheio de pequenas
brigas e alfinetadas com as pessoas próximas e até no trabalho.
Mantenha a diplomacia.
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SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
Dia de cuidar da sua saúde.
Pode acontecer de você ter uma
oportunidade de trabalho que
vale a pena pensar a respeito.
Tome cuidado com as impulsividades. Pense, avalie e veja se é o
que você quer. Você pode contar
com a ajuda de alguém próximo.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
Quanto mais você tiver estabilidade, calma e senso de realização, melhor esse dia vai ser. é
um dia calmo, mas você tem que
tomar cuidado com os apegos
emocionais, e com situações que
você não quer compartilhar, que
o tornam mais rígido e fechado.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
Quanto mais você descansar
no dia de hoje, melhor será. Se
você não puder, tente fazer pausas, tente este dia ser mais meditativo e com mais gratidão. Toda
ajuda que você receber, agradeça,
nem que seja internamente; não
só à pessoa, à situação.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
Hoje o dia traz para você muita expansão mental, podendo
estabelecer trocas positivas. naturalmente, é um dia em que
você vai estar feliz, expressando-se e vendendo o seu peixe.
Ótimo dia para vender, lançar
um produto, fazer uma entrevista
de emprego ou uma parceria.

16

n

ohoje.com
GOIÂNIA, SEXTA-FEIRA, 3 DE JUNHO DE 2022

Essência

Com Catherine Deneuve e Benoît Magimel, filme de Emmanuelle Bercot estreia após passar pelos festivais de Cannes e Varilux em 2021

Morrer enquanto se vive
Lanna Oliveira
Com prêmios que vão da
direção aos atores, o filme
‘Enquanto Vivo’ já tem data
de estreia nos cinemas nacionais, 9 de junho. Integrante
da seleção oficial do Festival
de Cannes e exibido no Festival Varilux de Cinema Francês em 2021, o longa acompanha a difícil jornada de um
dedicado professor de teatro
condenado à morte cedo demais por causa de uma doença incurável. Ele apresenta
personagens que encaram a
vida e a morte de formas diferentes, gerando questionamentos existenciais.
Um drama ao mesmo tempo sombrio e luminoso, ‘Enquanto Vivo’ é um filme sobre
compreender o que significa
morrer enquanto se vive. “Há
muito tempo eu queria fazer
um melodrama, escrever novamente para Catherine De-

Com prêmios que vão da direção aos atores, o filme
‘Enquanto Vivo’ já tem data de estreia nos
cinemas nacionais: 9 de junho
neuve e Benoît Magimel, e
tive essa ideia de uma mãe
que perde seu filho. Eu queria
trabalhar com o tema do câncer, essa doença que pode
condenar e é inegavelmente
uma experiência bastante universal. Eu queria que este filme, que é sobre a morte, fosse
um hino à vida”, aponta a diretora Emmanuelle Bercot.
Emmanuelle Bercot, vencedora de vários prêmios, direcionou o longa-metragem
de maneira que ele apresentasse o comportamento de alguns personagens diante de
uma situação irremediável: o
diagnóstico de um câncer terminal de Benjamin Boltanski,
interpretado pelo ator Benoît

Magimel. Ao longo das quatro
estações de um ano, figuras
importantes como a sua mãe
Crystal (Catherine Deneuve),
o Dr. Eddé (Gabriel A. Sara,
que é um oncologista na vida
real) e a enfermeira Eugénie
(Cécile de France) dão o tom
da história de Benjamin.
O roteiro foi o que chamou
a atenção do protagonista: “Ele
te coloca frente a frente com
questões existenciais muito
fortes, que são a relação com
a morte e o que você fez na
sua vida, o que você conquistou. Podemos nos dar conta
de que não aproveitamos o
suficiente as coisas que tínhamos à nossa frente e não percebemos. Depois de ler o ro-

teiro, surgiu essa urgência em
mim, sobre o que é importante.
Te faz pensar em querer mudar a maneira como você vive;
em experimentar as coisas da
vida de forma diferente”.
Gabriel A. Sara, oncologista na vida real, trouxe para
o projeto a sensibilidade que
experimenta no dia a dia do
seu consultório. “O paciente
que tem uma doença grave
sente-se destruído por esse
diagnóstico; e quando você
dá a ele ferramentas que podem fazê-lo sentir que ele é
um ser humano novamente,
com sua dignidade, que ele
ainda é uma pessoa que pode
fazer coisas na vida, isso o
transforma. Quando falo as-

sim com meus pacientes, eles
sempre saem do meu consultório felizes, confortáveis
e tranquilos, mesmo que eu
diga que vão morrer. Sim,
mesmo quando eu digo isso
a eles”, conta.
Toda a atmosfera que essa
produção cinematográfica
traz poderá ser conferida a
partir do dia 9 de junho nos
cinemas brasileiros. O cinema
é uma das artes que mais
exerce o papel de instigar,
discutir e mergulhar em situações que a vida real impõe
e assim, causar uma reflexão
no público. Talvez o filme
‘Enquanto Vivo’ seja uma
oportunidade de revisitar sentimentos adormecidos. No
longa eles lidam com a impactante doença e seus marcantes efeitos colaterais enquanto se preparam para o
inevitável, mas na aqui, podese aproveitar enquanto há
vida. (Especial para O Hoje)

CINEMA
t
esTReiA
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,
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, 14h,
14h40, 15h20, 16h20, 17h10,
17h50, 18h30, 19h30, 20h20,
21h, 21h40, 22h40, 23h30. Kinoplex Goiânia: 18h20, 202h,
20h30, 21h20. Cineflix Aparecida: 14h30, 15h30, 16h,
18h40, 19h, 21h40, 22h. Cineflix Butiti: 15h20, 16h, 16h40,
17h20, 18h15, 19h, 19h40,
20h20, 21h10.
eM CARTAZ
Luta Pela Fé - A História do
Padre Stu (Father Stu, 2022,
EUA). Duração: 2h04min. Di-

reção: rosalind ross. Elenco:
Mark Wahlberg, Mel Gibson,
Jacki Weaver. Gênero: Drama,
biografia. Baseado em uma
história real, Father Stu é um
boxeador que vira um padre.
Quando uma lesão encerra
sua carreira no boxe, Stuart
long se muda para los Angeles sonhando em virar um
ator. Enquanto trabalha como
balconista de supermercado,
ele conhece Carmen, uma professora católica. Determinado
a conquistá-la, o agnóstico de
longa data começa a ir à igreja
para impressioná-la. Cinemark
Flamboyant: 13h20, 14h.
Top Gun: Maverick (Top Gun:
Maverick, 2022, EUA). Duração:
2h11min. Direção: Joseph Kosinski. Elenco: Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly.
Gênero: Ação. na sequência,
acompanhamos a história de
Pete ‘Maverick’ Mitchell, um
piloto à moda antiga da Marinha que coleciona muitas condecorações, medalhas de combate e grande reconhecimento
pela quantidade de aviões inimigos abatidos nos últimos
30 anos. nesta nova aventura,
Maverick precisa provar que
o fator humano ainda é fundamental no mundo contemporâneo das guerras tecnológicas. Cinemark Flamboyant:
12h, 12h50, 14h30, 15h10, 16h,
16h45, 17h30, 18h20, 19h,
20h30, 21h30, 22h, 23h40. Cinemark Passeio das Águas:
12h, 13h50, 14h20, 14h30, 15h,
16h45, 17h30, 18h20, 19h40,
20h50, 21h15, 22h35. Kinoplex
Goiânia: 17h40, 18h20, 20h10,

Os ex-funcionários
do parque dos
dinossauros, Claire e
Owen se envolvem
na problemática de
humanos versus
dinossauros e
buscam uma solução

20h20, 21h. Cineflix Aparecida:
13h50, 15h40, 16h30, 18h50,
19h10, 21h30, 21h50. Cineflix
Butiti: 16h50, 20h30.
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: 14h50,

18h, 21h10. Cinemark Passeio
das Águas: 13h, 16h, 19h10,
22h. Cineflix Aparecida: 14h10,
16h45, 19h20, 21h55. Cineflix
Butiti: 16h30, 20h.
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: 12h05. Cinemark Passeio das Águas:
13h10. Cineflix Aparecida: 14h,
16h25. Cineflix Butiti: 14h50.
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Negócios
Pelo projeto, o serviço
de gestão de garantias
será regulamentado
pelo Conselho
Monetário Nacional e
poderá ser prestado por
instituições autorizadas
pelo Banco Central

Câmara aprova marco legal
das garantias de empréstimos
Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

Entre outras medidas, o projeto
autoriza empresas a intermediar
a oferta de garantias entre o tomador de empréstimo e as instituições financeiras
Eduardo Piovesan
A Câmara dos Deputados
aprovou na quarta-feira (1º) o
projeto que cria o marco legal
das garantias de empréstimos
(PL 4188/21). A proposta seguirá
para o Senado. De autoria do
Poder Executivo, o projeto foi
aprovado na forma do substitutivo do relator, deputado João
Maia (PL-RN).
Entre os pontos do texto estão: permite a exploração de
um serviço de gestão especializada de garantias; aumenta
situações de penhora do único
imóvel da família; concede isenção de imposto sobre aplicações
de estrangeiros em títulos privados; agiliza a retomada de
veículos comprados por leasing
em razão de dívida.
Segundo o projeto, o serviço
de gestão de garantias será regulamentado pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e poderá
ser prestado por instituições autorizadas pelo Banco Central.
Essas instituições farão a gestão
das garantias e de seu risco; o
registro nos cartórios, no caso
dos bens imóveis; a avaliação
das garantias reais e pessoais; a
venda dos bens, se a dívida for
executada; e outros serviços.
Quanto ao único imóvel da
família, o texto aprovado muda
a lei sobre a impenhorabilidade
de imóvel (Lei 8.009/90) para

permitir essa penhora em qualquer situação na qual o imóvel
foi dado como garantia real, independentemente da obrigaçao
̃
garantida ou da destinaçao
̃ dos
recursos obtidos, mesmo quando
a dívida for de terceiro (um pai
garantindo uma dívida do filho
com o único imóvel que possui).
Atualmente, a lei diz que a
família não pode perder esse
único imóvel por dívidas, exceto
em alguns casos, como na hipoteca, quando ele é oferecido
como garantia real.
Nesse tópico, o relator acrescentou dispositivo para excluir
da nova regra os imóveis rurais
oferecidos como garantia real
de operações rurais.

IGG

Segundo o novo modelo
de gerência de garantias, as
pessoas físicas ou jurídicas
interessadas em tomar empréstimo junto a instituições
financeiras que usam os serviços das instituições gestoras
de garantia (IGG) deverão antes firmar um contrato com
uma dessas empresas e apresentar os bens que pretendem
dar em garantia.
Após as avaliações de valor

e de risco, a IGG definirá o
valor máximo de empréstimo
que os bens dados em garantia
suportarão. A partir desse momento, o interessado pode ir à
instituição financeira para contrair o empréstimo.
A ideia do governo é livrar
os bancos e outras instituições
financeiras do custo de gerenciar
as garantias com a intenção de
diminuir os juros.
Se a instituiçao
̃ financeira
procurada aceitar as garantias
avaliadas pela IGG, deverá designá-la para desempenhar as
atividades de gerenciamento
e aderir ao contrato entre a
IGG e o interessado.
A IGG responderá por seus
atos perante as instituições
financeiras credoras, os devedores das operaçoe
̃ s garantidas e o prestador da garantia, que não precisa ser o próprio devedor.
No caso de o empréstimo ser
em valor inferior ao máximo
possível garantido, outras operações de crédito baseadas nos
mesmos bens ofertados como
garantia deverão obrigatoriamente passar pela mesma IGG,
que centralizará os registros e
as eventuais vendas dos bens

garantidores.
Nenhuma IGG, no âmbito
do contrato de gestão de garantias, poderá exercer atividades típicas de instituições financeiras, inclusive oferta de
empréstimos.

Contrato

Uma das cláusulas do contrato com a IGG deverá informar
ao tomador do empréstimo que,
se ele se tornar inadimplente
em qualquer um dos empréstimos ou financiamentos, a instituição financeira poderá considerar vencidas todas as operações de crédito autorizadas pela
IGG com base na garantia prestada, independentemente de
aviso ou interpelaçao
̃ judicial.
O contrato deve conter ainda: o valor máximo de crédito
vinculado às garantias prestadas; o prazo de vigência do
contrato; os tipos de operaçoe
̃ s
de crédito que poderão ser autorizadas pelo prestador da garantia; a descriçao
̃ das garantias
com a previsão expressa de
que abrangerão todas as operaçoe
̃ s de crédito autorizadas;
a forma de distribuiçao
̃ do produto de eventual execuçao
̃ da
garantia entre os credores por

ela garantidos; e as regras aplicáveis à assembleia de credores,
se houver mais de um.
Segundo o texto, será proibido vincular uma operação de
crédito a uma garantia administrada pela IGG se a data da
última prestação for posterior
à data de vigência do contrato
de gestão de garantias.
Depois de quitados os
financiamentos ou empréstimos, os bens dados em
garantia serão liberados
pela IGG se o interessado
pedir o fim do contrato ou
se ele vencer.
Em todo caso, o prazo de
vigência será considerado prorrogado até a quitação total (no
caso de atrasos e renegociações, por exemplo) ou até que
as garantias sejam totalmente
executadas para saldar a dívida. Nessas situações de prorrogação, novas operaçoe
̃ s de
crédito não poderão ser vinculadas às garantias, exceto se
os credores permitirem.
O contrato de gestão de
garantias poderá prever ainda que a IGG ofereça ao tomador do crédito garantia
adicional, na forma prevista
em regulamento do CMN.

Investidores residentes no exterior terão alíquota zero
Para investidores residentes no exterior, o projeto reduz a zero a alíquota de Imposto de Renda incidente sobre rendimentos obtidos por
meio de: títulos emitidos por
empresas privadas, exceto
instituições financeiras; fundos de investimento em direitos creditórios, exceto se
esses direitos forem cedidos
por instituições autorizadas
a funcionar pelo Banco Central; ou letras financeiras.

Pelo texto, valem os rendimentos de qualquer tipo, como
juros, prêmios, comissões, ágio
e deságio. Será permitido ainda que os fundos de investimento de direitos creditórios
e os certificados de recebíveis
sejam constituídos para lidar
com recebíveis de um único
cedente ou devedor.
A isenção valerá também
para fundos de investimento
que invistam exclusivamente
e em qualquer proporção em

títulos públicos federais; e para
fundos soberanos que realizarem operações financeiras
no País de acordo com as normas e condições estabelecidas
pelo Conselho Monetário Nacional, ainda que domiciliados
ou residentes em países com
tributação favorecida.
Fundos soberanos são
compostos por patrimônio
acumulado pelo governo de
um país a fim de realizar
aplicações mais rentáveis no

mercado financeiro, como se
fossem fundos privados de
investimento.

Empresas emergentes

A alíquota zero de Imposto
de Renda valerá ainda para
os investidores estrangeiros
e fundos soberanos que aplicarem em cotas dos Fundos
de Investimento em Participações (FIP), de Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Par-

ticipações (FI-FIP) e de Fundos
de Investimento em Empresas
Emergentes (FMIEE).
A isenção será aplicada inclusive no caso de o cotista
ser majoritário (possuir 40%
ou mais das cotas) ou se o fundo detiver mais de 5% de seu
patrimônio líquido em títulos
de dívida e títulos públicos.
Essas regras de isenção
valerão a partir de 1º de janeiro de 2023. (Agência Câmara de Notícias)

