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

t  14º C

Governo alemão 
pode se tornar
exemplo para o Brasil
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Estado intercepta mais de 20
drones em unidades prisionais 
Frequência na utilização dos drones para práticas criminosas fez com que
a DGAP intensificasse os trabalhos de inteligência, segurança e vigilância
ao longo do ano de 2021. Intenção foi  evitar a entrada de objetos ilícitos
dentro dos estabelecimentos penitenciários. “Serviço de entrega” é requi-
sitado por membros de facção criminosa. Cidades 10

terrivelmente 
tudo

marli GoNçalVeS

Opinião 3

Pandemia destaca
protagonismo feminino

NataSha de Caiado

Opinião 3

Aproximadamente 4 mil pessoas foram registra-
das como desaparecidas em Goiás durante o pe-
ríodo de pandemia da Covid-19. Os dados são da
Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-
GO). Desde 2016, foram mais de 10 mil casos sem
solução. O mais recente foi revelado após inves-
tigações do sumiço de Wanderson Chaves Leite,
17 anos, que ficou mais de um mês desaparecido

em Palmeiras de Goiás. O jovem foi assassinado
e o corpo ocultado pelo criminoso. No Brasil, o
Banco Nacional de Perfis Genéticos tem coletado
DNA de desaparecidos e já conseguiu solucionar
18 casos no País. Ao todo, segundo Ministério da
Justiça, são aproximadamente 3 mil amostras de
familiares e mais de 4 mil restos mortais ainda não
identificados. Cidades 11

Durante pandemia 
quatro mil pessoas
desapareceram

A violência obstétrica é uma for-
ma de violação dos direitos da
mulher antes, durante e após o
trabalho de parto. A falta de co-
nhecimento, no entando, torna
muitas mães vulneráveis a reta-
liações sobre a escolha do parto
que desejam. Mas não só: os pre-
juízos passam também pelo di-
reito ao acompanhante na sala
de parto para acolhimento na
hora de dar a luz.  Cidades 9

Seminário
debate
erradicação 
da violência
obstétrica 

Recém-formados
encontram mais
oportunidades
Economia 4

Europeus vão 
às ruas contra
restrições anticovid
Mundo 12

Mercado legal da
cannabis ganha cada
vez mais espaço
Negócios 17

Mais de 65 mil mudas
foram plantadas 
na capital em 2021
Cidades 11

Secretaria de Educação conta
com 11 mil vagas disponíveis
em Escolas Municipais, EMEIs e
CMEIs da cidade. Cidades 10

Abertas
matrículas 
em Aparecida

Intuito do programa é am-
parar cerca de 30 mil famílias
com  auxílio financeiro de
R$ 350 mensais. Política 2

Governo avaliza
programa
de moradia 

CaiaDo promete
reforma para o
Serra Dourada
Sem receber jogos desde o fim
de 2019, a praça esportiva re-
ceberá do governo estadual um
aporte financeiro de R$ 9 mi-
lhões para ser reformado e vol-
tar a receber partidas.
Esportes 7

Dragão enfrenta
Internacional
mirando Sula
Com a certeza de disputar a Sé-
rie A em 2022, o time rubro-ne-
gro foca em outro objetivo e
mira competição internacional;
equipe terá três desfalques.
Esportes 8

Ecoturismo no Cerrado: Parque Nacional das
Emas garante atração para os goianos Essência 13

Saiba como se planejar
corretamente no fim do ano
Essência 16

Viúvo de Paulo Gustavo joga
cinzas do ator em rio de NY
Essência 15

Essência

Jota Eurípedes

Estudante diz que maior sofrimento durante o parto dos quatro filhos foi ter direitos negados



De iniciativa da Governadoria, o programa de auxí-
lio moradia “Pra Ter Onde Morar” foi sancionado e pu-
blicado no Diário Oficial. Trata-se da Lei Estadual nº
21.186 (originalmente projeto de lei nº 8864/21). O intuito
do programa contido na lei é conceder a cerca de 30 mil
famílias em situação de vulnerabilidade o auxílio fi-
nanceiro no valor mensal de R$ 350, por até 18 meses,
com possibilidade de prorrogação.

De acordo com dados do Instituto Mauro Borges (IMB),
a falta de moradias em Goiás afeta cerca de 156 mil famí-
lias. A iniciativa do Governo visa combater o problema, de
forma imediata, com subsídio para locação de imóveis. O
programa será operacionalizado pela Agência Goiana de
Habitação (Agehab), que se encarregará da coordenação,
do desenvolvimento e da execução do mesmo. O valor do
benefício possui fonte prevista no Fundo de Proteção So-
cial do Estado de Goiás (Protege Goiás).

No decorrer do tempo da concessão do benefício, ha-
verá acompanhamento social, com estímulo ao auto sus-
tento e recolocação no mercado de trabalho.

Entre os requisitos para a família ser atendida com
o aluguel social estão: renda familiar de até dois salá-
rios mínimos; ser constituída de, no mínimo, duas
pessoas (com exceção de idosos); habitar moradia im-
provisada ou em coabitação ou, ainda, se tiver mais de
50% da renda familiar comprometida com aluguel.
(Agência Alego)
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Lei que cria
programa de
moradia é
sancionada

Marcelo Mariano

Está prevista para a pró-
xima quarta-feira (8) a posse
de Olaf Scholz, do Partido So-
cial-Democrata (SPD, na sigla
em alemão), de centro-es-
querda, como o novo chance-
ler da Alemanha, encerrando
a era de 16 anos de Angela
Merkel, da União Democrata-
Cristã (CDU, na sigla em ale-
mão), de centro-direita.

Vale destacar que, na Ale-
manha, uma república parla-
mentarista, o cargo de chan-
celer não deve ser confundido
com o de ministro das Relações
Exteriores, termos que, em ou-
tros países, são sinônimos.

Lá, o chanceler é o chefe de
governo, ou seja, é quem go-
verna na prática, e tem as
mesmas obrigações de um pri-
meiro-ministro ou primeira-
ministra de uma república
parlamentarista tradicional.

O SPD de Scholz foi o mais
votado nas eleições gerais,
realizadas no final de setem-

bro, mas, como não obteve a
maioria dos votos, ele deu iní-
cio às negociações com ou-
tros partidos, e a formação do
novo governo alemão só foi
anunciada nos últimos dias.

A coalizão liderada pelo
SPD contará com as presenças
dos Verdes, que, como o pró-
prio nome indica, tem a pau-
ta ambiental como foco, além
dos liberais econômicos de
um partido cuja sigla em ale-
mão é FDP (Partido Democrá-
tico Liberal, em português).

As negociações definiram
que o FDP comandará quatro
ministérios (Finanças; Justiça;

Transporte; Educação), en-
quanto os Verdes terão cinco
pastas (Relações Exteriores;
Economia e Proteção do Cli-
ma; Família; Meio Ambiente;
Alimentação e Agricultura).

Por sua vez, o SPD, além da
Chefia de Chanceleria, que tem
status de ministério, ficará res-
ponsável também por outros
seis: Interior; Trabalho; Defe-
sa; Saúde; Habitação; Coope-
ração e Desenvolvimento.

Trata-se, portanto, de um
governo composto por repre-
sentantes de diferentes ideo-
logias, e o primeiro com três
partidos desde os anos 1950.

Para citar um exemplo, os
Verdes defendem mais gastos
governamentais e o FDP é co-
nhecido por uma maior aus-
teridade fiscal.

No Brasil de 2022, seria pos-
sível um governo semelhante,
que vai da esquerda à direita,
com harmonia e estabilidade?
Há quem argumente que é jus-
tamente disso que o Brasil pre-
cisa, uma aliança acalme os
ânimos, mas ainda é cedo para
dizer se existe viabilidade.

Tentativas, porém, estão
sendo feitas. O principal
exemplo é o do ex-presidente
Lula (PT), que, a propósito, se

reuniu com Scholz durante
sua recente viagem à Europa.
De saída do PSDB, Geraldo
Alckmin, um conservador, é
cotado para ser candidato a
vice na chapa do petista, de
esquerda, mas uma esquerda
que, diga-se de passagem, ain-
da não incorporou grande
parte das ideias ambientalis-
tas dos países desenvolvidos.

É claro que os contextos
brasileiro e alemão, em pra-
ticamente todos os sentidos,
são distintos. No caso do ce-
nário político, não há como
comparar Merkel e o presi-
dente Jair Bolsonaro (PL). Até
por isso, uma junção de forças
desse tipo talvez seja mais
urgente no Brasil. Quem sabe
o novo governo da Alema-
nha não sirva de exemplo.

Aliás, é preciso falar de
Merkel, que, à frente da maior
economia europeia, enfren-
tou grandes crises durante
seu governo: a econômica pós-
2008 e as negociações com a
Grécia, a de refugiados em
2015 e, agora, a da pandemia
de Covid-19.

Concorde-se ou não com as
medidas adotadas por ela, é im-
possível não reconhecer seu
papel de liderança e pulso firme.
Não só a Alemanha, mas tam-
bém o mundo pode ser dividido
em antes e depois de Merkel,
cujo exemplo é outro que me-
rece ser seguido pelos atuais e
futuros líderes internacionais.
(Especial para O Hoje)

Parlamento alemão definirá Olaf Scholz como chanceler em 8 de dezembro

O social-democrata
Olaf Scholz encerra
a era de Angela
Merkel com uma
coalizão que reúne
ambientalistas e
liberais

Delegado Waldir cada vez
mais longe da vaga ao Senado

A pretensão do deputado federal Delegado
Waldir Soares, presidente do PSL em Goiás, de
disputar cadeira no Senado na chapa gover-
nista, está cada vez mais distante de se con-
cretizar. É o que afirma, sob reserva, um de-
putado caiadista, que avalia que apenas Hen-
rique Meirelles (PSD) e Alexandre Baldy (PP)
têm chance. A perda de musculatura política
do parlamentar, campeão de votos nas duas
últimas eleições para a Câmara dos Deputados,
tende a crescer, à medida em que ele perde o
comando do PSL no Estado, com a fusão do
partido com o Democratas, sus-
tenta o caiadista. “O deputado
vai ter que se contentar em
disputar a reeleição, ou então se
desfiliar do União Brasil
para compor outra chapa
majoritária onde possa dis-
putar o Senado.  Uma das
opções seria uma eventual
chapa encabeçada por Gusta-
vo Mendanha. 

No comando 
Há um acordo prévio selado pelo futuro pre-

sidente do União Brasil, Luciano Bivar, de que
o partido será comando, em Goiás, pelo gover-
nador Ronaldo Caiado. 

Prévias  
Diante da sugestão do presidente nacional do

PSDB, Bruno Araújo, de realização de prévias
com partidos da terceira via, para tentar con-
senso em torno de um só nome, os tucanos po-
dem ficar sem candidato. Se a proposta vigar, o
tucanato vai ter de apoiar Sérgio Moro (Pode-
mos), que vem crescendo nas pesquisas. 

Divisão  
Dez por cento dos recursos de emendas in-

dividuais dos deputados poderão ser destinados
a abastecer o Terceiro Setor, como propõe Thia-
go Albernaz (SD) por meio de emenda consti-
tucional. A contagem regressiva para sua tra-
mitação já está valendo. 

Punição  
O projeto do governo que reformula e dis-

ciplina a Rede Metropolitana de Transporte
Coletivo, em tramitação na Alego, impede o
Executivo de realizar transferências volun-
tárias aos municípios da RMTC que venham
a descumprir qualquer obrigação de aporte
de recursos financeiros. 

Dois pesos 
Enquanto o Tribunal de Justiça concede

aposentadoria ao juiz Levine Artiaga, por su-
posto favorecimento de ações fraudulentas,
a mesma Justiça puniu os advogados sus-
peitos de participação no esquema. A OAB en-
trou na jogada. 

Censura  
Com previsão de decidir sobre o pedido de

prisão do padre Robson nos próximos dias,
o Superior Tribunal de Justiça vai ter de apre-
ciar também pedido da defesa do religioso

para proibir áudio em que ele se coloca
como chefe da quadrilha. 

Mira dupla 
Antes de o ex-juiz Sérgio Moro (Podemos)

entrar no jogo da sucessão, o deputado federal
Rubens Otoni (PT), em suas críticas, mirava
o presidente Jair Bolsonaro (PL). Agora, o par-
lamentar se divide em duas frentes contra os
adversários de Lula. 

Nova onda 
Assim como fez o governador João Do-

ria (PSDB), o deputado federal e presiden-
te do Podemos, José Nelto, quer que Ro-
naldo Caiado também reduza o intervalo
da dose de reforço contra Covid-19 para
quatro meses. 

2 O deputado Henrique Arantes (MDB)
pediu licença para viajar ao Japão, re-
presentando a Alego, na segunda quin-
zena de janeiro de 2022, para a 12°
Conferência Internacional on Future En-
vironrnent and Energy.

CURTAS
t

Venceslau Pimentel | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

Aliança do novo governo alemão
pode ser exemplo para o Brasil

Lei deve beneficiar 30 mil famílias em situação de vulnerabilidade

Hellenn Reis
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Terrivelmente tudo

Natasha de Caiado Castro

Uma das muitas lições que a pandemia da Co-
vid-19 nos trouxe é a confirmação de que, em
tempos de crise, ter líderes mulheres no comando
é fundamental. Um estudo realizado pela revis-
ta americana "Harvard Business Review" apon-
ta que o sexo feminino demonstra maior efi-
ciência na solução de problemas.

A pesquisa foi realizada em 2020, durante os
primeiros períodos da pandemia do novo co-
ronavírus, e afirma que as mulheres mostraram
melhor classificação em 13 das 19 competências
de liderança consideradas no estudo, com maior
destaque no uso das habilidades interpessoais,
como colaboração e motivação, para alcançar
melhores resultados e contribuir com o enga-
jamento da equipe.

Aqui no Brasil, uma pesquisa feita na FGV,
pela mestranda Monique Cardoso, somente com
empresas brasileiras, confirma a mesma ten-
dência: a liderança feminina melhora, e muito,
o desempenho das companhias. Em geral, das
empresas com mulheres líderes, 52% apresentam
notas elevadas nos critérios usados pela pes-
quisadora. Esse percentual cai para 48% entre as
empresas totalmente masculinas. Quando a li-
derança feminina já chegou ao nível de conse-

lho, a diferença é ainda maior: 72% a 24%.
Apesar de um mundo ainda muito desigual em

termos de remuneração e de presença feminina
em cargos de liderança em todo o mundo, quem
trabalha em ambientes liderados por mulheres
já percebe que, em momentos de instabilidade,
são elas que "seguram as pontas". A capacidade
de gerir muitas atividades ao mesmo tempo, jun-
to com a inteligência emocional, fazem com
que consigamos manejar as emoções do time
para atravessar tempos difíceis como esse que vi-
vemos nos últimos meses.

A pandemia da Covid-19 transformou o planeta
em muitos aspectos. A ciência avançou como nun-
ca, soluções inovadoras precisaram ser criadas
pelo comércio e pelo turismo e, apesar da queda
econômica e a crise na saúde, lições importantes
também foram aprendidas por todos nós. Uma de-
las é uma verdade que
já sabíamos, mas agora
ficou ainda mais evi-
dente: não existem ra-
zões que justifiquem
a existência dessa dis-
paridade entre ho-
mens e mulheres em
cargo de chefia.Cha-
ma a mulherada!

Marli Gonçalves

O momento terrivelmente que passamos é to-
tal, com a expressão podendo ser aplicada
para definir praticamente todos os aconteci-
mentos pelos quais passamos ou somos infor-
mados. A pergunta é: e se piorar, o tempo vai
fechar mais ainda?

É terrível. Tenho me sentido assim, terrivel-
mente aborrecida, e lutando, girando igual Giroflex,
movimentando a cabeça para todos os lados, bus-
cando encontrar coisas, pessoas, experiências legais
que possam me fazer sentir, de alguma forma, ao
contrário, melhor, terrivelmente feliz, animada,
mais confiante em mudanças. Aqui e ali até que
tudo bem, mas sei ser mais por conta de meu es-
pírito otimista e bem humorado, e que às vezes nem
sei bem como ainda consigo manter.

O clima de final de ano já não ajuda muito, con-
venhamos. O clima de final de ano de dois segui-
dos dominados pela pandemia e tudo o que signi-
fica, e as mudanças que ela não para de trazer, eis
o mundo transformado numa caixinha de sur-
presas. O que estamos encontrando aí fora, no tal
novo normal, bem diferente, e tenho passado um
tempo observando para entender melhor, ainda
sem clareza e com muitas dúvidas.

Vejo os estádios de futebol lotados e as festas dos
times campeões nas ruas. Vejo de longe, claro, nas
telas. Incrível como nosso país se mobiliza pelo fu-
tebol. Se mobiliza também pelos shows, especial-
mente os gratuitos, que andaram pipocando nes-
se momentinho de maior abertura. Nessas horas
o medo é substituído pela euforia. Aglomerações
nesse momento parecem provocações para forçar
até onde tudo isso vai.

Mas raramente vemos o país mobilizado
para melhorar. Ouvi, e você também, e com toda
a certeza, muitas vezes, que assim que fosse pos-
sível haveria manifestações para mostrar o de-
sagrado com a política desse governo cada vez
mais mal avaliado – nas pesquisas, nos papéis
frios, nas decisões e indecisões, excesso de bo-
beiras, nos resultados cada vez terrivelmente
ruins em todas as áreas, economia, saúde, edu-
cação, saneamento, uma lista enorme que inclui
a incapacidade de controle, organização, com-
preensão e ação efetiva.

Estou aqui esperando, sentada, balançando a
perninha. Sem entender porque – à beira de um
ano eleitoral fundamental – ainda estamos tra-
tando com os mesmos candidatos, alguns do sé-
culo passado, nos mesmos debates e embates, as
mesmas divisões, os mesmos erros prontos a se-
rem novamente cometidos. Ou pior, perpetuados.
O povo nas ruas, sim, no futebol, nos shows, e
também no bate perna de milhões à procura de
emprego, de algum trabalho, do que levar para
casa, aglomerados em filas e plataformas de
transportes públicos que nunca se expandem, a
não ser em promessas.

Já ouvimos os batuques ecoando um incerto
Carnaval. Sabemos de festas já canceladas de
Ano-Novo. Máscaras continuarão obrigatórias, te-
nha certeza, por mais um bom tempo, embora
cada vez mais estejam sendo abaixadas, criando
conflitos com os que querem se cuidar. Corremos
para vacinar mais e mais, ao mesmo tempo que
as nossas porteiras e fronteiras continuam se-
dutoras aos que se recusam a elas. O coronaví-
rus continuamente trocando de roupagem ar-
reganha os dentes para todo o planeta.

Aí chega uma dúvida cruel. O que aconte-
cerá se acaso as coisas se complicarem demais
e novamente? Ou seja, se for preciso que se to-
mem decisões verdadeiramente radicais? Que-
ro dizer, fechar tudo, parar tudo. Isso é terri-
velmente possível.

Vai ter guerra? Desobediências que poderão
levar a conflitos civis? Quem mais tentará se
aproveitar desse momento? Qual será o com-
portamento nacional?

O futuro comprometido está próximo de, além
de ter sido aceito um ministro “terrivelmente
evangélico” para integrar pelas próximas décadas
o principal tribunal de
decisões fundamentais,
todos entendermos na
pele que esse não é um
bom advérbio. Terri-
velmente é tudo de
ruim; assustador, forte,
violento. Temos de falar
sobre isso. Ainda tere-
mos muito o que falar
sobre isso tudo.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Marli Gonçalves é Jorna-
lista, consultora de comu-
nicação

Natasha de Caiado Castro
é fundadora e CEO da Wish
International

Desemprego
Um dos fatores que agrava a questão do de-

semprego no Brasil é o fim do auxílio emergen-
cial. A última parcela foi paga neste mês. Em ja-
neiro, parte deles não terão meios sequer para
comprar alimentos. Além disso, a inflação em as-
cendência tem forte impacto na camada mais po-
bre da sociedade, ao corroer o poder de compra
de quem pouco ou nada tem. Inflação em alta e
desemprego é uma combinação perversa. Hoje,
esse quadro é agravado pela epidemia do novo
coronavírus. A imunização em massa da popu-
lação é medida que se impõe com a maior cele-
ridade possível. Retirar o país desse quadro de
adversidades não é atribuição exclusiva do go-
verno federal. A tarefa exige igual esforço do Le-
gislativo. Cabe ao Congresso apressar a aprova-
ção de reformas estruturais, como a tributária e
a administrativa, a fim de facilitar o reencontro
do país com a via do desenvolvimento, indis-
pensável para mitigar os danos causados pelo de-
semprego e pela crise epidemiológica.

Gabriela Gomes
Trindade 

Violência
Eu tenho observado nos últimos anos a quan-

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

Fabiano Alencar 
Goianira

{
Jamais deixo de

voltar os olhos

para aqueles que

são fundamentais

para o Estado

O governador Ronaldo Caiado san-
cionou a Lei Nº 21.172, de 23 de no-
vembro de 2021, publicada no Diário
Oficial da última quarta-feira (24/11),
que dispõe sobre a Gratificação de
Atividade Socioeducativa (Gase), no
âmbito do Sistema de Atendimento
Socioeducativo Estadual.

Pandemia mostrou importância
de lideranças femininas

@jornalohoje
“Pior deixar de ter o quê colocar na panela,
a fome”, comentou o internauta sobre o des-
taque do o hoje na sexta-feira. a reporta-
gem de capa traz o reflexo da crise no
consumo das famílias brasileiras revelando
que boa parte tem deixado as contas de
lado para ter moradia e alimentação.

Ricardo Simões

@ohoje
“Parabéns meu governador e uma gratifi-
cação merecedora”, comentou o inter-
nauta sobre a gratificação mensal que será
de r$460 a r$ 3 mil para profissionais do
Sistema Socioeducativo de Goiás 

studiioer

@jornalohoje
a variante B.1.1.529., identificada por cien-
tistas da África do Sul, é considerada a que
tem o maior número de mutações e foi
classificada como "de preocupação" pela
organização mundial da Saúde (omS).
Nesta sexta-feira, o órgão anunciou que a
nova cepa é chamada de omicron. a va-
riante já foi registrada na África do Sul, Bot-
suana, hong Kong e israel.

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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Que tal conferir o clima natalino num diver-
tido passeio de trem pelos corredores do Flam-
boyant Shopping? Na decoração deste ano, o pú-
blico tem acesso a atrações interativas e con-
templativas para todas as idades. Além de um Pa-
pai Noel cenográfico, avistado numa locomotiva,
a Praça Central (piso 1) oferece uma Estação de
Trem, onde é possível reunir amigos, familiares,

pais e filhos. O trem elétrico tem capacidade para até 15 pessoas e funciona de segunda a sá-
bado das 10h às 21h30 e domingos e feriados das 14h às 19h30. No percurso, os visitantes pas-
seiam pelo corredor ao som de músicas infantis ou natalinas e conhecem sob um novo ângulo
as belezas de natal preparadas para as duas principais praças de lazer do shopping.

A grife Cristina Andrade, de Uberaba (MG), especializada
em Batas femininas, criou a Coleção-Cápsulas com peças
na cor branca, para a virada do ano. São modelos diver-
sos nos tamanhos P, M e G, com o melhor da moda femi-
nina de Batas, com preço promocional à vista, e de tabe-
la, no cartão de créditos, para varejo e CNPJ. A marca sem-
pre acompanha as tendências de moda Batas, lançando co-
leção em datas especiais e em todas as estações do ano, para
tanto, criou o Showroom Itinerante Cristina Andrade, em
formato de happy hour, levando sua moda para várias ci-
dades do País. No dia 08 de dezembro, é a vez de Goiânia
receber uma edição do showroom itinerante Cristina Andrade, para apresentação da Coleção-
Day by DayVerão 2021/2022 e da Coleção-Cápsula, no luxuoso salão de festas do edifício The
Expression, na Rua T-51, número 921, Setor Bueno, em Goiânia.

Enoch Cafés Especiais 

Um levantamento feito pela Semesp, entidade que re-
presenta mantenedoras de ensino superior do Brasil,
mostrou que para 82,2% dos egressos das universidades
houve melhora para encontrar uma colocação após a con-
clusão do ensino superior, enquanto 17,8% disseram que
nada mudou. Entre os que disseram ter havido melhora,
75,6% eram de cursos presenciais e 24,4% do Ensino a Dis-
tância (EAD).

Segundo a 3ª Pesquisa de Empregabilidade, 64,4% dos
egressos que ainda não conseguiram o primeiro emprego
se formaram entre 2019 e 2021, período da pandemia de
covid-19.

O levantamento foi feito em parceria com a Symplici-
ty entre os dias 02 de agosto a 12 de outubro de 2021, com
a participação facultativa de 3.086 egressos do ensino su-
perior, que responderam o questionário por e-mail, mídias
sociais e disponibilização na plataforma Symplic.

A pesquisa mostra que entre os que já estavam for-
mados há até três anos, 27,7% conseguiram o primeiro
emprego ou um novo emprego. Entre aqueles formados
há mais de três anos
esse percentual foi de
38,9%. A pesquisa
mostra ainda que para
17% dos formados em
até três anos o salário
melhorou e 15,7% in-
gressaram em um cur-
so de pós-graduação.
Entre os formados há
mais de três anos esses
percentuais são de
29,2% e 27,3% respec-
tivamente.

Segundo os dados,
49,6% daqueles que se
formaram na rede pri-
vada trabalham na sua
área de formação e da
rede pública são 50,1%.
Já 13,9% dos alunos da
rede privada traba-
lham fora de sua área por falta de oportunidade e outros
12,4% por opção. No caso da rede pública esses percentuais
são de 12,4% e 14,1%. Entre os alunos da rede privada,
39,1% disseram estar desempregados há mais de um ano
e 30,9% há até um ano. Os da rede pública são 32,2% há
mais de um ano e 28,9% há até um ano.

Entre os cursos com maior percentual de pessoas que
trabalham na área de atuação estão medicina (100%),
engenharia de computação (92,6%), ciência da compu-
tação (90,5%), farmácia (79,3%), odontologia (78,9%) fi-
sioterapia (64,4%), arquitetura e urbanismo (63,5%), psi-
cologia (61,1%), publicidade e propaganda (60,5%) e con-
tabilidade (60,5%).

Já os cursos com maior percentual de respondentes que
trabalham em área diferente da de formação por falta de
oportunidade são o de relações internacionais (34,6%), en-
genharia ambiental (27,8%), engenharia de produção
(27,6%), engenharia química e gestão financeira (ambos
com 26,5%), matemática e engenharia mecânica (ambos
com 26,1%), gestão de pessoas (25,4%), serviço social
(23,1%) e economia (22,2%).

O levantamento da Semesp mostrou também que
o percentual de empregados com carteira assinada pas-
sou de 58% na segunda edição para 63,8% na tercei-
ra. O percentual de autônomos e comissionados pas-
sou de 8,8% para 10,5% e o de funcionários públicos
de 16,2% para 10,2%.

Foram questionadas ainda quais as dificuldades para
entrar no mercado de trabalho e a maioria respondeu que
a falta de experiência é um dos principais fatores, já que
o mercado é muito exigente ao contratar um recém-for-
mado, porque a maioria das vagas pedem alguma expe-
riência profissional na área ao mesmo tempo que ofere-
cem baixa remuneração. Foi citado ainda a falta de opor-
tunidade, com a alta concorrência e o baixo número de va-
gas oferecidas, além de as habilidades exigidas e a falta de
conhecimento nessas habilidades ter dificultado a obten-
ção da vaga. (ABr)

Até 82% relataram melhora para encontrar uma vaga
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Formados no
ensino superior
perceberam
melhora para
conseguir emprego

A URBS Imobiliária realiza uma ação
de arrecadação de brinquedos nas uni-
dades Private (Setor Marista) e Alphamall
(Alphaville Flamboyant), que serão dis-
tribuídos para crianças em situação de vul-
nerabilidade social. Os objetos, que podem
ser doados nas recepções das agências, se-
rão entregues no dia 17 de dezembro, no
Centro Juvenil São Domingo Sávio. Na oca-
sião, a empresa promoverá também uma
manhã de brincadeiras e diversão com as
crianças do local. A iniciativa, que está em
sua quarta edição, tem como objetivo le-
var carinho, esperança e afeto para os me-
nores internos da instituição. As doações
podem ser feitas nas recepções das agên-
cias citadas acima e não estão restritas aos
colaboradores da empresa, a população
em geral também pode fazer sua doação
e ajudar a quem precisa neste momento,
demonstrando sua solidariedade.

Os empresários Francisco Minho e Elder Alves realizarão edição exclusiva das “Noites de Fado”,
dias 10 e 11 de Dezembro, no “Enoch Cafés Especiais”. Os jantares intimistas com música ao vivo
típica portuguesa acontecerão nos mesmos moldes das casas lusitanas, no empreendimento lo-
calizado no Metropolitan Mall - Jardim Goiás. As apresentações e magia do tradicional “Fado Por-
tuguês” ficarão por conta dos músicos Ricardo Araújo e Renato Araújo, comandados pela can-
tora Marly Gonçalves. As reservas de mesa, compra de convites limitados e antecipados já es-
tão disponíveis no próprio café, no valor de R$ 100 por pessoa (referente ao “couvert artístico”).
O menu à la carte receberá a assinatura dos pratos tradicionais do Quinta do Minho Restaurante,
parceiro do evento. Mais informações em @enochcafes.

Natal solidário

Estação de Trem 

Com a chegada do Natal, a Coca-Cola se pre-
para para relembrar o verdadeiro espírito nata-
lino e a real magia de estarmos juntos nesta data.
Entre os dias 03/12 e 18/12, a Caravana Coca-Cola
chega às cidades de Goiânia, Trindade, Apareci-
da de Goiânia, Rio Verde, Caldas Novas, Anápo-
lis, São Luís dos Montes Belos e Pirenópolis, man-
tendo as normas de distanciamento e segurança
frente à pandemia. A marca e a Coca-Cola Bandeirantes estão priorizando o bem-estar da
população e seguindo todas as medidas de segurança e protocolos que envolvem desde a pro-
dução do evento, a definição de equipes de trabalho, até a operação. 

Os tradicionais caminhões vermelhos estarão iluminados em Led e Black Light e com mui-
tas surpresas. Entre as atrações, telas gigantes formam 180 graus e trazem imagens super-
realistas. Para quem estava com saudades, Papai e Mamãe Noel estão de volta, já vacinados,
em uma ceia cheia de amor e comidas do dia a dia do país, representando a união familiar
em volta da mesa. Como aconteceu em 2020, as Caravanas passarão por avenidas largas, de
grande circulação e não terão cronogramas e rotas divulgados para evitar aglomerações, prio-
rizando o bem-estar e segurança de todos.

Natal Coca-Cola

Grife Cristina Andrade

A Escola Canadense Maple Bear Goiânia foi
reconhecida como Apple Distinguished School
- a primeira em toda região Centro-Oeste a re-
ceber o reconhecimento da gigante mundial de
tecnologia. O mérito internacional é concedido
a centros de referência em inovação contínua
no ensino e aprendizagem dos alunos, que te-
nham instalações inovadoras também nos es-
paços físicos da instituição, possibilitando aos
estudantes uma aprendizagem colaborativa, de
autoria, aliando a tecnologia de forma ampla e
orgânica no processo de desenvolvimento es-
colar. A instituição recebeu formação forneci-
da pela Sejunta, uma empresa de consultoria
certificada como Apple Authorised Education
Specialist, que oferece todo o suporte e capaci-
tação para as empresas que buscam o reco-
nhecimento. O processo de formação, que du-
rou cerca de 2 anos e meio, envolveu a equipe
de ensino da entidade.  Dessa forma, a escola se
torna uma referência global de educação e boas
práticas no uso da tecnologia. 

Reconhecimento 

A banda “Roupa Nova” vai aterrissar em terras goianas para única apresentação. Mar-
cado para a noite de sábado, dia 11 de dezembro, o novo espetáculo do grupo acontecerá
no Centro de Convenções da PUC–GO, e os ingressos já estão à venda pelo site www.fu-
randoafila.com.br e nas Óticas Diniz. No repertório, os sucessos que marcaram época e se-
guem fazendo parte da vida de milhares de pessoas há 4 décadas, não vão faltar: “Dona”,
“Whisky a Go Go”, “A Viagem”, “A Paz”, “Coração Pirata” e tantos outros. Os ingressos li-
mitados de 1º lote variam de R$ 100 a R$ 200 (valores de meia entrada, mediante doação
de 2kgs de alimentos). A programação conta ainda com happy hour, a partir das 18h, com
música ambiente, cervejas artesanais, vinhos, drinks especiais e cardápio variado em um
ambiente leve e descontraído.

Roupa Nova

Showroom
empresas & produtos

Maiara Dal Bosco  | editor@hojenoticia.com.br

A pesquisa mostra
que entre os que já
estavam formados
há até três anos,
27,7% conseguiram
o primeiro emprego
ou um novo
emprego. Entre
aqueles formados
há mais de três anos
esse percentual 
foi de 38,9%



EntrEvista: rafaEl lara

Edna Gomes: Historicamen-
te a OAB-GO permaneceu
desatrelada ao Poder Públi-
co, exercendo seu papel fis-
calizador com autonomia e
independência, mas ultima-
mente, com raras exceções,
tem atuado como militante
político. A instituição dei-
xou a isenção de lado?

“No Estado de Goiás ve-
mos um caminho inverso
onde a gente percebia histori-
camente uma situação em que
a OAB-GO estava atrelada o po-
der político. Tivemos casos de
um presidente que deixou a
OAB-GO para assumir uma
secretaria, por exemplo. Mas
nos últimos seis anos a gente
percebeu uma Ordem efeti-
vamente independente politi-
camente, exercendo um papel
de independência política. 

Quando falo de indepen-
dência política não estou fa-
lando de uma Ordem aparti-
dária, porque a sociedade
não é, mas de uma Ordem su-
prapartidária. Nos quadros
da OAB-GO, fomos eleitos nes-
sa última eleição numa chapa
com 114 pessoas. É claro que
dentro de uma chapa como
essa, temos representativi-
dade de todos os partidos po-
líticos e ideologia da socie-
dade. Desde as que estão mais
à esquerda até as que estão
mais à direita. 

Claro que individualmente
essas pessoas exercem o seu
papel político na sociedade,
mas isso não pode ser o papel
da Ordem ou da presidência.
Acredito muito nessa inde-
pendência. Essa impressão
que se passa de uma Ordem
politizada, partidarizada, tal-
vez se justifique em razão dos

últimos três anos, onde o
presidente do Conselho Fe-
deral estava em uma posi-
ção de contraponto à presi-
dência da República, aí pas-
sou-se a interpretar que a
Ordem estaria posicionada
dessa forma. 

Quero acreditar que a
OAB-GO esteve indepen-
dente e tem estado de for-
ma muito firme nos últimos
seis anos e afirmo que nos
próximos três é assim que
estaremos também”.

Wilson Silvestre:  O sr.
falou muito sobre o papel
da OAB-GO, que tem um
protagonismo social im-
portante, seria quase um
mantra dizer que as pes-
soas menos esclarecidas e
pobres procuram o advo-
gado como um asilo e os
ricos como uma sustenta-
ção da honra. É assim
mesmo que o mundo con-
temporâneo tem tratado a
OAB-GO? 

“Eu vejo o papel da Or-
dem, especialmente da ad-
vocacia, sendo modifica-
do nos últimos anos e ago-
ra, com a pandemia, que é
efetivamente uma acele-
radora do futuro, esse pa-
pel acaba se tornando um
grande desafio para uma
próxima gestão. 

Nós teremos, na próxi-
ma gestão uma sociedade
em reconstrução. Espera-
mos uma sociedade que
olhe para o futuro nova-
mente. Nesse contexto de
sociedade, que olha para o
futuro, a advocacia é par-
ceira. É um elemento fun-
damental, propulsor de fu-
turo. Hoje temos novos ne-
gócios, estruturas e opor-
tunidades. Tratando-se do
próprio jornalismo, por
exemplo, quem diria há
dois anos e meio que boa
parte das equipes estariam
em casa trabalhando, com
efetividade em uma reali-
dade de teletrabalho?  

Da mesma forma a ad-
vocacia e outros setores.
Somos parceiros em um
processo de reconstrução
de negócios. Temos que
sair um pouco da visão de
litigiosidade. Porém, a Or-
dem continuará, assim
como a advocacia, aquela
parceira, que será voz da
sociedade nos litígios. A
advocacia tem se fortaleci-
do e está cada vez mais

presente e importante”. 

Wilson Silvestre: Disputas
eleitorais sempre deixam
mágoas e pessoas insatis-
feitas com o resultado.
Assim que tomar posse o
primeiro dia pretende de-
sarmar os espíritos e so-
mar forças?

“Nem precisa da posse.
Desde o dia 20 de novem-
bro. No dia seguinte às
eleições, tenho dito repeti-
damente que não existe
mais cor, não existe mais
chapa, não existe mais nú-
mero. A advocacia é uma
só. A política institucional
não é feita de partidos po-
líticos. Aquelas ligações
que existiam durante a
campanha, são ligações in-
dependentes em torno de
um projeto, em torno de
algo que se acredita. 

Desde o dia 20 de no-
vembro isso ficou para trás.
A advocacia não pode per-
mitir que aconteça com ela
o que vemos na sociedade,
num dualismo, rivalidade e
polarização entre forças.
Somos uma classe que deve
permanecer unida e nossa
gestão vai ser, de fato, vol-
tada à toda a advocacia, in-
dependentemente do que
aconteça nas eleições”

Edna Gomes: Sua vitória
deu uma chacoalhada nos
advogados mais jovens,
eles estavam desanima-
dos com a instituição prin-
cipalmente pelo fato de
que as prerrogativas dos
advogados em determi-
nados casos foram atro-
peladas. O sr. pretende
ser mais assertivo sobre
futuras  queixas que, por-
ventura, cheguem ao seu
conhecimento?

Temos um projeto volta-
do às prerrogativas. É im-
portante lembrar que esse
assunto estará sempre pre-
sente em qualquer eleição
de Ordem, em qualquer es-
tado do Brasil. Falar de prer-
rogativa da advocacia é fa-
lar em respeito ao cidadão
e à sociedade. O advogado é
um representante da socie-
dade, muitas vezes sinôni-
mo de esperança perante
um problema ou o Estado. 

Falar nessas prerroga-
tivas é falar no bom exer-
cício do profissional para
esse cidadão. Por isso, digo
sempre que prerrogativas

dos advogados deveriam ser
assunto de todo mundo, algo
defendido veementemente
por cada cidadão desse país,
pois é esse advogado, valo-
rizado e respeitado, que irá
representá-lo quando qual-
quer um de nós enfrentar-
mos um problema. 

O que temos percebido, é
que existe uma expectativa
diferente em relação às quei-
xas de violação das prerroga-
tivas, por isso trouxemos, du-
rante a campanha, que tere-
mos um aplicativo prático
para essas denúncias. Sem-
pre que reportadas, elas serão
transformadas em represen-
tações e haverá um encami-
nhamento às corregedorias
de quem está ferindo essas
prerrogativas. A intenção é
que haja sempre uma medida
correcional a respeito. 

Wilson Silvestre: O sr. men-
cionou a palavra queixa. Há
um assunto espinhoso na
OAB-GO que é o exame da
Ordem. Isso tem sido criti-
cado por grande parcela da
sociedade, mais precisa-
mente pelos recém-forma-
dos. É possível encontrar
uma solução para resolver
essas demandas?

O exame é necessário, in-
dependentemente de se con-
siderar a prova da maneira
que é feita hoje, se adequada
ou não, o exame da Ordem é
fundamental. O que aconte-
ce no curso de Direito é di-
ferente do que se acontece
em muitos outros. No curso
de medicina, por exemplo, a
pessoa que se forma, se tor-
na médico, o mesmo na en-
genharia e tantos outros. No
curso de Direito, a pessoa se
forma não sai de lá advoga-
da. Sai bacharel em Direito.
A partir dai é que se começa
um novo processo de forma-
ção profissional, onde a pes-
soa pode se tornar advogado,
promotor, delegado, escri-
vão, oficial de justiça e tantas
outras carreiras jurídicas
que temos. 

O exame de ordem faz
parte de uma etapa de for-
mação de quem quer se tor-
nar advogado. Ele é muito
criticado por recém-forma-
dos que, a partir de aprovado,
passam a entender sua im-
portância e defendê-lo. É raro
encontrar um advogado, já
inscrito na Ordem manifes-
tando-se contrário ao exa-
me”. (Especial para O Hoje)

Felipe Cardoso

Na noite do último dia
19 de novembro, a disputa
pelo comando da Ordem
dos Advogados do Brasil
Seção Goiás (OAB-GO) che-
gou ao fim quando a advo-
cacia goiana optou por con-
sagrar o jurista Rafael Lara,
da chapa Compromisso
OAB, para a presidência da
Ordem. A gestão é de três
anos, ou seja, Lara, que
venceu a eleição com
39,57% dos votos válidos,
comandará de 2022 a 2025.

Com 100% das urnas
apuradas, o segundo colo-
cado foi Pedro Paulo Me-
deiros com 34,11%. Depois,
aparece o nome de Rodolfo
Mota com 14,92% e depois
Valentina Jungmann com
11,40%. Ao todo, foram
18.966 votos computados, o
que equivale a 25,77% do
eleitorado. Outros 25,77%
não compareceram. O per-
centual equivale a 6.583 ad-
vogados faltosos. Dos vo-
tantes, 252 votaram branco
e  320 nulo. 

Pensando em explorar
os principais pontos que
nortearão o comando da
OAB-GO a partir do ano
que vem, o programa Face
do Poder, apresentado pe-
los jornalistas Wilson Sil-
vestre e Edna Gomes, rece-
beu o advogado.  A entre-
vista já está disponível no
canal o O Hoje no YouTube,
basta pesquisar por O Hoje
News para ter acesso ao
conteúdo completo. A se-
guir, você confere alguns
dos questionamentos, bem
como as respostas de Lara
para cada um deles.

“Não existe mais chapa”, diz Rafael
Lara que busca convergir advocacia
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Presidente eleito
para o comando da
Ordem pelos
próximos três anos
participou de um
bate-papo com os
jornalistas Wilson
Silvestre e Edna
Gomes

“É raro encontrar
um advogado, já
inscrito na Ordem,
manifestando-se
contrário ao exame”
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Esplanada
Leandro Mazzini | reportagem@colunaesplanada.com.br

Congresso chuta a pauta
Os deputados já chutaram o balde de

2021 e disfarçam uma presença em Brasília
a partir de hoje, mas focam suas ativida-
des nas bases eleitorais em ritmo de férias
– e com foco nas pré-campanhas para
ano que vem. A turma ficou aliviada com
um Ato da Mesa (218/21) que adiou para
2022 a obrigatoriedade de “votação pre-
sencial no mérito das proposições”. Isso
quer dizer que as excelências não precisam
mais vir a Brasília. Os parlamentares po-
dem continuar a marcar presença e vota-
ções remotamente. Já tem gente com-
prando passagens para praias do México
e da Flórida, nos Estados Unidos.

No alambrado
O BB procurou a CBF para oferecer pa-

trocínio à Seleção Feminina de Futebol e os
diretores saíram da sede enconstando no
alambrado. A entidade esportiva quer di-
nheiro na conta, não prestação de contas. 

Bolsa-Detento
O deputado Loester Trutis (PSL-MS)

quer acabar com o famigerado Bolsa-pre-
sidiário, que custou R$ 3,6 bi ao Brasil nos
últimos seis anos. Seu PL 2.426/21 em tra-
mitação prevê, a priori, a suspensão do pa-
gamento do benefício por quatro anos.

È finita
Com o fim de sua adidância na Em-

baixada em Roma, o delegado federal Fer-
nando Segovia, ex-diretor geral relâm-
pago da PF na gestão Michel Temer, pode
se lançar candidato à presidência da Fe-
nadepol.

Damares Air
A ministra da Mulher e Direitos Hu-

manos, Damares Alves, promove cara-
vanas políticas em jatos da FAB. Dados via
Lei de Acesso à Informação mostram
plano de voo eleitoral, com passageiros
deputados, assessores, secretários. Nos úl-
timos seis meses, 31 deputados caronei-
ros viajaram com a anfitriã, com média
de 12 passageiros por avião. 

Lotação aérea 
Em 26 de agosto, Damares foi ao Mato

Grosso do Sul para conferir “a real situação que
assola os indígenas”. Levou a senadora Soraya
Vieira Thronicke (PSL-MS), as deputadas Bia Ca-
vassa (PSDB-MS) e Rose Modesto (PSDB-MS), e
mais 10 pessoas. Em agenda no Paraná, para
“Visita Oficial aos Municípios de Cianorte, Pa-
ranavaí e Maringá/PR”, a ministra levou Filipe
Barros (PSL-PR) e Ricardo Barros (PP-PR). 

Tiros..
Os homicídios por armas de fogo oscila-

ram misteriosamente de 2015 a 2019, se-
gundo dados do Atlas da Violência. Em 2015,
foram 41.817 casos. Em 2016, 44.475 registros
(+ 6,4%). No ano seguinte, 47.510 assassina-
tos (+ 6,8%). Em 2018, redução expressiva de
13% (41.179 casos). Em 2019, mais queda:
30.825 homicídios – menos 5,1%. 

..nos dados
O que seria boa notícia é tido como po-

tencial camuflagem da realidade. O Atlas
alerta que a redução “deve ser vista com gran-
de cautela”: Desde 2019 o Governo Bolsona-
ro já editou pelo menos 30 medidas que al-
teram o modelo de apuração de índices.

Turista na lama
Destinos turísticos internacionais do Sul

da Bahia, as paradisíacas Praias do Espelho
e de Caraíva, em Porto Seguro, viram infer-
no para turistas em dias de chuva. Em es-
pecial na ‘reta dos búfalos’ – o rio dos Fra-
des alaga a estrada de terra. Há 10 dias, dois
caminhões tombados e uma van atolada blo-
quearam a pista. O Estado empurra a conta
para a Prefeitura, e a administração infor-
ma que passa o trator.

E você na fila
Game Talks BB, BB Game Series, Stream

Battle BB etc. A gama de produtos do bancão
oficial para os “gamers” vem de pesquisa do
marketing: a instituição precisa investir
neste mercado. Jovens consomem cada vez
mais produtos via e-games. Enquanto isso,
com 28 mil funcionários em home office, o
cliente sofre na fila.

Foi sancionada pelo Po-
der Executivo e publicada no
Diário Oficial a Lei Estadual
nº 21.185 (originalmente pro-
jeto de lei nº 8605/21), oriun-
da da Governadoria, que al-
tera a Lei nº 21.072, de 9 de
agosto de 2021, que cria a
Bolsa Qualificação, a Bolsa
Alfabetizador e o Auxílio-Ali-
mentação. A iniciativa da mu-
dança partiu mais especifi-
camente da Secretaria de Es-
tado da Retomada (SER).

De acordo com o texto da
matéria, a Lei nº 21.072, de
2021, criou a Bolsa Qualifica-
ção na Secretaria da Retoma-
da para fomentar a qualifica-
ção da mão de obra das pes-
soas em situação de vulnera-
bilidade socioeconômica que
participarem de cursos pro-
fissionalizantes ofertados pe-
los Colégios Tecnológicos do
Estado de Goiás (Cotecs).

“Ocorre que a SER tem fir-
mado parcerias com institui-
ções privadas e do terceiro se-
tor que tenham, no seu escopo
de atuação, o oferecimento
gratuito de qualificação e ca-

pacitação. Desse modo, as
oportunidades ofertadas às
pessoas em situação de vulne-
rabilidade não se limitam aos
cursos promovidos pelos Co-
tecs. Por isso, a proposta bus-
ca estender o benefício àque-
les que estejam matriculados
em cursos oferecidos por en-
tidades parceiras da SER”, in-
formou o documento.

Além disso, a lei altera os
requisitos mínimos necessá-
rios ao enquadramento como

beneficiário da Bolsa Qualifi-
cação, previstos no art. 4º da
lei citada. Assim, eles serão:
estar matriculado em algum
curso de qualificação ou ca-
pacitação ofertado pelos Co-
tecs ou por outra entidade
parceira da SER; estar inscri-
to no Cadastro Único para
Programas Sociais (Cadúni-
co) e ser considerado de bai-
xa renda, pobreza ou extrema
pobreza; e residir em Goiás.
Com isso, de acordo com a

SER, busca-se tornar a análi-
se para a concessão do bene-
fício mais simples e rápida
para atingir os objetivos al-
mejados pela norma.

Ademais, segundo o gover-
nador de Goiás, Ronaldo Caia-
do (DEM), a nova redação da
lei não acarreta despesas ao
Tesouro Estadual. “São dispo-
nibilizadas dez mil bolsas qua-
lificação aos alunos dos Cotecs
em situação de vulnerabilida-
de econômica. Além disso, o

impacto orçamentário e fi-
nanceiro para a implementa-
ção do benefício será de apro-
ximadamente 5 milhões de
reais para o período de 12
meses. As alterações ora pro-
postas não ultrapassarão esses
limites, conforme ratificado
pelo titular da SER. A viabili-
dade jurídica da proposição foi
atestada pela Procuradoria Se-
torial da SER, via o Parecer Ju-
rídico nº 46/2021”, informou
Caiado. (Agência Alego)

Além disso, a lei
altera os requisitos
mínimos
necessários ao
enquadramento
como beneficiário

Sentimento é compartilhado entre os dois espectros

Medida visa fomentar a qualificação da mão de obra das pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica que fazem os cursos

O presidente Jair Bolsonaro, ao acertar com Valdemar
da Costa Neto, presidente do PL, sua filiação ao partido
do centrão, disse que o partido não fará coligação com
partidos de esquerda nos estados. Apesar do desenho de
Bolsonaro em relação à esquerda, representantes do Par-
tido dos Trabalhadores rebatem o presidente afirman-
do que quem não deseja alianças são eles.

O novo partido de Bolsonaro já tinha acordo em es-
tados do nordeste com legendas de esquerda, em espe-
cial com o PT. Entretanto, Bolsonaro afirmou que o dis-
curso entre ele e Valdemar foi “bastante afinado”.

“Foi acertado aqui (com Valdemar), não haverá qual-
quer coligação com partido de esquerda nos estados, isso
está definitivamente acertado”, disse o presidente em en-
trevista à rádio Sociedade da Bahia. 

Mesmo o presidente querendo extinguir as alianças
de esquerda do PL para manter seus eleitores conser-
vadores, o sentimento de desprezo que Bolsonaro tem
pela esquerda é algo recíproco, como já vem sendo es-
cancarado ao longo dos anos. De modo que assim como
ele, a esquerda não demonstra interesses em alianças com
o presidente.

Para a deputada estadual Adriana Accorsi (PT), “Essa
declaração do presidente Bolsonaro é mais uma bravata,
porque quem não quer aliança com ele somos nós (da es-
querda), nós queremos distância, queremos varrer do país
a política que ele representa”.  (Almeida Mariano)

Esquerda,
Bolsonaro e o
desinteresse
por aliança

Sancionada lei que cria Bolsa
qualificação para alunos do Cotec

Maykon Cardoso
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Breno Modesto

No último sábado (4), o Es-
tádio Olímpico foi palco da
tradicional partida de con-
fraternização realizada pela
Associação de Cronistas Es-
portivos do Estado de Goiás
(ACEEG). Enquanto a bola ro-
lava para o confronto entre os
cronistas da Capital contra

os cronistas do interior, que
acabou com a vitória dos pro-
fissionais de Goiânia, pelo
placar de 5 a 4, o governador
Ronaldo Caiado surpreendeu
a todos e anunciou que, em
2022, reformará o Estádio Ser-
ra Dourada, fechado desde o
fim de 2019.

De acordo com Caiado, se-
rão investidos quase R$ 9 mi-
lhões para a recuperação de
todos os 36 banheiros da pra-
ça esportiva, além da troca da
iluminação do local e das de-
mais exigências para que o
Serra Dourada esteja ade-
quado para voltar a receber
um jogo profissional.

“Estou trabalhando forte-
mente para recuperar aquilo
que roubaram, até mesmo a ca-
pela daquele tradicional espa-

ço. O local chegou a abrigar
uma usina clandestina de be-
bidas em gestões passadas.
Destinamos quase R$ 9 mi-
lhões para recuperar todos os
banheiros do Serra Dourada,
para a troca da iluminação e
para termos amplas condições
de receber nossos times”, disse
o governador Ronaldo Caiado.

Quem também comentou
a respeito das modificações
que serão feitas no Serra Dou-
rada foi o secretário de Esta-
do de Esporte e Lazer, Hen-
derson de Paula Rodrigues,
que detalhou o andamento
da obra e o prazo previsto
para o seu término.

“As reformas dos 36 ba-
nheiros já estão em processo
licitatório e serão concluídas
até maio de 2022, assim como

a capela do Serra Dourada. Da
mesma forma, a iluminação,
para atender às especificida-
des da Confederação Brasi-
leira de Futebol (CBF), será
concluída até junho de 2022”,
explicou Henderson.

Como está o Serra
Dourada?

Fechado desde o fim de
2019, o Serra Dourada chegou
a abrigar a seleção da Bolívia,
no meio do ano. No entanto, a
praça esportiva serviu apenas
como local de treinamentos
para a equipe, que disputava
a Copa América. 

A última partida oficial
aconteceu no dia 8 de de-
zembro de 2019, quando o
Goiás venceu o Grêmio por 3
a 2, na 38ª rodada do Cam-

peonato Brasileiro da Série A
daquela temporada. Na opor-
tunidade, Rafael Moura, duas
vezes, e Yago Felipe, para o
Esmeraldino, e Isaque e Pa-
trick, para o Tricolor Gaú-
cho, marcaram os últimos
gols da praça esportiva.

Atualmente, o Serra Dou-
rada não pode receber ne-
nhum jogo internacional e
nem da primeira divisão na-
cional, já que sua ilumina-
ção não tem os padrões mí-
nimos exigidos pela CBF e
pela FIFA. Caso fique pronto
dentro do prazo estabelecido
pelo governo estadual, o es-
tádio seguiria sem jogos do
Campeonato Goiano, mas
abrigaria os campeonatos na-
cionais, disputados a partir de
maio. (Especial para O Hoje)

Sem jogos desde
2019, Serra
Dourada deve
passar por reforma
para voltar a
receber jogos 

Uma novidade por dia, as-
sim tem sido na Aparecidense
nessa última semana. O clube
vai aos poucos renovando
com os jogadores para a pró-
xima temporada e anuncian-
do novidades para o próximo
ano. Nesta sexta-feira (3) e no
último sábado (4), foi a vez da
Cidinha anunciar em suas re-
des sociais a renovação de
mais dois atletas, o lateral-es-
querdo Gabriel Rodrigues e o
zagueiro Wesley Matos.

Gabriel Rodrigues
Revelação do Goiás, mas

sem muito espaço no time es-
meraldino, o jogador de ape-
nas 21 anos, foi emprestado
pela primeira vez em 2020,
para a Aparecidense. Titular
na equipe que buscou o aces-
so na última temporada, aca-
bou tendo que voltar ao clube
esmeraldino a pedido dos
mesmos, que se encontravam
em situação delicada na dis-
puta da Série A.

Após jogar o Goianão pelo
Goiás, Rodrigues então retor-
nou à Aparecidense para a dis-
puta da Série D. Já conhecendo
o treinador, o lateral-esquerdo
logo assumiu a titularidade da
equipe e em vinte e dois jogos
disputados, em dezenove foi ti-
tular. O lateral ainda marcou
um gol na vitória por 2 a 0 so-

bre o Porto Velho e contribuiu
com quatro assistências.

Além de ser peça funda-
mental no acesso e título iné-
dito da Aparecidense, Gabriel
Rodrigues foi eleito o melhor
lateral-esquerdo da Série D.
Ele possui contrato com o Goiás
até o final de 2022 e segue
mais um ano emprestado de-
fendendo as cores da Cidinha,
agora nas disputas do Goia-
não, Copa do Brasil e Série C.

Wesley Matos
O zagueiro chegou à Apa-

recidense no início da tempo-
rada para a disputa do Goia-
não, onde a equipe chegou nas
semifinais, parando no Vila

Nova. Na Série D, o defensor foi
peça fundamental no sistema
defensivo de Thiago Carvalho.
Atuou em dezoito partidas pelo
clube e foi autor de um gol, na
vitória por 1 a 0 diante do Cia-
norte, que classificou o time
para as quartas-de-final. Coin-
cidentemente, a assistência foi
de Rodrigues, que renovou seu
vínculo com o Camaleão.

Com 35 anos, Wesley Matos
tem passagens ainda por clubes
como Tupi, Mogi Mirim, Es-
portivo, América Mineiro, Pon-
te Preta e Paysandu. No futebol
goiano, o defensor jogou no
Goiás em 2016, no Vila Nova de
2017 à 2019. (Victor Pimenta,
especial para O Hoje)

Maior palco do futebol goiano, o Serra Dourada está fechado desde o fim de 2019

Lateral-esquerdo, Gabriel, foi importante na conquista do título 

O Corumbaíba está em
mais uma final do Cam-
peonato Goiano de Futsal.
A equipe voltou a vencer o
Unirv, dessa vez por 3 a 1 e
se assegurou na grande de-
cisão estadual. Agora eles
defendem o tricampeonato
goiano diante do Vila Nova,
que venceu o Barranca na
outra semifinal.

Apesar do 3 a 1 para o
Corumbaíba, a partida foi
dura desde o início. O time
de Rio Verde começou ata-
cando, mas o CEC aprovei-
tou as chances e soube mar-
car e controlar o jogo após
abrir dois gols de vantagem
e se classificar para a final.

“Acho que a gente fez
um bom jogo. As circuns-
tâncias da quadra são um
pouco menores e acaba que
iguala muito o jogo, mas
fomos superiores desde o
início e acabamos nos clas-
sificando para a fase final.
Acredito que nenhum mo-
mento nós sofremos na par-
tida e soubemos controlar o
ritmo do jogo e nos classifi-
car para a final, graças a
Deus”, disse Thamer.

Agora, o Corumbaíba
encara o Vila Nova na
grande final estadual. As
equipes se enfrentaram
ainda neste ano na decisão
da Copa Goiás, vencida
pelo time colorado. Agora
o CEC tem a revanche nas
quadras e com a decisão
em casa, podendo também
buscar seu quarto título
Goiano na história.

“Nessa final não tem
como escolher adversário.
O time que chegará na fi-
nal é por mérito, mas te-
mos que focar na gente e
trabalhar para enfrentar
qualquer uma das equi-
pes. Estamos preparados
para enfrentar o Vila Nova
e se Deus quiser sair da
competição campeão”,
concluiu o ala.

As datas das finais
acontecerão nos dias 8 e 14
de dezembro. O primeiro
jogo acontece no Ginásio
de Campinas e o segundo,
no Ginásio de Corumbaíba.
Em ambos há chances de
ter o público presente.
(Victor Pimenta, especial
para O Hoje)

Thamer vê elenco
forte do Corumbaíba
em final do estadual:
“Estamos preparados”

FUTSAL GOIANO

Aparecidense ganha reforço com
Gabriel e Wesley no ano que vem

FUTEBOL GOIANO

Breno Modesto

Vai Voltar em 2022?

Heber Gomes



ATLÉTICO-GO

Assim como aconteceu na
última sexta-feira (3), na vitó-
ria, fora de casa, contra a Cha-
pecoense, o técnico Marcelo
Cabo deve montar a zaga do
Atlético Goianiense com a du-
pla Éder e Oliveira. Isso por-
que o zagueiro Pedro Henri-
que, que vinha sendo titular,
sentiu um desconforto mus-
cular antes do duelo em Cha-
pecó e, mesmo correndo no úl-
timo treino antes do confron-
to contra o Internacional, o de-
fensor não conseguiu partici-
par do treinamento com bola
e deve seguir fora.

Desta maneira, Oliveira
fará seu segundo jogo conse-
cutivo como titular, algo que
não acontecia há algum tem-
po. Desde julho, o zagueiro
não jogava duas partidas se-
guidas da Série A entre os ti-
tulares. Segundo o próprio jo-
gador, ele está concentrado,
assim como os seus compa-
nheiros, que estão com a ex-
pectativa elevada para encarar
o Colorado, no último jogo da
temporada como visitante. 

“Estou bem concentrado,
como estive na última partida.
Mais uma vez, espero fazer
uma partida segura, pois te-
nho trabalhado bastante para
isso. Então, espero fazer um
ótimo jogo. A expectativa é
sempre alta para enfrentar

uma equipe grande, como é o
Internacional. A gente vinha
se preparando e não tem
como mudar muito o volume
do nosso treino. Então, é mais
parado. Mas estamos concen-
trados para fazer um grande
jogo”, disse Oliveira.

Já garantido na primeira
divisão do ano que vem, o
Dragão agora sonha mais alto.
Com 47 pontos, o time rubro-
negro está, atualmente, na
zona de classificação à próxi-
ma edição da Copa Sul-Ame-
ricana, competição que dis-
putou em 2021, mas que aca-
bou sendo eliminado ainda
na primeira fase. Caso con-
quiste um triunfo no Estádio

Beira Rio, o Atlético-GO pode
chegar à última rodada ainda
com chances de alcançar um
degrau ainda maior. O da
pré-Libertadores.

A campanha de 2021 pode
se tornar ainda mais especial,
já que o Rubro-negro tem tam-
bém a chance de atingir sua
maior pontuação em toda a
história de suas participações
na Série A do Brasileirão.
Atualmente, a marca é da tem-
porada passada, quando o
Dragão somou 50 pontos. Des-
ta vez, o clube campineiro
pode chegar, em 2021, aos 53,
superando em três a marca do
ano passado. (Breno Modesto,
especial para O Hoje)
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Oliveira será titular no confronto contra o Internacional

A espera acabou. Depois
de 50 anos, o torcedor do
Atlético-MG finalmente viu
a equipe levantar mais uma
taça de campeão brasileiro.
Com o título garantido des-
de a última quinta-feira (2),
quando derrotou o Bahia,
fora de casa, por 3 a 2, o
Galo fez, ontem, seu último
jogo como mandante na
atual temporada. 

Em um Mineirão com-
pletamente lotado, o time
comandado pelo técnico
Cuca recebeu e venceu o
Red Bull Bragantino, de vi-
rada, por 4 a 3. Além de ver
o capitão Réver levantar o
troféu do Brasileirão, a tor-
cida atleticana quebrou

também o recorde de pú-
blico do estádio. Ao todo,
61.573 pessoas comparece-
ram à praça esportiva, su-
perando, com 97 especta-
dores a mais, os 61.476 pre-
sentes que viram o triunfo
atleticano em cima do Ju-
ventude, no último dia 20.

A partida foi marcada
também por homenagens
antes da bola rolar. Vários
torcedores levaram fotogra-
fias de outros atleticanos,
que não viveram para ver o
clube ser bicampeão brasi-
leiro. No aquecimento, joga-
dores históricos do Galo ba-
teram bola com os atletas
do atual elenco. (Breno Mo-
desto, especial para O Hoje)

Em jogo da taça, Atlético
Mineiro vence o Bragantino

BRASILEIRÃO

Victor Pimenta

Mesmo garantidos na pri-
meira divisão em 2022, o Atlé-
tico Goianiense ainda tem mais
duas rodadas pela frente vi-
sando uma competição inter-
nacional. Nesta segunda-feira
(6), seu adversário justamente
é o Internacional, no estádio do
Beira-Rio, às 20 horas. A equi-
pe colorada ainda busca uma
vaga na Libertadores.

Atlético Goianiense
Já garantido na Série A de

2022, o Atlético Goianiense
entra em campo não somen-
te para cumprir tabela, mas
ainda brigando por perma-
necer na zona de classificação
para uma competição inter-
nacional na próxima tempo-
rada. O rubro-negro terá três
desfalques certos. 

“A gente vem pondo obje-
tivos. Podemos alcançar o pri-
meiro (permanência) e agora
vamos em busca de mais al-
guns objetivos ai que a gente
tem à frente do nosso grupo.
Sobre a dupla com o Éder, a
gente já é acostumado a jogar
junto então dentro do campo
não precisamos ficar gritando
um com o outro para orientar,
até porque a gente já é acos-
tumado, a gente já se entende
e é sempre gratificante estar
jogando ao lado do Éder. Estou
sempre aprendendo e pegan-
do um pouco de experiência,

mesmo ele sendo só um pou-
quinho mais velho que eu”,
disse o zagueiro Oliveira.

O treinador Marcelo Cabo
já sabe que não terá a presen-
ça de três jogadores para o
confronto. O meia João Paulo
e o atacante André Luís, que
também foram ausências
diante da Chapecoense, se-
guem fora devido a lesões e
nem viajam com a equipe.
Quem retorna à Goiânia é o
volante Marlon Freitas, que to-
mou o terceiro cartão amare-
lo no último jogo e cumpre
suspensão na rodada. Na vaga
do volante, Matheus Barbosa
deve ser o substituto, mas Ga-
briel Baralhas corre por fora.

Por outro lado, o Atlético
Goianiense pode ter um refor-
ço no sistema defensivo. Fora
do último jogo devido à um in-
comodo muscular. Assim, ele

volta a fazer dupla de zaga
com Éder Graminho e Oliveira
retorna ao banco de reservas. 

Internacional
Ainda buscando uma vaga

na fase de grupo da Liberta-
dores, o treinador Diego
Aguirre deve ter seu time
completo na partida desta se-
gunda-feira (6), diante do Atlé-
tico Goianiense.

Para o confronto desta se-
gunda-feira, o treinador Diego
Aguirre poderá repetir a esca-
lação do Internacional que ini-
ciou o último Gre-Nal, há exa-
tamente um mês. O time colo-
rado que de lá para cá sofreu
com lesões, suspensões e até
mesmo o desgaste de Edenil-
son o impediram de mandar a
campo àquela escalação do
clássico, que ofereceu uma das
melhores atuações da equipe

nesta segunda passagem do
uruguaio pelo clube gaúcho.

Assim, o treinador ainda
poderá contar com a volta do
volante Rodrigo Lindoso aos
gramados. O jogador tinha so-

frido uma lesão muscular na
coxa esquerda, mas trabalhou
no sábado e a expectativa é
que participe do embate con-
tra o Atlético-GO, na segunda-
feira. (Especial para O Hoje)

Mesmo com
permanência
garantida, Atlético
Goianiense
enfrenta
Internacional
visando Sul-
Americana;
colorados miram
Libertadores

o objetiVo agora é outro

Equipe rubro-negra terá três desfalques na partida desta segunda-feira, mas pode ter retorno de zagueiro

Bruno Corsino / ACG

agenda de jogos

hoje

brasileiro - série a
19hs - são paulo x juventude
19hs - athletico x palmeiras

20hs - flamengo x santos
20hs - inter x atlético-go
20hs - cuiabá x fortaleza

21hs - chapecoense x sport

campeonato inglês
17hs - everton x arsenal

campeonato espanhol
17hs - getafe x athletic bilbao

campeonato italiano
14h30 - empoli x udinese
16h45 - cagliari x torino

campeonato português
17h15 - vizela x beçenenses

copa do nordeste sub-20
15hs - jacyobá x boca júnior

15hs - bahia x vitória
15hs - náutico x crb

15hs - santa cruz x confiança

amanhã

liga dos campeões
14h45 - psg x brugge

14h45 - rb leipzig x manchester city
17hs - porto x atlético de madrid

17hs - milan x liverpool
17hs - bor. dortmund x besikas

17hs - ajax x sporting
17hs - real madrid x internazionale

17hs - shaktar x sheriff

Oliveira espera fazer
jogo seguro contra o Inter

data: 06 de dezembro de 2021
horário e local: 20 horas, Beira-rio, Porto alegre
arbitragem: Flávio rodrigues de Souza (FiFa/SP); assistentes:
alex ang ribeiro (SP) e evandro de melo lima (SP); quarto árbi-
tro: leandro Pedro Vuaden (rS)

t
tÉCNiCa

Internacional: marcelo
lomba; Saravia, Bruno mén-
dez, Víctor Cuesta e moisés;
rodrigo dourado, rodrigo
lindoso (Carlos Palacios),
edenilson, taison e Patrick;
Yuri alberto
Técnico: diego aguirre

Atlético Goianiense: Fernan-
do miguel; dudu, Éder Grami-
nho, Pedro henrique (oliveira),
arthur henrique; Willian mara-
nhão, matheus Barbosa, rick-
son; Janderson, Zé roberto,
ronald
Técnico: marcelo Cabo

xInternacional Atlético Goianiense
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Alzenar Abreu 

Dar à luz a um bebê que
venha de forma natural e sem
violência é tema em debate
entre profissionais do SUS
contra Erradicação da Vio-
lência Obstétrica (sofrimento
da mulher durante o parto
que pode ser desde a negati-
va de deixar o pai entrar no
centro cirúrgico ou até mes-
mo  passar por desrespeito
verbal e humilhações sem
acolhimento da equipe de
saúde). O tema está em deba-
te  pela Secretaria Municipal
de Direitos Humanos e Políti-
cas Afirmativas (SMDHPA),
da prefeitura de Goiânia. 

De acordo com a secretária
da pasta, Cristina Lopes, o as-
sunto ainda é tabu tanto para
mulheres quanto para profis-
sionais de Saúde. “Temos vá-
rios tipos de violência regis-
trados em acompanhamento
de mães parturientes. Desde o
desestímulo ao parto natural,
até mesmo a sujeição às mu-
lheres a terem o bebê sem
acompanhante durante o par-
to – o que é obrigatório e pre-
visto em lei federal”, diz.

Um dos pontos em discus-
são é que, de acordo com Cris-
tina, estudos apontam que o
Brasil é o segundo país do
mundo em número de cesa-
rianas. Perde, apenas, para a
República Dominicana. No Bra-
sil, esse procedimento perfaz
(55%) do total de partos, e o ou-
tro país líder, tem 58%.

Para a médica obstetra
Daphne Rattner, que tam-
bém é presidente da Rede
pela Humanização do Parto e
Nascimento e é doutora em
Saúde Pública pela Universi-
dade de Brasília (UNB) os
pontos principais que dão
direito à mulher gestante
são: que ela seja protagonis-
ta e participe da decisão so-
bre como quer o parto; que
sejam ofertadas práticas uti-
lizadas, com base em proto-
colos científicos definidos pe-
los profissionais que vão as-
sistir essa mulher (caso a de-
cisão da equipe divirja da
mãe, principalmente); que o

parto seja amparado por
uma equipe multidiscipli-
nar (com doula, enfermeira
obstetra, e médico – em
todo o trabalho de  parto) e
o respeito à cultura da mu-
lher. Como por exemplo, se
ela for indígena e preferir
uma posição específica para
dar à luz. 

Essas são as propostas de
humanização do parto discu-
tidas entre os profissionais
de saúde que defendem, em
sua maioria, o respeito à mu-
lher e ao parto natural. De
acordo com Daphne é fato
que a cesariana possui maio-
res complicações. Mas, no Bra-
sil, as cesárias são as práticas
mais ofertadas porque é mais
cômodo para o profissional
executar a cirurgia com hora
e data marcadas.  “Um traba-
lho de parto natural pode du-
rar horas, mas aquela dor
passa após o nascimento. Mas
a mulher sofre muito menos
riscos do que uma cirurgia ce-
sariana como hemorragias,

erros na aplicação da aneste-
sia, cortes acidentais como
perfurações de bexiga ou da-
nos até mesmo ao próprio
bebê e ainda o risco da pla-
centa enraizar-se nas cicatri-
zes da cesária. Nesse caso, no
segundo parto, a mãe pode vir
a  ter de retirar o útero”, diz.

De acordo com a Fundação
Perseu Abramo, a cada quatro
mães, pelo menos uma passa
por situações de violência obs-
tétrica, entre elas estão a recusa
de atendimento, agressões ver-
bais e intervenções e procedi-
mentos médicos não necessá-
rios. No entanto, o medo, so-
mado à falta de conhecimento
sobre o assunto, desestimu-
lam a existência de denúncias
e das discussões sobre o tema,
o que pretende ser combati-
dopara dar às mulheres con-
fiança em busca de direitos.

A doula (que acompanha a
mãe em trabalho de parto com
manobras de auxílio e confor-
to corporal), além  de educa-
dora perinatal, Flor de Luz,

afirma que a ideia debater em
seminárioo assunto, surgiu da
sensação de impotência que
sentia ao acompanhar mulhe-
res em trabalho de parto que
sofrem todo tipo de violência
obstétrica nos hospitais. “As-
sim, tomamos como responsa-
bilidade o apoio de diversas
instituições parceiras da causa
para fazer com que esse deba-
te se tornasse prioritário, por
meio da SMDHPA”, destaca.

Para Cristina, a violência
obstétrica sempre foi uma pro-
blemática que lhe chamou
atenção.  Ela foi proponente do
projeto de Lei que garante a
presença de doulas durante o
período de parto e pós-parto
nos hospitais de Goiânia. “Pela
secretaria de Direitos Humanos
e Políticas Afirmativas, quere-
mos fortalecer essa luta com a
participação e o apoio direto a
iniciativas como a Semana de
Erradicação. Mobilizar a so-
ciedade goiana com essa pau-
ta é importantíssimo”, afirma
Cristina Lopes. 

Protagonista
Ângel Farias, 28 anos, é es-

tudante do quinto período de
enfermagem e mãe de Gui-
lherme, 7, Luíza, 5, Miguel, 3, e
da pequena Clarisse de apenas
cinco meses.  O curso de enfer-
magem surgiu após o senti-
mento de proteger outras mu-
lheres contra o sofrimento des-
necessário antes, durante e após
o parto. “Minha luta pelo parto
normal foi desde a primeira
gestação. Eu sempre falei para
o médico que queria. Fui para
o trabalho de parto e tive dila-
tação total para ter o bebê. Po-
rém, como não me passavam
em que fase estava a evolução,
chegou um momento que falei
que não aguentava mais. Daí
me fizeram uma cesariana. A
questão é: o médico sabia que
eu queria o parto normal. Por-
que não me incentivou, já que
estava tudo bem, e estava mui-
to perto.Faltava muito pouco. Fi-
quei sem informação”, conta. 

Na luta pelo sonho de ter
um bebê via parto normal ela,
por fim, conseguiu após as
duas cesárias, ganhar o pe-
queno Miguel. “Sabia que po-
deria. Tanto que quando eu vi
o rostinho dele a primeira coi-
sa que disse foi para meu ma-
rido: “Viu, eu consegui”, conta.

Angel diz que em outras
ocasiões foi maltratada. Após o
segundo parto vomitou e pediu
ajuda. A qual foi negada no
hospital. “Hoje eu sei que exis-
te, sim, medicação, para ajudar
a mulher que passa por isso.
Para dar conforto”, conta. 

Porém, mais traumático para
ela à época, foi quando nesse
parto ele teve negada a presen-
ça do marido na sala. “Por esse
motivo desencadeei um proces-
so de depressão pós-parto. Mas
graças a Deus, superei. E hoje,
trabalho, estudo e tenho meu es-
poso e minha sogra que me aju-
dam com as crianças. Quero es-
pecializar-me em obstetrícia
para que as mulheres não so-
fram o que eu passei. Profissio-
nais de saúde precisam ser mais
sensíveis às mulheres em tra-
balho de parto, ter mais respei-
to ao momento”,disse Ângel (Es-
pecial para O Hoje)

Estímulo ao parto natural, com apoio de equipe multidisciplinar é um direito de toda gestante

Mãe de Gulherme, 7, Luíza, 5, Miguel, 3 e Clarise, de cinco meses, Ângel Farias, diz que terminará curso de enfermagem para ajudar outras mães a terem proteção no parto

“Mulheres precisam conhecer mais seus direito na hora do parto”, defende a médica Daphene Rattner

Violência Obstétrica é
tema de debate em Goiânia

“Assim que nasceu o Miguel, por parto
normal, me senti realizada”, disse Ângel
após ter se submetido à duas cesarianas 



Começa hoje, (06), o perío-
do de inscrição para os inte-
ressados em vagas na Rede
Municipal de Educação de
Aparecida de Goiânia. O siste-
ma será aberto primeiramen-
te, para matrículas no Ensino
Fundamental I e II, que com-
preende séries de 1º ao 9º ano.
No caso da Educação Infantil,
que atende crianças de seis
meses a cinco anos de idade;
as inscrições estarão disponí-
veis somente no próximo dia
13 de dezembro. 

Para o ano letivo de 2022,
a Secretaria Municipal de
Educação de Aparecida de
Goiânia (SME) contará com 11
mil vagas disponíveis em Es-
colas Municipais, EMEIs e
CMEIs. Do total de vagas dis-
ponibilizadas, 7,7 mil são
para alunos do Ensino Fun-
damental I e II. Para a Edu-
cação Infantil, englobando as
turmas de berçário (Agrupa-
mentos I, II e III) e a pré-es-
cola (Agrupamento IV e V), a
oferta para o próximo ano é
de cerca de 3,2 mil vagas.

Para realizar a inscrição, é
necessário que os pais ou os
responsáveis tenham em mãos

os seguintes dados da criança:
endereço completo com o CEP
do imóvel e CPF (preferen-
cialmente). Além disso, deve-
rão informar o nome da mãe,
e, no caso dos beneficiários do
Programa Bolsa Família, do

Governo Federal, informar o
número do cartão do benefí-
cio. Os interessados devem
acessar o site da Prefeitura
ou baixar o aplicativo Matrí-
cula Aparecida, disponível na
loja virtual Play Store.

Pessoas com dificuldades
de acesso à internet ou que ne-
cessitarem de auxílio para fa-
zer a inscrição no sistema po-
dem procurar as secretarias
das unidades escolares no ho-
rário regular de funciona-
mento da rede (8h às 11h30 e
13h às 17h), onde serão auxi-
liadas a efetuar a inscrição.
Para isso, é necessário ter em
mãos toda a documentação
mencionada nesta matéria.

Novas vagas
A Secretaria Municipal de

Educação encerra 2021 com
mais de 46 mil alunos matri-
culados em sua rede, sendo
9.423 da Educação Infantil e
37.260 do Ensino Fundamen-
tal. Conforme adiantou o se-
cretário da pasta, professor
Divino Gustavo, para o ano de
2022, além do atual número de
vagas, a partir do credencia-
mento de novos convênios
com Entidades Filantrópicas,
que foi iniciado em 22 de no-
vembro e segue até dia 22 de
dezembro, a expectativa é de
que seja possível oferecer por
volta de três mil outras vagas
para a Educação Infantil.

Abertas matrículas da Rede Municipal de Aparecida
EDUCAÇÃO BÁSICA

Maiara Dal Bosco

Segundo balanço realizado
pela Gerência de Inteligência
e Observatório da Diretoria-
Geral de Administração Peni-
tenciária (SGAP) 21 drones fo-
ram interceptados nas ime-
diações de unidades prisio-
nais do Estado, em 2012. Des-
tas apreensões, 19 acontece-
ram na CPP de Aparecida de
Goiânia. Somente na primeira
quinzena do mês de julho, foi
evitada a entrada de sete aero-
naves não tripuladas para o in-
terior dos presídios. O con-
junto de aeronaves não tripu-
ladas apreendidas este ano
correspondem, aproximada-
mente, ao valor de R $250 mil.

A frequência na utilização
dos drones para práticas cri-
minosas fez com que a DGAP
intensificasse os trabalhos de
inteligência, segurança e vi-
gilância para evitar a entrada
de objetos ilícitos dentro dos
estabelecimentos penitenciá-
rios. “Os criminosos estão
sempre buscando novas for-
mas de atuar e nosso papel é
estar um passo à frente. Nós
concentramos nossos esfor-
ços na apreensão dos drones,
ampliamos o monitoramento
e já estamos colhendo os re-
sultados”, disse o diretor-geral
de Administração Peniten-
ciária em substituição, Aris-
tóteles Camilo El Assal.

Entre agosto e novembro,
não houve mais apreensões
de drones nas imediações de
unidades prisionais de Goiás.
“Tudo isso é fruto do empe-
nho e capacitação dos poli-
ciais penais. Não foi necessá-
rio investir recursos finan-
ceiros para que estas apreen-
sões acontecessem. Eles me-
recem o reconhecimento pelo
trabalho que estão realizan-

do”, pondera.

Investigações
Segundo o inquérito poli-

cial da Delegacia de Repressão
às Atividades Criminosas Or-
ganizadas (Draco), o “serviço
de entrega” de drogas e celu-
lares por meio de drones é re-
quisitado e custeado por de-
tentos pertencentes à facção
criminosa.  As investigações
apontam que o grupo crimi-
noso possui relevante poder
econômico, pois o custo ope-
racional para a execução de
uma única “viagem” de drone
pode chegar a R$ 50 mil.

Dentre as funções desem-
penhadas pelos integrantes
do grupo, foram identifica-
dos operadores financeiros,
instrutores de drones, pilotos
de drones e auxiliares. Os in-
vestigados irão responder pe-
los crimes de associação cri-

minosa, tráfico de drogas, as-
sociação ao tráfico e favore-
cimento real.

Trabalho integrado
Além do aumento na su-

pervisão por parte da DGAP, o
êxito na barragem dos ilícitos
também é garantido pela co-
laboração entre as tropas es-
pecializadas da Polícia Penal —
Grupo de Operações Peniten-
ciárias Especiais (Gope) e Gru-
po de Guarita e Muralha
(GGM); da Polícia Civil — Gru-
po Especial de Repressão a
Narcóticos (Genarc); e da Polí-
cia Militar — Grupo de Radio-
patrulha Aérea (Graer). “Nos-
so setor de Inteligência e nos-
sos policiais trabalham em in-
tegração com as demais forças
policiais para evitar esta e
qualquer nova modalidade de
crime”, declara o diretor-geral
Aristóteles Camilo El Assal.

As interceptações mencio-
nadas no relatório ocorreram
no Complexo Prisional de Apa-
recida de Goiânia, pertencen-
te à 1ª Coordenação Regional
Prisional (CRP) da DGAP. Em
todas as situações os mate-
riais foram apreendidos e en-
caminhados às autoridades
policiais competentes para as
devidas providências na for-
ma da lei. Nos casos em que fo-
ram identificados, os suspeitos
por controlarem os drones
também foram presos.

Operação Vant
A Polícia Penal de Goiás

participou, na última semana,
da Operação VANT, deflagrada
pela Polícia Civil, por meio
Delegacia de Repressão às
Ações Criminosas Organiza-
das com apoio da Polícia Pe-
nal. A ação conjunta realizou
buscas e apreensões em onze

celas Casa de Prisão Provisó-
ria (CPP) e uma do Núcleo de
Custódia do Complexo Prisio-
nal de Aparecida de Goiânia.

O foco da operação são as or-
ganizações criminosas que
usam drones para arremessar
drogas e outros ilícitos dentro
dos presídios. Por isso, a opera-
ção foi chamada de VANT, abre-
viação de veículo aéreo não tri-
pulado. As revistas dentro das
unidades prisionais resultaram
na apreensão de anotações e
duas armas brancas (facas ca-
seiras). De acordo com a Polícia
Civil, durante a Operação VANT
foram cumpridos 18 manda-
dos de prisão temporária e 25
mandados de busca e apreensão
nos municípios de Goiânia, Apa-
recida de Goiânia, Trindade,
Goianira, Bela Vista de Goiás, Se-
nador Canedo, Morrinhos, Ani-
cuns e Joviânia, além da CPP.
(Especial para O Hoje)

DGAP intensificou
trabalhos de
inteligência após
sequência de crimes

Estado já apreendeu 21 drones
em unidades prisionais em 2021
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Drones captados levavam drogas e celulares aos presídios a mando, na maioria dos casos, de integrantes de facções criminosas

Ao todo serão
ofertadas 11 mil
vagas para Escolas
Municipais, EMEIs e
CMEIs



No último sábado (4),
ocorreu a 2ª etapa do Arbo-
rizaGyn, com plantação de
quatro mil mudas de espécies
nativas do cerrado como ipê,
aroeira pimenteira, pororoca,
embaúba, cagaita e outras. A
primeira etapa do projeto
aconteceu no último ano e
bateu o recorde ao concluir o
plantio de 61.500 mudas, ul-
trapassando mais de 65 mil
plantas neste ano. 

A ação foi realizada no
Parque Ambiental Vargem
Bonita, localizado na Av. Dona
Leopoldina, por meio da
Agência Municipal do Meio
Ambiente (Amma) e Compa-
nhia de Urbanização de Goiâ-
nia (Comurg). 

Segundo o presidente da
Amma, Luan Alves, a área
que antes era ocupada por in-
vasões, hoje necessita da re-
cuperação da vegetação na-
tiva da região, que mantém a
nascente afluente do Rio
Meia Ponte. “O local tem uma
rica fauna, precisa resgatar a
força do solo para que o len-
çol freático seja recarregado,
mantendo o volume do rio
que banha o estado de

Goiás”, explica.  
O objetivo é que Goiânia

se torne a cidade mais ar-
borizada do mundo, com
um milhão de mudas plan-
tadas durante esta gestão.
“A participação da popula-
ção é fundamental. O con-

vite se estende a todos os ci-
dadãos, para que nova-
mente a nossa meta seja
cumprida, afinal, este pro-
jeto cuida do meio ambien-
te e deixa de legado uma ci-
dade que pensa no futuro”,
pondera Luan Alves.  

Reflorestamento 
O projeto, além de reflo-

restar a cidade e torná-la a ca-
pital mais arborizada do mun-
do, também visa atingir a mar-
ca de maior número de mudas
plantadas e, com isso, entrar
para o livro dos recordes, o
Guinness Book. O presidente
da Amma garante que a mo-
bilização é muito rica e pra-
zerosa, e que todos devem co-
laborar levando a criançada.
“Os pais podem levar seus fi-
lhos para participarem do
plantio, além de acompanhar
o crescimento de seus filhos,
juntamente com o crescimen-
to das árvores, feito histórico
em Goiânia”, destaca. 

De acordo com o prefeito
Rogério Cruz, a arborização
urbana desempenha impor-
tante função na cidade, rela-
cionada diretamente à saúde
dos munícipes. “A cidade ar-
borizada traz muitos benefí-
cios, proporciona bem-estar fí-
sico e mental, traz sombra,
ameniza a temperatura, au-
menta a umidade, enfim, me-
lhora a qualidade de vida dos
goianienses”, afirma. (Daniell
Alves, especial para O Hoje)

Mais de 65 mil mudas foram plantadas desde o último ano 
ARBORIZAGYN

Daniell Alves

Quase quatro mil pessoas
foram registradas como de-
saparecidas em Goiás du-
rante o período de pande-
mia da Covid-19, a partir de
abril do último ano. Os dados
são da Secretaria de Segu-
rança Pública do Estado (SSP-
GO). Desde 2016, foram mais
de 10 mil ocorrências de pes-
soas que ainda permanecem
desaparecidas. 

Conforme explica a secre-
taria, os dados são referentes
ao número de ocorrências re-
gistradas junto às forças de se-
gurança. Com relação ao total
de pessoas localizadas, vale
destacar que, em diversos ca-
sos, não há um retorno por
parte do solicitante (familiar,
amigo ou conhecido) infor-
mando sobre a localização do
desaparecido, o que eleva o
número de subnotificações.

O desaparecimento de uma
pessoa acaba gerando angús-
tia e desespero na família, já
que ninguém sabe o que acon-
teceu. O caso mais recente é o
do adolescente Wanderson
Chaves Leite, 17 anos, que fi-
cou mais de um mês desapa-
recido em Palmeiras de Goiás.
Ele havia sido visto pela última
vez no dia 25 de outubro e,
desde então, começou a ser
procurado pela polícia. As úl-
timas imagens registradas do
jovem mostram ele conver-
sando com um homem e en-
trando em uma caminhonete. 

Três pessoas foram pre-
sas suspeitas de envolvimen-
to no desaparecimento. Na
quinta-feira (5), um fazen-
deiro, de 35 anos, confessou
ter matado o adolescente
após uma discussão por cau-
sa de um celular. Ele disse à
Polícia Civil (PC) que enterrou

o corpo de Wanderson a 8
metros de profundidade. 

De acordo com a delegada
Silvana Nunes, a vítima e o
suspeito estavam em um gal-
pão consumindo bebidas al-
coólicas e drogas. “Segundo
Hélio Junior, ele teria sentido
a falta do celular dele e teria
começado uma discussão com
a vítima. Essa vítima teria jo-
gado o celular dele no chão,
que estava em seu bolso. En-
tão, o autor se sentindo lesado,
já efetuou um disparo nele no
peito e, logo em seguida, pe-
gou uma espingarda e deu
mais dois tiros na vítima, que
morreu ali mesmo no local”,
explicou ela. A Polícia Técnico-
Científica atua para identificar
se o corpo encontrado é de
Wanderson. A delegada apon-
ta que a mãe do adolescente
reconheceu as roupas como
sendo do filho. 

Violação de 
direitos humanos 

De acordo com o Ministé-

rio Público de Goiás (MP-GO),
o desaparecimento de pes-
soas é um grave fenômeno
que atinge famílias do Brasil
inteiro, tornando-se uma vio-
lação de direitos humanos
que reclama ações resolutivas
visando o conhecimento e
busca de soluções.

No Estado, há o Programa
de Localização e Identifica-
ção de Desaparecidos (PLID),
do MP, que tem como objetivo
a localização e identificação de
pessoas desaparecidas, víti-
mas de crimes ou não, por
meio da coleta de informa-
ções, registro em banco de da-
dos e promoção de ações in-
tegradas que fomentem a me-
lhoria na busca e identificação
de pessoas desaparecidas.

Coleta de DNA
Uma forma eficiente de

buscar a localização de desa-
parecidos é a coleta de mate-
rial genético de familiares
para ser inserido em um ban-
co de dados nacional. O Mi-

nistério da Justiça aponta que,
no Brasil, o Banco Nacional de
Perfis Genéticos tem cerca de
3 mil amostras de familiares e
mais de 4 mil restos mortais
não identificados. 

No mês de junho deste ano,
a Campanha Nacional de Co-
leta de DNA de Familiares de
Pessoas Desaparecidas fez
uma mobilização que colheu
material genético de mais de
duas mil famílias de desapa-
recidos e possibilitou, até ago-
ra, que 18 famílias tivessem
informação sobre seus pa-
rentes. Elas são do Espírito
Santo (1), Goiás (4), Maranhão
(1), Minas Gerais (1), Rio de Ja-
neiro (1) e Rio Grande do Sul
(7) e no Distrito Federal (3).

A ação ocorre durante todo
o ano. Para fornecer os dados
e o DNA, parentes de pessoas
desaparecidas deverão pro-
curar o local indicado por
cada uma das secretarias de
segurança pública, nas 27 uni-
dades da federação. (Espe-
cial para O Hoje)

Desde 2016, foram
mais de 10 mil
ocorrências
registradas na SSP

Desaparecidos na pandemia
somaram mais de 4 mil em Goiás

A meta é que Goiânia
se torne a cidade mais
arborizada do mundo,
com um milhão de
mudas plantadas

O Banco Nacional de
Perfis Genéticos tem
cerca de 3 mil
amostras de
familiares e 
mais de 4 mil restos
mortais não
identificados

ohoje.com
GOIÂNIA, SEGUNDA-FEIRA, 6 DE DEZEMBRO DE 2021 CIDADES n 11



ohoje.com
GOIÂNIA, SEGUNDA-FEIRA, 6 DE DEZEMBRO DE 202112 n MUNDO

A próxima ministra das
Relações Exteriores da Ale-
manha, Annalena Baer-
bock, afirmou que é ne-
cessário colocar limites a
países autoritários como
a China. Uma das formas
de fazer isso, segunda ela,
seria restringir, na União
Europeia, a importação de
produtos chineses, o que
seria um "grande proble-
ma" para Pequim. 

A proposta de Baer-
bock, que também é co-lí-
der do Partido Verde da
Alemanha, foi feita em en-
trevista ao jornal Die Ta-
geszeitung (TAZ), e provo-
cou uma resposta da em-
baixada da China em Ber-
lim na sexta-feira (3/12)

Os comentários de
Baerbock indicam uma
mudança de política no
próximo governo alemão,
liderado pelo futuro chan-
celer federal Olaf Scholz,
que deverá tomar posse
na próxima quarta-feira.

O que disse Baerbock?
A futura ministra das

Relações Exteriores de-
fendeu que as críticas da
Alemanha sobre a China
deveriam ser abordadas
claramente. 

"O silêncio eloquente
não é uma forma de diplo-
macia no longo prazo, mes-
mo que tenha sido consi-

derado como tal por alguns
nos últimos anos", disse ela
ao TAZ, em uma aparente
referência ao governo pres-
tes a deixar o poder, co-
mandado pela chanceler
federal Angela Merkel.

"Para mim, uma política
externa baseada em valo-
res é sempre uma interação
entre diálogo e dureza."

A futura ministra das
Relações Exteriores disse
que, apesar de o diálogo
ser um componente cen-
tral da política internacio-
nal, "isso não significa que
você tenha que encobrir as
coisas ou ficar quieto".

Seu comentário é uma
referência às diversas acu-
sações de violações de di-
reitos humanos pela China,
incluindo a detenção de
cerca de um milhão de
muçulmanos uigures em
"campos de reeducação"
na província de Xinjiang.

Baerbock sugeriu que
uma das ferramentas para
pressionar Pequim poderia
ser restringir a importação
de produtos chineses pela
União Europeia, dizendo
que isso seria "um grande
problema para um país ex-
portador como a China". 

"Nós europeus devería-
mos usar muito mais esse
poder do mercado interno
comum [da UE]", disse ela
ao TAZ.

Produtos chineses
podem ser embargados

CHINA EM FOCO

Dezenas de milhares de
manifestantes saíram às ruas
de Viena, na Áustria, e Utrecht,
na Holanda, neste sábado
(04/12) para protestar contra
restrições anticovid impostas
em meio a uma alta de infec-
ções pelo coronavírus.

Em Viena, mais de 40 mil
pessoas protestaram contra o
lockdown e a vacinação obri-
gatória. A Áustria se tornou no
mês passado o primeiro país
da Europa Ocidental a reimpor
um lockdown – a princípio de
22 de novembro a 11 de de-
zembro – e o primeiro da
União Europeia a anunciar
que a imunização contra a co-
vid-19 se tornará compulsória,
a partir de fevereiro.

Foi o terceiro fim de se-
mana consecutivo de protes-
tos contra medidas anticovid
na capital austríaca. Segundo
relatos da mídia local, mani-
festantes viajaram de outras
partes do país para Viena, e
famílias com crianças esta-
vam entre os participantes
do protesto.

Manifestantes exibiram car-
tazes com dizeres como "Eu de-
cidirei por mim mesmo", "Nós
somos o povo", "Não à vacina-
ção obrigatória", e "Make Aus-
tria Great Again" (Faça a Áus-
tria grande novamente).

Cerca de 1.200 policiais fo-
ram destacados para garantir

a segurança da marcha. Al-
guns manifestantes arremes-
saram "objetos pirotécnicos"
contra policiais, que respon-
deram com spray de pimenta,
segundo a polícia. Várias pes-
soas foram detidas por delitos
de desordem civil. Cerca de
1.500 pessoas participaram
de um protesto contrário.

O governo em Viena adotou
as novas medidas anticovid
diante de uma quarta onda
de covid-19 que assola países
europeus e da baixa de taxa de
vacinação austríaca, de 67% da
população, uma das menores
da Europa Ocidental.

As UTIs da Áustria estão
sob pressão. Desde que o lock-
down entrou em vigor, as in-
fecções caíram de cerca de 13
mil para menos de 10 mil
por dia. 

"Liberdade já!"
Na Holanda, milhares se

manifestaram na cidade de
Utrecht contra restrições anti-
covid impostas na semana pas-
sada, carregando cartazes que

diziam "Liberdade médica já!".
Foi o primeiro grande pro-

testo no país contra novas me-
didas que entraram em vigor
no último fim de semana. En-
tre elas está um lockdown no-
turno, com o fechamento a
partir das 17h de bares, res-
taurantes e da maioria dos es-
tabelecimentos comerciais na
tentativa de conter uma onda
de casos de covid-19 que amea-
ça sobrecarregar o sistema de
saúde. Somente supermerca-
dos podem permanecer aber-
tos após esse horário.

Há duas semanas, foram
registrados protestos violentos
no país depois que o governo
holandês anunciou planos de
vetar o acesso da maioria dos
não vacinados a bares, res-
taurantes e outros locais pú-
blicos. Os planos são alvo de
forte oposição no parlamento
e ainda não foram aprovados.

"Somos contra não ter a li-
berdade para decidir o que
acontece com o nosso próprio
corpo", disse o manifestante
Marit van Hunen, em Utrecht.

A Holanda tem registrado
uma média de 21 mil novos
casos de covid-19 por dia. Cer-
ca de 71% da população do
país está completamente va-
cinada contra a doença. Mais
de 30 pessoas que retorna-
ram da África do Sul nos últi-
mos dias testaram positivo
para a nova variante ômicron
do coronavírus, aparente-
mente bem mais contagiosa.

Protestos na Alemanha
Protestos também foram

registrados na Alemanha nes-
te sábado. Em Frankfurt, a ca-
pital financeira do país, a po-
lícia dispersou uma manifes-
tação de centenas de pessoas
por não usarem máscaras ou
manterem distanciamento so-
cial. Após serem atacados por
um grupo de manifestantes,
policiais recorreram a casse-
tetes e spray de pimenta.

Em Berlim, onde um novo
governo deve tomar posse den-
tro de poucos dias, pequenos
grupos se reuniram para pro-
testar após uma grande mani-

festação ter sido proibida.
Políticos alemães conde-

naram um protesto de pes-
soas contrárias a restrições
anticovid realizado na sexta-
feira diante da casa de Petra
Köpping, secretária da Saúde
da Saxônia, estado que fica no
leste alemão e que atual-
mente é o que tem a maior
taxa de infecção pelo coro-
navírus no país.

Ao todo, 68,8% da popula-
ção alemã está totalmente va-
cinada contra a covid-19. Esse
número está praticamente es-
tagnado já há algumas sema-
nas, e especialistas dizem que,
para controlar a pandemia
de forma eficaz, é necessário
um percentual de imunização
de ao menos 75%.

Neste sábado, a chanceler
federal alemã, Angela Merkel,
voltou a apelar que a popula-
ção se vacine. O social-demo-
crata Olaf Scholz, que deve
ser eleito como novo chefe de
governo na próxima sema-
na, se manifestou a favor da
vacinação obrigatória.

Em Utrecht, na
Holanda,
manifestantes
defendem
liberdade diante
de restrições para
não vacinados.

Milhares protestam contra
restrições anticovid na Europa

Viena tem terceiro fim de semana de protestos com mais de 40 mil nas ruas contra lockdown e vacinação obrigatória

Liderados pelos Estados
Unidos, países ocidentais cri-
ticaram o Talibã por relatos
de execuções sumárias e de-
saparecimentos forçados de
ex-membros das forças de se-
gurança afegãs, demandan-
do que o regime fundamen-
talista islâmico cumpra sua
promessa de anistia.

Um comunicado conjunto
foi emitido por um grupo de
21 países mais a União Euro-
peia neste sábado (04/12), dias
depois de a organização Hu-
man Rights Watch (HRW) di-
vulgar um relatório denun-
ciando abusos no país.

O relatório da HRW docu-
menta 47 execuções sumárias
ou desaparecimentos força-
dos de ex-membros das Forças
de Segurança Nacional afegãs
– militares, policiais, membros
do serviço de inteligência e
de milícias paramilitares – que
se renderam ou foram detidos
pelas forças talibãs entre 15 de
agosto e 31 de outubro.

Segundo a HRW, relatos in-
dicam, no entanto, que o nú-
mero de execuções ou desapa-
recimentos forçados chega a
mais de 100 desde agosto,
quando o Talibã tomou o po-
der. Os talibãs também teriam
mirado familiares de ex-mem-
bros das forças de segurança. 

"Estamos profundamen-
te preocupados com relatos

de execuções sumárias e de-
saparecimentos forçados",
diz o comunicado dos países
ocidentais, em referência ao
que foi documentado pela
HRW e outros grupos de di-
reitos humanos.

"Sublinhamos que as
ações alegadas constituem
sérios abusos de direitos hu-
manos e contradizem a anis-
tia anunciada pelo Talibã.
Apelamos ao Talibã para que
aplique efetivamente a anis-
tia para ex-membros das for-
ças de segurança afegãs e
ex-funcionários do governo",
afirmaram os países.

"Os casos relatados de-
vem ser investigados pron-
tamente e de forma transpa-
rente, os responsáveis de-
vem ser responsabilizados",
prossegue o comunicado.

"Continuaremos avaliando o
Talibã por suas ações."

O texto foi divulgado con-
juntamente pelos governos
dos EUA, Austrália, Bélgica,
Bulgária, Canadá, Dinamar-
ca, Finlândia, França, Ale-
manha, Japão, Holanda, Nova
Zelândia, Macedônia do Nor-
te, Polônia, Portugal, Romê-
nia, Espanha, Suécia, Suíça,
Reino Unido, Ucrânia e União
Europeia.

O Talibã tomou o poder no
Afeganistão em 15 de agosto,
após o governo apoiado pelos
EUA entrar em colapso depois
da retirada das tropas estran-
geiras do país. O grupo funda-
mentalista islâmico declarou
anistia a ex-membros das For-
ças de Segurança Nacional do
Afeganistão que haviam se
rendido ou sido apreendidos.

EUA e aliados condenam
execuções sumárias pelo Talibã

AFEGANISTÃO

Após denúncias de dezenas de execuções, países pressionam Talibã
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Lanna Duarte

O ano está terminando e as
férias e feriados prolongados
se aproximam. Assim, as opor-
tunidades para quem traba-
lha, de sair da rotina e viajar,
são bem maiores. Por isso os
goianos devem aproveitar
para conhecer um recanto de
beleza natural de Goiás, o Par-
que Nacional das Emas. Ele é
uma das poucas Unidades de
Conservação que apresentam
as diversas formas de cerrado
dentro do Estado, como os
campos limpos, campos su-
jos, veredas e matas ciliares.
Além da paisagem caracterís-
tica, a observação de animais
típicos do cerrado como ta-
manduá bandeira, cachorro-
do-mato, ema, anta, veados e
outros, são algumas das atra-
ções para os visitantes.

O Parque está localizado a
420 km de Goiânia, em um dos
extremos da Serra dos Cai-
pós, no Sudoeste do Estado.
Com uma superfície que cobre
132 mil hectares, ele pode ser
acessado por meio das cidades
que cortam, Mineiros (GO),
Chapadão do Céu (GO), e par-
te de Costa Rica (MS). De Mi-
neiros até o portão do Jacuba
o acesso é de 88 Km por as-
falto. Já o município de Cha-
padão do Céu localiza-se no
extremo Sudoeste de Goiás
na divisa entre Goiás e Mato
Grosso do Sul. Por terra o
acesso pode ser feito de carro
ou ônibus partindo de Goiânia
pela BR 060, sendo parte do
acesso por estrada sem asfal-
to. O município de Costa Rica
localiza-se na região nordeste
do Estado de Mato Grosso do
Sul, a 390 km da capital, Cam-
po Grande, esta ligada por ro-
dovia pavimentada.

O Parque Nacional das
Emas foi criado em 1961 por
um decreto do presidente Jus-
celino Kubitschek, o Parque é
considerado Patrimônio Na-

tural da Humanidade pela
Unesco. E possui cerca de 800
espécies de plantas e 300 de
aves e mamíferos sob risco de
extinção. Ele é banhado por
rios de importantes bacias hi-
drográficas do Brasil, como os
rios Taquari, Araguaia, For-
moso e o Jacuba. Ele apresen-
ta uma topografia plana com
predominância de chapadões.
A parte mais elevada chega a
ter cerca de 800 metros de al-
titude. A temperatura média é
de 22 graus, comum no clima
tropical quente sub-úmido.

O Parque possui 354 km
de trilhas, sendo algumas au-
toguiadas e outras com acesso
apenas com a presença de
guias credenciados. Durante
o passeio, é interessante descer
do carro e andar a pé para ob-
servar os bichos de grande ou
pequeno porte, como veados
campeiros, tatus, tamanduás
bandeira, emas, lobos-guará e
até espécies de onça podem
aparecer pelo caminho. Os cu-
pinzeiros espalhados por todo
o parque, que, repletos de lar-
vas de vagalumes, brilham nas
noites de outubro. Bem como

inúmeras espécies de flores
também podem ser vistas du-
rante o trajeto.

Algumas das atrações eco-
turísticas que o Parque ofere-
ce são, o passeio de bote com
duração de aproximadamente
2 horas. O passeio pode ser fei-
to com ou sem flutuação com
equipamento de mergulho. O
visitante vai descendo de bote
e pode mergulhar em pontos
onde o instrutor do bote orien-
tar. Boia Cross com duração de
aproximadamente 40 minu-
tos, o passeio é feito em um
trecho do rio Formoso com
maior intensidade de corre-
deiras. O ciclismo pode ser
feito com a própria bicicleta,
ou alugar uma disponível nos
portões do Bandeira e Jacuba.
E por fim o passeio no carro
safári com duração de até 8
horas e capacidade máxima

para 20 pessoas. O carro safári
é um passeio completo pelo
Parque e sempre que for lo-
cado, haverá um guia acom-
panhando.

O período a partir de ou-
tubro é comum a existência de
raios, muitas vezes causadores
de incêndios, que às vezes
dissipam-se com a própria
chuva. Para evitar que esse fe-
nômeno natural que integra o
ciclo do cerrado adquira pro-
porções catastróficas, o par-
que é subdividido em várias
áreas de acordo com as faixas
de vegetação, cada uma com
largura que varia de 25 a 100
metros. Nessas faixas são pre-
viamente feitas queimadas,
chamadas de aceiros, que pre-
vinem os incêndios de gran-
des proporções.

O Parque possui ingressos
no valor de R$ 18,00 para o pú-
blico em geral e de R$ 9 para
moradores do entorno. E cada
passeio que é disponível no
Parque tem valores que va-
riam entre R$ 20 e R$ 60. Já os
estudantes em atividade de
educação ambiental, visitantes
menores de 12 anos e maiores

de 60 anos, serão isentos de
qualquer cobrança. Para aces-
sar o Parque, o visitante possui
três opções, retirar um voucher
pelo site ecobooking.com, ou
preencher o Termo de Conhe-
cimento nas portarias de lá
para envio do boleto por email.
No Parque não possui pousa-
das ou campings em seu inte-
rior, mas nas cidades ao redor
pode-se encontrar confortá-
veis acomodações. Para mais
informações em Chapadão do
Céu, consulte o Centro de Aten-
dimento ao Turista no número
(64) 3634-1517 e em Mineiros,
o CAT é no número (64) 3661-
1547 ou (64) 3661-0005.

Programa Voluntariado
Desde o início do programa,

em 2009, o Instituto Chico Men-
des de Conservação da Biodi-
versidade (ICMBio) contabiliza
mais de 170 unidades com
programa de voluntariado,
mas o programa está em per-
manente processo de expansão
em todo País, ampliando a
rede de proteção deste patri-
mônio que é de todos os bra-
sileiros. O Programa do ICMBio
tem o propósito de promover
o engajamento da sociedade
na conservação da biodiversi-
dade por meio da ação volun-
tária e do reconhecimento pú-
blico dessa contribuição. 

A população pode atuar
juntamente com as equipes do
ICMBio, em diversas ações de
conservação da natureza tais
como pesquisa, visitação, co-
municação, educação ambien-
tal e proteção, entre outras
previstas na Instrução Nor-
mativa nº 03/2016. Em no-
vembro de 2017, o Parque Na-
cional das Emas deu início ao
programa de voluntariado, no
qual pessoas de todo o Brasil se
inscreveram para ter uma
oportunidade de vivenciar e
poder contribuir nas atividades
do Parque. (Lanna Oliveira é
estagiária do jornal O Hoje)

Parque Nacional das Emas é uma atração para goianos que querem sair da rotina nos próximos feriados

Essência

Ecoturismo no cerrado

O Parque Nacional
das Emas com seu
cerrado preservado,
tornou-se referência
de turismo no País

Pablo Regino/MTur
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Malhação - Sonhos
henrique enfrenta heide-

guer e pergunta se o pai é cri-
monoso. Cobra lê uma notícia
sobre o suposto sequestro de
Jade. Pedro promete a delma
que conciliará a música com
os estudos. No aquazen, Ka-
rina, Pedro, Bianca e João se
divertem. haroldo observa Co-
bra e Jade. edgard revela a ver-
dade sobre heideguer para
Gael e insiste para que ele
fale com Quitéria. duca se in-
comoda ao ver Bianca e João
juntos. roberta se diverte com
os meninos na piscina. ed-
gard insinua para lucrécia
que Jade fugiu com Cobra.

Nos Tempos do Imperador
Pilar teme que se instale

uma epidemia de cólera na ci-
dade. Samuel afirma que des-
confia de que tonico esteja en-
volvido no sequestro. tonico
comenta com Nino que Sa-
muel pode ser amigo do as-
sassino de seu pai. Borges
confronta luísa. Batista sofre
por conta de lupita, e Nélio
garante que a mulher ama o
pai. mais pessoas ficam doen-
tes, e Pilar confirma a epide-
mia. louzada não acredita em
Pilar, que pede ajuda a teresa.
tonico deduz que Samuel es-
tava presente no dia da inva-
são à fazenda de ambrósio.

Prova de Amor
hélio diz para adelaide que

ela não pode julgar Felipe sem
provas. Jonas e lúcia especu-
lam sobre o sexo do bebê. Ni-
ninha e tita gritam. Carro de
polícia vai atrás de Pregão.
luísa avisa para Clarice, Jani-
ce e iolanda que localizaram o
caminhão com as crianças.
Clarice, Janice, iolanda, luísa
e Chicão vão atrás do cami-
nhão. Saulo diz para elza que
vai alegar insanidade mental
na defesa dela. elza tem surto
na frente de Saulo. ele sente
pena. daniel avisa para os
presos que pode dar mais di-
nheiro que lopo.

Coração Indomável
maricruz diz a Álvaro que

sente apenas um grande cari-
nho por ele. elsa diz a madale-
na que não quer outro ho-
mem. Álvaro diz a madalena
que maricruz não corresponde
seu amor por seguir apaixo-
nada por seu ex. elsa pergun-
ta a maricruz porque ela es-
condeu que pretendia se casar
com Álvaro, se ela acredita que
eram amigas. Na pensão de Se-
rafina, otávio pergunta por
maricruz. Serafina nega saber
algo dela. elsa pede a maricruz
que a demonstre que será uma
boa madrasta fazendo com
que afonso volte com ela.

Um Lugar ao Sol
Christian/renato deixa o

restaurante assim que avista
anchieta com túlio. túlio son-
da anchieta sobre o ex-fun-
cionário que se parece com
Christian/renato. Bárbara liga
para ravi do celular de lara.
Christian/renato avista o nú-
mero de lara tocando no ce-
lular de ravi e acusa o amigo
de estar falando com sua ex às
escondidas. Christian/renato
pede desculpas a ravi, que
afirma que lara deve estar à
procura de renato. Cecília dei-
xa claro para ilana que só faz
a campanha publicitária se
rebeca não participar. 

RESUMO
t
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Mensagens
inspiradoras
Erick Roza lança novo EP com
participação do pai, o ex-Polegar
Marcelo Souza

Elysia Cardoso 

O cantor e compositor
Erick Roza, que desponta
como um dos grandes no-
mes do pop nacional, lança
o EP 'MPB Espírita' pelo selo
Best Play. O novo trabalho
chega com participação es-
pecial do seu pai Marcelo
Souza na faixa 'Senhor, se-
nhor!'. Marcelo ganhou no-
toriedade nacional por ser
um dos integrantes do Po-
legar, uma das Boy bands
brasileiras de maior suces-
so nos anos 80 e 90. Ele in-
clusive participou da reu-
nião para comemorar os
25 anos de carreira do gru-
po, que ocorreu em 2014. 

Como o próprio nome
diz, o EP 'MPB Espírita' traz
ensinamentos e inspira-
ções que vem do espiritis-
mo, doutrina que Erick não
apenas pratica, mas tam-
bém se dedica em inspirar
outros jovens através de
seu canal no youtube, inti-
tulado 'Jovem Espírita'. “Eu
venho imaginando lançar
algo como esse EP desde
quando comecei a minha
carreira. É algo que venho
planejando e projetando
há anos, para falar a ver-
dade. É uma grande reali-
zação poder finalmente
lançar”, afirma Erick. 

O lançamento conta
com as inéditas 'Senhor,
senhor!' (Feat com Marce-
lo Souza), 'Estações' e o
single 'Duas Metades', lan-
çado recentemente pelo
cantor e que já conta com
mais de 175 mil plays nas
plataformas digitais. Em
'Senhor, senhor!', Erick
conta com a participação
do pai, uma de suas maio-
res inspirações na música.

A faixa também ganhou
um videoclipe gravado em
Minas Gerais e já disponí-
vel no canal do cantor. “Di-
vidir um feat com meu pai
foi excelente, ele é o meu
pai, minha família, mas
além disso, o meu primei-
ro contato com a música

também foi por meio dele.
Poder gravar juntos não
só a música, mas como
também o clipe, com cer-
teza foi incrível. Esse é um
momento muito especial,
seja pela música em si, por
ele cantar bem e já ter uma
linda experiência na mú-
sica, mas a experiência em
si de gravar também com
ele foi mega especial".

Sobre a faixa, ele ainda
completa: “‘Senhor, se-
nhor!’ é uma música que
traz uma crítica à hipo-
crisia. As músicas falam
muito sobre aquelas pes-
soas que dizem que en-
tendem a Bíblia e o ensi-
namento que ela traz, mas
no final não pratica. Tudo
aquilo fica apenas na teo-
ria", conta o cantor. 

Quanto à expectativa
para o lançamento do novo
EP, Erick afirma: “É um tra-
balho que veio um pouco di-
ferente dos demais. Estou
sendo bem claro na linha do
que quero passar com esse
EP. Estou ansioso e em dú-
vida, mas para mim, nesse
momento, independente de
qualquer retorno, estou
muito feliz e satisfeito de es-
tar lançando esse trabalho.
Estou me sentindo realizado
como artista. Fiz com muito
amor e muito carinho. Sem-
pre que fazemos com amor
e carinho as pessoas reco-
nhecem”, finaliza. 

Carreira
Aos 24 anos, Erick Roza

tem conquistado espaço nos
aplicativos de música de
jovens brasileiros. Nascido
na capital paulista, Erick
Roza teve seu primeiro con-
tato com a música quando
pequeno, por conta de seu
pai, que também é músico.
Mas foi em 2011 que deci-
diu seguir a carreira musi-
cal quando já esboçava suas
primeiras canções e se apre-
sentava junto com alguns
amigos de escola, até então
apenas por diversão. (Es-
pecial para O Hoje)

Pai de Erick, Marcelo Souza, divide com ele os vocais na faixa
'Senhor, senhor!' A coluna Estillo voltará a ser publicada neste espaço logo que atravessada a Pandemia do Coronavírus. 

NOTA AO LEITOR
t

Tiago Brunet é
fundador do

Instituto Destiny
por onde já treinou

mais de 15 mil
pessoas em

liderança

LIVRARIA
t

Resolver problemas, a
vida é feita disso. O mais di-
fícil, muitas vezes, é sair de-
les sem criar outros. No livro
'O Problema é Seu', o best-sel-
ler, teólogo e um dos spiritual
influencers mais assistidos
na internet, Tiago Brunet,
compartilha boas doses de
sabedoria para enfrentar os
desafios cotidianos.

A proposta do autor é que
a Sabedoria, entendida como
a forma de pensar de Deus,
seja compreendida na essên-
cia e aplicada na tomada de
decisões no trabalho, na fa-
mília, ou em relação à pró-
pria existência. Por isso, a
obra também apresenta exer-
cícios práticos para fixação do
conteúdo ofertado.

Com prefácio de Dale
Bronner, autor best-seller e
bispo da Word of Faith Fa-
mily Worship Cathedral, em
Atlanta, o livro introduz o
leitor sobre a Sabedoria Mi-
lenar, com conceitos e cita-
ções bíblicas, além de expe-
riências pessoais. Também
apresenta as cinco moradas
da Sabedoria isto é, os ‘en-
dereços’ onde pode ser en-
contrada e como pode ser
realmente vivenciada.

A sabedoria alinha o seu
comportamento, melhora as
suas habilidades e garante a
você uma enorme vantagem
sobre os demais. Essa van-
tagem não é medida no sen-
tido de comparação ou com-
petição com outras pessoas,
mas tem um bom sentido: es-
tar em vantagem é estar à
frente para poder guiar as
pessoas corretamente. A par-
tir do momento em que so-

mos orientados da maneira
correta, somos capazes de
tomar as decisões certas. (O
problema é seu, p. 18)

Os ensinamentos de Tia-
go Brunet, compartilhados
neste que é o quinto livro pu-
blicado pela Editora Vida,
já chegaram a países como
Índia, Estados Unidos, Ja-
pão, Emirados Árabes, Ar-
gentina e Israel. Palestrante
internacional, é doutoran-
do em Business Administra-
tion pela Florida University
– USA e fundador do Insti-
tuto Destiny. Mentor espiri-

tual de celebridades, suas
obras foram lidas por mais
de meio milhão de leitores.

Sobre o autor
Tiago Brunet é conside-

rado um especialista em apli-
car princípios bíblicos ao dia
a dia do ser humano. Autor
best-seller com mais de meio
milhão de livros vendidos e
um dos spiritual influencers
mais assistidos do mundo na
internet. Casado com Jeanine,
é pai da Júlia, José, Joaquim e
Jasmim. Tiago é fundador do
Instituto Destiny.

Doses de sabedoria
'Spiritual influencer' Tiago Brunet ensina práticas para
reduzir pela metade situações embaraçosas da vida

Beatriz Person



A penúltima noite do 20º
Canto da Primavera - Mos-
tra Nacional de Música de
Pirenópolis, neste sábado,
04 de dezembro, animou
os moradores e turistas que
estavam na cidade. Foram
sete apresentações dividi-
das entre os três palcos da
Mostra, promovida pelo go-
verno de Goiás, por meio da
Secretaria de Estado de Cul-
tura ( Secult).

Pela manhã, ocorreu o en-
cerramento das oficinas mu-
sicais na Escola Estadual Co-
mendador Joaquim Alves. Os
participantes e professores
tocaram juntos e depois re-
ceberam seus certificados. Os
shows tiveram início às
17h30, no palco da Rua do Ro-
sário, com apresentação do
compositor piauiense Chico
Aafa. Ele cantou diversas mú-
sicas autorais, como ‘Caminho
de Cora’, ‘Missa de um Va-

queiro’ e ‘Sem Máscara’.
Em seguida, foi a vez do

trio Zabumba de Chita, for-
mado por Isabella Rovo, Ju-
liana Bernardes e Larissa
de Paula se apresentar na
rua que é famosa por seus
barzinhos e restaurantes. O
show foi repleto de elemen-
tos da cultura popular bra-
sileira, com destaque para o

som do triângulo, pandeiro
e a zabumba.

De lá, a programação do
Canto da Primavera seguiu
para o Cine Pirineus com a
cantora Sabah Moraes que,
junto de sua banda, interpre-
tou canções de Piaf, como ‘La
vie en Rose’ e Piazzolla. O
cantor goianiense Fernando
Boi começou seu show por

volta das 20h30. Em seu re-
pertório várias sambas do
seu álbum Retratos da Vida.

As atrações no palco Beira
Rio começaram às 21h30 com
muita MPB na voz da cantora
Camila Faustino, que fez o
público dançar com os clás-
sicos ‘Trem das Onze’ e ‘É’. O
show seguinte foi de Adriel Vi-
nicius, que levou muito reg-
gae, hip hop e jazz ao Canto
da Primavera. Preocupado
com a acessibilidade, sua
apresentação contou com in-
terpretação de libras, reali-
zada por Polly Rodrigues.

A noite foi encerrada com
a banda Boogarins, formada
por Benke Ferraz, Dinho Al-
meida, Raphael Vaz e Ynaiã
Benthroldo. O grupo, que
iniciou em 2013, tornou-se
referência do rock goiano
no país. No repertório su-
cessos como ‘Viver de hábi-
tos’, ‘Erre’ e ‘Benzin’.
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Música e poesia 
Poesia, música e artes

cênicas em formato acessí-
vel no 1º 'Sarau do Um Novo
olhar'.Primeiro vídeo, com
interpretação em libras, au-
diodescrição e legendagem,
vai ao ar hoje (6), às 18h, no
canal arte de toda Gente,
no Youtube.evento traz
apresentações de diversas
áreas artísticas, com artistas
com deficiência de vários
estados do Brasil. Quando:
segunda-feira (6). onde:
(www.youtube.com/artede-
todagente). horário: 18h.

Sem Censura
Nesta segunda-feira (6),

às 21h30, na tV Brasil, o as-
sunto do ‘Sem Censura’ é
música sertaneja. o apre-
sentador Paulinho del ri-
beiro fala sobre a estreia
do programa Canto & Sabor
do Brasil, uma das novida-
des da grade. recheado de

descontração, música na-
cional, causos e poemas de
autores nacionais e am-
bientado na cozinha de uma
fazenda colonial, o progra-
ma recebe grandes nomes
da música brasileira para
um almoço que o próprio
del ribeiro prepara em um
fogão à lenha. Quando: se-
gunda-feira (6). onde: tV
Brasil. horário: 21h30.

Cenário do Agronegócio
Câmara temática 'o agro

é de todos' promove even-
to para impulsionar o de-
senvolvimento do Norte
Goiano. o encontro ocorre
nesta segunda-feira (6), a
partir das 14h, no auditório
da Federação da agricultu-
ra e Pecuária do estado de
Goiás (Faeg), em
Goiânia.empreendedores,

gestores públicos e repre-
sentantes de associações,
sindicatos e instituições de
pesquisa estarão no evento
para conhecer e discutir ce-
nários e oportunidades de
investimentos na região.
Quando: segunda-feira (6).
onde: rua 87, Nº 708, Setor
Sul - Goiânia. horário: 14h.

Roda viva
Nesta segunda-feira (6),

o roda Viva entrevista o en-
genheiro Wilson Ferreira Jr,
Ceo da Vibra energia, a
maior distribuidora de com-
bustíveis do País. o progra-
ma vai ao ar ao vivo, a par-
tir das 22h, na tV Cultura.
estarão em pauta no roda
Viva, entre outros temas, a
importação de petróleo, os
reflexos nos preços dos
combustíveis e as perspec-
tivas para o mercado de
etanol. Quando: segunda-
feira (6). onde: tV Cultura.
horário: 22h.

GoodTime RockBand participam do 1º Sarau 'Um Novo Olhar'

AGENDA
t

CUltUral HORÓSCOPO
t

Gusttavo Lima tira a cami-
sa em show para dar para
fã e mulher desmaia

Gusttavo lima emocionou
tanto uma fã que ela acabou
desmaiando durante seu
show no estádio aluízio Fer-
reira, em Porto Velho, na ma-
drugada deste sábado (4). a
mulher havia escalado uma
estrutura para conseguir in-
vadir o palco. o cantor está
longe de seu apartamento,
que passou a dividir com an-
dressa Suita após a reconci-
liação, enquanto está em tur-
nê pelo Brasil. ao chegar per-
to do ídolo, a fã passou a in-
teragir com Gusttavo, que
mandou beijo para a amiga
da admiradora. em seguida,
a jovem pediu para que o
cantor, cuja mansão está à
venda por r$ 13 milhões,
desse a camisa que estava
vestindo no show para ela. ele
logo aceitou mas, ao começar
a desabotoar a peça, acabou
interrompido pelo desmaio
da mulher. (raphaela Fer-
nandes, Purepeople)

Camila Queiroz se posiciona
sobre participação com
Klebber Toledo no 'Power
Couple'

Camila Queiroz usou seu
twitter para afastar a possi-
bilidade de estar no próximo
‘Power Couple Brasil’, ao
lado do marido, Klebber to-
ledo. Segundo o colunista
andré romano, do ‘obser-

vatório da tV’, a record es-
taria de olho nos dois para
participarem da sexta tem-
porada do reality de casais,
que tem estreia prevista
para maio do próximo ano.
No entanto, a atriz negou
que vá participar do pro-
grama, mas confirmou sua
presença em outro reality
show. "Galera, por favor, pa-
rem de me colocar em rea-
lity. o único reality que eu
participo e vou continuar
participando é Casamento
às Cegas da Netflix. aliás, já
assistiu? e o reencontro? tá
disponível no Youtube!", co-

mentou ela, garantindo sua
permanência no streaming.
ela ainda anunciou que as
inscrições para a segunda
temporada do reality já es-
tão abertas. (laís Fernan-
des, Purepeople)

Diogo Nogueira ganha de-
claração de amor surpresa
de Paolla Oliveira e se der-
rete

diogo Nogueira partici-
pou do ‘altas horas’ neste sá-
bado (4) e ganhou uma de-
claração apaixonada de Paol-
la oliveira, após tê-lo presti-
giado em show no dia ante-

rior. os convidados estavam
mandando recados para seus
companheiros quando, na
vez do cantor, Serginho Grois-
man chamou um vídeo no te-
lão. "estou vivendo um mo-
mento de paixão. Sempre fui
apaixonada por música, pelo
samba. Ganhei mais algumas
paixões e uma delas esta aí
com você nesse palco. e ele
me presentou com mais uma:
uma música. Um beijo para
todo mundo e para o meu
amor.", disse a atriz, sempre
elogiada pelo amado, em sua
declaração.(raphaela Fer-
nandes, Purepeople)

CELEBRIDADES

Thales Bre-
tas fez uma
linda despedi-
da para o ma-
rido, Paulo
Gustavo, cuja
morte em de-
corrência do
Covid-19 com-
pletou sete
meses. Ao lado
do ator Mar-
cus Majella e
de dois ami-
gos, o viúvo le-
vou as cinzas
do companheiro para serem jogadas no
Rio Hudson, que cruza o parque Little Is-
land, em Nova Iorque, nos Estados Uni-
dos. Em seu Instagram, ele compartilhou

um vídeo do momento emocionante
acompanhado da música ‘Best Part’, de
Daniel Caesar com H.E.R. (Laís Fernan-
des, Purepeople)

Viúvo de Paulo Gustavo joga cinzas do ator em rio de NY

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

as questões de saúde vêm à
tona. É importante você cuidar
do seu corpo, do seu estado
mental e emocional. Pode ser
que aconteçam reviravoltas na
sua vida profissional e é impor-
tante que você consiga respirar
no meio disso tudo.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

hoje você pode ter um dia
muito voltado para os estudos,
para o lado mental, para o pla-
nejamento e para colocar novos
objetivos e desafios em mente. É
um dia que você precisa ter tem-
po para se debruçar com calma
sobre as suas tarefas.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

hoje o dia traz alguns obstá-
culos, adiamentos. Pode ser um
dia mais arrastado e mais difícil,
mas é importante que vocês te-
nham estratégia com uma certa
inteligência e uma coragem in-
trínseca de persistirem. Não de-
sistam, sustentem aquilo que
vocês querem.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

hoje o dia traz muito foco nas
parcerias e relacionamentos. Você
pode ter um ótimo dia com novos
acordos chegando, inclusive pode
ter novas propostas de trabalho.
as suas ideias estão sendo solici-
tadas, tem pessoas interessadas
naquilo que você pode oferecer.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

hoje o dia favorece a organi-
zação e o trabalho, se colocando
à serviço das pessoas. Vai valer
muito a pena você ter uma ati-
tude mais generosa, pois ajudar
as pessoas vai te fazer muito
bem. Você pode ter um dia cheio
de boas notícias.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

hoje o dia traz para você a ne-
cessidade de compartilhar o seu
amor, de colocar as suas ideias à
disposição das pessoas. Você vai
estar sendo mais popular e le-
vando o seu magnetismo se você
se colocar de uma forma gene-
rosa, amorosa.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

hoje é um dia que você preci-
sa finalizar questões que estão te
dando dor de cabeça, principal-
mente no ambiente doméstico e
familiar. Se estiver alguma coisa
acontecendo na sua casa ou com
alguém na sua casa, é o dia de
você chegar e levar a solução.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

dia que você precisa dialogar
e compreender o ponto de vista
do outro para não entrar em
discussões. Novos caminhos e
oportunidades estão chegando.
mas escolher ou não esse novo,
vai do seu livre arbítrio. lembre-
se que Vênus está muito ativa no
dia de hoje.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

hoje o dia traz a necessidade
de você se autocuidar, ter disci-
plina, foco e de colocar limites
em situações que já foram ul-
trapassadas. dizer não é indica-
do no dia de hoje, colocando
cada um no seu lugar e além dis-
so olhar para você e para as
suas necessidades.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

hoje é um dia que você pre-
cisa colocar as coisas em ordem,
ter organização e praticidade.
dia de realizações. alguma res-
posta que você estava esperan-
do pode chegar, alguma situação
que você não estava mais con-
tando pode dar certo.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

hoje é um dia que você pre-
cisa tomar muito cuidado com o
excesso de falação. Cuidado com
as promessas, mentiras que você
acaba se enrolando ou pegando
coisas para fazer e depois você
não dá conta. o dia está um
pouco caótico.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

dia de muita conexão com os
amigos, parceiros e colegas de
trabalho. o trabalho em equipe
está favorecido e é muito im-
portante que vocês, juntos, se ali-
nhem, pois poderão ter boas
ideias. Você pode começar uma
parceria com algum amigo.

Boogarins fecha penúltima noite de Canto de Primavera com
sucessos da banda

Canto da Primavera tem sete
apresentações em uma noite 

Secult Goiás
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Elysia Cardoso

Com o ano chegando ao
fim, é tempo de descansar,
sair da rotina, viajar, cele-
brar a vida e trocar presentes
com quem se tem afeto. E
todo o cansaço de um ano
tão desafiador, que foi 2021,
faz com que as pessoas se
desliguem das atividades que
envolvem o seu lado profis-
sional, o que pode ser um ris-
co para seus objetivos. Algu-
mas empresas têm o famoso
‘recesso de final de ano’, tra-
ta-se de um período de 5 a 10
dias que envolve o descanso
aos colaboradores. 

Outros negócios funciona-
rão no esquema de plantão em
que os funcionários se alter-
nam nos dias de trabalho en-
tre o natal e ano novo. Seja lá
qual for o modelo de trabalho
neste mês de Dezembro, trata-
se de um mês desafiador. Já
que os profissionais estão
preocupados com a entrega fi-
nal de resultados do ano que
se encerra, com o fechamento
do balanço da empresa, com
as festas de final de ano, com
as férias dos filhos, etc.

Segundo a OMS (Organiza-
ção Mundial da Saúde), o Bra-
sil lidera o ranking mundial de
pessoas com ansiedade, com
quase 19 milhões de pessoas
com a doença. Vale ressaltar
que esses índices, apesar de te-
rem aumentado por conta da

pandemia, são muito parecidos
com os do período anterior ao
surgimento da Covid-19. 

E essa ansiedade tende a au-
mentar, ainda mais, neste últi-
mo mês do ano. Afinal, entre o
que será cozinhado na festa de
natal, e todo o trabalho que
precisa ser entregue, antes de
encerrar o ano, a mente dos
brasileiros tornam-se inquietas.

E esse cenário pode favorecer
o aumento do estresse e levar
a prejuízos na carreira profis-
sional em 2022.

Uma das técnicas que o pro-
fissional pode usar, neste últi-
mo mês do ano, é o Mindful-
ness. “Trata-se do ato de se
manter no presente, ou seja, ter
foco na atividade laboral que
está desenvolvendo. Não é er-
rado pensar no planejamento
das festas e/ou o que fará no re-
cesso de trabalho. Mas, é ne-
cessário delimitar um horário
para esse planejamento pes-
soal, de lazer e atividades que
não envolvam o trabalho de
fato. Desde que o indivíduo
planeje a sua rotina do mês, no
início de Dezembro, a chance
de conter os imprevistos é
maior", Jefferson Vendrametto,
Diretor do Cebrac, e especia-
lista em carreiras.

Comece pelas atividades
mais difíceis

Para que seja possível pro-
gramar os caminhos do novo
ano, é importante que você
consiga entregar um bom tra-
balho neste mês. Não adianta
pensar em 2022, quando,no
último mês é quando entrega-
mos os resultados finais no
trabalho. Por isso, comece com
as atividades laborais mais in-
trincadas e após cumpri-las,
siga para as operacionais. Dará
uma sensação de tranquilida-
de, no dia a dia, quando você
notar que já cumpriu com as
atividades mais difíceis e o dia
fluirá melhor.

Estabeleça prazos para a
vida pessoal e
profissional

Estabelecendo prazos, você
fica ciente de quais são as

suas tarefas e de quanto tem-
po vai demorar para comple-
tá-las. Isso ajuda a organizar
o processo e a manter tudo
funcionando conforme o pla-
nejamento, sendo até mais fá-
cil identificar possíveis falhas.
Com isso, vai conseguir vi-
sualizar a realização dos seus
objetivos e as progressões de
médio e curto prazo. E o mais
importante: sempre tenha as
metas pessoais alinhadas aos
profissionais.

Divida as
responsabilidades

Envolva os seus amigos,e fa-
miliares nos preparativos das
festas de final de ano. Com-
partilhe no trabalho atividades
que possam ser executadas em
conjunto. Lembrem-se: não é
preciso dar conta de tudo so-
zinho. (Especial para O Hoje)

Especialista em
carreira, Jefferson
Vendrametto
orienta a como
organizar o
recesso do
trabalho com as
festas do mês de
Dezembro

O planejamento do último mês

ESTREIAS

Resident Evil: Bem-Vindo a
Raccoon City (resident evil:
Welcome to raccoon City,
2021, eUa). duração:
1h47min. direção: Johannes
roberts. elenco: Kaya Scode-
lario, hannah John-Kamen,
robbie amell. Gênero: ação,
terror. Cinemark Flamboyant:
13h40, 16h20, 19h, 21h50. Ci-
nemark Passeio das Águas:
13h50, 16h30, 19h10, 21h50.
Kinoplex Goiânia: 14h10,
16h40, 19h, 21h20. Cineflix
aparecida: 14h40, 17h, 19h20,
21h40. Cineflix Buriti: 17h15,
19h20, 21h40.

King Richard: Criando Cam-
peãs (King richard, 2021, eUa).
duração: 2h18min. direção:
reinaldo marcus Green. elen-
co: Will Smith, Saniyya Sidney,
Jon Bernthal. Gênero: drama,
biografia. Cinemark Flam-
boyant: 14h40, 18h, 21h20. Ci-
nemark Passeio das Águas:
14h, 20h40. Kinoplex Goiânia:
15h10, 18h10, 21h10. Cineflix
aparecida: 15h, 18h05, 21h.
Cineflix Buriti: 21h15.

Vigaristas em Hollywood (the
Comeback trail, 2021, eUa).
duração: 1h45min. direção:
George Gallo. elenco: robert
de Niro, morgan Freeman,
tommy lee Jones. Gênero: Co-
média, ação, policial. Cinemark
Passeio das Águas: 18h.

Mostre-me o Pai (Show me the
Father, 2021, eUa). duração:
1h30min. direção: rick altizer.
Gênero: documentário, bio-

grafia. Cinemark Passeio das
Águas: 13h15, 15h35.

Missão Resgate (the ice road,
2021, eUa). duração: 1h49min.
direção: Jonathan hensleigh.
elenco: liam Neeson, lauren-
ce Fishburne, holt mcCallany.
Gênero: ação, Suspense.  Ci-
neflix aparecida: 21h30. Cine-
flix Buriti: 17h45, 21h40.

EM CARTAZ

Casa Gucci (house of Gucci,
2021, eUa). duração: 2h37min.
direção: ridley Scott. elenco:
lady Gaga, adam driver, al Pa-
cino. Gênero: Biografia, dra-
ma. Cinemark Flamboyant:
20h50, 21h30. Cinemark Pas-
seio das Águas: 21h30. Kino-
plex Goiânia: 14h40, 17h50,
21h. Cineflix aparecida: 18h10.
Cineflix Buriti: 16h.

A Sogra Perfeita (a Sogra Per-
feita, 2021, Brasil). duração:
1h45min. direção:  Cris d'ama-
to. elenco: Cacau Protásio, luís
Navarro, Polliana aleixo. Gê-
nero: Comédia. Cinemark Pas-
seio das Águas: 19h40. 

Encanto (encanto, 2021, eUa).

duração: 1h43min. direção:
Byron howard, Jared Bush,
Charise Castro Smith. elenco:
Filipe Bragança, Stephanie
Beatriz, John leguizamo. Gê-
nero: animação, família, fan-
tasia, comédia. Cinemark
Flamboyant: 13h35, 14h10,
16h15, 16h45, 18h50, 19h20.
Cinemark Passeio das Águas:
12h15, 13h45, 14h30, 16h20,
17h05, 18h55. Kinoplex Goiâ-
nia: 15h40, 18h, 20h20. Cine-
flix aparecida: 14h45, 17h,
19h15. Cineflix Buriti: 14h20,
15h30, 16h40, 19h, 20h.

Clifford: O Gigante Cão Ver-
melho (Clifford the Big red
dog, 2021, eUa). duração:
1h37min. direção: Walt Bec-
ker. elenco: Jack Whitehall,
darby Camp, tony hale. Gê-

nero: Família, aventura, co-
média. Cinemark Flamboyant:
13h25, 15h50, 18h25. Cine-
mark Passeio das Águas:
13h10, 15h35, 18h05. Kino-
plex Goiânia: 14h20, 16h25,
18h30. Cineflix aparecida:
15h10, 17h10, 19h10. Cineflix
Buriti: 14h40, 16h45, 18h50.

Ghostbusters – Mais Além
(Ghostbusters: afterlife, 2021,
eUa). duração: 2h04min. di-
reção: Jason reitman. elenco:
Carrie Coon, Finn Wolfhard,
mckenna Grace. Gênero: aven-
tura, ação, comédia. Cinemark
Flamboyant: 14h, 17h10,
20h30, 21h10. Cinemark Pas-
seio das Águas: 17h55, 20h35,
20h50. Kinoplex Goiânia:
20h40. Cineflix aparecida:
21h10. Cineflix Buriti: 19h10.

Eternos (eternals, 2021, eUa).
duração: 2h37min. direção:
Chloé Zhao. elenco: Gemma
Chan, richard madden, Salma
hayek. Gênero: Ficção científi-
ca, fantasia, ação. Cinemark
Flamboyant: 13h50, 14h50,
17h20, 18h15, 21h40. Cinemark
Passeio das Águas: 14h50,
18h15, 21h40. Kinoplex Goiânia:
14h30, 17h40, 20h50. Cineflix
aparecida: 15h, 21h20. Cine-
flix Buriti: 16h15, 19h30, 21h.

Venom - Tempo de Carnifici-
na (Venom: let there Be Car-
nage, 2021, eUa). duração:
1h30min. direção: andy Serkis.
elenco: tom hardy, Stephen
Graham, Woody harrelson. Gê-
neo: ação, fantasia. Cinemark
Flamboyant: 22h. Cinemark
Passeio das Águas: 22h05.

tCINEMA

Comece o
planejamento do
último mês do ano
para vencer a
ansiedade e
antecipar possíveis
imprevistos

Filme ‘Vigaristas em
Hollywood’ é uma
sátira sobre a vida
no maior polo do
cinema mundial



Raphael Bezerra

A expectativa pela flexibi-
lização do acesso aos medica-
mentos e o manuseio da ma-
conha em território brasileiro
movimenta o mercado da can-
nabis legal. O ecossistema em
torno do mercado vai desde in-
dústrias, Universidades, bio-
combustível, empresas de da-
dos e tecnologia. O comércio lo-
cal também aproveita a pers-
pectiva de rendimentos de até
R$ 14,4 bilhões em 4 anos e ta-
bacarias, lojas que fornecem
materiais para manuseio, cul-
tivo, iluminação e educação
atendem a demanda legal.

Enquanto o Projeto de Lei
(PL) 399/2015, que foca no
acesso aos medicamentos,
mas que também prevê a li-
beração para o cultivo, o ecos-
sistema de empreendimen-
tos coleta frutos do consumo
de derivados.

Pandemia e consumo
A pandemia não freou o

consumo da maconha no país,
seguindo tendência mundial.
Relatório Mundial sobre Dro-
gas 2021 da ONU aponta para
o crescimento do consumo em
países desenvolvidos onde a
legalização foi estabelecida e
que os mais jovens reduziram

em mais de 40% o consumo.
Nos países emergentes, onde
reina a política proibicionista,
também houve o crescimento
sem os benefícios do mercado
internacional.

Com o endurecimento da
política antidrogas, o acesso a
cannabis recreativa ficou mais
caro. Por outro lado, decisões
no Supremo Tribunal Federal
(STF) como Habeas Corpus
nº143.798/SP que trancou ação
penal relacionada a importa-
ção de sementes da maconha,
já mostra resultado para lojas
especializadas em fornecer

equipamentos para o cultivo.
A política de criminaliza-

ção da maconha também ar-
rasta consumidores que bus-
cam a planta no mercado
clandestino e para a peniten-
ciária, em especial de jovens
negros e periféricos.

Nesse contexto, o mercado
de cultivo da cannabis tem
crescido. As lojas passaram a
vender vasos, terras, ilumina-
ção, filtros de ar, bandejas, ele-
trônicos para os cuidados com
a planta. Tudo para atender o
consumidor que tem a possi-
bilidade de plantar em casa.

Márcio, que prefere não se
identificar, produz móveis e
iluminação para estufas que
podem produzir desde alface
a maconha. Ele conta que du-
rante a pandemia, o aumento
de clientes explodiu. “Muitos
alegam que ficou mais difícil
encontrar, outros que querem
consumir algo de qualidade e
não financiar o tráfico que é
uma aberração. Passei a pro-
duzir mais de 20 móveis onde
as pessoas podem ter um local
reservado, fora dos olhos dos
curiosos”, argumenta.

O artigo 34 da Lei
11.343/2006, que pune a pos-
se de equipamentos para a fa-
bricação de entorpecentes,
está vinculado ao narcotráfi-
co, e não pode ser aplicado
contra quem possui utensílios
usados no cultivo de plantas
destinadas à produção de pe-
quena quantidade de droga
para uso pessoal.

Boa parte da produção em
casa é destinada para fins
medicinais, explica o comer-
ciante. “A maioria que me
procura fez curso para pro-
dução dos remédios em casa.
Como a Justiça é lenta e as
pessoas precisam do remé-
dio e precisam se tratar, elas
buscam se proteger e arris-
cam mesmo assim”, comenta.

Neurocirurgião Pedro Pier-
ro, atende pelo Centro de Ex-
celência de Canabinoides
(CEC), em São Paulo, explica

que derivados da cannabis
podem auxiliar no tratamen-
to contra sintomas de epilep-
sia, esclerose múltipla, doen-
ças inflamatórias intestinais,
neurodegenarativas (Alzhei-
mer e Parkinson).

No entanto, ele alerta aos
preços dos remédios vendidos
legalmente: chegam até R$
1.300, tornando-se inviáveis a
tratamentos longo prazo.

“O acesso ao produto só
conseguiremos resolver quan-
do houver produção nacional
do medicamento. Ainda falta
muito para o mercado avançar
no Brasil. A lei que estabelece
nomes genéricos dificulta em-
presas de patrocinarem estu-
dos clínicos. Uma legislação
mais abrangente e com segu-
rança jurídica conseguiria fa-
zer o mercado evoluir”, diz
Pierro, que lembra de dois
pontos fundamentais quanto à
medicina canábica: é impor-
tante saber a origem da plan-
ta, sua qualidade e que “fumar
maconha não é tratamento”.

Nos Estados Unidos, exis-
tem diversas pesquisas rela-
cionadas à planta para uso
medicinal. Além disso, a lega-
lização está em curso em al-
guns estados do país, que já
possui comercialização e uso
recreativo da cannabis em 15
estados. Para uso medicinal,
35 estados americanos já le-
galizaram a droga. (Especial
para O Hoje)
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Negócios

Lojas especialistas
se contentam com
a venda de itens
para consumo e
plantio dentro da
legalidade

Mercado legal da cannabis
abastece consumo e plantio

As lojas passaram 
a vender vasos,
terras, iluminação,
filtros de ar,
bandejas,
eletrônicos para 
os cuidados 
com a planta








