
Fale O HOJE

Negócios: (62) 3095-8722 
Classificados: (62) 3095-8700
Leitor: (62) 3095-8772  |  editor@ohoje.com.br  

Dólar: (paralelo) R$ 5,21  |  Dólar: (comercial) R$ 5,212  |    
Euro: (Comercial) R$ 5,964  |  Boi gordo: (Média) R$ 221,15
Poupança: 0,3715%  |  Ouro: R$ 309,14 |  Bovespa: -0,11% 

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

t  14º C

| ANO 18 | Nº 5.749 | GOIÂNIA, QUARTA-FEIRA, 10 DE AGOSTO DE 2022   | R$ 2,50   | FUNDADO EM 23 DE ABRIL DE 2004 OHOJE.COM 

Quem ainda liga para a obra feita por um artista?
A cantora Carolzinha critica a busca por conteúdos cada vez mais super-
ficiais na música ‘Embalagem’, em parceria com Day Limns. Essência 14

Questões de afrodite: vivências da 
mulher em pauta no podcast ‘Papo Xadrez’
A terapeuta tântrica e influenciadora Cacau
Mila compartilhou durante a 25ª edição do
podcast ‘Papo Xadrez’ sua jornada desde a

infância na igreja até a construção da mulher
empoderada e consciente que fala de sexo
e relacionamentos abusivos. Essência 13

t
Leia nas CoLunas

exigir teste de integridade
para dirigentes é gol da

cBF antes da copa

alexandre Pegoraro

Opinião 3

advocacia e a construção de
uma sociedade mais justa

Helano Márcio 

Opinião 3

O IPCA fechou julho negativo em 0,68%, na menor
taxa mensal desde o começo da série histórica,
em janeiro de 1980, e ligeiramente inferior à
queda de 0,64% projetada pelos mercados, na
aferição feita pelo Banco Central. Apesar de tudo,
as pressões de alta continuam, especialmente no
setor de alimentação, refletindo em boa medida

a entressafra do leite. Em parte, aquelas pressões
tenderão a perder força um pouco mais à frente,
com a chegada das chuvas no final de setembro
e começo de outubro. Para os demais alimentos,
a força dos aumentos só deverá refluir com a
chegada da nova safra ao mercado, por volta de
fevereiro ou março do ano de 2023. Econômica 4

A realidade da família de Nata-
cha Oliveira, desempregada, grá-
vida e mãe de outras três crian-
ças, se assemelha a muitas outras
pessoas. Mesmo com a ajuda fi-
naceira de programas federais
e estaduais, falta dinheiro para
pagar as contas e até mesmo
para ter o que comer. Cidades 9

Mesmo com
auxílios na mão,
famílias passam
por dificuldade

“Todos os dias eu sinto dor, alguns
dias mais forte e outros dias me-
nos.” O relato de Márcia da Con-
ceição é o mesmo de 37% dos
brasileiros que sofrem com dor
crônica. Márcia foi diagnosticada
com a fibromialgia, que é carac-
terizada por dor crônica genera-
lizada sem inflamação. Cidades 10

37% das pessoas
sofrem com
dores crônicas

Xadrez: Rogério Cruz (Repu-
blicanos) 100% prefeito e se-
nhor da gestão política
Política 2

Jurídica: STJ decide que ho-
norários devem incidir em to-
das decisões indenizatórias
Cidades 10

Esplanada: Três candidatos à
presidência tiveram incremen-
to considerável de patrimônio
Política 6

Marconi Perillo pode
sucumbir caso perca
disputa nas urnas
Política 5

O grupo de apoio à reeleição do
governador Caiado tem hoje três
candidatos ao Senado: Alexan-
dre Baldy, Delegado Waldir e
Vimar Rocha. O cientista político
Marcos Marinho avalia que se
a estratégia caiadista for derrotar
Marconi com tudo, será preciso
optar por apenas uma candida-
tura na coligação. Política 2

Base de Caiado
pode reavaliar
nome ao Senado

Essência

Inflação começa a
cair, mas alimentos
continuam a subir

Cecília Epifânio Nogueira e Ferreira

Com dois gols de Luiz Fernando e um de Gabriel Baralhas, o Rubro-Negro derrotou o Nacional,
do Uruguai, por 3 a 0 e se garantiu na semifinal da competição internacional. Esportes 7

Atlético se classifica na Sul-Americana

Conmebol



Rogério Cruz 100% prefeito 
e senhor da gestão política

As últimas decisões do prefeito de Goiânia, Ro-
gério Cruz (Republicanos), trocando algumas peças
chaves no tabuleiro político da gestão do município
de Goiânia, sugerem que ele agora controla total-
mente a máquina municipal. “O prefeito não será
mais surpreendido com ações administrativas sem
a sua anuência e que provoquem desgastes políticos
em sua imagem”, conta um aliado com assento na
Câmara de Vereadores. De fato, volta e meia Rogério
era motivo de desgastes na mídia por conta de es-
tratégias erradas, muitas delas por falta de sintonia
entre seus auxiliares, mas a conta política era es-
petada em suas costas. Agora ele colocou um freio
de arrumação na gestão. Rogério sabe que, daqui
a dois anos e pouco, a cadeira vai estar à disposição
do cidadão-eleitor novamente e a influência sobre
o sucesso ou insucesso da administração depende
também de sua equipe. Ele encerra um ciclo de
alaridos em que era visto como o prefeito que
“terceirizou a gestão” e muito menos que é um
‘paraquedista” político. Rogério passa o recado
que é 100% prefeito e senhor da engenharia política
junto aos vereadores. Não é à toa que abraçou a

reeleição de Ronaldo Caiado (UB). Esse
gesto mostra que ele sabe trafegar

no serpentário
político e que
2024 é logo ali,
virando a esqui-
na. Assim, é

bom ter o gover-
nador do Esta-
do como par-
ceiro e aliado. 

O presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Romário
Policarpo (Patriota), foi convidado, nesta terça-feira (9),
para ocupar a vaga de suplente na chapa mendanhista
que tem João Campos (Republicanos) na corrida pelo
Senado. O convite, segundo um interlocutor do alto escalão,
foi feito pelo próprio candidato ao Senado e também pelo
candidato ao governo, Gustavo Mendanha (Patriota).

Recentemente, vale lembrar, Policarpo foi indicado
por um como vice-governador por um grupo de lide-
ranças ligadas à chapa encabeçada por Mendanha. A
indicação do nome foi definida em reunião realizada
na última quarta-feira (3).

De acordo com fontes consultadas pelo O HOJE,
participaram do encontro que definiu a indicação
do nome aproximadamente 10 vereadores, presi-
dentes de dois partidos e uma liderança ligada ao
candidato da chapa ao Senado, João Campos. No en-
tanto, a indicação não prosperou e a vice ficou para
o ex-deputado Heuler Cruvinel.

Na reta final de junho, Policarpo também organizou
um ato de apoio à pré-candidatura de Campos. À época, o
presidente do Legislativo municipal promoveu uma reu-
nião com seu grupo político para reafirmar respaldo ao
parlamentar. Na ocasião, Campos considerou que o apoio
do Patriota e de Policarpo — que ainda figura como pré-
candidato à Câmara Federal — seria “estratégico e fun-
damental”. (Felipe Cardoso, especial para O Hoje)
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Policarpo é
convidado para
a suplência de
João Campos

Francisco Costa

O ex-governador Marconi
Perillo (PSDB) é, provavelmen-
te, uma das peças mais inte-
ressantes do tabuleiro político
goiano. Apesar de recuar da
disputa ao governo, o tucano
pode alterar os planos de quem
postula uma vaga ao Senado,
cargo que ele optou por dis-
putar. Inclusive, a base do go-
vernador Ronaldo Caiado
(União Brasil), que hoje tem
três nomes – delegado Waldir
(Uniao Brasil), Alexandre Baldy
(PP) e Vilmar Rocha (PSD) –
poderia rever as estratégias.

Sem Marconi Perillo (PSDB),
a disputa à Casa Alta do Con-
gresso tinha o deputado federal
Waldir Soares despontando
como principal nome em di-
versas pesquisas. Além disso,
outro candidato da base, como
o presidente do PP Goiás Ale-
xandre Baldy, se mostrava en-
tusiasmado na corrida eleito-
ral. Já Vilmar Rocha, presidente
do PSD, substituiu Lissauer

Vieira (PSD) na disputa majo-
ritária na última semana e já
disse que não recuará. 

Mas vale citar, antes do tu-
cano anunciar disputa ao go-
verno de Goiás em 16 de julho,
era ele quem liderava as pes-
quisas de intenção de voto.
Mesmo como pré-candidato ao
Palácio das Esmeraldas, Mar-
coni deixou em aberto o cargo

que concorreria até as conven-
ções, em 5 de agosto. Na ocasião,
enfim, definiu o Senado, o que
mudou todo o cenário. 

O Jornal O Hoje consultou,
mais uma vez, o professor e
cientista político Marcos Mari-
nho. Para ele, tudo dependerá
da estratégia do governador.
“Se a estratégia de Caiado for
realmente derreter o Marconi
ao máximo, aí ele teria que op-
tar por um só e forçar o voto
da base em apenas um nome.” 

Todavia, Marinho afirma
que, neste momento, Marconi
não é mais adversário de Caia-
do. “Então, para ele fazer isso,
de forçar um só nome, seria
entrar em uma seara que ele
tem evitado: se indispor com
alguém da base ao ter um

nome de consenso.”
Apesar de entender que para

diminuir o capital político de Mar-
coni a via mais coerente é que se
chegue a um consenso, ele vê
uma estratégia arriscada. “Hoje é
difícil retroagir de qualquer uma
das três candidaturas da base.”

Posição distinta
Também cientista político,

Guilherme Carvalho acredita
que Caiado tentará afunilar
uma candidatura. “Com a che-
gada de Marconi, o governo
precisará concentrar forças
para fazer um nome forte.” 

Segundo ele, Waldir é um
grande nome pela intenção
de votos, mas ele observa al-
gumas dificuldades do grupo
aceitá-lo como candidato úni-

co – vale citar, o deputado fe-
deral é do mesmo partido de
Caiado. Em relação a Vilmar
Rocha, ele acredita ser mais
fácil, por se tratar de uma
questão institucional. “A ques-
tão é negociar espaços do PSD
em um governo vindouro”,
revela ao deixar claro, tam-
bém, o favoritismo do gover-
nador na disputa à reeleição. 

Nesse sentido, ele vê a
possibilidade de Alexandre
Baldy ocupar essa posição.
“Baldy tem muito menos a
perder e é a forma dele se
manter ativo na política goia-
na. A última vez que disputou
foi em 2014 para deputado
federal”, destaca. “Marconi
mexe no jogo. Antes dele de-
finir pelo Senado, as chances
de Caiado fazer a cadeira no
Senado era de três para um
ou três para dois. Agora, a
tendência é afunilar para
uma só candidatura.”

Nomes ao Senado
Goiás terá uma eleição po-

larizada para senador neste
ano. Vale lembrar, em 2022
existe apenas uma vaga para
o cargo. No Estado dez tentarão
ocupá-la. São eles: Marconi Pe-
rillo, Delegado Waldir, Alexan-
dre Baldy, Vilmar Rocha, De-
nise Carvalho (PCdoB), Manu
Jacob (PSOL), João Campos (Re-
publicanos), Wilder Morais
(PL), Leonardo Rizzo (Novo) e
Antônio da Paixão (PCO). (Es-
pecial para O Hoje)

No grupo
governista existe
a possibilidade 
de os três
postulantes
chegarem a 
um consenso

Braga X tucanos
Tucanos raiz e emplumados não gostaram nada

da ofensiva do presidente do Patriota, Jorcelino Braga,
contra Marconi Perillo (PSDB) e a Associação Goiana
dos ex-Prefeitos de Goiás (Agexp). Jorcelino teria dito
que Marconi ataca o atual governador Ronaldo Caiado
(UB), mas nos bastidores trama contra Mendanha.
Do lado do governo Caiado, a informação soou como
“desespero” e sem fundamento. “O fato de várias li-
deranças ligadas ao ex-governador terem prestado
apoio à reeleição de Ronaldo Caiado não significa
que eles se aliaram”, diz uma fonte do governo.

Agexp e Marconi
Após o presidente do Patriota e

coordenador do marketing da cam-
panha de Gustavo Mendanha, Jor-
celino Braga, soltar farpas contra o
ex-governador Marconi Perillo
(PSDB) e a Agexp, responsabilizando
os dois pela crise que vive a campa-
nha de Mendanha, o vice-presidente
da Agexp, Jales Fontoura (PSDB), en-
trou em cena para baixar a fervura.
Ele disse à Xadrez que a associação
deixou claro no sábado (6), logo após
a convenção tucana, que apoiaria
Gustavo Mendanha (Patriota). “Nós
não mudamos o foco e vamos conti-
nuar apoiando ele para governador
e Marconi ao Senado.” Jales é o pri-
meiro suplente de Marconi na chapa
para senador.

Gracinha Caiado
A face mais visível do alcance so-

cial do governo de Ronaldo Caiado e
um dos mais valiosos ativos políticos
é a presidente de honra da Organi-
zação das Voluntárias de Goiás (OVG)
e coordenadora do Gabinete de Polí-
ticas Sociais (GPS), primeira-dama
Gracinha Caiado. No lançamento da
Escola de Negócios do Serviço Brasi-
leiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas em Goiás (Sebrae-GO), ela
mostrou que sabe conquistar aliados
e ampliar a visibilidade do governo.
“É um orgulho enorme trabalhar ao
lado do sistema S, oferecendo opor-
tunidades às pessoas que buscam
crescimento pessoal e profissional e
ajudando empresários a gerar em-
prego e renda em nosso Estado.”

Izalci, o solitário
O candidato ao Governo do DF,

Izalci Lucas (PSDB), bem que tentou,
mas até agora não conseguiu o apoio
do senador e ex-candidato do União
Brasil, José Antônio Reguffe, para aju-
dá-lo na “missão para derrotar Ibaneis
Rocha (MDB)”. Reguffe elogiou, mas
disse não. (Especial para O Hoje)

Base caiadista passa a repensar
candidaturas isoladas ao Senado

Convite foi feito pelo candidato ao Senado e por Mendanha
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Se mantiveram na

disputa pela vaga ao

Senado Alexandre

Baldy (PP), Delegado

Waldir (UB) e Vilmar

Rocha (PSD)



OPiniãO n 3

Exigir teste de integridade
para dirigentes é gol da CBF

Helano Márcio Vieira Rangel

No antigo estado francês da Bretanha, na Alta
Idade Média, viveu um aluno de São Tomás de
Aquino que foi alçado à santidade pela pureza e
destemor de seus atos em defesa dos desfavoreci-
dos. É dele a célebre frase “Jura-me que tua causa
é justa e eu a defenderei gratuitamente”. Ele, no
mais puro exemplo de amor cristão, inaugurou
um serviço de assistência judiciária gratuita que
anos mais tarde viria a inspirar a atual instituição
da Defensoria Pública. Seu nome é conhecido
como Santo Ivo, padroeiro dos advogados.

Ao longo de centenas de anos até o presente
século, não se mensura a importância do exer-
cício da advocacia para a construção de uma
sociedade mais justa, livre e solidária. Não por
menos, o advogado é essencial à administração
da Justiça, exercendo múnus público de impre-
terível função social. Tal se deve ao fato de que
o seu acesso à justiça é condição básica para a
dignidade da pessoa humana. 

Nossa missão é não apenas a de defender a
boa causa, mas atuar com altivez e sensibilidade
para pacificar o conflito social e garantir a plena
consecução da Justiça. Como diria argutamente
Ruy Barbosa, é mais que uma profissão, é de uma

dignidade quase sacerdotal. E, assim sendo, deve
mostrar a sua dignidade em cada ato, desde a em-
patia pelo sofrimento do cliente até o zelo, ética e
transparência na condução da causa, passando
pelo não aviltamento de honorários.

A verdadeira advocacia não é o comportamento
arrogante e distante típico dos inseguros, antes é o
engajamento ético e zeloso com a causa e a pureza
de propósitos em relação ao cliente. É conectar-se
com a sua angústia em paradigma de horizontalidade
e sensibilidade. Feliz é o verso solto do poeta e ad-
vogado Quintino Cunha quando registrou: “Na his-
tória da teimosia, entre a rudeza e a arrogância, é
tão forte a ignorância, tão cruenta, tão mendaz,
que a própria Sabedoria; de tudo, sabendo tanto,
não pôde saber de quanto, o ignorante é capaz”.

Neste dia 11 de agos-
to, Dia do Advogado,
que toda a classe reflita
sobre a nobreza da
mais bela das profissões
e que sejamos dignos
de nosso status pela
promoção irrestrita do
Estado democrático de
Direito e dos direitos
fundamentais.

Alexandre Pegoraro

Driblar os adversários dentro de campo
nunca foi um problema para o futebol brasileiro
desde 1894, quando Charles Miller chegou da
Inglaterra trazendo o esporte. De lá para cá, o
País se tornou a única nação a participar de
todas as edições da Copa do Mundo e também
o primeiro a conquistar o torneio por cinco ve-
zes, feito que ainda não foi igualado.

Apesar disso, atualmente é possível afirmar
com alguma segurança que nove entre dez crianças
se orgulham muito mais de vestir camisas de
times europeus como Real Madrid, Barcelona,
PSG e outros do que dos clubes brasileiros. A
principal razão é que as agremiações estrangeiras
fazem sucesso justamente por comprarem a peso
de ouro os melhores jogadores brasileiros ainda
na fase de meninos, visando torná-los estrelas
mundiais quando adultos lá no velho continente.

Essa realidade leva a uma reflexão: por que,
sendo nascidos e formados no Brasil, estes atletas
não ficam jogando nos clubes brasileiros? A resposta
passa por uma série de pontos como conjuntura
econômica e outros, mas também pela corrupção
nas esferas diretivas do futebol nacional, fator que
felizmente parece começar a ser combatido.

Neste momento no qual o futebol brasileiro co-
meça a atrair a atenção do investidor internacional
através do modelo Sociedade Anônima do Futebol
(SAF), como ocorreu em clubes como Cruzeiro, Bo-
tafogo e Vasco, só para citar alguns, a Confederação
Brasileira de Futebol (CBF) parece ter decidido “co-
meçar pelo começo”. Afinal, para evitar que golpistas
continuem sangrando as finanças de clubes e fe-
derações no futuro, o mínimo que se pode fazer é
evitar entregar a chave do cofre destas entidades a
quem já praticou golpes no passado.

Com esse conceito, a CBF pretende instituir uma
nova regra para quem tiver o interesse de comandar
os destinos de clubes e federações no Brasil. A ideia
ainda está em fase de discussão no departamento
jurídico da entidade, mas caso seja aprovada, ela es-

tabelecerá a exigência de um teste de integridade.
O instrumento impedirá a posse de candidatos a

presidente e vice de clubes e federações eleitos que
tenham problemas com a Justiça e cujas condenações
já tenham transitado em julgado, ou seja, sem a pos-
sibilidade de recurso. A prática, que já é exigida pela
Fifa e pela Conmebol, entidades que também tiveram
suas marcas envolvidas em grandes escândalos nos
últimos anos, é facilitada pelo avanço da tecnologia.

O teste de integridade é um serviço prestado
por plataformas de compliance judicial capazes
de disponibilizar, a baixos custos, a possibilidade
de usar tecnologias emergentes como mineração
de dados, inteligência artificial e big data para
pesquisar em mais de 3,5 mil fontes, nacionais e
internacionais, a citação dos nomes de pessoas e
empresas em processos, vestígios de corrupção,
lavagem de dinheiro, terrorismo, leis ambientais,
crédito e mídia negativa, entre outras situações
suspeitas. O resultado desta varredura é entregue
em menos de um minuto por consulta.

Diante de tamanha facilidade, o que surpreende
é o fato de este tipo de teste ainda não estar sendo
utilizado, enquanto, por outro lado, não surpreende
a ninguém o fato de pessoas envolvidas em cor-
rupção no passado estarem novamente envolvidas
em golpes que, infelizmente, continuam surgindo
todos os dias na imprensa.

Ao adotar o teste de integridade, a CBF marca
um verdadeiro gol em termos de compliance e
segurança para o futebol brasileiro.

Além disso, considerando o potencial do futebol
para influenciar a vida
dos brasileiros, ela abre
a possibilidade ainda
de que a medida se es-
palhe para outros seto-
res da nossa sociedade.

Afinal, quantos gols
valeriam a exigência
de testes de integridade
para políticos, por
exemplo?

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Helano Márcio Vieira Ran-
gel é advogado e professor
universitário

Alexandre Pegoraro é di-
retor executivo de plata-
forma de compliance

Povo negro
Percorrer a trajetória do povo negro, reconhecer

as sequelas provocadas na diáspora, tais como o se-
questro da humanidade, os castigos, a impossibilidade
de culto aos orixás, o banzo e a morte, é promover
o diálogo entre passado e presente, sob as asas do
pássaro africano, a fim de buscar o encontro do in-
divíduo com o coletivo e possibilitar um futuro,
sustentado por bases mais justas e equitativas. A
estrutura vigente também corrobora para invisibi-
lidade e permanente exclusão da população negra.
A abolição da escravatura não garantiu de fato a
liberdade. Castigos corporais e outras humilhações
se fazem presentes quando um jovem negro é
executado sumariamente, quando o imaginário
coletivo define o negro como perigoso e incapaz,
quando a cor da pele é uma sentença. É preciso
conhecer e combater qualquer medida que impeça
o negro de sonhar, de respirar, de viver.

Sandro Antunes
Firminópolis

{
Por meio do Núcleo de
Controle Externo da
Atividade Policial (NCAP),
foi recomendado ao
diretor-geral, Alexandre
Pinto Lourenço, que as
ações de investigação
aconteçam de forma mais
rápida e efetiva, desde a
comunicação dos fatos à
autoridade policial até a
conclusão por parte da
polícia judiciária”

Núcleo de Controle Externo da Ati-
vidade Policial, do Ministério Pú-
blico de Goiás,  ao recomendar à
Diretoria-Geral da Polícia Civil
(DGPC) a adoção de critérios mais
detalhados na apuração de casos
de mortes de civis durante ações da
Polícia Militar. “A recomendação foi
motivada pelo aumento do número
de mortes de civis em ocorrências
dessa natureza no Estado.”

Advocacia e a construção 
de uma sociedade mais justa

@jornalohoje
o Pros revogou a candidatura do coach
goiano Pablo Marçal a presidente, bem
como da vice, Fátima Pérola negra. ele,
contudo, segue candidato até que o Tribu-
nal Superior eleitoral (TSe) diga o contrário.
a ala que defende a retirada da candida-
tura de Pablo é a de eurípedes Júnior, que
também quer apoiar o ex-presidente lula
(PT). Vale citar, o partido mudou de mãos
três vezes nos últimos dias. “Tinha chance
nenhuma também”, comentou o leitor.

Daniel Celestino

@ohoje
a Secretaria estadual de Saúde (SeS) iniciou
nesta segunda-feira (8) a campanha de va-
cinação para crianças e adolescentes me-
nores de 15 anos, com o objetivo de
fornecer diversas vacinas contra sarampo,
tétano, tuberculose, coqueluche, difteria,
meningites e hepatites. “essa campanha é
fundamental para chamar os pais para va-
cinar as crianças”, afirmou a leitora.

Manuella Borges 
(@manuellaborgesandradde)

@jornalohoje
a associação empresarial da região da 44
(aer44) deu posse nesta terça-feira (9) à
nova diretoria da associação. a cerimônia
marcou a investidura do empresário e ad-
ministrador lauro naves como novo pre-
sidente executivo da aer44, além dos
novos gestores eleitos para o biênio
2022/2024 que passam a representar
cerca de 92 empreendimentos da região.
o evento foi promovido no Mega Moda
Park, no Setor central.

aos colaboradores do o Hoje: artigos para este es-
paço devem conter no máximo 4.000 caracteres e
também  podem ser divulgados no portal ohoje.com.
São analisados os textos enviados, com foto e assi-
natura, para editor@ohoje.com.br. cartas não podem
ultrapassar 800 caracteres e o endereço para envio
é o mesmo dos artigos. Mais informações podem
ser obtidas pelo (62) 3095-8742.
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A redução de impostos e contribuições
na antevéspera da campanha presidencial
produziu os efeitos já antecipados pelos
mercados, até com uma dose a mais de
desafogo nas taxas de inflação, com a
contribuição baixista trazida pelos preços
dos combustíveis e pelas tarifas de ener-
gia elétrica residencial. O Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
do Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), fechou o mês de julho
negativo em 0,68%, na menor taxa mensal
desde o começo da série histórica, em
janeiro de 1980, e ligeiramente inferior
à queda de 0,64% projetada pelos mer-
cados, na aferição feita semanalmente
pelo Banco Central (BC).

Apesar de tudo, as pressões altistas con-
tinuam presentes, especialmente no setor
de alimentação, refletindo em boa medida
a entressafra no mercado de leite. Em parte,
aquelas pressões tenderão a perder força
um pouco mais à frente, com a chegada
das chuvas por volta do final de setembro
e começo de outubro, encerrando a entres-
safra na pecuária leiteira. Para os demais
alimentos, no entanto, a força dos aumentos
de preços só deverá refluir com a chegada
da nova safra ao mercado, por volta de fe-
vereiro ou março do próximo ano.

Até lá, diante do cenário de baixos es-
toques no mundo e da mais completa au-
sência de políticas de segurança alimentar
aqui dentro, os preços devem continuar
elevados, o que pode até não significar
inflação em alta, mas certamente conti-
nuará representando uma fonte de incer-
tezas e de empobrecimento relativo para
as faixas de renda mais baixa da popula-

ção, que já enfrentam fome ou demons-
tram incapacidade para suprir as neces-
sidades diárias de suas famílias. O custo
da alimentação no domicílio subiu 1,47%
nas quatro semanas de julho, depois de
anotar elevação de 0,63% em junho e de
1,12% nas quatro semanas encerradas em
13 de julho. A principal foco de alta veio
do leite longa vida, que saltou 25,46% nos
30 dias de julho, acumulado alta de 77,84%
nos sete primeiros meses deste ano. Sozi-
nho, o leite longa vida contribuiu com
quase 15,7% da inflação dos alimentos
consumidos em casa no mês passado.

 
Maior peso

A alta nos custos dos alimentos e bebidas
tem impactos diferentes conforme a faixa
de renda avaliada, pesando mais sobre aque-
las famílias de rendimentos mais baixos.
No IPCA, que afere o custo de vida das fa-
mílias com renda entre um e 40 salários
mínimos, a alimentação consome algo como
21,29% do orçamento familiar. O peso para
as famílias com renda entre um e cinco sa-
lários mínimos, que formam a amostragem
coberta pelas pesquisas de preços para cál-
culo do Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor (INPC), chega a 24,25%. Hipoteti-
camente, uma ata de 10% nos preços dos
alimentos produziria uma “inflação” em
torno de 2,1% entre as famílias com renda
de até 40 salários, diante de 2,4% para as
mais pobres. As distorções são mais amplas
quando se considera que a queda recente
da inflação se deveu em grande medida à
redução nos preços da gasolina, o que favo-
receu em proporção maior aquelas famílias
com renda média mais elevada.

2Conforme já anotado neste
espaço, a queda dos impostos
sobre combustíveis e energia
terá impacto uma única vez
sobre os índices inflacionários,
mesmo porque dificilmente
o desgoverno em Brasília con-
seguirá impor novas reduções
caso os preços do petróleo
voltem a dar sinais de alta no
mercado internacional, levan-
do a Petrobrás a rever os pre-
ços cobrados das refinarias.
Por enquanto, aqueles preços
continuam apontando para
baixo, ainda assim em relação
aos níveis mais elevados re-
gistrados a partir do final de
fevereiro. O barril do petróleo
tipo Brent, extraído no Mar
do Norte, uma das referên-
cias para o mercado, regis-
trou queda de quase 21,0%
nos preços médios entre a
primeira semana de junho e
igual período de agosto, bai-
xando de US$ 120,01 para
US$ 96,43.
2 Entre janeiro e o início
de junho deste ano, a cotação
havia registrado elevação de
49,2% em meio ao conflito
entre Rússia e Ucrânia. Num
lembrete acerca da volatili-
dade desse mercado, sujeito

a pressões de oferta e de-
manda e, mais do que qual-
quer outra commodity, a in-
certezas geopolíticas, o barril
do tipo Brent acumulava alta
de 36,61% em 12 meses até o
começo deste mês.
2 Excluídos os subitens
combustíveis e energia, a taxa
de variação média dos de-
mais preços anotou oscilação
menos relevante, saindo de
0,71% nas quatro semanas
finalizadas em 13 de julho
para 0,69% nas quatro sema-
nas do mês passado, mas
abaixo da “inflação” de 0,81%
observada em junho.
2 Na média dos chamados
“núcleos” do IPCA, indicado-
res que excluem produtos e
serviços mais voláteis e ainda
preços com maiores altas e
quedas, a taxa de variação
saiu de 0,89% em para 0,53%
em julho, na estimativa do
Itaú BBA. O índice de difusão,
que “mede” o percentual de
bens e serviços em alta em
relação ao total de itens pes-
quisados pelo IBGE, também
anotou melhora, saindo de
78,2% em abril para 66,6%
em junho e daí para 62,9%
no mês passado.

2 Também divulgada on-
tem, a pesquisa mensal do
IBGE sobre a produção in-
dustrial nos Estados mostrou
recuo de 0,4% em Goiás na
passagem de maio para ju-
nho, mas apontou avanço de
3,5% em relação a junho do
ano passado, no segundo mês
de elevação após dois meses
de perdas. No primeiro se-
mestre, a indústria goiana
avançou 1,6% frente à pri-
meira metade de 2021, quan-
do a produção havia sofrido
baixa de 4,1% no Estado.
2 Três setores foram res-
ponsáveis pelo incremento do
setor na comparação com ju-
nho de 2021: montadoras de
veículos, num salto de 49,6%;
produtos minerais não metá-
licos, como cimento, areia,
brita, com avanço de 32,5%;
e a indústria de medicamen-
tos, que apresentou alta de
21,8%. Ainda assim, a produ-
ção em Goiás mostrava-se
2,5% abaixo dos níveis de fe-
vereiro de 2020, antes da pan-
demia, encolhendo 7,2% fren-
te a outubro de 2019, melhor
momento para a indústria na
série histórica do IBGE. (Es-
pecial para O Hoje)

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Inflação desaba, mas custo dos
alimentos mantém-se em alta

A rentabilidade dos bancos já retornou ao nível
pré-pandemia, com o crescimento da margem de juros,
a redução das despesas com provisões (reserva sobre
riscos de crédito) e os ganhos de eficiência. A avaliação
é do Banco Central (BC), em seu Relatório de Estabili-
dade Financeira referente ao segundo semestre de
2021, divulgado ontem (9).

“A rentabilidade do sistema continua se recuperando
dos efeitos da pandemia e deve se manter resiliente
no curto prazo. Após queda significativa no primeiro
semestre de 2020, a rentabilidade do sistema retornou
a níveis próximos daqueles observados antes da pan-
demia”, diz o documento.

Segundo o BC, as despesas com provisões estabiliza-
ram-se e o atual nível de cobertura de provisões “pode
contribuir para absorver eventuais aumentos em ativos
problemáticos”. A margem de crédito está pressionada
pelo aumento do custo de captação, mas deve se bene-
ficiar do mix mais rentável e de novas contratações de
crédito a taxas mais altas. Ainda segundo o relatório,
as receitas de serviços devem crescer em ritmo mais
lento e os custos, apesar de controlados, devem seguir
pressionados pela inflação.

O lucro líquido do sistema foi de R$ 132 bilhões em
2021, 49% superior ao registrado em 2020 e 10% acima
do observado em 2019. O retorno sobre o patrimônio lí-
quido foi de 15%, retornando a níveis pré-pandemia.

Segundo o BC, entretanto, a expectativa é de evo-
lução mais moderada da rentabilidade nos próximos
períodos. “O cenário para 2022 é de atividade econô-
mica mais fraca, menor crescimento do crédito, nor-
malização da inadimplência e de custo de captação e
operacional mais altos. Esses elementos representam
obstáculos para a evolução da rentabilidade à frente”,
diz o relatório do BC.

O crédito bancário às micro, pequenas e médias em-
presas segue crescendo acima no nível pré-pandemia.
Embora tenha havido novas concessões no âmbito do
Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Em-
presas de Pequeno Porte (Pronampe) e do Programa de
Estímulo ao Crédito (PEC), o destaque foi para o aumento
da carteira não vinculada a programas.

A base de capital sólida e os resultados dos testes de
estresse continuavam demonstrando a resiliência do
sistema bancário no segundo semestre do ano passado,
com provisões adequadas ao nível de perdas esperadas
com crédito e capitalização e liquidez confortáveis.

No teste de estresse, o BC simula o quanto uma si-
tuação de severa inadimplência e de corrida aos bancos
impacta o cumprimento dos limites regulatórios mínimos
pelas instituições financeiras e quanto a autoridade
monetária precisaria aportar ao sistema financeiro.
Entre esses limites estão a manutenção de uma reserva
em caixa para garantir que os bancos paguem todos os
clientes que forem sacar dinheiro em momentos de
crise. São testados também os riscos de crédito, juros,
câmbio e desvalorização de imóveis.

O BC considerou dois cenários, o primeiro de
queda na atividade econômica e no consumo das
famílias, aumento do desemprego, queda da inflação
e das taxas de juros; e o segundo cenário de um au-
mento de incerteza na economia, com deterioração
fiscal, alta do câmbio, elevação da taxa de juros e
pressão da inflação.

“O BC avalia que não havia risco relevante para
a estabilidade financeira. Testes de estresse de
capital demonstravam que o sistema bancário estava
preparado para enfrentar todos os choques ma-
croeconômicos simulados”, diz o relatório. “Os re-
sultados obtidos nas análises de sensibilidade tam-
bém indicam boa resistência aos fatores de risco,
simulados isoladamente”, completa.

O teste de estresse de liquidez também indica quan-
tidade confortável de ativos líquidos em caso de saídas
de caixa em condições adversas ou choque nos parâ-
metros de mercado no curto prazo.

De acordo com o BC, o risco fiscal elevado e o processo
de aperto monetário em curso, de elevação dos juros,
continuam impactando as condições financeiras atuais
e, consequentemente, a atividade econômica atual e fu-
tura. “A confiança do mercado na estabilidade financeira
permanece elevada, embora tenha recuado levemente.
As instituições financeiras manifestaram preocupação
com o risco fiscal e com a inflação doméstica, menor
confiança na recuperação da atividade econômica e
queda na disposição para tomar riscos”, diz o BC. (ABr)

Avaliação é do BC, no Relatório de Estabilidade Financeira

Ivar dos aluguéis residenciais
sobe 1,05% em julho, diz FGV

BALANÇO

Econômica

Rentabilidade
dos bancos
retorna ao nível
pré-pandemia

O Índice de Variação de
Aluguéis Residenciais
(Ivar), divulgado ontem (9)
pelo Instituto Brasileiro de
Economia da Fundação Ge-
tulio Vargas (Ibre/FVG), su-
biu 1,05% em julho. No mês
anterior, a taxa havia apre-
sentado queda de 0,31%.
Com isso, o acumulado em
12 meses do indicador pas-
sou de 8,05% em junho para
8,65% em julho.

Todas as cidades pesqui-
sadas pelo Ibre/FGV tiveram

elevação no Ivar na passagem
mensal. O maior reajuste ocor-
reu em Belo Horizonte (2,49%),
após apresentar a maior que-
da em junho (-4.12). Em Porto
Alegre os alugueis residenciais
ficaram 1,07% mais caros, em
São Paulo o aumento foi de
0,82% e no Rio de Janeiro o
Ivar subiu 0,39%.

Na comparação anual,
houve aceleração do Ivar acu-
mulado em 12 meses em Belo
Horizonte (de 7,89% para
9,71%), São Paulo (8,23% para

8,99%) e Porto Alegre (de
6,29% para 6,31%). Já na ci-
dade do Rio de Janeiro, o in-
dicador passou de 10,43%
para 10,41%, sendo a maior
taxa interanual pesquisada.

Segundo o Ibre/FGV, o Ivar
mede a evolução mensal dos
valores de aluguéis residenciais
no Brasil, analisando dados
anônimos de contratos forne-
cidos por um conjunto de agen-
tes do mercado imobiliário. A
próxima divulgação será no
dia 6 de setembro. (ABr)
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Izadora Resende 

Com a desistência do ex-go-
vernador de Goiás, Marconi Pe-
rillo (PSDB), da disputa ao go-
verno, houve uma grande mu-
dança no jogo político. Como
já revelado em reportagem do
jornal O Hoje, semanas antes
de pular fora desta disputa,
Marconi estava articulando a
corrida eleitoral ao governo
em aliança com o PT. Influen-
ciado ou não pela cúpula do
PSDB, o político revelou na con-
venção estadual do partido que
disputará o Senado, não o go-
verno. Na ocasião, foram defi-
nidos também os suplentes, Jal-
les Fontoura de Siqueira e Mar-
cos Ermirio de Moraes.

Quando questionado do
porquê não se lançar a depu-
tado federal, Marconi explicou
que ele e os aliados entende-
ram que, mesmo ao Senado,
ele poderia impulsionar os
candidatos à Câmara. Dessa
forma, alguns dirigentes en-
tenderam que ele não tiraria
votos das bases dos candidatos
à Câmara Federal. 

Como já mostrado pelo O
HOJE, Marconi é um nome ex-
pressivo em Goiás. Do partido,
de longe o mais importante.
Foi Perillo, inclusive, o respon-
sável pela montagem da chapa
de federal, que tem a verea-
dora por Goiânia Aava Santia-
go, os deputados estaduais
Lêda Borges e Hélio de Souza,
o apresentador Matheus Ri-
beiro, entre outros na corrida.
Nos bastidores, a chapa é con-
siderada forte.

Incertezas
Mas, e se Marconi não for

eleito ao Senado? Qual será
o futuro político dele e do

PSDB, em Goiás? 
O proprietário do Instituto

Verus Assessoria e Pesquisa
de Marketing, Luiz Felipe Ga-
briel, que é também especia-
lista político em opinião pú-
blica e marketing político, pon-
tuou que existem dois possí-
veis cenários para Marconi,
que estão associados à postura
política que ele adotar durante
a campanha. 

Segundo ele, existe um fa-
voritismo grande à reeleição
do governador Ronaldo Caiado
(União Brasil), que avançando,
pode impulsionar fortemente
os candidatos da base. “Nessa
eleição Marconi ainda tem
peso negativo muito grande.
Pode ser um cenário arriscado
para ele. O processo de perdão
dele por parte do eleitorado
ainda não se concluiu, não
aconteceu integralmente”, ex-
plicou. Apesar disso, Gabriel
afirmou que essa foi a “decisão
mais pensada do cenário po-
lítico dessas eleições”. 

Assim como em 1998, quan-
do Marconi Perillo derrotou Iris
Rezende — falecido em decor-

rência de um AVC em novembro
de 2021 —, na disputa ao go-
verno de Goiás, Iris ainda com
o peso da derrota se lançou can-
didato ao senado, em 2002. Ape-
sar de não ter vencido nova-
mente, conseguiu sair melhor
do que quando entrou na dis-
puta. Iris aproveitou o tempo
de mídia, as oportunidades de
fala e de publicidade para se
reconstruir, refazer sua ima-
gem política e voltar fortalecido
para as próximas disputas.
Para o especialista político, a
decisão de Marconi de disputar
vaga ao Senado pode-se com-
parar com a postura adotada
por Iris Rezende.

“Marconi não vai sucumbir,
necessariamente, em caso de
derrota. Vai depender muito dos
conteúdos e debates que acon-
tecerão durante a campanha”,
destacou. De acordo com Gabriel,
existem duas possibilidades de
foco da campanha de Marconi.
A primeira, fazer uma campa-
nha mais voltada ao reposicio-
namento de imagem, aprovei-
tando o tempo de mídia para se
defender, explicando ao eleito-

rado o que for necessário para
se construir novamente”. Ou,
então, optar por uma campanha
“tudo ou nada”. “Marconi pode
decidir agir ao melhor estilo de
quem tem poder e recurso na
mão, tem a própria máquina
partidária, fazendo um discurso
mais soberba e forte. Nesse caso
uma derrota tende a não ser
positiva, podendo afundá-lo mais
ainda”, pontuou o especialista. 

A medida que forem acon-
tecendo os embates, a campa-
nha tende a ir se moldando.
Se, por acaso, as majoritárias
se preocuparem muito com
Marconi, citando-o e abrindo
espaço para que ele tenha di-
reito de resposta, ele terá mais
espaço para se defender. 

“Dependerá das estraté-
gias do conjunto. Ele não
está sendo visto como um
político que disputa com de-
putados federais, o que não
deixa de representar que ele
desceu um degrau. A disputa
ao senado é de expectativa
de vitória, dentro das análi-
ses do grupo político dele”,
reforçou Gabriel.

Em uma projeção das cam-
panhas continuarem como es-
tão, Gabriel afirmou que “a can-
didatura de Caiado deve seguir
como rolo compressor, levando
um da base à vitória no Senado”.
Isso deve acontecer ao passo
que o governador ocupar cada
vez mais o espaço de mídia, co-
locando Marconi numa instân-
cia mais inferior, “exclusiva-
mente como um candidato de
disputa ao Senado”, disse.

Entretanto, se Marconi con-
seguir ser ouvido, pode con-
quistar um espaço importante.
“Se o Marconi conseguir le-
vantar polêmicas e fazer seus
desafios serem ouvidos e res-
pondidos, pode conquistar um
espaço benéfico para ele. Caso
seja ignorado, vai sair menor
do que entrou”, avaliou o es-
pecialista político. 

E o PSDB?
O PSDB estadual deverá

sofrer as mesmas consequên-
cias e benefícios que chega-
rem à Marconi, ao passo que
há alguns anos o partido pas-
sou a ser “a cara dele”. “Ape-

sar de estar buscando pautas
com Mário Covas, Fernando
Henrique, com um lastro ideo-
lógico do PSDB nacional, essa
roupagem não cai bem a Mar-
coni. Percebe-se que é força-

do”, analisou Gabriel. 
Estrategicamente, a cúpula

estadual do PSDB está agindo
de forma calculada, analisando
as informações e os números a
que têm acesso, para que a can-

didatura de Marconi tenha mais
benefícios que pontos negativos.

Para Gabriel, o grupo en-
tendeu que não existia a opção
de Marconi não ser candidato,
afim de evitar “ocaso maior

do que ele já havia vivido nos
últimos”. “É melhor perder do
que sumir. Ele corria o risco
de entrar em processo de de-
saparecimento mesmo”, con-
cluiu. (Especial para O Hoje)

Nestas eleições,
para evitar
processo de
desparecimento,
tucano não tinha
opção de não ser
candidato 

Marconi pode sucumbir caso
perca disputa ao Senado
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Desafio do patrimônio
Três candidatos à Presidência

da República tiveram um incre-
mento considerável de patrimônio
desde a última eleição que dispu-
taram um cargo: Lula da Silva (PT),
Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet
(MDB). Os presidenciáveis já co-
meçaram a declarar os valores dos
seus patrimônios para o Tribunal
Superior Eleitoral, como de praxe
no início de campanha. Nas elei-
ções de 2006, Lula listou 16 bens
com valor de R$ 839.033,52. Esta
semana, listou 23 bens que, soma-
dos, chegam a R$ 7.423.725,78. Em
2018 na disputa presidencial Ciro
listou 14 bens num total de
R$1.695.203,15; agora são 17 bens
que chegam a R$3.039.761,97. E
Tebet, que disputou o Senado em
2014, enumerou 16 bens ao valor
de R$ 1.575.566,39; este ano caiu
para 14 bens, porém com valor
maior, de R$ 2.323.735,38. Dentre
os concorrentes, até o momento, o
mais rico é Felipe D'avila (NOVO),
com R$ 24.619.627,66 declarados. 

Resumo da semana
Deltan Dallagnol e Rodrigo Janot,

que trabalharam para enquadrar
larápios de verbas públicas, foram
condenados a devolver mais de R$
1 milhão em diárias pelo TCU – um
tribunal administrativo cheio de po-
líticos apadrinhados por gente do
Congresso investigada na Lava Jato.
E o paquistanês Wasim Malik, que
saiu de casa para beber e dirigir,
conforme provas, matou um moto-
ciclista em alta velocidade atraves-
sando um sinal vermelho, e deixou
outro gravemente ferido. Ele foi
solto, sob fiança de R$ 70 mil, pelo
juiz Valter André Bueno Araújo sob
presença do promotor Rogério Shi-
mura. E será indiciado por homicídio
culposo – quando não há intenção...

O novo eleitor
O número de eleitores

com mais de 70 anos, do
grupo do voto facultati-
vo, passou de 12 milhões
para 14 milhões de pes-
soas em 2022, revelam
dados da Baselab com
números do TSE – aumento de 24% em relação à
eleição de 2018. Como noticiado pela Coluna, essa
evolução também aconteceu com os eleitores
entre 16 e 17 anos que, no mesmo período, foram
de 1,4 milhão para mais de 2 milhões. 

De novo, Sistema $
Funcionários do SESC-DF foram surpreendidos

com a troca de plano de saúde três dias antes do
novo contrato entrar a vigorar, semana passada.
Pior que isso, o novo plano é no modelo de coparti-
cipação – pelo qual o beneficiário paga taxas extras
de consultas e exames além da mensalidade, ao con-
trário do anterior. E o valor pago pela entidade
subiu, muito. A projeção orçamentaria pulou de R$
17,3 milhões para R$ 28,5 milhões. O SESC-DF informa
que fechou contrato com Smile depois de duas lici-
tações frustradas. “O contrato com a antiga empresa,
a Medhealth, foi feito de forma emergencial pela
gestão compartilhada e é objeto de auditoria”. E ga-
rante que o valor não subiu para o funcionário, e
sim houve “reajuste de 15,5%, autorizado pela ANS”.

Caminhos do 5G
Veja como o fim das restrições da pandemia do

Covid-19 ajudaram o 5G a avançar no Brasil: 90 to-
neladas de conversores de sinal 3G/5G foram trans-
portados da China para o Brasil num cargueiro
Boeing 777, fretado pela Asia Shipping. A carga saiu
da província de Shenzhen para Hong Kong, via ca-
minhão, de onde decolou para São Paulo.

Raios-x imobiliários 
O mercado imobiliário do DF, um tipo de raios-x

do setor no Brasil, registrou desempenho positivo no
mês de junho, encerrando o 1º semestre com bons ín-
dices de venda de imóveis residenciais. Dados da pes-
quisa Índice de Velocidade de Vendas, da Associação
de Empresas do Mercado Imobiliário mostram que
em junho, foi registrado IVV de 7,2% e a comercialização
de 343 imóveis novos. (Especial para O Hoje)

Rodrigo Melo

O Ministério Público de
Goiás (MPGO) negou que há
uma reunião marcada com a
Secretaria Municipal de Finan-
ças (Sefin), nesta quarta-feira
(10), como informou a própria
Prefeitura de Goiânia. O titular
da 59ª Promotoria de Justiça
de Goiânia, Fernando Krebs
afirmou ao O HOJE que não
há agendamento por parte da
gestão municipal.

“É mentira. Não houve agen-
damento com o Ministério Pú-
blico. Inclusive essa semana
eu nem tenho agenda, somente
na semana que vem”, diz o
promotor de Justiça.

A alegação da prefeitura
ocorre devido à uma investi-
gação do MPGO que alega
omissão da Sefin no combate
aos crimes contra a ordem tri-
butária. A promotoria ques-
tiona as razões pela demora e
a quantidade de processos ad-
ministrativos de responsabili-

dade da Secretaria. Segundo o
promotor Krebs, há indícios
da ausência de combate à so-
negação fiscal, que pode con-
figurar prevaricação por parte
do secretário Municipal de Fi-
nanças, Vinícius Henrique Pi-
res Alves. “Cabe à secretaria
fiscalizar o correto pagamento
de tributos pelos obrigados a
fazê-lo, logo, a demora para
conclusão de investigações
pode ocasionar prescrição dos
crimes contra a ordem tribu-
tária, configurando grande per-
da patrimonial”, esclarece
Krebs no portal da MPGO.

Por essa razão, no último
sábado (6), a prefeitura infor-
mou que o secretário da Sefin
iria se reunir com o Ministério

Público para detalhar a revisão
do Código Tributário Municipal,
e relatará série de medidas de
combate à sonegação tributária,
em Goiânia. No entanto, MPGO
contexta essa informação. A
Delegacia Estadual de Repres-
são a Crimes contra a Ordem
Tributária (DOT) encaminhou
ao Ministério Público, em maio
de 2020, um inquérito policial
relatando que uma empresa
que integra rede de serviços
odontológicos deixou de emitir
notas fiscais em decorrência
dos serviços prestados.

Segundo as investigações,
a prestadora deixou de pagar
R$ 1.833.475,63 em Imposto
Sobre Serviço (ISS). “Sem mais
nem menos ela [empresa] saiu

de uma dívida ativa, a partir
de uma decisão e um processo
tributário municipal”, argu-
mentou o promotor. Os autos
não têm previsão para serem
analisados em segunda ins-
tância e não há data para o
julgamento. Em outro proces-
so, de janeiro de 2021, ações
contra estacionamentos que
não fornecem nota fiscal ao
consumidor se encontram pa-
rados há 462 dias.

Fernando Krebs acrescentou
ao O HOJE que a Secretaria da
Economia do Estado envia re-
presentações para fins penais
regularmente, em combate a
crimes fiscais que ocorrem em
Goiás. Apesar disso, desde que
assumiu a promotoria no Mi-

nistério Público, há 2 anos, ele
afirma nunca recebeu uma re-
presentação fiscal por parte da
Prefeitura de Goiânia. “Requi-
sitamos uma inspeção nos mil
estabelecimentos que existem
em Goiânia e até hoje, passados
mais de um ano, estamos es-
perando a resposta. Eles haviam
nos indicado que fariam uma
fiscalização em 50, por que não
conseguiriam fazer em tudo.
Mas nos 50 que eles fazem a
fiscalização são apenas os maio-
res, tipo shoppings, que não
sonegam impostos”, apontou
Krebs sobre falta de transpa-
rência do Paço.

A Secretaria Municipal de Fi-
nanças foi procurada pela re-
portagem para dar esclareci-
mento sobre a afirmação do pro-
motor de Justiça que alegou não
haver reunião agendada com a
pasta. Em reposta, A Sefin infor-
mou que “foi protocolado ofício
no Ministério Público de Goiás,
no último dia 27 de julho, em
que se solicita agenda para apre-
sentar informações e diretrizes”.
Também acrescentou que as tra-
tativas de agenda, horário e local
para a realização da reunião es-
tão sendo definidas junto ao
MPGO. Ainda em nota, a Sefin
justificou que não há omissão
no combate à sonegação, e que
irá repassar todas as informações
e documentos solicitados pelo
MPGO. A Sefin informou ainda
que planeja agilizar seus pro-
cessos por meio de reestrutura-
ção tecnológica e de seu pessoal
por meio de concurso público.
(Especial para O Hoje)

Segundo o promotor
Krebs, há indícios da
ausência de combate
ao crime fiscal, que
pode configurar
prevaricação por
parte do secretário
municipal de
Finanças

Ala que defende a retirada do candidato é a de Eurípedes Júnior

“É mentira. Não houve agendamento com o Ministério Público. Essa semana nem tenho agenda”, diz Krebs

O Pros revogou a candidatura do empresário e coach
goiano Pablo Marçal da presidência – bem como da vice,
Fátima Pérola Negra. Ele, contudo, segue candidato até
que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) diga o contrário.

Ainda na última terça-feira (9), Pablo apareceu no site
de Divulgação de Candidaturas do TSE. O goiano declarou
R$ 16.942.541,15 à Justiça Eleitoral em bens. A solicitação
de registro de candidaturas vai até 15 de agosto. Além
disso, até 12 de setembro, todos os pedidos e recursos de-
vem ser processados, analisados e julgados pelos tribunais
eleitorais competentes.

A ala que defende a retirada da candidatura de Pablo
é a de Eurípedes Júnior, que também quer apoiar o ex-
presidente Lula (PT). Vale citar, o partido mudou de mãos
três vezes nos últimos dias.

Em 31 de julho, decisão da Justiça devolveu o partido
a Eurípedes. Já em 4 de agosto, Marcus Holanda con-
seguiu reaver a sigla. Um dia depois, entretante, o Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE) entendeu que a legenda
retornasse a Eurípedes Júnior.

Até esta quarta-feira (10) o TSE deve decidir como fica
a direção do Pros, que está em imbróglio judicial há mais
de ano. (Francisco Costa, especial para O Hoje)

Pros revoga
candidatura 
do goiano
Pablo Marçal 
à presidência

MPGO nega que Sefin marcou reunião do
plano de combate à sonegação de impostos

GOIÂNIA, QUARTA-FEIRA, 10 DE AGOSTO DE 2022
ohoje.com

Y Maeda / Alego 
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Breno Modesto

O Atlético Goianiense segue
fazendo história na Copa Sul-
Americana. Pela primeira vez
em sua história, o time do bair-
ro de Campinas disputará uma
semifinal de competição inter-
nacional. A classificação veio
após outra vitória contra o Na-
cional, do Uruguai. No Estádio
Serra Dourada, a equipe co-
mandada pelo técnico Jorginho
venceu por 3 a 0.

Luiz Fernando, duas vezes,
e Gabriel Baralhas fizeram os
gols que colocaram o Rubro-
Negro na fase seguinte da Sula.
O adversário ainda não está
definido. No entanto, o que se
sabe é que será brasileiro. Será
São Paulo ou Ceará, que se en-
frentarão nesta quarta-feira
(10). Na ida, os paulistas ven-
ceram por 1 a 0.

O jogo
Em vantagem no placar

agregado por conta da vitória
no jogo de ida, o Atlético Goia-
niense começou a partida da

melhor maneira possível. Fa-
zendo gol. Logo aos quatro mi-
nutos de bola rolando, Luiz
Fernando abriu o placar no
Estádio Serra Dourada. Depois
de um lateral cobrado na área,
a zaga do Nacional falhou e a
bola sobrou para o atacante,
que, de esquerda, mandou
para o fundo das redes.

A resposta do time uruguaio
aconteceu na marca de 20 mi-
nutos, com Gigliotti. O atacante
recebeu na área, ganhou da
marcação do zagueiro Klaus e
arriscou o chute. Bem posicio-
nado, o goleiro Renan fez uma
bela defesa e evitou que o De-
cano empatasse o confronto.

A temperatura do duelo es-

friou e voltou a esquentar ape-
nas nos minutos finais da pri-
meira etapa, quando Gabriel
Baralhas marcou o segundo
do Dragão. Depois de receber
do atacante Churín, o volante
disparou em direção ao gol e,
quando chegou na entrada da
área, chutou rasteiro. A fina-
lização do camisa 5 morreu

dentro do gol de Rochet, que,
sem sucesso, tentou evitar o
tento rubro-negro.

Dois minutos depois, quase
saiu o terceiro. Luiz Fernando
roubou a bola da defesa do
Nacional e, com um drible
da vaca, tirou Rochet da jo-
gada. No entanto, o atacante
atleticano acabou não conse-
guindo finalizar. 

Na segunda etapa, saiu o
terceiro. E, assim como no
primeiro tempo, foi logo no
comecinho. Aos sete minutos,
Churín recuperou a bola e
tocou para Luiz Fernando,
que, na entrada da área, chu-
tou colocado, acertando no
cantinho e ampliando a van-
tagem atleticana.

O Nacional conseguiu res-
ponder na marca de 23 minu-
tos, com o atacante Luis Suá-
rez. Depois de jogada pela es-
querda, o camisa 9 recebeu
na área, entre a defesa rubro-
negra, e finalizou. Tranquilo,
Renan fez a defesa e garantiu
o resultado para o Atlético.
(Especial para O Hoje)

Atlético Goianiense derrota o Nacional outra 
vez e vai à semifinal da Copa Sul-Americana

ClassifiCação histórica
No Estádio Serra Dourada, o Atlético Goianiense derrotou o Nacional, do Uruguai, por 3 a 0 na partida de volta e garantiu vaga inédita na Sul-Americana Alan Deyvid/Atlético-GO

Conceito 
Freemium

O mesmo adotado pelos grandes jornais neste conceito em todo o mundo

Distribuição dirigida com 
alto conteúdo editorial

Depto comercial: (062) 3095-8700

e-mail: comercial1@ohoje.com.br

TécnicaFICHA

Data: 9 de agosto de 2022. Horário: 19h15. Local: estádio Serra dourada, em goiânia (go). Gols:
luiz Fernando (4’/1T e 7’/2T) e gabriel Baralhas (45’/1T) - acg. Cartão vermelho: luiz Fernando

(45’/2T) - acg. Árbitro: darío Herrera (arg). Assistentes: Maximiliano del Yesso (arg) e Fernando
echenique (arg). VAR: germán delfino

Atlético-GO: renan; Hayner, Wanderson (Mi-
chel), Klaus e arthur Henrique (Jefferson); edson

Fernando (Marlon Freitas), gabriel Baralhas e
Jorginho (Wellington rato); léo Pereira, churín

(airton) e luiz Fernando.
Técnico: Jorginho

Nacional: rochet; José rodríguez, léo coelho
(laborda), Marichal e cándido; Yonathan ro-
dríguez, carballo (diego rodríguez), Zabala
(ocampo) e Fagúndez; Trezza (alex castro) e

gigliotti (luis Suárez).
Técnico: Pablo repetto

3 x 0Atlético-GO Nacional
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Maiara Dal Bosco 

O Vila Nova ficou em um
empate sem gols diante do
Tombense, na noite desta ter-
ça-feira (9). O Tigre enfrentou
a equipe mineira fora de casa
no estádio Soares de Azevedo
e volta para Goiânia com um
ponto conquistado. Agora, com
o resultado momentâneo da
rodada, o Tigre sobe para a
18ª colocação, com 20 pontos
conquistados, ficando três atrás
do CSA, primeira equipe na
zona de rebaixamento. Já o
Tombense, continua em 6º,
com 33 pontos. 

O Jogo
O jogo já começa com o

Tombense cobrando falta logo
no primeiro minuto da partida.
Aos 10’, após Ciel roubar a
bola de Willian Formiga, o jo-
gador do Tombense cai após a
disputa e é marcado pênalti.
Na sequência, o VAR analisa o

lance e a arbitragem anula a
penalidade máxima para os
donos da casa, por entender
que Ciel, que levou cartão ama-
relo na sequência, não foi der-
rubado pelo jogador do Tigre.
Aos 15’, o Vila Nova tem boa

chance com Neto Pessoa, que,
depois de receber em cruza-
mento, cabeceia e leva perigo
ao gol do Tombense, mas a
bola acaba indo para fora. Aos
26’, Diego Tavares tem nova
boa chance para o Tigre, mas

a bola acaba apenas na trave
do gol de Felipe Garcia. 

Dois minutos depois, o Ti-
gre volta a assustar. Desta vez,
em jogada de Wagner, que
também acerta o travessão
dos donos da casa. Aos 37’,

Pablo Dyego tem mais uma
boa oportunidade para o Vila.
Aos 49’, o Tombense cobra fal-
ta perigosa com Jean Lucas, e
Tony e Donato salvam o Tigre
de levar o primeiro gol. 

Na etapa complementar, o
Vila Nova chega ao ataque no-
vamente com Pablo Dyego, logo
aos nove minutos. Aos 14, Ednei
acaba marcando contra e abrin-
do o placar para o Vila Nova.
Na sequência, o VAR marca
falta no ataque do Tigre e o gol
é anulado pela arbitragem. Aos
28’ o Pablo Dyego tem mais
uma boa chance de abrir o pla-
car para o Vila Nova, mas Felipe
Garcia faz uma grande defesa
para o Tombense. 

Próximo jogo
O Vila Nova volta a entrar

em campo na sexta-feira (12),
contra o Londrina, no Serra
Dourada. A partida, válida pela
24ª rodada, está marcada para
às 19h. (Especial para O Hoje) 

Em jogo de muitas oportunidades e gol contra
anulado, Vila Nova conquista ponto importante 

na luta para deixar a zona de rebaixamento

Vila NoVa fiCa No 0 a 0
diante do Tombense, fora de casa 

Com o resultado parcial da rodada, Vila Nova sobe para 18º, 3 pontos a menos que o CSA, 17º

GOIÂNIA, QUARTA-FEIRA, 10 DE AGOSTO DE 2022
ohoje.com

Reprodução Redes Sociais Vila Nova FC

TécnicaFICHA

Data: 09 de agosto de 2022. Horário: 21h30. Local: estádio Soares de azevedo, em Muriaé (Mg). Ár-
bitro: Paulo Henrique de Melo Salmazio (MS). Assistentes: Jefferson cleiton Piva (Pr) e leandro dos

Santos ruberdo (MS). VAR: Pablo ramon gonçalves (rn)

Tombense: Felipe garcia; diego Ferreira, ednei,
roger, Manoel, Matheus Frizzo (nenê Bonilha),
everton, rodrigo (guilherme rend), renatinho

(Bruno Mota), ciel, Jean lucas (Kleiton).
Técnico: Bruno Pivetti 

Vila Nova: Tony; alex Silva (railan), alisson cassiano,
rafael donato e Willian Formiga; ralf (Jean), Sousa,
Wagner (João lucas), diego Tavares (Matheus Sou-
za), Pablo dyego e neto Pessoa (daniel amorim).

Técnico: allan aal 

Tombense 0  x 0 Vila Nova
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Sabrina Vilela

“Hoje tenho o que comer, amanhã
já posso não ter.” A fala de desespero
é de Natacha Stefani Lopes de Oliveira,
de 26 anos, que está desempregada e
é mãe de Maria, 4, Cleber, 2, Rosan-
gela, 1, e ainda está grávida de sete
meses à espera de mais uma menini-
nha. A preocupação de Natacha é
porque ela está desempregada e o
marido, Claudian Ferreira, 27, vive
de bicos. Atualmente Claudian ganha
diária como servente de obras. 

A família consegue se manter com
a ajuda do auxílio por parte do go-
verno federal no valor de R$ 400.
Natacha usa o valor para despesas
básicas e, mesmo assim, ainda não é
o suficiente para eles saírem do su-
foco. “Além da comida, temos des-
pesas com aluguel - que é R$500 -,
energia e água.” Ela também foi apro-
vada recentemente no benefício
“Mães de Goiás”, que também ajuda
com algumas despesas. 

Os três filhos de Natacha estão es-
tudando em um Centro de Educação
Infantil (Cmei) em período integral.
Na instituição, eles conseguem se ali-
mentar com todas as refeições e isso
deixa a mãe mais tranquila. Contudo,
no mês de férias foi diferente. “O
mês de férias foi difícil, eles ficaram
45 dias em casa, faltou comida e fral-
da.” Ela relata que vive também gra-
ças às doações de comida e roupas
que costuma receber. 

Natacha não consegue trabalhar
porque está grávida e fica por conta
de cuidar das crianças. Mas, antes
da gestação, Oliveira fazia bicos
com faxinas em residências pós-
obras e passava rejunte para fina-
lizar. Além dos custos mensais, a
família não possui nenhuma dívida
extra. Só que, com a gestação, Na-
tacha está mais ansiosa sobre como
irá lidar com o aumento da alimen-
tação e itens para o bebê. 

“Estou preocupada porque são
mais despesas. Como ninguém aqui
trabalha fichado, fica tudo muito
incerto. Eu não tenho nada para o
bebê que vai nascer, apenas algu-
mas roupinhas que sobraram da
minha filha mais nova”, desabafa.
Ela conta que ainda tem muitos gas-

tos por conta da Rosangela, de ape-
nas  1 ano e 5 meses, porque neces-
sita de amamentação e fralda. O
Cleber tem 2 anos e já foi tirada a
fralda dele, mas nem sempre ele
consegue ir ao banheiro e acaba
urinando na própria roupa. 

Retorno ao 
mercado de trabalho 

Susane Barbosa Silva, 31, tam-
bém se vira como pode por não ter
um emprego fixo. Ela é design de
sobrancelhas e atende em casa duas
vezes por semana para tentar com-

plementar a renda junto com o au-
xílio que recebe para ajudar na
criação da filha de 10 anos, Maielly.
As despesas maiores de Susane são
com alimentação. Por não ter con-
dições de lidar com todas as contas
mensais, ela foi para a comunidade
Emanuelle, no Jardim Novo Mundo
2,  porque não consegue pagar alu-
guel, água e luz. 

Assim como para Natacha, Susane
achou mais complicado o período de
férias por não ter alimento o suficiente
para dar à filha que estava em casa,
visto que ela também estuda em escola

durante o dia todo. 
Já a auxiliar de serviços gerais

Arlete Ferreira Reis, 27, voltou para
o mercado de trabalho há seis  me-
ses. Ela havia ficado sem emprego
por conta da pandemia. Quando co-
meçou a receber o auxílio emergen-
cial, Arlete ainda estava desempre-
gada e tinha a missão de usar o va-
lor, que na época era de R$ 600,
para sustentar os dois filhos, Arthur,
2, e Ana Júlia, 5. Atualmente, ela
mora com os filhos, a irmã e outros
quatro sobrinhos. A irmã de Arlete
está sem emprego, mas também re-
cebe o benefício mensalmente. 

Apesar de Arlete ter voltado a
trabalhar e ter dois benefícios, cuidar
de uma família com oito pessoas
não é fácil. “Está bem difícil agora
que a família aumentou. Tem que
pagar água, energia, aluguel e gás.
As contas estão atrasadas, mas a
gente vai se virando como pode.” A
família de Reis faz de tudo para cor-
tar gastos, no entanto, apenas com
alimentação gastam R$ 800. 

“Quando recebemos alguma doa-
ção, economiza mais. Tem mês que
pagamos uma conta e deixamos outra
para o mês seguinte. Durante a pan-
demia, ficamos um tempo sem água
e luz porque tivemos que priorizar
a alimentação. Estamos nos reer-
guendo agora”, relata. Arlete enfrenta
dificuldade com o retorno das aulas
das crianças, em razão da falta de
materiais escolares, roupas e calçados
para os filhos e sobrinhos. 

Cozinheira, Maria Solimar, 34, tam-
bém ficou desempregada durante as
restrições impostas pela pandemia e
conseguiu voltar para a área há duas
semanas. Ela afirma que o auxílio a
ajudou demais durante o período de
desemprego. Ela mora apenas com os
filhos Francisco, 13, e Flávio, 12. Apesar
de estar empregada agora, ela ainda
diminui gastos com água e luz. 

Solimar pensa em tentar conseguir
um empréstimo para comprar roupas
e materiais escolares para os filhos.
“Está dando para viver, apesar de es-
tar tudo caro. Os meninos estão sem
roupas e voltaram para a escola com
os materiais antigos porque não con-
segui comprar agora”, revelou. (Es-
pecial para O Hoje)

O total de famílias com dívidas ficou em 29% no mês de julho, 
ante 28,5% em junho deste ano e 25,6% em julho de 2021

Mesmo com auxílios do governo,
famílias goianas passam dificuldade

GOIÂNIA, QUARTA-FEIRA, 10 DE AGOSTO DE 2022
ohoje.com

“Hoje tenho o que comer, amanhã já posso não ter”, Natacha Oliveira, desempregada, mãe de Maria, de 4 anos, Cleber, 2, Rosangela, 1, e está grávida de sete meses de uma menina

“O mês de férias foi difícil, eles ficaram 45 dias em casa, faltou comida e fralda”

Fotos: Wagner Pereira / O Hoje 
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Maria Paula Borges

“Todos os dias eu sinto dor, alguns dias mais forte e
outros dias menos.” O relato de Márcia Filomena da
Conceição, de 40 anos, é o mesmo de 37% dos brasileiros
que sofrem com dor crônica, conforme dados da Sociedade
Brasileira de Estudos da Dor (SBED). Márcia foi diagnos-
ticada com a fibromialgia em 2015 e, desde então, faz
tratamento na tentativa de diminuir as dores que afetam
diretamente no cotidiano. 

A fibromialgia é caracterizada por dor crônica gene-
ralizada, sem evidências de inflamação na região afetada,
motivo que faz com que ainda seja ignorada. Portanto,
um dos fatores que mais atrapalham o diagnóstico é a
falta de sinais da doença, e os exames laboratoriais e de
imagem afastam a suspeita de que a dor esteja associada
a outras doenças que poderiam causar o mesmo efeito.

Márcia foi diagnosticada após passar um ano traba-
lhando sentindo dores fortes e, após fazer diversos
exames, foi constatado um nódulo na medula. “Eu traba-
lhava em uma confecção e, em 2014, o ano todo eu traba-
lhava cansada, com dores fortes, e todo mundo falava
que era coluna. Eu fiz ressonância, tomografia, raio-x, e
deu um nódulo na medula. Fiz o teste do choquinho e foi
diagnosticado que eu tinha infecção nos nervos. Apenas
em 2015 me falaram que era fibromialgia”, conta.

Segundo a paciente, a doença afeta as tarefas do coti-
diano. Quando sente dor ao dormir, já sabe que irá
acordar com dor, além da mudança de clima que também
contribui para as dores em todo o corpo. “Dor no corpo,
na pele, no cabelo, nos dentes, nos pés, todos os dias eu
sinto um pouco dessa dor, alguns dias mais forte e outros
dias menos. Os dias que eu sinto mais forte são aqueles
que eu faço mais tarefa, quando, por exemplo, vou para
a rua resolver algum problema, vou para alguma consulta.
Quando o dia é corrido, à noite eu não durmo, ela me
afeta quando me preocupo demais com as coisas”, diz.

Para tentar amenizar as dores e finalizar as tarefas,
Márcia faz tratamento com psicóloga e nutricionista,
além de atividades físicas estratégicas. “Desde então
[o diagnóstico], eu faço tratamento para fibromialgia.
Tenho dias bons e dias melhores, minha psicóloga
diz para eu falar sempre assim. Tem dias que eu
estou bem, faço todas as minhas tarefas de casa no
meu limite e tem dias que eu não faço nada, não
lavo nem um copo”, relata.

Além disso, o tratamento com medicação diariamente
é fundamental. “Tomo remédios para dores do nervo,
para depressão, que também me atacou através da fi-
bromialgia, e para dormir”, afirma, prosseguindo di-
zendo que faz tratamento com relaxamento muscular
e psicóloga. “Eu também faço terapia ocupacional, que
trata das minhas mãos para não atrofiar e evitar pro-
blemas mais sérios no futuro”.

Sobre a nutricionista, Márcia conta que, no caso
dela, comer alguns alimentos em excesso pode aumentar
as dores. “Minha alimentação é balanceada porque al-
guns alimentos aumentam as dores, por exemplo carne,
feijão e tomate, no meu caso.”

Atendimento preferencial
O Governo de Goiás sancionou a lei, de autoria do

deputado estadual Rubens Marques, que institui a
Política de Atenção e Direitos ao portador de síndrome
da fibromialgia e doenças reumatológicas, que inclui
os pacientes no atendimento, filas e vagas preferen-
ciais. A justificativa para a lei é a dificuldade física e
biológica que os portadores das doenças enfrentam
ao realizar tarefas cotidianas, como ficar longos pe-
ríodos em pé, como relatou Márcia, ao afirmar que
os dias que as dores são mais intensas são aqueles
em que precisa sair de casa.

A dor está associada a outros sintomas como fadiga,
alterações do sono, distúrbios intestinais, depressão e
ansiedade. “O cérebro dessas pessoas interpreta os es-
tímulos à dor de forma exagerada, ativando o sistema
nervoso por inteiro”, explica Rubens Marques. 

Para identificação dos beneficiários, o deputado
apresentou na Assembleia Legislativa (Alego), um
novo projeto que tem como objetivo a criação do Ca-
dastro e Passaporte da Fibromialgia. Se aprovado,
será necessária a apresentação do atestado que com-
prove a existência da síndrome para obter o passa-
porte. (Especial para O Hoje)

A fibromialgia é caracterizada por dor crônica generalizada

A Polícia Civil (PCGO) prendeu
um policial penal e um ex-oficial
das Forças Armadas suspeitos
de mandar e executar, respecti-
vamente, uma tentativa de fe-
minicídio. A operação ocorreu
nas cidades de Valparaíso de
Goiás e Gama, no Distrito Federal,
nesta terça-feira (9).

No dia 8 de dezembro de
2021, a vítima estava esperando
uma carona quando um homem
armado roubou seu celular e
disparou cinco vezes em direção
a ela. O delito ocorreu por volta
das 5h30 na Rua Brejão, no Dis-
trito do Bezerra, em Formosa,
próximo à casa da mulher.

Em seu depoimento, a víti-
ma afirmou que o principal
suspeito seria seu ex-namora-
do, um policial penal que a es-
tava ameaçando há algum tem-
po. Ela também destaca que o
agente já descumpriu cinco
medidas protetivas.

Por imagens do local onde a
vítima mora, a Polícia Civil do
DF descobriu a placa do carro
utilizado pelo suspeito no dia do
crime. Assim, soube-se que o au-
tomóvel foi alugado.

A locadora informou, então,
que o policial teria locado o veí-
culo no aeroporto de Brasília e
passado a outros dois comparsas

para que eles cometessem o cri-
me. Um deles, que teria efetuado
os disparos, seria um ex-oficial
das Forças Armadas.

Segundo a PCGO, o ex-com-
panheiro teria voltado para sua
residência, no Gama, na tentativa
de enganar os oficiais. No dia do
crime, às 5h40, os dois cúmplices
fugiram para Valparaíso.

Os três criminosos foram pre-
sos em flagrante e permanecem
detidos de forma preventiva. A
operação contou com apoio da
PCDF (DCPI) e envolveu a 11ª e
a 5ª Delegacia Regional da PCGO.
(Ana Bárbara Quêtto, especial
para O Hoje)

Policial penal é preso por tentativa
de feminicídio contra ex em Formosa

Fibromialgia é mal
diagnosticada, mas
dor crônica atinge
37% dos brasileiros

tRÁPIDAS

STJ decide que honorários devem 
incidir em todas decisões indenizatórias

A Segunda Seção do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) entendeu que, quando a
sentença reconhecer o direito à cobertura
de tratamento médico e ao recebimento de
indenização por danos morais, os honorários
advocatícios sucumbenciais deverão incidir
sobre as condenações à obrigação de fazer
e ao pagamento de quantia certa. A relatoria
foi do ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
o qual destacou que os dois casos apresentam
similitude fática, visto que têm origem em
ações propostas contra operadora de plano
de saúde, nas quais se postulam a cobertura
para tratamento médico – obrigação de
fazer – e a reparação pelo abalo moral so-
frido – obrigação de pagar quantia certa.
Entretanto, o magistrado ponderou que, no
aspecto jurídico, de fato, os colegiados de-
cidiram de forma divergente a respeito da
incidência da verba honorária quanto à ob-
rigação de fazer. A Quarta Turma concluiu

que os honorários devem ser calculados
apenas sobre o valor da condenação em
danos morais, por entender que a parte re-
lativa à obrigação de fazer, consistente na
autorização para a cirurgia, não possui con-
teúdo econômico mensurável. Já a Terceira
Turma definiu que a sentença que transita
em julgado com a procedência dos pedidos
para fornecer a cobertura pleiteada e para
pagar a compensação dos danos morais
deve ter a  sucumbência  calculada sobre
ambas as condenações. O ministro recordou
que o artigo 20 do CPC/1973, cujo conteúdo
foi mantido pelo  caput  do artigo 85 do
CPC/2015, estabelece que a sentença conde-
nará o vencido a pagar ao vencedor as des-
pesas processuais e os honorários advoca-
tícios em valor mínimo de 10% e máximo
de 20% sobre o valor da condenação. "Tal
circunstância decorre da aplicação do prin-
cípio da sucumbência", afirmou.

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

Jurídica

Merecidamente(?)

O presidente do TST
e do Conselho Superior
da Justiça do Trabalho
(CSJT), ministro Emma-
noel Pereira, recebeu a
medalha e o troféu Ray-
mundo Faoro do Conse-
lho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil
(OAB), em reconheci-
mento à trajetória do
magistrado do TST nos
últimos 20 anos, além

da contribuição à advo-
cacia brasileira. A ho-
menagem é a mais alta
comenda da advocacia
brasileira, dedicada às
personalidades que se
destacam na preserva-
ção do Estado Democrá-
tico de Direito. O evento
foi promovido no edifí-
cio-sede da OAB, em Bra-
sília, durante a sessão
ordinária da Ordem. 

Cadeia de custódia
O Conselho Nacional

de Justiça (CNJ) desen-
volve, no Programa Jus-
tiça 4.0, uma ferramenta
digital para apoiar os
tribunais na gestão de
bens apreendidos no
curso de processos ju-
diciais. O Sistema de
Gestão de Bens (Sisbem-
jud) irá rastrear desde
o registro de um bem ju-

dicializado no sistema
até a sua destinação fi-
nal, com controle do ca-
dastro e histórico de sua
movimentação. O siste-
ma permitirá a pesquisa
de ativos em todos os ór-
gãos do Judiciário, dando
maior agilidade na tra-
mitação de processos e
contribuindo para a re-
dução do acervo. 

2 STJ – Adulteração de imagem de passaporte válido não afasta competência estadual
para crime de estelionato. (Especial para O Hoje)

O vereador Mauro Rubem (PT)
promoveu, no auditório da Câ-
mara Municipal de Goiânia, o
lançamento do livro “Por Incrível
que Pareça”, dos escritores Pedro
Célio Alves Borges e Nilton Ro-
drigues. O livro reúne contos de
autores goianos sobre a reali-
dade brasileira nos últimos
anos, inclui conteúdos e perso-
nagens presentes nos discursos
de poder a partir de 2019.

Vereador promove
lançamento de livro
de autores goianos

PL prevê responsabilidade penal de 
pessoas comuns para denunciar violência

O Projeto de Lei 1994/22 altera o Estatuto
da Pessoa com Deficiência para punir
quem, tendo conhecimento, deixar de de-
nunciar violência contra a pessoa com de-
ficiência. O texto está sendo analisado pela
Câmara dos Deputados. Atualmente, o Es-
tatuto estabelece que é “dever de todos
comunicar à autoridade competente qual-
quer forma de ameaça ou de violação aos
direitos da pessoa com deficiência”, mas
não prevê punições relacionadas. Pelo pro-
jeto, qualquer pessoa que tenha conheci-

mento ou presencie ação ou omissão que
constitua violência contra pessoa com de-
ficiência deve relatar o fato ao serviço de
recebimento e monitoramento de denún-
cias ou à autoridade policial. Cidadãos co-
muns que deixarem de relatar o fato às
autoridades serão responsabilizados pelo
crime de omissão de socorro (1 a 6 meses
de detenção ou multa). Já funcionários pú-
blicos, no exercício da função, serão puni-
dos por prevaricação (3 meses a 1 ano de
detenção e multa).

GOIÂNIA, QUARTA-FEIRA, 10 DE AGOSTO DE 2022
ohoje.com
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A frota de ônibus urbanos
no País tem a idade média
mais elevada desde o início
da série histórica, em 1994,
pela NTU (Associação Nacio-
nal das Empresas de Trans-
portes Urbanos). Segundo a
entidade, os ônibus têm, em
média, mais de seis anos de
circulação. Entre a preocu-
pação dos empresários está
a perda de passageiros e a
dificuldade no financiamen-
to do setor, agravado pela
Covid-19.

Os dados foram divulgados
nesta terça-feira (9) e fazem
parte do anuário 2021/2022.
O levantamento levou em
conta os nove grandes siste-
mas responsáveis por mais
de 35% da frota nacional:
Belo Horizonte, Curitiba, For-
taleza, Goiânia, Porto Alegre,
Recife, São Paulo, Salvador e
Rio de Janeiro. 

A série Capitais no Radar,
que apresentou o índice Fo-
lha de Mobilidade Urbana,
também mostrou em junho
que ônibus velhos afetam o
dia a dia de diversos brasi-
leiros. Em São Luís do Mara-
nhão, por exemplo, veículos
alternativos tomaram conta
da demanda diante do caos
no sistema municipal. O
maior agravante do trans-
porte não chega a ser apenas

o tempo de circulação, mas
a quais condições os passa-
geiros são submetidos, como
aperto e sucateamento. 

“O que se tem é o serviço
de transporte público, insu-
mos e operação, adequando-
se ao nível de receita obtida
por meio de tarifas públicas,
que é menor ano após ano”,
diz a análise contida no anuá-
rio. Para ele, “romper com o
modelo de financiamento em

vigor e adotar uma alternati-
va com maior participação
de orçamentos públicos’’ é a
melhor solução.

Em um contexto geral, a
NTU já trabalha com a hipó-
tese de um encolhimento es-
trutural do setor. Os repre-
sentantes estimam que difi-
cilmente a perda de passa-
geiros ocorrida durante a
pandemia será plenamente
revertida nos próximos anos.

Mas vale lembrar que quanto
maior o reparo maior será a
conversão à não perda de
passageiros. 

No ano de 2019, eram rea-
lizadas 33,2 milhões de via-
gens por passageiros pagan-
tes ao dia no País. Em 2021,
esse número caiu para 22,3
milhões de pessoas. Para os
passageiros com melhores
condições, financiar foi a so-
lução para resolver o des-

conforto no transporte.
Com queda na arrecada-

ção, segundo a NTU, as difi-
culdades de caixa foram res-
ponsáveis por 397 paralisa-
ções temporárias desde mar-
ço de 2020. Praticamente
uma greve ou protesto a cada
dois dias durante o período
de pandemia.

Diante da crise do setor,
49 empresas e seis consórcios
suspenderam as atividades
ou deixaram de operar. Ou-
tras 13 empresas e três con-
sórcios entraram com pedido
de recuperação judicial. (Ma-
riana Fernandes, especial
para O Hoje)

MOBILIDADE

Com a meta de proporcio-
nar a assistência que o cida-
dão precisa, o mais perto pos-
sível de sua moradia, a cidade
de Formosa, no Entorno do
Distrito Federal, recebe ser-
viço de hemodiálise. A uni-
dacomeçou a funcionar na
segunda-feira (8) na Policlí-
nica do município, com aten-
dendimento de até 42 pessoas,
nos três turnos.

“Um serviço mais próximo
das pessoas é um direito dos
nossos usuários. E pacientes
críticos como os renais crô-
nicos agora terão tratamento
mais facilitado, com acesso
mais próximo e de forma hu-
manizada”, afirmou Sandro
Rodrigues, secretário estadual
de Saúde. O titular da SES-
GO acrescentou que, em For-
mosa, os benefícios são prin-
cipalmente para os pacientes
do município e das regiões
do Entorno do Distrito Federal
e do Nordeste goiano. 

A Secretaria de Estado da
Saúde de Goiás (SES-GO) in-
formou que segue o planeja-
mento de instalar hemodiálise
em cada uma das policlínicas
inauguradas. Entregue em
março de 2022, a unidade de
Formosa passa a ser a quarta

Policlínica Estadual a oferecer
hemodiálise aos pacientes re-
nais crônicos, serviço que já
existe nos municípios de Pos-
se, Goianésia e Quirinópolis.

Segurança e conforto
A implantação da hemo-

diálise traz segurança e con-
forto para os pacientes, redu-
zindo os riscos de problemas
em decorrência do desloca-
mento para locais mais dis-
tantes, informa a SES-GO. As
solicitações dos agendamentos
continuam sendo realizadas
pelos municípios para o Com-
plexo Regulador Estadual.

Os pacientes são acolhidos
por uma equipe de atendi-
mento psicológico que acom-
panha cada um deles, incen-
tivando a não desistirem do
tratamento. “Nosso maior in-

teresse é que o paciente fina-
lize o tratamento, e depois o
transplante. Por isso, avalia-
mos a adesão, análise da rede
de apoio, do contexto social
e financeiro, tudo que influen-
cia a adesão”, afirma a psicó-
loga hospitalar da Policlínica
de Formosa, Camila Abgail.
A profissional explica que,
caso o paciente falte às ses-
sões, a equipe entra em con-
tato com ele para se verificar
o motivo da ausência.

Perto de casa
Em tratamento de hemo-

diálise há seis anos, Jorge Al-
berto Gonçalves teve que parar
de trabalhar como operador
de máquinas por causa da saú-
de. Ele afirma que o novo aten-
dimento  o beneficiou bastan-
te, pois mora no Parque da

Colina, a seis quilômetros da
policlínica.  “Antes, eu tinha
que ir para Posse, a 235 quilô-
metros, três vezes por semana,
para fazer o tratamento. Agora
está bem mais fácil”, relatou. 

Ilma Gonçalves de Siquei-
ra faz tratamento de hemo-
diálise há dois anos e quatro
meses. “Era cansativo demais
viajar três horas e meia para
fazer tratamento em Posse.
A expectativa nossa está mui-
to grande com essa policlí-
nica”, afirmou.

Moradora de Formosa,
Aparecida Neres Dionísio
também foi beneficiada
com a inauguração do
novo serviço. Às segundas,
quartas e sextas-feiras, ela
precisava se deslocar para
Posse para fazer hemodiá-
lise. “Agora estou mais oti-

mista”, disse. 
A Policlínica Estadual de

Formosa é referência para 31
municípios do Estado, com
abrangência nas regiões do
Entorno do Distrito Federal e
Nordeste Goiano. A unidade é
equipada com 26 consultórios
para atendimento em 22 es-
pecialidades médicas, como
cardiologia, dermatologia, en-
docrinologia, gastroenterolo-
gia, ginecologia, mastologia,
nefrologia, neurologia, pedia-
tria, ortopedia, pneumologia
e reumatologia. Conta ainda
com nove equipes multipro-
fissionais, descreve a SES-GO.

A estrutura dispõe tam-
bém de 16 salas para reali-
zação de exames de imagem,
um laboratório e suporte iti-
nerante para realização de
tomografia e mamografia.

Pacientes do
município e da
Região do Entorno
do DF contam com
atendimento mais
próximo às suas
casas, com serviço
de capacidade
inicial para 42
pessoas, em 
três turnos

“Antes, eu tinha que ir para Posse, a 235 quilômetros, três vezes por semana, para fazer o tratamento. Agora está bem mais fácil”, diz paciente

Policlínica Estadual de Formosa
inicia serviço de hemodiálise

Iron Braz

Divulgação MPGO 

CIDADES n 11GOIÂNIA, QUARTA-FEIRA, 10 DE AGOSTO DE 2022
ohoje.com

Entre a
preocupação dos
empresários 
está a perda de
passageiros e a
dificuldade no
financiamento do
setor, agravado
pela Covid-19

Frota de ônibus urbanos no Brasil é a mais velha em 27 anos



As balas ricochetea-
ram no veículo blindado,
enquanto a polícia car-
regava um civil inerte
para a calçada – outra
vítima dos brutais tiro-
teios diários que assolam
a capital haitiana, Porto
Príncipe, e arredores.
Aqui, dentro do território
controlado por gangues
de Croix-des-Bouquets, a
equipe da SWAT do Haiti
entrou em um tiroteio
que já destruiu um ôni-
bus civil.

“Você pode ver de onde
veio?” os membros da
SWAT perguntaram sem
fôlego uns aos outros den-
tro do veículo blindado.
Ele fornece apenas uma
pequena lasca de janela
para as ruas do lado de
fora, que em um momento
parecem desertas, no mo-
mento seguinte repletas
de civis tentando fugir
para um local seguro.

Nas últimas 72 horas, a
polícia matou um líder da
gangue de 400 Mawozo e
resgatou seis reféns deles,
dizem eles. Mas a quadri-
lha – uma das dezenas que
aterrorizam a capital – não
foi desalojada dessas ruas.

“Você consegue ver
aquela placa vermelha
‘SMS’? São eles”, disse um
oficial da SWAT, indicando
a posição dos atiradores.
Como sua equipe, ele não
quis ser nomeado, citando
sua segurança. Ele apon-
tou para a estrada em di-
reção a um pequeno bar-
raco, enquanto dezenas
de pessoas inundavam de
um beco para a rua.

“Afastem-se”, disse ele
à multidão, pelo alto-fa-
lante do carro blindado.
“Você está muito exposto.
É perigoso”.

O oficial ordenou que
o veículo mudasse para
uma nova posição. “Quan-
do chegarmos ao local,
abra-se para qualquer coi-
sa que se mova”, disse
ele. Seguiram-se intensos
tiroteios entre a polícia e
membros de gangues.

É uma cena comum de
ferimentos, tiros e pânico
em uma das dezenas de
bairros controlados por
gangues, já que Porto Prín-
cipe parece mergulhar em
uma guerra total entre a
polícia e grupos crimino-
sos cada vez mais bem
equipados e organizados.

Criminosos
ganham vantagem
na guerra com a
polícia haitiana

PORTO PRÍNCIPE

Forças de segurança
israelenses mataram um
comandante palestino e
outro combatente em um
tiroteio na Cisjordânia
ocupada nesta terça-feira
(9), disseram militares,
provocando novos con-
frontos nos quais pales-
tinos afirmaram que um
jovem de 16 anos tam-
bém foi morto.

As forças israelenses
cercaram a casa de Ibra-
him al-Nabulsi, um co-
mandante sênior das Bri-
gadas dos Mártires Al-
Aqsa, da Fatah, há muito
tempo na lista de procu-
rados de Israel.

Al-Nabulsi, que estava
no interior da casa, re-
cusou-se a se render e
foi morto junto com ou-
tro militante durante um
tiroteio com as forças is-
raelenses, que também
usaram foguetes dispa-
rados manualmente no
combate.

O tiroteio, na cidade
de Nablus, no norte da
Cisjordânia, foi o inci-
dente mais letal na Cis-
jordânia desde que Israel
e o grupo militante pa-

lestino Jihad Islâmica en-
cerraram três dias de
combates em Gaza, o pior
em mais de um ano.

Al-Nabulsi era mem-
bro da recém-formada
Brigada Nablus, uma
aliança militante pales-
tina na cidade que tam-
bém inclui homens ar-
mados da Jihad Islâmica.
Horas após o tiroteio, de-
zenas de milhares de pa-
lestinos compareceram
ao seu funeral e pediram
vingança.

O tiroteio foi seguido
por confrontos durante
os quais os militares dis-
seram que suas tropas
responderam com fogo
real contra palestinos,
que jogaram pedras e ex-
plosivos contra soldados.

A Jihad Islâmica disse
que um jovem de 16 anos
foi morto enquanto par-
ticipava de um confronto
com tropas israelenses.

Autoridades de saúde
palestinas confirmaram
as três mortes e disseram
que mais 40 pessoas fi-
caram feridas. Não houve
relatos de vítimas israe-
lenses. (ABr)

Três palestinos são
mortos após Israel
lançar ataque 
na Cisjordânia

Uma pessoa morreu após
explosões na área de uma
base aérea militar russa na
Crimeia nesta terça-feira (9),
de acordo com Sergey Akse-
nov, chefe da chamada Re-
pública da Crimeia.

“A situação é localizada e
está sob controle. Repito mais
uma vez: não há evacuação
geral no distrito. Apenas mo-
radores de casas localizadas
muito próximas ao aeródromo
militar serão reassentados”,
disse Aksenov no Telegram.

Cerca de 30 pessoas foram
retiradas de suas casas, disse
Oleg Kryuchkov, conselheiro
do chefe da região da Crimeia.
Um perímetro de cordão foi
estabelecido ao redor do aeró-
dromo, disse Kryuchkov em
seu canal Telegram.

Mais cedo, o ministro da
Saúde da República da Crimeia,
Konstantin Skorupsky, disse

que cinco pessoas ficaram fe-
ridas após as explosões. Não
está claro se a pessoa que mor-
reu estava entre as relatadas
anteriormente como feridas.

Um dos feridos está pas-
sando por uma cirurgia para
ferimentos sem risco de vida,
disse Skorupsky. Quatro dos
feridos receberam atendi-
mento ambulatorial por feri-
mentos devido a cortes de
fragmentos de vidro e foram
enviados para casa após o
tratamento, acrescentou.

Citando o Ministério da
Defesa russo, a mídia estatal
russa RIA Novosti informou
anteriormente que as explo-
sões foram causadas por mu-
nição de aviação detonada
“no território do aeródromo
‘Saki’, perto do assentamento
de Novofedorivka”.

Aksenov disse que está no
local na vila de Novofedorivka,

no distrito de Saki, e “há uma
dispersão de fragmentos”.

Equipes de emergência es-
tão trabalhando no local,
acrescentou. “Foram tomadas
medidas para estabelecer um
perímetro de cordão em uma
zona de 5 km: cercas, equipes
de polícia de trânsito e pa-
trulhas a pé para evitar feri-
mentos aos moradores locais”.

O Ministério da Defesa da
Ucrânia disse que não pode
determinar a causa das ex-
plosões. “O Ministério da De-
fesa da Ucrânia não pode de-
terminar a causa do incêndio,
mas mais uma vez lembra as
regras de segurança contra
incêndio e a proibição de fu-
mar em locais não especifi-
cados”, disse o comunicado
do ministério. “O fato de um
incêndio pode ser usado por
um país terrorista em uma
guerra de informação”.

O Ministério da Defesa da Ucrânia afirma que não pode
determinar a causa das explosões nesta terça-feira

Explosões em base
russa na Crimeia
deixam um morto
e quatro feridos

A prefeitura de Saky, onde foram vistas explosões na base militar, ordenou retirada dos moradores e turistas

O FBI executou mandado
de busca na mansão de Donald
Trump em Palm Beach, na Fló-
rida. Os agentes federais pro-
curaram documentos confi-
denciais que podem ter sido
levados para a casa do ex-pre-
sidente em Mar-a-Lago. Trump
diz que o resort foi invadido.

“A minha linda casa, Mar-
A-Lago, em Palm Beach, na
Flórida, está atualmente inva-
dida e ocupada por um grande
grupo de agentes do FBI”
adiantou Trump, em comuni-
cado divulgado anteontem (8).

Trump estava em Nova

York, na Trump Tower, quan-
do ocorreram as buscas. Ao
confirmar a presença dos
agentes federais, ele classifi-
cou o incidente como ataque
não anunciado. “Até arrom-
baram meu cofre”, disse, sem
citar o que foi levado.

“Depois de trabalhar e coo-
perar com as agências gover-
namentais relevantes, essa in-
vasão não anunciada em mi-
nha casa não era necessária
ou apropriada” acrescentou.

O mandado de busca foi
executado às 18h (horário lo-
cal) e, de acordo com o jornal

The Guardian, está relacionado
a uma investigação que en-
volve Trump e a remoção ile-
gal de documentos confiden-
ciais da Casa Branca para Mar-
A-Lago, depois de encerrar as
funções como presidente.

A busca começou na ma-
nhã desta segunda-feira, e os
agentes dedicaram-se à área
do clube onde estão os escri-
tórios e aposentos pessoais de
Trump. O The New York Times
informa que os agentes fede-
rais, ao vasculharem a casa,
removeram caixas de docu-
mentos confidenciais. (ABr)

FBI faz buscas na mansão 
de Donald Trump na Flórida

PALM BEACH
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Com quase 9.000 casos
confirmados de varíola dos
macacos nos Estados Unidos,
há uma preocupação cres-
cente de que os campi uni-
versitários do país possam
se tornar “pontos altos” da

doença neste outono (no He-
misfério Norte). Os educa-
dores estão trabalhando
para reduzir o risco à saúde
pública, enquanto alguns es-
tudantes se preocupam com
a forma como suas expe-

riências no campus podem
ser afetadas pelo vírus —
um vírus que o país ainda
está tentando controlar e
que foi recentemente decla-
rado uma emergência na-
cional de saúde pública.

EXPRESSA

CONFRONTO

ENEL GREEN POWER CACHOEIRA DOURADA S.A.
CNPJ/MF nº 01.672.223/0001-68 - NIRE 52300007810

Companhia Fechada
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores acionistas da Enel Green Power Cachoeira Dourada S.A. 
(“Companhia”), convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária 
(“AGE”), a ser realizada no dia 17 de agosto de 2022, às 14:00 horas, na sede da 
Companhia, à Rodovia GO 206, km 0, Zona Rural, CEP 75560-000, na Cidade de 

constante da Ordem do Dia: I. eleição de novo membro para o Conselho de 
Administração da Companhia. Para participar da AGE, o acionista deverá apresentar 
comprovante de propriedade de ações expedido pela instituição depositária das 
ações da Companhia. Caso o acionista seja representado por procurador, a 
Companhia solicita o depósito do respectivo mandato acompanhado dos documentos 
necessários, com 72 (setenta e duas) horas de antecedência do dia da AGE. 
Solicita-se aos acionistas que observem o disposto no artigo 126 da Lei nº 6.404/76. 

Cachoeira Dourada, 08 de agosto de 2022 
Julia Freitas de Alcântara Nunes

Membro do Conselho de Administração
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Guilherme de Andrade

A 25° edição do ‘Papo Xa-
drez’ ocorreu com a influen-
ciadora digital e terapeuta
tântrica Cacau Mila. Durante
o encontro, os assuntos gira-
ram em torno das vivências
das mulheres, seja num rela-
cionamento ou sozinhas. O
autocuidado e o amor próprio
são postos por Cacau como a
base de todas relações, seja
uma relação consigo ou com
outros. O bate-papo de segun-
da-feira (8) segue disponível
na íntegra pelo canal do You-
tube ‘Papo Xadrez’.

Cacau começa o encontro
falando de suas experiências
enquanto Camila Lourenzo
da Silva, jovem que nasceu e
cresceu em Amorinópolis, no
interior do Estado de Goiás.
Durante esse período, sua
vida girava em torno de sua
família, da igreja e dos servi-
ços sociais que fazia. Olhando
para trás, para a estudante
de História na UEG, ainda
com cabelos longos, sem ne-
nhuma tatuagem e que can-
tava nos cultos da igreja, Ca-
cau diz que, hoje, “a criança
que eu fui um dia está com
muito orgulho de mim”.

Depois que saiu de sua ci-

dade natal, Camila começa a
se tornar Cacau. “A Camila
aprendeu a ser Cacau para
viver na cidade grande”, re-
sume a influenciadora. Mo-
vida pelo desejo de alcançar
as pessoas e fazer coisas gran-
diosas, ela se muda para Flo-
rianópolis e em seguida para
Goiânia. “Eu não teria conse-
guido chegar aqui se eu não
tivesse criado a acau para
aprender a me defender, para
ser firme, para sustentar mi-
nha opinião…”, concluiu.

Após a mudança de Cami-
la para Cacau (processo esse
ainda em construção), a in-
fluenciadora começou a ficar
famosa por aquilo que faz
hoje. Conselhos sobre as sen-
sibilidades múltiplas do corpo
da mulher, dicas para escapar
de relacionamentos abusivos,
discussões sobre uma sexua-
lidade saudável e boas práti-
cas durante o sexo: questões
básicas para o cotidiano das
mulheres discutidas sem cen-
sura alguma. 

A partir desse ponto, Ca-
cau se envolve mais profun-
damente com questões rela-
cionadas ao feminismo, pro-
movendo inclusive uma cam-
panha contra a violência do-
méstica. Ela diz que as vio-

lências sofridas por mulhe-
res têm sido mais discutidas
e que isso é positivo no com-
bate a essas práticas, mas
que esse avanço ainda é res-
trito a algumas bolhas. Cien-
te da posição que ocupa pe-
rante aquelas que a assistem,
ela finaliza: “sou a manifes-
tação do sonho de muitas
mulheres que vieram antes
de mim, que queriam ter gri-
tado, queriam ter ido embo-
ra, que queriam ter enfren-
tado um homem e não tive-
ram coragem…”

Na voz dos
apresentadores

Depois do encontro com
Cacau, a apresentadora Anan-
da Leonel comentou: “é ur-
gente ter mulheres que pas-
saram por esse processo de
libertação de si, falando para
outras mulheres que talvez
estejam na mesma situação”.
A apresentadora destacou a
importância das pautas tra-
balhadas pela influenciadora.
“Reconheci muitas vezes ao
longo das falas de Cacau si-
tuações vividas por mim e
por diversas amigas”, finali-
zou reforçando o combate às
violências cotidianas vividas
por mulheres, apenas pela

condição de ser mulher.
Felipe Cardoso, parceiro

da Ananda na apresentação,
reforça a importância do
bate-papo dessa semana. “Sa-
ber e combater as violências
cotidianas que muitas mu-
lheres sofrem em silêncio é
fundamental para construir
qualquer relacionamento sau-
dável”, comentou. O apresen-
tador destaca a importância
da jornada pessoal de Cacau
como exemplo para mulheres
e também para homens. “Seja
homem ou mulher, é funda-
mental que todos acessem o
conhecimento que a Cacau
oferece", finalizou.

Nos últimos episódios
O bate-papo com Cacau

Mila ocorre na 25° edição do
podcast. A terapeuta tântrica
soma-se ao grupo heterogê-
neo de convidados do ‘Papo
Xadrez’. Seja no encontro com
a vereadora Aava Santiago
(PSDB), seja no episódio com
Iyalorisá Marileia de Òsùmà-
rè, o programa se consolida
em sua versatilidade. O bate-
papo com Cacau e todos os
outros que já aconteceram
até aqui estão disponíveis na
íntegra pelo canal do Youtube
‘Papo Xadrez’.

No último episódio, os
apresentadores Felipe e Anan-
da estiveram com o ex-reitor
da Universidade Federal de
Goiás (UFG) e pré-candidato
a deputado federal, Edward
Madureira (PT). No bate-papo
sobre gestão pública e políti-
ca, o professor conta sobre
sua experiência na UFG como
docente e como reitor. Do
crescimento que se viu na
instituição durante suas duas
primeiras gestões, até o pe-
ríodo de cortes e ataques à
universidade pública que vi-
vemos nos últimos anos: Ed-
ward não escondeu nada de
nossos apresentadores.

Em sua vigésima terceira
edição, o podcast recebeu a
vereadora por Goiânia, Aava
Santiago (PSDB). Durante o
encontro, a parlamentar falou
de suas origens na periferia
do Rio de Janeiro, de sua tra-
jetória enquanto mulher e
mãe, além, claro, de sua atua-
ção cotidiana como política
profissional. Aava, que agora
é candidata a deputada fede-
ral, quer levar a luta por po-
líticas públicas voltadas à mu-
lher, e à população em situa-
ção de vulnerabilidade, da
esfera municipal para a fe-
deral. (Especial para O Hoje)

A terapeuta tântrica e influenciadora falou sobre sexo, autocuidado e relacionamentos abusivos

Essência

GOIÂNIA, QUARTA-FEIRA, 10 DE AGOSTO DE 2022
ohoje.com

Da vida na igreja até o cotidiano com a tântrica: ela não deixa nada de fora, diz que criou a Cacau para aprender a se defender, para ser firme e para sustentar sua opinião

CACAu MilA
é a 25ª convidada
do ‘Papo Xadrez’

Fotos: Cecília Epifânio Nogueira e Ferreira
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Chamas da Vida
Tomás diz para carolina que

eles não têm por onde sair.
roberto fica desesperado. Ju-
nior diz que eurico não confir-
mou o álibi de Suelen e nem o
de Tomás. eurico aparece avi-
sando os bombeiros que a fá-
brica está pegando fogo. Vilma
sai da sala usando a máscara
contra gás. lourdes observa
que Vilma usa uma máscara.
Tomás, roberto e carolina fi-
cam encurralados pela fumaça.
lourdes e Suelen levam raissa
que está quase desmaiada. 

além da ilusão
Violeta decide prestar quei-

xa contra Joaquim. Bento beija
Silvana e afirma que tentará
esquecer letícia. Úrsula revela
a eugênio que Joaquim é seu
irmão. constantino e Julinha
se espantam com o amor de
Santa e geraldo. eugênio de-
cide fazer um acordo com Úr-
sula e Joaquim. Joaquim afirma
que aceita o desquite de isa-
dora. Violeta questiona iara
sobre os golpes de Joaquim
na frente de eugênio. Margô
ameaça Úrsula.

Cara e Coragem
Marcinha vê renan aos

beijos com Ísis em um local
escondido e fica chocada. re-
gina reconhece Kaká Bezerra,
e leonardo fica enciumado.
regina e Kaká foram namo-
rados na adolescência. Ítalo
acredita que danilo está en-
volvido na morte de clarice.
Moa conta que andréa pode
ajudar no processo de guarda
de chiquinho, e Pat finge ani-
mação. danilo encontra a es-
cuta que Ítalo colocou em
seu escritório.

Poliana Moça
a família visita Marcelo em

casa. otto diz que as investi-
gações em busca de Waldis-
ney e Violeta estão a todo va-
por. glória fica brava e pede
para mudar de assunto. roger
pergunta à luísa sobre a gra-
videz. Pedro descobre que
Mario estava mentindo sobre
reforma e desconfia que o
amigo esteja escondendo al-
guma coisa. a turma do cole-
gial vai até a casa de Marcelo,
eles perguntam como foi o
lance do hospital.

Pantanal
Maria Bruaca evita olhar

para guta, e segue com a
chalana. Juma confessa ao
Velho do rio que se sente só.
Miriam sugere que Jove fique
mais tempo na fazenda. Ma-
riana tenta convencer José
leôncio a tratar Zaquieu como
peão. Miriam vê a aliança que
Jove deixou no carro. Maria
Bruaca pede a guta para es-
quecê-la. guta decide ir em-
bora da fazenda.  Zuleica re-
vela a guta que Marcelo não
é irmão da moça.

RESUMO
t

de noVelaS

O que há 
atrás da tela
Carolzinha, em parceria com 
Day Limns, lança a música
‘Embalagem’, que retrata o consumo
atual de artistas e suas artes

Lanna Oliveira

Nada mais natural do
que refletir sobre como o
público de hoje consome
os artistas do que na pró-
pria obra artística. A can-
tora Carolzinha critica essa
busca por conteúdos cada
vez mais superficiais no
seu mais recente lançamen-
to, a música ‘Embalagem’.
Parceria com Day Limns,
o single conta com produ-
ção do HITMAKER, produ-
tores responsáveis por hits
de Anitta, Ludmilla e Pocah.
Neste novo trabalho, a ca-
tarinense investiu em uma
mistura de trap, pop e rap,
trazendo uma sonoridade
que está nos ouvidos e nas
paradas atuais.

“E ninguém quer saber
o que tá atrás da tela / Cês
tão achando que minha
vida é novela”, diz um tre-
cho da música ‘Embala-
gem’, expondo que, muitas
vezes, a sociedade não quer
a realidade, mas uma nar-
rativa inventada e até mes-
mo falsa sobre os ídolos.
Composição assinada pelas
estrelas, junto com Pedro
Breder, André Vieira e Wal-
lace Vianna, a faixa traz
uma discussão também so-
bre a objetificação da mu-
lher, como se apenas sua
beleza exterior importasse. 

Terceira música do EP
‘Cara’, primeiro solo da can-
tora, a faixa vem de forma
potente e certeira quando
se trata da temática. “Fa-
lando mal ou bem / O que
importa é quantos view que
tem”, pontua outro trecho.
No qual elas aproveitam
para trazer outro tema cen-
tral nos dias de hoje: a ultra
valorização dos números.
Questionam se um trabalho
só é considerado bom se
atingir as posições mais al-
tas dos charts. Ponto im-
portante em como a indús-
tria se comporta e em como
ela dita quem e o que vai
fazer sucesso.

“Nós artistas não temos
que ter atrito uns com os

outros, temos que nos unir
contra a indústria que dita
as regras online, que diz
que existe o corpo perfeito,
o cabelo perfeito, que só x
coisas devem engajar, que
temos que agir de uma for-
ma y para chegar em algum
lugar”, explica Carolzinha.
“É uma crítica a forma
como todos nós consumi-
mos o entretenimento e a
arte, é uma reflexão para
todos nós que a todo mo-
mento criamos personagens
diferentes e que às vezes
não refletem 100% da nossa
essência para jogar o jogo
do business”, completa.

Amigas e agora parcei-
ras, Day Limnse Carolzinha
se conheceram pela internet
e hoje integram o casting
de cantoras brasileiras. No
videoclipe, disponível no
canal do duo Carol & Vitó-
ria, elas aparecem presas
em uma caixa, simbolizan-
do essa prisão criada pelas
redes sociais e pelo mundo
de aparências. “Todo o pro-
jeto ‘Cara’ tem clipes porque
eu prezo muito pela nar-
rativa e nesse trabalho em
específico eu queria contar
uma história”, aponta Ca-
rolzinha. “Minha nova era,
meu novo momento como
artista, meus encontros
com minha sonoridade pe-
diam por isso”.

Carolzinha, parte da du-
pla Carol & Vitoria, deu iní-
cio, no dia 10 de junho, a
um projeto de três partes
intitulado ‘Cara’, o álbum
reúne quatro músicas iné-
ditas e autorais acompa-
nhadas de videoclipes super
produzidos e participações
especiais de Day Limns, Tai-
ná Costa, Bivolt, Nith e Mar-
cela Veiga. O novo trabalho
exalta o poder feminino e
se inspira no mundo dos
games com elementos do
pop, rap e trap. A catari-
nense ainda adianta: “Todos
os clipes têm easter egg,
tudo a todo momento quer
dar dicas do que vem ainda
pela frente”, finaliza. (Es-
pecial para O Hoje)

Todo o projeto ‘Cara’ tem clipes que contam uma história

LIVRARIA
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A vida do escritor japonês
Osamu Dazai foi muito con-
turbada. Envolveu-se com
gueixas, foi expulso de casa,
viciou-se em álcool e morfina,
tentou suicídio diversas vezes,
acabou conseguindo. Por cau-
sa disso, uma mangá muito
famoso o transformou em fic-
ção: Osamu Dazai é o prota-
gonista de ‘Bundo Stray Dogs’.

Não só, porém, a contur-
bação é o que faz brilhar a
aura do autor. Na verdade,
isso é o que menos importa
no fim das contas. A grandeza
de Dazai está em seu mérito
literário. Declínio de um ho-
mem, seu romance mais ce-
lebrado, inclusive tendo sido
adaptado também para dois
mangás, e publicado pela Es-
tação Liberdade em 2015, é
um sucesso absoluto. Em pou-
quíssimo tempo, já recebeu
várias reimpressões.

‘Mulheres’ mantém a
qualidade. São catorze con-
tos, todos eles narrados por
mulheres. A façanha, em-
bora arriscada para um es-
critor homem, é exercida
com maestria por Dazai, ge-
neroso ao deixar que sua
voz seja tomada por essas
vozes femininas.

Em ‘Mulheres’, uma mu-
lher tenta justificar o roubo
cometido. Mais do que isso:
questiona se a sociedade deve
julgá-la por aqueles pouquís-
simos segundos do ato cri-
minoso, quando ela age fora
de si e contra uma megacor-
poração, ou por seu compor-
tamento exemplar de toda a
vida. Uma jovem escreve uma
redação bela e original aos
olhos de todos, embora ela
mesma não ache grande coi-
sa; querem que a publique,
ela o faz a contragosto, recebe
elogios, é aclamada, mas de-
pois tentam controlar sua es-
crita. Ela expõe o ridículo das
palavras de ordem, dos ma-
nuais, das oficinas literárias,
se é que não da pretensão de
superioridade dos homens
sobre as mulheres.

Outra mulher não entende
os preceitos básicos da ficção,
acreditando que esta deve se-
guir à risca as regras da rea-
lidade. Duas irmãs fingem,
uma para a outra, ser o mes-
mo poeta apaixonado e ima-

ginário, a primeira para agra-
dar a irmã; a segunda para
agradar a si mesma. O diário
de uma mulher, escrito em
1941, e que deveria ser lido
somente em 2040, ou seja,
cem anos depois e duas dé-
cadas a partir de agora, é
aqui antecipado aos leitores.
A mulher que o mantém de-
seja que as anotações sirvam
como documento histórico.
Um blecaute a interrompe.

O que essas narradoras, e
as outras nove que completam
os catorze contos do livro, têm
em comum, além do fato de
serem todas mulheres? Vivem
nas sombras, na escuridão,
umas por força maior, como
é o caso da última mencionada,
outras porque assim desejam.
E muitas delas, mesmo as que
preferem passar despercebi-
das, dão um jeito, hora ou ou-
tra, de qualquer iluminação,
seja factual, com uma vela ao
jantar pobre em família ou
uma saída ao sol depois de
um problema de pele; seja
imaterial, com o brilho da es-
perança pelo que ainda está
por vir após as trevas.

O autor
Osamu Dazai, cujo nome

verdadeiro era Tsushima
Shuji, nasceu em Kanagi, Ja-
pão, em 19 de junho de 1909.
Estudou literatura francesa
na Universidade de Tóquio,
de onde foi expulso, e sem-
pre teve uma vida familiar
atribulada. Por causa de um
relacionamento com uma
gueixa, Hatsuyo Oyama, aca-
bou deserdado pelo pai. Ten-
tou pôr fim à vida em di-
versas ocasiões, sendo duas
delas antes de completar 20
anos de idade.

De saúde frágil e com re-
correntes problemas finan-
ceiros, Dazai tornou-se alcoó-
latra e, passando por diversas
internações hospitalares, vi-
ciou-se em morfina. A litera-
tura foi um de seus poucos
refúgios. Durante a Segunda
Guerra, conseguiu, como pou-
cos, publicar um volume con-
siderável de sua ficção, a des-
peito da forte censura japo-
nesa daquele período. A quin-
ta tentativa de suicídio mos-
trou-se eficaz, e Dazai faleceu
às vésperas de completar 39
anos, junto a sua amante na
época, Tomie Yamazaki, jo-
gando-se no rio Tama, em
Tóquio, em 13 de junho de
1948. (Especial para O Hoje)

Ele tomado por vozes femininas
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A vida do escritor

japonês Osamu

Dazai foi muito

conturbada, 

de envolvimento

com gueixas até

vícios e tentativas

de suicídio

O romance mais celebrado do escritor Dazai, 
inclusive tendo sido adaptado também para dois
mangás, é o livro ‘Mulheres’, um sucesso absoluto



O Museu da Língua Por-
tuguesa vai promover a sua
primeira visita mediada em
grupo durante a Jornada do
Patrimônio, nos dias 11 e 12
de setembro. Além disso, vai
lançar o curta-documentário
‘Vozes da Estação: Fiorelli, o
relojoeiro’ e ainda organizar
um encontro virtual sobre o
projeto de sua reconstrução. 

As visitas mediadas serão
realizadas para dez pessoas
por vez – todas obrigatoria-
mente com máscara em todo
o percurso – que, ao longo
de uma hora, poderão per-
correr a gare da Estação da
Luz e a ala histórica do mu-
seu, com término no terraço
Paulo Mendes da Rocha, uma
das novidades pós-reconstru-
ção e restauração do espaço.

A programação ocorre em
dois horários: às 11h e às 15h.
Para participar, é necessário
agendar pelo e-mail agenda-
mento@museulp.org.br.  

“Durante o passeio, a equi-
pe do educativo conversará

com os visitantes sobre as-
pectos arquitetônicos e his-
tóricos da Estação da Luz e
também sobre sua relação
com a cidade de São Paulo”,
avisa Marina Toledo, coorde-
nadora do Educativo do Mu-

seu da Língua Portuguesa. 
Sob coordenação do Cen-

tro de Referência do Museu
da Língua Portuguesa, o do-
cumentário ‘Vozes da Estação:
Fiorelli, o relojoeiro’, que es-
treará no canal do YouTube
da instituição, apresenta uma
entrevista com Augusto César
Sampaio Fiorelli, responsável
pela manutenção do relógio
da Estação da Luz, um ofício
que ele aprendeu com o avô,
que foi a segunda pessoa a
cuidar do relógio em toda a
história da Estação. “Este do-
cumentário traz materiais
que ele tem guardado há
anos. O Fiorelli ainda conta
as memórias da família com
esse objeto histórico”, afirma
Cecília Farias, pesquisadora
do Centro de Referência.  

Essência n 15

Dias dos Pais
Termina hoje (10) ação

promovida pelo Flamboyant
Shopping especialmente
para o dia dos Pais. a inte-
ração ocorre por meio de
um espelho móvel, em ex-
posição no piso 3. a ideia é
que os visitantes leiam o
Qr code no painel e a partir
dele contem para as pes-
soas: ‘Qual história vivida
no Flamboyant reflete seu
amor pelo seu pai?’. as his-
tórias mais emocionantes
são selecionadas para a gra-
vação de um vídeo que é
publicado no domingo de
pais, 14 de agosto, nas redes
sociais do shopping. Quan-
do: Quarta-feira (10). onde:
av. dep. Jamel cecílio, nº
3300, Setor Jardim goiás –
goiânia. Horário: 10h às 22h.

semana de moda
na contagem regressiva

para a primeira edição do
aMarÊ FaSHion - Semana
da Moda goiana, empresá-
rios do segmento B&B, par-
ceiros do evento, marcas que
desfilam no evento, se en-
contram nesta quarta-feira
(10) no Shopping república
para uma palestra gratuita
sobre retomada do Mercado
de Varejo com Patrícia ro-
drigues e um bate-papo com
ernani abreu, especialista em

varejo. Quando: Quarta-feira
(10). onde: av. república do
líbano, S/n, Setor oeste –
goiânia. Horário: 18h.

Premiação nacional
o canal Brasil exibe ao

vivo nesta quarta-feira (10),
a partir das 20h45, a prin-
cipal premiação do setor
audiovisual nacional: o 21º
grande Prêmio do cinema
Brasileiro. após dois anos
sendo realizado de forma
remota, o evento ocorre no
formato presencial na ci-
dade das artes Bibi Ferreira,
no rio de Janeiro. a apre-
sentação fica à cargo de Si-
mone Zuccolotto que, desta
vez, tem ao seu lado a atriz
Karine Teles como comen-

tarista. os jornalistas Maria
clara Senra e Kiko Mollica
completam o time mostran-
do tudo o que ocorre no
tapete vermelho com en-
trevistas exclusivas. o sinal
está aberto para não assi-
nantes no globoPlay. Quan-
do: Quarta-feira (10). onde:
canal Brasil. Horário: 20h45.

Gravação de DVD
a dupla Fabrício & Hen-

rique grava, nesta quarta-
feira (10), o seu terceiro dVd.
o trabalho é realizado na
azzure club, em goiânia, a
partir das 22h, em evento
aberto ao público, com par-
ticipações especiais de Hum-
berto & ronaldo, carlos &
Jader, luiza, cleiton, John

amplificado, Bonde do Ma-
luco e a banda goiana de
pagode, Kamisa 10. Para o
dVd, estão previstos dez
pot-pourris e dez músicas
inéditas, além do lançamen-
to da música ‘Blefe’, gravada
com o cantor baiano Tayro-
ne. a proposta é para a jun-
ção de vários feats e um
mix de grandes sucessos
que marcaram a história da
música sertaneja. Quando:
Quarta-feira (10). onde: av.
136, nº 222, Setor Marista –
goiânia. Horário: 22h.

Vinho e astrologia
a adega grand cru pro-

move, nesta quarta-feira
(10), uma noite astrológica.
com início às 19h30, o even-
to promete levar os clientes
a uma imersão na astrolo-
gia, em jantar exclusivo com
degustação de rótulos dos
vinhos Stardust, além da
culinária única do local.
além disso, a noite astroló-
gica conta com a presença
da astróloga e taróloga áu-
rea Mirela e da numeróloga
ana Flávia campos. deste
modo, os clientes presentes
no jantar têm direito a um
atendimento, com uma per-
gunta respondida pelos es-
pecialistas. Quando: Quar-
ta-feira (10). onde: rua
1136, n° 70, Setor Marista
– goiânia. Horário: 19h30.

Fabrício & Henrique gravam, nesta quarta (10), DVD em Goiânia

AGENDA
t

culTural HORÓSCOPO
t

neymar se encanta com
modelo, web nota seme-
lhança com Bruna Marque-
zine e recomenda: ‘Terapia’

em meio a rumores de
término com Bruna Bian-
cardi, neymar parece já ter
definido o próximo "alvo".
Segundo o colunista Mat-
heus Baldi, o jogador, que,
em breve, deve encarar os
tribunais da espanha, esta-
ria encantado com a mo-
delo e influenciadora Bren-
da Pavanelli. neymar parece
ter um tipo. e, segundo a
web, o tipo dele é ser idên-
tica a ex-namorada, Bruna
Marquezine.  "o cara tem
tanto dinheiro, mas não faz
uma terapia pra superar a
ex-namorada?", alfinetou
um perfil. (Matheus Quei-
roz, Purepeople) 

Casamento de Conca: ex-
Fluminense formaliza re-
lação com nutricionista 

conca, ex-jogador do Flu-
minense, Vasco e Flamengo,
se casou com luiza lara. nas
redes sociais, o casal publicou
fotos com detalhes da ceri-
mônia intimista. luiza é nu-
tricionista e ex-noiva do mé-

dico endocrinologista que
cuidava da saúde do ex-jo-
gador de futebol. o casa-
mento de conca e luiza con-
tou com uma cerimônia inti-
mista, para poucos convida-
dos. luiza optou por um ves-
tido azul claro, com detalhes
em renda e aberturas na bar-
riga. (nathalia duarte, Pure-
people) 

amaury nunes manda
novo recado a Karina Bac-
chi após troca de farpas
em polêmica sobre o filho

Karina Bacchi e amaury
nunes estão vivendo uma se-
paração polêmica. Segundo
o ex-jogador de futebol, a ar-
tista está impedindo ele de
ver o filho dos dois, enrico,
de cinco anos. em um novo
vídeo publicado nas redes
sociais, amaury rebateu cri-
ticou a atitude de Karina. "es-
tou sem ver meu filho desde
o dia 17 de abril. não o vi no
aniversário dele, por isso de-
cidir o vídeo de coração aber-
to" começou amaury no novo
vídeo. "e que no dia dos Pais,
ele possa passar com o pai
dele", finalizou. (nathalia
duarte, Purepeople) 

CELEBRIDADES

De volta às redes so-
ciais após a exposição de
sua gravidez e da doação
do bebê, Klara Castanho
celebrou o sucesso de
"Bom Dia, Verônica", na
Netflix, e compartilhou
fotos inéditas dos basti-
dores da série. Nas ima-
gens, a atriz aparece ao
lado de Liza Deldala,

Reynaldo Gianecchini,
Camila Márdila, Tainá
Müller e o cineasta José
Henrique Fonseca, seus
colegas de trabalho. "Es-
treamos há quase uma
semana e seguimos no
TOP 3. Obrigada por
abraçarem nossa arte!",
escreveu. (Patrícia Dias,
Purepeople) 

De volta às redes, Klara 
Castanho posta fotos inéditas 

dos bastidores de série

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

Hoje o dia traz um alerta de
atenção para que você não caia
em armadilhas, portanto fique
esperto. além disso, é preciso
manter sua estabilidade e eco-
nomizar, evitando gastos e des-
perdício de energia. Vale a pena
pensar antes de tomar decisões.
o foco precisa estar presente.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

Hoje o dia pede atenção aos
seus ganhos e gastos. além disso,
pode haver muitas mudanças.
existe certa intensidade e você
precisará ter jogo de cintura para
encontrar novas soluções para os
seus problemas. existem muitos
aprendizados ao longo deste dia. 

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

Hoje o dia pode trazer gran-
des aprendizados, se você tiver
paciência. Tome cuidado com o
pessimismo, a preguiça e a falta
de fé no processo. é preciso acre-
ditar que as coisas têm tempo
certo para acontecer. conversas
importantes podem acontecer
com pessoas do seu convívio.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

Hoje o dia pode trazer muita
motivação. Suas emoções estão
equilibradas e podem te impul-
sionar a viver coisas novas. Tente
manter a diplomacia e a conexão
com as pessoas, mas nem todas
estarão na mesma vibe que você,
porém se você souber liderar e
motivar as pessoas.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

Hoje o dia pode trazer con-
versas importantes para promover
acertos nas relações. Você pode
chegar a novos acordos em par-
cerias e sociedades. além disso,
o dia está caótico e intenso, por
isso é preciso uma boa dose de
leveza para lidar com as situações
sem se chocar contra elas. 

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

Hoje o dia pode trazer a ne-
cessidade de ser mais grato e de
aceitar a sua vida e a sua realida-
de. é o primeiro passo para uma
mudança, caso contrário tudo
pode ser lento, tedioso e chato. é
importante parar de reclamar e
de se deixar levar pelas coisas
ruins ou por seduções que não
trazem crescimento.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

Hoje o dia coloca foco em suas
próprias necessidades. Você pode
encerrar ciclos ou tirar da frente
problemas acumulados. existe
alívio e resolução. o novo virá,
mas é preciso encarar as respon-
sabilidades e as dificuldades deste
dia. novas ideias podem surgir,
mas tome cuidado com excessos. 

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

Hoje o dia favorece realizações:
você pode fazer bons negócios e
formar parcerias visando lucros.
as relações pessoais podem ser
mais desafiadoras, mas a sua au-
toconfiança pode amenizar tudo
e jogar luz sobre os seus dilemas. 

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

Hoje o dia favorece limpeza,
desapegos e reorganização da
rotina. é importante focar as rea-
lizações e as tarefas mais impor-
tantes, não se importando com
coisas pequenas demais. Tome
cuidado com excessos, necessi-
dade de estar no controle e difi-
culdade de confiar ou delegar.
o caos pode imperar. 

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

Hoje o dia favorece a popula-
ridade, então podem acontecer
muitos encontros e compromissos.
Porém é preciso descansar tam-
bém, bem como tomar cuidado
com excessos. Você pode se cansar
muito. é importante ter mais leveza
e fazer menos autocobrança. 

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

Hoje o dia te leva a buscar
novos caminhos. Você poderá
encontrar pessoas que te auxi-
liam ou pode servir bons conse-
lhos para seus amigos e até para
parcerias amorosas ou de tra-
balho. apenas tome cuidado com
decisões tomadas por impulso.
evite instabilidades e mantenha
a confiança em si.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

Hoje o dia traz desafios e
obstáculos. é preciso ter resiliên-
cia e saber ouvir a si mesmo.
Perceba quais escolhas você está
fazendo e tome cuidado com au-
tossabotagens. a família pode
ser um ponto de preocupação,
então vale a pena dialogar para
jogar luz sobre uma situação.

Encontro virtual é transmitido pelas redes sociais do museu

Museu da língua Portuguesa
participa da Jornada do Patrimônio
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Ciete Silverio
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Lanna Oliveira

O maternar está envolto
em mitos, romantização e
questionamentos. Apesar da
magia desse momento, temos
que conscientizar as mulheres
de cada gestação é única e a
comparação não é saudável.
Um dos motivos de tornar
esse momento frustrantes
para as mães é a cobrança da
amamentação. Por vários mo-
tivos, muitas não conseguem
oferecer os bebês o leite ma-
terno, podendo potencializar
o descontentamento dessas
mulheres. Mas caso não você
esteja nesta situação, não se
desespere, busque se informar
das opções e quando usá-las.

Apojadura tardia, lesões
nas mamas e depressão pós-
parto são apenas algumas das
adversidades que podem im-
possibilitar o aleitamento ma-
terno. Entender como proce-
der nesses casos, inclusive
com o leite de vaca, para su-
prir as necessidades nutricio-

nais do bebê, é de extrema
importância. Segundo a pe-
diatra Mariana Di Paula Ro-
drigues outros motivos que
desencadeiam nesta situação
é a falta de preparo e infor-
mação, opiniões desencoraja-
doras e o uso precoce de chu-
petas, mamadeiras e outros
leites ou fórmulas infantis.

Inegavelmente o leite ma-

terno é um alimento valoroso,
por isso é preciso que os pais
se cerquem de profissionais
capacitados. Seja pela demora
na descida do leite, dores nas
mamas e/ou lesões nos ma-
milos devido à pega incorreta
ou ingurgitamento mamário,
estresse e depressão pós-par-
to, a situação, em alguns ca-
sos, pode ser revertida. "Vale
citar também as crenças equi-
vocadas de que o leite ma-
terno é fraco. Isso é um mito.
Não existe leite materno fra-
co", frisa Mariana. 

Ela ainda declara: “Em pri-
meiro lugar, a lactante deve
ser acompanhada de perto e
receber todo o suporte e orien-
tação sobre os benefícios da
amamentação e sobre os tra-

tamentos das possíveis inter-
corrências como fissuras ma-
márias, mastite, baixa produ-
ção. Caso ainda assim não seja
possível manter o aleitamento
materno exclusivo, a indicação
é de uso de fórmula infantil 1
para crianças até os seis meses
de idade. Após os seis meses,
oferecer preferencialmente
fórmula infantil 2, além da in-
trodução dos demais alimentos
na dieta já recomendados nes-
ta idade”, explica a pediatra. 

Mas considerando o custo
elevado do aleitamento arti-
ficial, a realidade brasileira
é de que muitas famílias aca-
bam recorrendo ao leite de
vaca. O que talvez nem todo
mundo sabe é que existe uma
época certa para introduzir,

com segurança, esta opção
na alimentação do bebê. A
recomendação da Sociedade
Brasileira de Pediatria, por
exemplo, é que a fórmula in-
fantil seja utilizada até os 12
meses e a opção de uso do
leite in natura, UHT ou pas-
teurizado só seja considerada
após um ano de idade. 

O Guia Alimentar Para
Crianças Brasileiras Menores
de 2 anos, publicado em 2019
pelo Ministério da Saúde, pre-
coniza que, em algumas si-
tuações especiais, o leite de
vaca integral possa ser utili-
zado a partir dos nove meses
de idade. “O leite de vaca in-
tegral não deve ser oferecido
antes porque ele não é nutri-
cionalmente adequado para
esta faixa etária. Não possui
as quantidades e proporções
adequadas de calorias, gor-
duras, proteínas, água, vita-
minas e outros nutrientes es-
senciais para o crescimento
e desenvolvimento do bebê”.
alerta Mariana. 

Nestes casos há o risco de
anemia, baixo ganho de peso
e estatura, deficiência de vi-
taminas e nutrientes, dentre
outros. Ela, que também é
gastroenterologista pediátri-
ca, acrescenta ainda que, en-
tre os leites integrais, o mais
indicado é o in natura, desde
que fervido, por ser a opção
mais natural. No entanto, o
leite pasteurizado, preferen-
cialmente do tipo A, e o leite
UHT também podem ser con-
sumidos, desde que estejam
dentro do prazo de validade,
passem pelo processo ade-
quado de pasteurização e que
as mãos sejam higienizadas
para manipular a bebida. (Es-
pecial para O Hoje)

Mês de agosto veio
para enaltecer,
promover e
incentivar o
aleitamento
materno, mas não
podemos esquecer
que nem todas as
mães conseguem
assegurar este
valoroso alimento
para seus bebês

Na falta do leite materno

esTReias

Trem-Bala (Bullet Train, 2022,
eua). duração: 2h07min. dire-
ção: david leitch. elenco: Brad
Pitt, Sandra Bullock, Joey King,
aaron Taylor-Johnson. gênero:
ação, suspense. ladybug é um
assassino azarado, determina-
do a fazer seu trabalho pacifi-
camente depois de muitas mis-
sões saírem dos trilhos. cine-
mark Flamboyant: 13h40, 16h,
16h25, 18h30, 19h, 19h15,
20h20, 21h20, 21h45, 22h. ci-
nemark Passeio das águas:
13h20, 15h10, 16h10, 18h, 19h,
20h50, 21h50. Kinoplex goiânia:
15h40, 17h20, 18h25, 20h, 21h.
cineflix aparecida: 14h, 15h20,
16h40, 19h, 19h20, 21h40, 22h.
cineflix Butiti: 16h25, 17h40,
19h, 20h15, 21h35.

o Palestrante (o Palestrante,
2022, Brasil). duração: 1h44min.
direção: Marcelo antunez. elen-
co: Fábio Porchat, dani cala-
bresa, letícia lima. gênero: co-
média. guilherme, um contador
sem perspectivas que acaba
de ser demitido e abandonado
pela noiva, viaja para o rio de
Janeiro e é confundido com
um famoso palestrante moti-
vacional. cinemark Flamboyant:
13h45, 14h05, 16h30, 16h35,
19h, 19h10, 21h30, 21h50. ci-
nemark Passeio das águas:
16h30, 19h, 21h30. cineflix apa-
recida: 17h20, 19h35, 21h50.
cineflix Butiti: 17h, 19h10,
21h20.

eM CaRTaZ

DC Liga dos superpets (dc
league of Super-Pets, 2022,
eua). duração: 1h46min. dire-
ção: Jared Stern. elenco: Mar-
celo garcia, dwayne Johnson,
duda espinoza. gênero: ani-
mação, fantasia, aventura, fa-
mília. dc Super Pets acompa-
nha Krypto o Supercão e Su-

perman, amigos inseparáveis,
compartilhando os mesmos su-
perpoderes e lutando contra o
crime em Metrópolis lado a
lado. cinemark Flamboyant:
13h20, 13h50, 15h, 15h50,
16h20. cinemark Passeio das
águas: 13h15, 14h, 15h45. Ki-
noplex goiânia: 14h10, 16h30,
18h50. cineflix aparecida:
14h30, 15h05, 16h45. cineflix
Butiti: 15h20, 16h30, 18h45.

Pluft, o fantasminha (Pluft,
o fantasminha, 2022, Brasil).
duração: 1h28min. direção: ro-
sane Svartman. elenco: Juliano
cazarré, lolla Belli, cleber Sal-
gado. gênero: infantil. a me-
nina Maribel e o fantasma que
morre de medo de gente de-
senvolvem uma inesperada
amizade. cinemark Flam-
boyant: 13h15. cinemark Pas-
seio das águas: 13h05. 

o Telefone Preto (The Black
Phone, 2022, eua). duração:
1h43min. direção: Scott der-

rickson. elenco: Mason Tha-
mes, Madeleine Mcgraw, et-
han Hawke. gênero: Terror,
suspense. em 1978, uma série
de sequestros estão aconte-
cendo na cidade de denver.
ethan Hawke interpreta o
"grabbler", um serial killer
que tem seu alvo crianças do
bairro. cinemark Flamboyant:
17h50. cinemark Passeio das
águas: 18h20, 20h40. Kino-
plex goiânia: 21h10. cineflix
aparecida: 21h10. cineflix Bu-
titi: 21h45.

elvis (elvis, 2022, eua). du-
ração: 2h39min. direção: Baz
luhrmann. elenco: austin Bu-
tler, Tom Hanks, olivia de-
Jonge. gênero: Biografia, mu-
sical. a cinebiografia de elvis
Presley acompanhará déca-
das da vida do artista e sua
ascensão à fama, a partir do
relacionamento do cantor
com seu controlador empre-
sário ‘colonel’ Tom Parker.
cinemark Flamboyant: 16h45,

17h20, 20h10, 20h50. Kino-
plex goiânia: 14h, 17h10,
20h20. cineflix Butiti: 21h.

Minions 2: a origem de Gru
(Minions: The rise of gru, 2022,
eua). duração: 1h28min. dire-
ção: Kyle Balda, Brad ableson.
elenco: leandro Hassum, Steve
carell, alan arkin. gênero: ani-
mação, ação, comédia, família.
na década de 1970, gru está
crescendo no subúrbio. Fã de
um grupo de supervilões co-
nhecido como Vicious 6, gru
traça um plano para se tornar
malvado o suficiente para se
juntar a eles. cinemark Flam-
boyant: 13h, 14h, 14h30, 15h10,
16h15, 18h20, 20h30. cinemark
Passeio das águas: 13h, 13h10,
14h, 15h20, 16h10, 18h30. Ki-
noplex goiânia: 15h10, 17h10,
19h10. cineflix aparecida:
15h10, 17h10, 19h10. cineflix
Butiti: 16h, 17h55, 19h50.

Thor: amor e Trovão (Thor:
love and Thunder, 2022, eua).

duração: 1h59min. direção: Tai-
ka Waititi. elenco: chris Hems-
worth, natalie Portman, chris-
tian Bale. gênero: aventura,
ação, ficção científica. o longa,
além de representar os acon-
tecimentos de Thor: ragnarok,
promove a volta de Jane Foster,
que se transforma na versão
feminina de Thor. cinemark
Flamboyant: 15h30, 18h15,
18h50, 21h, 21h40. cinemark
Passeio das águas: 13h, 15h45,
17h30, 18h30, 20h20, 21h15.
Kinoplex goiânia: 15h50, 18h20,
20h50. cineflix aparecida:
14h15, 15h30, 16h45, 19h15,
21h45. cineflix Butiti: 16h50,
19h15, 21h40.

Top Gun: Maverick (Top gun:
Maverick, 2022, eua). duração:
2h11min. direção: Joseph Ko-
sinski. elenco: Tom cruise, Miles
Teller, Jennifer connelly. gênero:
ação. na sequência, acompa-
nhamos a história de Pete ‘Ma-
verick’ Mitchell, um piloto à
moda antiga da Marinha que
nesta nova aventura precisa
provar que o fator humano
ainda é fundamental no mundo
contemporâneo das guerras
tecnológicas. cinemark Passeio
das águas: 21h. Kinoplex goiâ-
nia: 14h40, 21h05.  

Jurassic World: Domínio ( Ju-
rassic World domínio, 2022,
eua). duração: 2h26min. di-
reção: colin Trevorrow. elenco:
chris Pratt, Bryce dallas Ho-
ward, Jeff goldblum. gênero:
ação, aventura, ficção cientí-
fica. Quatro anos após a des-
truição da ilha nublar, os di-
nossauros agora vivem - e ca-
çam - ao lado de humanos
em todo o mundo. contudo,
nem todos répteis consegue
viver em harmonia com a es-
pécie humana, trazendo pro-
blemas graves. cinemark
Flamboyant: 21h. cinemark
Passeio das águas: 21h.

tCINEMA

GOIÂNIA, QUARTA-FEIRA, 10 DE AGOSTO DE 2022
ohoje.com

Segue em cartaz nos cinemas goianos o filme de ação ‘Trem-Bala’ com Joey King no elenco principal  

Existe uma 
época certa para
introduzir, com
segurança, o 
leite de vaca na
alimentação 
do bebê



Rodrigo Melo 

A escassez de talentos é o
maior gargalo para as empre-
sas. Em um cenário de rápidas
mudanças e avanço digital,
as competências humanas e
soft skills (habilidades com-
portamentais) se tornaram
ainda mais necessárias, visto
que são elas que comprova-
damente impulsionam os ne-
gócios. O papel da área de
RH, portanto, passou de pro-
cessual para estratégico, e se
posiciona como o acelerador
do progresso humano, uma
vez que ideias inovadoras só
podem vir de pessoas.

Do outro lado da mesa, as
novas gerações de colabora-
dores buscam um trabalho que
esteja alinhado a seus valores,
que garanta bem-estar e uma
experiência saudável. Não mais
valorizam o trabalho tradicio-
nal e a longevidade dentro de
uma empresa, como era no
passado. A falta por talentos
passa a ser uma dificuldade
de engajamento, e a experiên-
cia do novo colaborador passa
a ser a prioridade número 1
dos líderes de RH. 

Pensando nisso, no dia 17
de agosto, uma empresa de

tecnologia fará a primeira edi-
ção do Bench com RH 2022,
evento totalmente on-line e
gratuito. O objetivo, segundo
os organizadores, é inspirar
e motivar profissionais de
RH por meio do comparti-
lhamento de histórias, práti-
cas e casos de sucesso na hu-
manização da experiência do
novo colaborador, através do
uso de tecnologias como ga-
mificação, realidade virtual
e inteligência artificial.

Importante destacar que a
nova realidade exige um aco-
lhimento especial do novo co-
laborador, para reduzir sua
ansiedade, criar um sentimen-
to de pertencimento, e assim
reduzir esse falta de engaja-
mento. Para isso, tal acolhi-

mento deve propiciar uma ex-
periência avançada sobre a
nova empresa, mesmo à dis-
tância, que comece antes do
primeiro dia, ainda na fase de
oferta de emprego, siga por
toda a admissão.

Dessa forma, elas podem
continuar todo o processo
de onboarding, onde os co-
laboradores adquirem o co-
nhecimento, as habilidades
e os comportamentos neces-
sários para se tornarem
membros eficazes.

O ambiente de universos
virtuais tem se mostrado per-
feito para isso. É a forma de
humanizar o acolhimento e
unificar a jornada do novo
colaborador através de tec-
nologia digital. Grandes líde-

res do mercado saíram na
frente e já contam com um
ambiente digital que inclui
um assistente virtual que
“pega na mão” digitalmente. 

A experiência destes novos
colaboradores os guia por voz
ao longo de todo o processo
de contratação e onboarding,
através de uma experiência
visual memorável, que emo-
ciona e cria laços afetivos com
a marca empregadora. 

No caso da uma grande
instituição voltada às teleco-
municações, que será uma
das participantes do evento,
a empresa de tecnologia atua
na etapa de oferta de empre-
go. Antes, alguns candidatos
selecionados poderiam ter dú-
vidas ao receber a carta pro-
posta por texto ou por telefo-
ne, principalmente sobre os
benefícios que a empresa ofe-
recia. Essas dúvidas consu-
miam cerca de 80% do tempo
dos recrutadores em ativida-
des de atendimento e alon-
gavam o processo de decisão.

Agora, além de fortalecer
o posicionamento da empresa
como marca empregadora, a
solução traz resultados expres-
sivos em forma de otimização
de tempo dos recrutadores,
aumento na taxa de aceite, agi-
lidade no processo de oferta e
mais apoio para os candidatos
selecionados nesta decisão tão
importante. A solução ainda
elimina a possibilidade de erro
humano durante o processo,
oferece inteligência de negó-
cios, indicadores de perfor-
mance em tempo real e elimina

ou reduz em até 95% o tempo
das ligações para fazer a oferta
de emprego.

Segundo o gerente sênior
de Atração de Talentos, Willian
Katayama, a oferta de remu-
neração e benefícios é um dos
momentos mais emotivos do
processo de seleção de uma
empresa. “Uma experiência di-
ferenciada é fundamental para
atrair os melhores candidatos”,
destaca. O executivo é um dos
palestrantes confirmados para
o Bench com RH 2022.  

O CEO da empresa de tec-
nologia, Daniel Uchôa, ressalta
que um dos pontos que mais
se destacam na construção e
resultados desta jornada é a
preocupação em levar a me-
lhor experiência ao futuro co-
laborador, gerando um senti-
mento de pertencimento e am-
pliar o employer branding. 

“Para ajudar essas pes-
soas em um momento de de-
cisão tão importante em suas
vidas, que é a escolha de um
emprego, nada melhor do
que uma real vivência imer-
siva nas vantagens da oferta,
passando pelos principais
fatores de decisão. Essa ex-
periência pode ser compar-
tilhada e desfrutada com a
família, para apoiá-los na
decisão”, afirma o CEO.

As inscrições para o Bench
com RH 2022 são gratuitas e
devem ser feitas pelo endereço
www.even3.com.br/bench-
comrh até o dia do evento. Os
inscritos receberão o link para
acesso à transmissão dos pai-
néis. (Especial para O Hoje)
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Negócios

A nova realidade
exige um acolhi-
mento especial do
novo colaborador,
para reduzir sua
ansiedade e criar
um sentimento de
pertencimento

Evento busca humanizar 
a jornada digital 

O ambiente de
universos virtuais tem
se mostrado eficaz na
forma de humanizar o
acolhimento e unificar
a jornada do novo
colaborador através de
tecnologia digital
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