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A insatisfação de aliados de Ro-
naldo Caiado (DEM) pela escolha
de Daniel Vilela (MDB) pode difi-
cultar a reeleição do democrata.
Entretanto, caso seja resolvida, o
caminho do atual governador
pode ficar mais fácil em 2022.
Política 2

Reeleição de
Caiado fica mais
fácil se apaziguar
os insatisfeitos 
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lawfare e o canto da 
sereia da lava Jato

Marcelo aith

Opinião 3

Lei que proibiu o uso dos artefatos chegou a ser apro-
vado e sancionado em 2019, mas Justiça goiana sus-
pendeu os efeitos do dispositivo. Cidades 9

Fogos de artifício podem
provocar morte de animais 

Aliança de Caiado com

Daniel foi destaque

político em 2021
Xadrez 2

iporá caminha
para contratar três
atacantes para 2022
A equipe que na próxima tem-
porada terá além do estadual,
a disputa do Brasileiro da Série
D tem somente seis reforços
confirmados.
Esportes 7

EuropEu ElEito
como o melhor
técnico da América
Em 2021, Abel Ferreira, bicam-
peão da Libertadores à frente do
Palmeiras, foi o eleito e ficou com
o tradicional prêmio.
Esportes 8

Excesso de velocidade
nas ruas de Goiânia
multa 370 mil motoristas 
Na liderança e com folga, o excesso de velocidade foi
a principal infração cometida pelos goianos em 2021.
Foram 376.454 mil condutores punidos pela infra-
ção, segundo dados da Secretaria Municipal de Mo-
bilidade (SMM). Transitar  em faixa exclusiva para

o transporte público é o segundo maior motivo de
infrações com quase 50 mil penalizações. A Região
do Centro,como a Avenida Tocantins, que possui li-
mite máximo de 40 km/h em alguns trechos, é a via
onde mais multas são aplicadas. Cidades 10

Atingidas por fortes chuvas, mo-
radores da Região Nordeste de
Goiás ficaram ilhados. O gover-
nador Ronaldo Caiado (DEM)
passou a virada na região para
acompanhar a entrega de man-
timentos às famílias atingidas e
a reestruturação de parte da ro-
dovia que cedeu com a força
das águas nas últimas semanas.
Cidades 10

Governador
passa virada no
Nordeste goiano

Turismo no Nordeste brasileiro
destaca sabores genuínos que ex-
pressam a identidade cultural local
e as raízes da região. Essência 13

Turismo no Nordeste
e agreste para além

do rolê em praias

Câmara aprova
retorno às aulas
presenciais
Entre as propostas aprovadas
em 2021 pelos deputados fede-
rais está o retorno das aulas
presenciais. Política 6

Brasil é o 2º em
consumo de
streaming
Brasileiro gasta acima da média
com conteúdos de filmes e séries
digitais, como Netflix, Amazon e
Disney. Negócios 17

Desafios para quem pretende
disputar cargo eletivo em 2022
Já é 2022, o ano em que eleitores vão às urnas pela 12° vez desde a redemo-
cratização para escolher um novo governador em Goiás ou dar a chance de
Ronaldo Caiado (DEM) ficar mais quatro anos na Casa Verde. No cardápio elei-
toral, os eleitores também poderão escolher o presidente, senador (existe ape-
nas uma vaga em Goiás), deputados estaduais (41) e federais (17). Política 5

Secretário de

Infraestrutura cai e chefe

de gabinete assume
Política 2

‘Sem Receita para o

Amor’ reúne descobertas

do amor e sonhos
Essência 14

Higiene bucal também

deve fazer parte da

rotina dos pets
Essência 16

Essência



Marcelo Mariano

A Prefeitura de Goiânia publicou um suplemento do
Diário Oficial nesta quarta-feira (30) com a exoneração
do titular da Secretaria de Infraestrutura Urbana (Sein-
fra), Fausto Sarmento.

Para o seu lugar, foi nomeado Everton Schmaltz, que
ocupava a Chefia de Gabinete da mesma secretaria.
Schmaltz é formado em Engenharia Civil pela Universidade
Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba. Nas redes so-
ciais, ele se apresenta como especialista em projetos de con-
sultoria em infraestrutura urbana.

Antes de Sarmento, a Seinfra teve como secretário Luiz
Bittencourt, que deixou o cargo no início de abril, poucos
dias antes da debandada de emedebistas da gestão do pre-
feito Rogério Cruz (Republicanos), após o rompimento com
o presidente do MDB em Goiás, Daniel Vilela.

Como o jornal O Hoje havia mostrado na semana pas-
sada, 72,4% do primeiro escalão da Prefeitura de Goiânia
teve pelo menos uma troca em 2021. Com a nova mudan-
ça no comando da Seinfra, agora já são quatro secretarias
que passaram por duas alterações durante o primeiro ano
de mandato de Cruz.

A exoneração ocorre em meio às suspensões das dis-
cussões e apreciação do Plano Diretor na Câmara dos Ve-
readores, mas a alteração não tem relação com o proje-
to. (Especial para O Hoje)
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Secretário de
Infraestrutura
cai e chefe de
gabinete assume

Marcelo Mariano

Se o governador Ronaldo
Caiado (DEM/União Brasil)
resolver as insatisfações da
base governista com o fato de
o presidente do MDB em
Goiás, Daniel Vilela, ser o
candidato a vice, ele pode ter
menos dificuldades para ga-
rantir sua reeleição.

Isso porque os principais
nomes que expressaram des-
contentamento são influen-
tes em municípios com rele-
vância eleitoral. Tê-los ao seu
lado, portanto, tende a facili-
tar o caminho de Caiado no
pleito de 2022.

O caso mais recente de em-
bate é o de Anápolis, onde o
prefeito da cidade, Roberto Na-
ves (Progressistas), conta com
o MDB local na oposição à sua
gestão e passou a ter Daniel
como alvo nos últimos dias.

A situação em Anápolis, o
terceiro maior colégio eleito-
ral de Goiás e o primeiro en-
tre aqueles que fazem parte
da base governista, também
tem reflexos na corrida pela
vaga de senador na chapa de
Caiado, já que o presidente es-
tadual do Progressistas, Ale-
xandre Baldy, luta para via-

bilizar seu nome.
Conhecido pela força do

agronegócio, Rio Verde, o
quinto maior município do
estado em número de eleito-
res, é o reduto do deputado es-
tadual e presidente da As-
sembleia Legislativa, Lissauer
Vieira (de saída do PSB), mais
um decepcionado com a alian-
ça entre Caiado e Daniel.

Lissauer, vale lembrar, foi
cotado como possível candi-
dato a vice. Agora, está focado
na disputa para deputado fe-
deral. Perto de se filiar ao PSD,
que quer bancar Henrique
Meirelles na vaga de senador,
ele garante que estará ao lado
de Caiado, mas diz não querer
relacionamento com Daniel.

Outro nome do PSD que
não esconde de ninguém a sua
insatisfação é o senador Van-
derlan Cardoso, que vê a pre-
sença de Daniel na base go-
vernista como uma eventual
ameaça ao seu objetivo de ser
candidato a governador em
2026 com apoio de Caiado.

Até por isso, os bastidores
especularam que Vanderlan
pode concorrer ao Palácio
das Esmeraldas já no ano que
vem. Com força especial-
mente em Senador Canedo, o

11º maior colégio eleitoral
goiano, ele, por enquanto,
nega a possibilidade.

O próximo município em
número de eleitores é Catalão.
E o prefeito da cidade, Adib
Elias (Podemos), também não
quer ouvir falar no nome do
presidente estadual do MDB,
após ter sido expulso do par-
tido justamente por apoiar
Caiado nas últimas eleições,

quando Daniel disputou con-
tra o atual governador.

Há, ainda, o caso do presi-
dente da Companhia de De-
senvolvimento Econômico de
Goiás (Codego), Renato de Cas-
tro. Ex-prefeito de Goianésia,
o 17º maior colégio eleitoral do
estado, ele estava filiado ao
MDB em 2020 e, embora Da-
niel o tenha impedido de ten-
tar a reeleição por ser caia-
dista, conseguiu fazer o seu su-
cessor, Leozão do Renatão.

Por sua vez, o prefeito de
Goiânia, Rogério Cruz (Repu-
blicanos), não é da base caia-
dista, mas gostaria de apoiar o
governador. Ele depende dos
interesses de seu partido, que
tem estrutura política, religio-
sa e de comunicação. Porém, o
fato de ter rompido com Daniel
em abril, mesmo que não seja

determinante, atrapalha mais
do que ajuda a aproximação.

Alguns desses nomes cita-
dos, como Vanderlan Cardoso
e Renato de Castro, chegaram
a sugerir Ana Paula Rezende, fi-
lha de Iris Rezende, morto re-
centemente e o principal fiador
de Daniel na vice de Caiado,
como substituta do emedebis-
ta, cenário já descartado por
ela e pelo governador.

Caiado, dessa forma, não
dá indícios de que voltará
atrás. Se as insatisfações per-
manecerem, ele corre o risco
de ter seu vice como persona
non grata nos palanques de
algumas cidades importan-
tes. Caso consiga apaziguar a
base, o que possível devido à
sua habilidade política, a ree-
leição fica mais perto. (Espe-
cial para O Hoje)

Setores da base governista 
com resistência ao emedebista 
têm influência em cidades
importantes do estado

Nome de Daniel

Vilela enfrenta

resistência de 

parte da base de

Ronaldo Caiado

Venceslau Pimentel | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

Resolver insatisfação com Daniel
pode reeleger Caiado mais fácil

Fausto Sarmento deixa o comando da secretaria de Infraestrutura

Aliança de Caiado com Daniel
foi destaque político em 2021

De adversário, em 2018, a aliado, em 2022,
e com vaga garantida na chapa governista. A
grande jogada política do ano foi dada pelo go-
vernador Ronaldo Caiado em buscar aliança
com o MDB, que não se limita ao pleito do ano
que vem. Pode ter reflexo em 2026, com even-
tual apoio ao presidente do partido, Daniel Vi-
lela, alçado à sucessão de Caiado. Mas a ante-
cipação teve um preço. Caiadistas e partidos
aliados têm manifestado insatisfação, a exem-
plo do presidente da Co-
dego, Renato de Castro
(MDB), do presidente
da Alego, Lissauer
Vieira (PSB), e do pre-
feito de Anápolis, Ro-
berto Naves (PP). A
temperatura su-
biu neste final de
ano, com embates a
favor e contra a com-
posição política.  

Vantagem do PSD 
A disputa pela única vaga ao Senado na cha-

pa governista não tem previsão de ser pacifi-
cada. O PSD de Vilmar Rocha dá como certa a in-
dicação de Henrique Meirelles, mas o PP de Ale-
xandre Baldy tenta “melar” a escolha, para re-
cair em seu nome. 

Panelaço 
Bolsonaristas goianos entraram na onda de

Jair Bolsonaro que, já antevendo um panelaço
por conta de seu pronunciamento, ontem, pro-
vocou adversários chamando-os para o ato. Mas
teve parlamentar que fez questão de mandar re-
cado, com “aceita que dói menos”. 

14º salário 
Na expectativa de deixar a prefeitura em

março de 2022, para disputar o governo do
Estado, o prefeito Gustavo Mendanha ainda
sem partido, anunciou abono de 100% para
todos os servidores da Educação. Com di-
nheiro do Fundeb. 

Repasse  
Na virada do ano, os municípios goia-

nos não têm do que reclamar. Isso por-
que a Secretaria do Tesouro Nacional in-
jetou nos cofres municipais R$ 155,37 mi-
lhões, um acréscimo de 34,61%. 

Prevenção  
Presidente da Fieg, Sandro Mabel

opina que Goiás deve se antecipar a
medidas preventivas, por conta da fácil
disseminação da Ômicron, para não afe-
tar a economia do Estado, como aconte-
ceu em 2020. 

Gazeta  
Tanto na Câmara de Goiânia como na

Assembleia Legislativa, o desafio da
mesa diretora será o de manter o quó-
rum qualificado para aprovação de pro-
jetos, por conta do distanciamento de ve-
readores e deputados do plenário, por
conta das eleições. 

Urgência  
Para dar suporte às ações na área da

saúde, em particular no combate ao co-
ronavírus e à onda de gripe na cidade, o
prefeito Rogério Cruz comunicou â Câ-
mara abertura de crédito extraordinário
de R$ 9 milhões. 

Fake News 
Não procede a notícia da morte do ex-

deputado Francisco Gedda, veiculada
em alguns perfis de redes sociais nesta
quinta-feira, 30, na cidade de Jatai. A fa-
mília dele diz que ele está bem de saúde
e mora na cidade.

2 O secretário de Governo, Ernesto
Roller, citou o ex-procurador da Repú-
blica Deltan Dallagnol, que, segundo
ele, se diz justiceiro, para mais uma vez
criticar o promotor de Justiça Douglas
Chegury, que comandou operação em
Formosa, cidade que administrou.

CURTAS
t
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Lawfare e o canto da 
sereia da Lava Jato

Zander Fábio

Sempre acreditei no diálogo e entendo que
não construímos nada sozinhos. Diálogos trans-
formam, motivam, compartilham e formam re-
des. Diante da construção dos diálogos entre as
pessoas, me proponho como sempre a construir
propósitos e buscá-los junto com a comunidade
para a cultura de Goiânia em 2022. 

O nosso propósito é servir os munícipes com
cultura nos mais de 640 bairros da capital, no ano
que inicia e, que seja, mais um de dedicação e tra-
balho. Tomo diante de toda a população o com-
promisso de dedicar toda a minha energia para
transformar a nossa cidade e torná-la uma re-
ferência de gestão do patrimônio cultural mate-
rial e imaterial, seja com projetos de incentivos
ou de valorização de todas as formas e mani-
festações culturais.

Estou convicto que, somente pelo diálogo,
nós temos as condições de transformar tudo isso
juntos. Conto com cada contribuição, a fim de
construirmos nossa história e da cultura, com
mais investimentos, desenvolvimentos de pro-
jetos culturais e mais geração de emprego na
economia criativa.

O acesso à cultura é um direito e as Secretarias
de Cultura são as responsáveis em materializá-lo.
É necessário ouvir e dialogar com cada segmen-
to cultural. A garantia do direito ocorrerá com o
diálogo para iluminar os pensamentos, abrir os
caminhos, estimular novas ideias e abrigar outros
pontos de vista. Sobre as políticas públicas cul-

turais continuamos sempre dispostos à conversa,
por isso, criamos o modelo de gabinete itineran-
te com três pontos de atendimento.

Que 2022 seja de muitos diálogos com todos os
segmentos culturais e em parceria com o Conse-
lho Municipal de Cultura, após ouvir todos, e con-
sultar as organizações não governamentais liga-
das ao setor e os sindicatos com conexão direta
ao segmento e os poderes teremos a construção
do projeto de gestão cultural realmente demo-
crático, plural e tolerante. Ele é parte essencial dos
objetivos para o próximo ano no processo de cons-
trução de políticas públicas culturais municipais
ligadas à realidade social de cada bairro e con-
sistente de acesso à cultura.

Nós sabemos que o ano exigirá um pouco mais
de cada um de nós para que os diálogos avancem
para a realização dos desejos, propósitos e os so-
nhos virem realidade. Porém é para uma causa
nobre: a valorização da nossa cidade e legado cul-
tural para as próximas gerações. 

A Secretaria Municipal de Cultura de Goiânia
com a ajuda de todos os munícipes, a principal
catalisadora da cultura
local, coloca-se à dis-
posição para ouvir e
oferecer oportunidades
para o surgimento de
novos talentos promo-
vendo o acesso da po-
pulação aos bens cul-
turais do presente e do
passado.

Marcelo Aith

Tramita no Tribunal de Contas da União o ex-
pediente TC 006.684/2021-1, que apura “prejuí-
zos ocasionados aos cofres públicos pelas ope-
rações supostamente ilegais dos membros da
Lava Jato de Curitiba e do ex-juiz Sérgio Moro,
mediante práticas ilegítimas de revolving door,
afetando a empresa Odebrecht S.A., e Lawfare,
conduzido contra pessoas investigadas nas ope-
rações efetivadas no âmbito da chamada Ope-
ração Lava Jato”.

No despacho do Ministro Bruno Dantas, nos
autos do referido procedimento instaurado para
apurar os indícios de irregularidades noticiados
pelo Ministério Público de Contas no Ofício no
002/2021-GAB (peça 4) envolvendo a Operação
Lava Jato e a empresa Odebrecht S.A, Sua Exce-
lência destaca: “Em síntese, no aludido expe-
diente, o Subprocurador-Geral
Dr. Lucas Rocha Furtado requer a
“apuração de prejuízos ocasio-
nados aos cofres públicos pelas
operações supostamente ilegais
dos membros da Lava Jato de Cu-
ritiba e do ex-Juiz Sergio Moro,
mediante práticas ilegítimas de
revolving door, afetando a em-
presa Odebrecht S.A., e lawfare,
conduzido contra pessoas inves-
tigadas nas operações efetivadas
no âmbito da chamada Opera-
ção Lava Jato. (...)”.

O que vem a ser Lawfare?
Lawfare é um termo que se refe-
re à junção da palavra law (lei) e
o vocábulo warfare (guerra), e,
em tradução literal, significa guer-
ra jurídica. Lawfare é o uso ou manipulação das
leis como um instrumento de combate a um opo-
nente desrespeitando os procedimentos legais e
os direitos do indivíduo que se pretende eliminar.

Durante as sucessivas fases da Lava Jato fo-
ram utilizados abertamente esse nefasto ins-
trumento do Lawfare, como pode ser observado
nas inúmeras prisões preventivas decretadas ao
arrepio das regras processuais penais, conduções
coercitivas desnecessárias (como a do Presi-
dente Lula), delações premiadas forjadas (Pa-
locci) etc. Conforme brilhantemente descreveu
o advogado Fernando Augusto Fernandes, na
obra “Geopolítica da Intervenção”, para força ta-
refa da Lava Jato e para seu líder Moro os “pre-
sos precisavam ser isolados de seus familiares e
advogados e deslocados para o Paraná e impin-
gidos a sofrimento físico e mental” e segue o au-
tor: “Precisavam ser confrontados com as pro-
vas ilegais obtidas pelo Ministério Público. E a in-
tensa ameaça de prisão dos familiares”

Todas essas aberrações foram praticadas
pelo ex-juiz e hoje pré-candidato a presidente
Sérgio Moro tinha o firme propósito de usar a
opinião pública para atingir e deslegitimar a
classe política no país. 

Não se pode esquecer da criminosa divulga-
ção seletiva da conversa entre a Presidente Dil-
ma e Lula. Criminosa quer porque não compete
a um juiz de primeira instância autorizar gra-
vação de conversa da Presidente da República,
quer porque divulgou conversar gravadas fora
do período autorizado para interceptações, quer
ainda por ter divulgado de forma seletiva, o que
deturpou a fala de Dilma e impulsionou o pro-
cesso de impeachment.

Voltando à questão dos prejuízos aos cofres
públicos. No dia 4 de março de 2016, foi defla-
grada a 24ª fase da Operação Lava Jato, que teve
como um dos alvos o ex-presidente Lula.  Hou-
ve a pirotécnica condução coercitiva de Lula,
com dezenas de policiais federais e viaturas, cau-
sando um prejuízo político atroz ao ex-presi-
dente é um gasto desnecessário e abissal de re-
cursos público. A condução coercitiva, até então

válida no país (posteriormente
foi declarada inconstitucional
pelo STF), poderia ter sido subs-
tituída pela oitiva de Lula em seu
apartamento ou mediante inti-
mação para ser ouvido nas de-
pendências da Polícia Federal
em São Paulo. Mais uma fla-
grante prática de Lawfare. Mas,
qual ser o benefício político para
Moro e seus asseclas se tives-
sem seguido a regra esculpida no
Código de Processo Penal? 

A condução coercitiva de Lula
decorreu da “delação premia-
da” de Léo Pinheiro, presidente
da OAS. Ocorre que o próprio de-
lator, em carta do próprio pu-
nho, confessou que mentiu. A

carta que amplamente divulgada pelos grandes
jornais do país e portais de notícias. Mentiu com
a anuência dos procuradores da república e do
Moro? A vaza jato trouxe várias demonstrações
do que eram capazes de fazer para atingirem
seus objetivos. 

Oxalá o TCU abra a caixa de Pandora dos gas-
tos desnecessários e exorbitantes realizados pela
Lava Jato e todos sejam efetivamente punidos pe-
los prejuízos aos cofres públicos, inclusive com a
imposição das penas decorrentes dos atos de im-
probidade eventualmente praticados.

Além disso, o Brasil têm que ficar atento para
não cair no canto da Sereia e eleger uma pessoa,
que para atingir seus
objetivos causou muito
mal a pessoas como o
ex-reitor da Universi-
dade de Santa Catarina,
que acusado e preso in-
devidamente acabou
sucumbindo e se suici-
dando pela política do
Lawfare praticada por
Moro e os meninos da
república de Curitiba.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Marcelo Aith é advogado,
Latin Legum Magister
(LL.M) em Direito Penal
Econômico 

Zander Fábio é Secretário
Municipal de Cultura de
Goiânia

Desabrigados
Muito triste ler no jornal a quantidade de pes-

soas desabrigadas, em situação de rua em Goiâ-
nia. Saber que o Estado não faz sua parte e que
nós, como comunidade, deveríamos fazer mais.
Principalmente no momento que vivemos hoje,
é importante que o governo pense em medidas
urgentes para proporcionar moradia para essas
pessoas, já que esse é um dos principais direitos
garantido na constituição.

Francisco Fernandes
Goiânia

Palavras cruzadas
Encontrei meu passatempo favorito pra ma-

tar o tempo durante a pandemia: palavras cru-
zadas! Desde criança, sempre gostei dessa ativi-
dade, mas com o tempo acabei perdendo o hábito.
Agora, anos depois, readquiri o hábito e ele está
sendo muito importante para que eu possa trei-
nar o meu vocabulário e também a minha me-
mória de verbetes e de gramática. É engraçado
como a gente acaba perdendo algumas tradições
devido à explosão digital que vem nos assolando
nesses últimos anos, mas acho que é importan-
te mantermos algumas. 

Giovana Marçal
Goiânia

{
A Polícia Federal e a

Interpol [unidade de

Brasília] já estavam

cientes do nosso

levantamento. Assim que

realizamos a abordagem,

o sujeito foi apresentado

à Superintendência da PF

para o cumprimento do

mandado de prisão

internacional e autuação

pelo crime de uso de

documento falso

De acordo com o tenente-coronel
Raimundo Coelho Pinto Júnior, co-
mandante do Giro, as equipes da es-
pecializada começaram a monitorar
o indivíduo assim que receberam a
informação de que um homem sul-
africano, que havia aplicado diversos
golpes contra sistema financeiro, es-
taria escondido em Goiânia. 

Que 2022 seja de muito diálogo
@jornalohoje
“São heróis, mas não são super heróis, nos
filmes, tudo é bonito,vencer os limites etc
,mas na vida real não é assim ,algo está er-
rado,hj tudo depende mais de inteligência,
força bruta tem que ser dividida, então, claro
que estar na forma física é critério funda-
mental, mas qual é o limite ?”

Ricardo Simões

@ohoje
“Parabéns ao governo estadual por pagar
o benefício aos servidores da educação”,
comentou a internauta sobre o investi-
mento de r$ 139,5 milhões em paga-
mento de bônus por resultados para
professores da rede estadual de educa-
ção ainda em dezembro.

adrielly.cavalcante

@jornalohoje
autora de obras como 'o lado fatal', 'Pen-
sar é transgredir' e 'Perdas e ganhos', a
gaúcha escreveu dezenas de livros, foi tra-
dutora, poeta, colunista e professora uni-
versitária. Uma das escritoras mais
célebres do Brasil, luft foi diagnosticada
com um melanoma há 7 meses e faleceu
em casa, com a família. admiradores, ami-
gos e políticos se despediram da autora.
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Brasil têm que
ficar atento para
não cair no canto
da Sereia e eleger
uma pessoa, que
para atingir seus
objetivos causou

muito mal a
pessoas 



O presidente Jair Bolsona-
ro editou medida provisória
(MP) que estabelece regras
para a renegociação de dívi-
das do Fundo de Financia-
mento Estudantil (Fies). O tex-
to foi publicado em edição
extra o Diário Oficial da União
(DOU), na noite desta quinta-
feira (30). Podem pedir o par-
celamento de débitos vencidos
e não pagos estudantes que te-
nham formalizado a contra-
tação financiamento até o se-
gundo semestre de 2017. 

O Fies é um programa do
governo federal destinado à
concessão de financiamento a
estudantes regularmente ma-
triculados em cursos superio-
res não gratuitos e com ava-
liação positiva nos processos
conduzidos pelo Ministério da
Educação (MEC). As inscrições
para o Fies ocorrem duas ve-
zes por ano, antes do início das
aulas em cada semestre. 

Dentre as principais pro-
postas da MP estão o parce-
lamento das dívidas em até

150 meses (12 anos e meio),
com redução de 100% dos
encargos moratórios e a  con-
cessão de 12% de desconto so-
bre o saldo devedor para o es-
tudante que realizar a quita-
ção integral da dívida. 

No caso de estudantes com
mais de um ano de atraso,
"em que a recuperabilidade é
muito menor", segundo o go-
verno, o desconto será 92%
da dívida consolidada, no
caso dos estudantes que estão
no Cadastro Único de Pro-
gramas Sociais (CadÚnico) ou
foram beneficiários do auxí-
lio emergencial. Para os de-
mais estudantes, o desconto
será de 86,5%.

"Dessa forma, concretiza-
se um instrumento efetivo de
saneamento da carteira de
crédito do Fies, por meio de
disponibilização de renego-
ciação e incentivo à liquidação
integral da dívida dos estu-
dantes financiados com o Fun-
do, possibilitando-se também
a retirada das restrições nos

cadastros restritivos de crédi-
to dos estudantes e de seu fia-
dor", destacou a Secretaria-
Geral da Presidência, em nota.

A norma também fixa
uma nova definição sobre a
cobrança judicial dos débitos
do Fies. Segundo o governo
federal, o objetivo é "respei-
tar os critérios de racionali-
dade, economicidade e efi-
ciência, para não onerar so-
bremaneira o Poder Judiciá-
rio, devendo as dívidas do
Fies somente serem judicia-
lizadas com razoável certeza
de recuperabilidade".

A renegociação de dívidas
do Fies deverá ser realizada
por meio dos canais de aten-
dimento que serão disponibi-
lizados pelos agentes finan-
ceiros do programa. A medida
provisória entra em vigor de
forma imediata, mas precisa-
rá ainda ser aprovada em de-
finitivo pelo Congresso Na-
cional em até 120 após o fim
do recesso legislativo, que
termina em fevereiro.

O presidente Jair Bolsonaro sancionou, sem ve-
tos, a lei que cria o Novo Marco Legal do Câmbio.
O texto foi publicado no Diário Oficial da União
(DOU), na edição desta quinta-feira (30), como Lei
14.286/2021, após ter sido aprovada pelo Senado Fe-
deral no último dia 8 de dezembro. A norma faci-
lita o uso de moeda brasileira em transações in-
ternacionais e abre espaço para bancos e institui-
ções financeiras brasileiros investirem no exterior
recursos captados no Brasil ou fora do país.

Pela nova lei, instituições financeiras autori-
zadas a funcionar pelo Banco Central (BC) pode-
rão usar esse dinheiro para alocar, investir, fi-
nanciar ou emprestar no território nacional ou no
estrangeiro. Devem ser observados requisitos e li-
mites de regulamentos editados pelo Conselho Mo-
netário Nacional (CMN) e pelo BC. Segundo o go-
verno, isso ajudará a financiar importadores de
produtos brasileiros.

A nova legislação também aumenta o limite de di-
nheiro vivo que cada passageiro pode portar ao sair
ou entrar no Brasil. O valor passou dos atuais R$ 10
mil para US$ 10 mil (cerca de R$ 50 mil pelo câmbio
atual) ou o equivalente em outra moeda.

O marco legal ainda libera negociações de pe-
quenos valores entre pessoas físicas, que teve o limite
reduzido de US$ 1 mil para US$ 500. A justificativa é
que a medida pode impulsionar o desenvolvimento
de plataformas peer-to-peer para negociação de
câmbio, como visto em outros países.

A proposta também aumenta os casos em que será
permitido o pagamento em moeda estrangeira de ob-
rigações devidas no território nacional. Passam a ser
permitidos os pagamentos de contratos de arrenda-
mento mercantil (leasing) feitos entre residentes no
Brasil se os recursos forem captados no exterior.

Outro caso incluído é o da exportação indire-
ta, que ocorre quando produtores de embalagens,
montadores ou vendedores de insumos fornecem
esses materiais ou serviços para empresa ex-
portadora. Os pagamentos de linhas externas
(com dinheiro estrangeiro) de crédito para as
transações desses empresários poderão ser feitos
em moeda estrangeira.

Em nota, o Banco Central celebrou a sanção da lei,
que agora entra em vigor. O órgão avalia que os ga-
nhos de eficiência no mercado trazido pela nova le-
gislação impactam de forma positiva a atração de ca-
pitais estrangeiros, tanto para investimento no mer-
cado financeiro e de capitais como para investimento
direto, inclusive investimentos de longo prazo e em
projetos de infraestrutura e de concessões.

"Além da maior inserção internacional, a Lei
Cambial contribui para o maior uso internacio-
nal do real, facilitando a utilização da moeda do-
méstica em operações financeiras internacio-
nais, a exemplo da permissão do ingresso e re-
messa de ordens de pagamento em reais a partir
de contas em reais de instituições do exterior
mantidas em bancos no país".

Texto foi publicado no Diário Oficial da União

Novo Marco
Legal do
Câmbio é
sancionado  

Um decreto assinado pelo
presidente Jair Bolsonaro ins-
tituiu o Conselho do Fundo de
Desenvolvimento da Infraes-
trutura Regional Sustentável
(FDIRS). O documento saiu na
edição desta quinta-feira (30)
do Diário Oficial da União.

O colegiado será formado
por representantes do Minis-
tério do Desenvolvimento Re-
gional (MDR) – que exercerá
os cargos de presidência e de
secretaria-executiva do con-
selho–; da Secretaria Espe-
cial do Programa de Parcerias
de Investimentos (SPPI) do
Ministério da Economia; da
Casa Civil; e do Ministério da
Infraestrutura.

O conselho deverá esco-
lher a instituição financeira
que será responsável pela ad-
ministração do fundo por

meio de uma chamada públi-
ca. As instituições interessadas
deverão, obrigatoriamente,
atuar nas cinco regiões do
país; atuar no financiamento
de projetos de infraestrutura;
atuar e dispor de equipes téc-
nicas multidisciplinares para
modelagem de projetos de
concessão e parcerias público-
privadas; e possuir experiên-
cia na administração de fun-
dos de investimento.

Outra ação possibilitada
pelo Decreto é a integralização
das cotas do Fundo Garanti-
dor de Infraestrutura (FGIE)
ao FDIRS. O valor está limita-
do a R$ 11 bilhões.

O Fundo de Desenvolvi-
mento da Infraestrutura Re-
gional Sustentável foi criado a
partir da reestruturação do
Fundo Garantidor de Infraes-

trutura (FGIE) e tem como
principais objetivos: viabili-
zar a estruturação e o desen-
volvimento de projetos de con-
cessões e parcerias público-
privadas (PPPs); conceder ga-
rantias destinadas à cobertu-
ra dos riscos relacionados ao
descumprimento de obriga-
ções pecuniárias assumidas
pelo parceiro público em PPPs;
e permitir a participação em
fundos de investimentos re-
gulamentados pela Comissão
de Valores Mobiliários (CVM),
na forma de capital semente.

A estruturação e desenvol-
vimento de projetos de con-
cessão e (PPP) da União, dos es-
tados e dos municípios terão
disponíveis, inicialmente, R$
750 milhões, com prioridade
para cidades das regiões Nor-
te, Nordeste e Centro-Oeste.

Decreto institui conselho de fundo
de desenvolvimento regional

MP vale para quem contratou financiamento até o 2º semestre de 2017

O Fies é um programa do governo federal destinado à concessão de financiamento a estudantes

Governo publica MP
com regras para
renegociação de
dívidas do Fies

O Diário Oficial da União publica, nesta sexta-fei-
ra (31), a Medida Provisória nº 1.091, de 30 de dezembro
de 2021, assinada pelo presidente da República, Jair Bol-
sonaro, que define o valor do salário mínimo, a par-
tir de 1º de janeiro de 2022, em R$ 1.212.

A portaria informa ainda que o valor diário do sa-
lário mínimo corresponderá a R$ 40,40 e de R$ 5,51,
o valor horário.

Em sua fala, ao vivo, em uma rede social, na
noite dessa quinta-feira (30), o presidente da Re-
pública já havia anunciado o novo valor do sa-
lário mínimo para 2022. Atualmente, o salário mí-
nimo é de R$ 1.100.
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Yago Sales

Já é 2022, o ano em que elei-
tores vão às urnas, para esco-
lher um novo governador em
Goiás ou dar a chance de Ro-
naldo Caiado (DEM) ficar mais
quatro anos na Casa Verde.
No cardápio eleitoral, os elei-
tores também poderão esco-
lher o presidente, senador
(existe apenas uma vaga em
Goiás), deputados estaduais
(41) e federais (17). 

Os desafios são enormes.
Levantamento feito pelo jornal
O Hoje com a percepção dos
pré-candidatos ao governo en-
tre as 27 unidades da federa-
ção, incluindo o Distrito Fede-
ral (DF), Goiás é o terceiro com
mais pré-candidatos ao Palácio
Pedro Ludovico no pleito des-
te ano. Até o momento, sete no-
mes pleiteiam o cargo. 

O principal interessado em
convencer o goiano, o atual
governador Ronaldo Caiado,
tem como mais explícito opo-
nente o prefeito de Aparecida
de Goiânia, Gustavo Mendanha
(sem partido). Em 2021, o jor-
nal traçou o perfil de todas as
estratégias de ambos os políti-
cos para a trilha rumo ao Pa-
lácio das Esmeraldas. 

Reportagens de Marcelo
Mariano, Felipe Cardoso e

Raphael Bezerra trouxeram,
dia a dia, os bastidores do co-
tidiano político que entre-
meiam o que todos vamos ver
em outubro. Venceslau Pi-
mentel na coluna Xadrez e o
editor do jornal O Hoje, Wil-
son Silvestre - em análises no
Hoje News, no You Tube - de-
ram pistas e, com fontes que
apenas eles têm na cobertura
política, também conduziram
o debate. E é este time que de-
verá, num ano fundamental,
acompanhar outros nomes
que almejam derrotar seja
Caiado ou Mendanha.  

Seguem na lista o ex-prefei-
to de Trindade, o empresário Jâ-
nio Darrot (Patriota), o ex-go-
vernador Marconi Perillo
(PSDB). Outro nome que deve
postular o cargo é o ex-prefeito
de Senador Canedo e atual se-
nador Vanderlan Cardoso (PSD).
E, nas últimas pesquisas, ainda
sem muita pungência, o depu-
tado federal bolsonarista Vitor
Hugo (de saída do PSL) e o pro-
fessor e ex-reitor da Pontifícia
Universidade Católica de Goiás
(PUC-GO), Wolmir Amado (PT).

Um dos homens mais pro-

curados por políticos nas últi-
mas décadas para fazer cam-
panhas eleitorais, Hamilton
Carneiro, explica que o cenário,
recente, ainda não define mui-
ta coisa, pelo menos em Goiás.
Carneiro coordenou 39 cam-
panhas majoritárias e tantas
outras proporcionais. Fez para
governador de Iris e Maguito.
No Distrito Federal, fez de Joa-
quim Roriz, em 2014. Fez tam-
bém Jerônimo Santana, em
Rondônia. Também em Goiás,
fez de Henrique Santillo. “Para
a prefeitura, fizemos Nion Al-
bernaz”, lembra ele, com o en-
tusiasmo típico dele, um dos
grandes entusiastas da cultura,
histórica e da política goiana. 

Pois bem. Uma apresenta-
ção simples, para o homem
que não cabe numa biografia,
apenas para dar ao leitor a di-
mensão do que este homem é,
e o que ele diz pode, sim, se
tornar realidade. “Quando se
pergunta quem deve vencer a
eleição complica. Os números
das pesquisas advém do mo-
mento atual. O governador
Ronaldo Caiado, por exem-
plo, está em exposição desde

2018 quando começou sua
campanha e mais esses anos
de governo. O Gustavo Men-
danha, o adversário mais pró-
ximo, por ser prefeito de Apa-
recida tem uma certa exposi-
ção, mas ele não é conhecido
no interior.” 

Ele analisa que está cedo de-
mais para dar pitaco. “Vai ser
uma disputa muito interes-
sante”, acrescenta, antes de
dar um panorama sobre como
serão as estratégias eleitorais
em tempos de pós-pandemia,
em meio à efervescência vir-
tual. “Nenhuma eleição é igual
à outra. O eleitor muda, ele pas-
sa a ser mais exigente. Ou ele é
mais decidido ou é mais de-
cepcionado”, aponta.

Para ele, Caiado vai ter de
fazer uma campanha diferen-
te daquela em 2018. O mesmo
desafio deverá enfrentar Gus-
tavo Mendanha, que, geogra-
ficamente, conversou com um
público que já o conhecia por
ter sido vereador duas vezes e,
claro, ter caminhado com Ma-
guito Vilela. 

Diariamente o cientista so-
cial Jones Matos, ao lado do ra-

dialista e apresentador de te-
levisão, Messias da Gente, com
acidez, dá pitacos no Jornal da
Terra. Leitor voraz não apenas
de livros e jornais, mas tam-
bém do discurso dos políticos
que surgem diariamente, ele
diz ao jornal O Hoje. Seme-
lhantemente ao Hamilton Car-
neiro, Jones Matos já fez inú-
meras campanhas eleitorais - a
maioria municipal -, mas, dono
da Cerrado Pesquisas, faz vá-
rios levantamentos para en-
tender o cenário a fim de orien-
tar os proponentes. 

“A eleição de 2022 dá uma
certa expectativa. Vamos ver
como vai ser o campo da opo-
sição ao governo, que seria
naturalmente o MDB, que, an-
tecipou e se aliou ao Caiado,
através do presidente Daniel
Vilela”, destaca. 

A tendência, lembra Jones,
o governador fez um bom tra-
balho ao trazer para a sua
chapa o partido que seria o
principal partido de oposição.
“Pela capilaridade, MDB sem-
pre conseguia concorrer, mas
se aliou. Vamos ver se Gustavo
vai se viabilizar, mas ainda é
muito incerto. E o Partido dos
Trabalhadores tenta também.
É preciso, de qualquer forma,
esperar”, analisa. (Especial
para O Hoje)

O principal interessado em convencer o goiano, o atual governador Ronaldo Caiado, tem como mais explícito oponente o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (sem partido)

É dada a partida para quem quiser ocupar cargos públicos,
mas o cenário, incerto, ainda atrai muita curiosidade 

O ano do pleito chegou

Conceito 
Freemium

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

Distribuição dirigida com 
alto conteúdo editorial
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Em 2021, o Plenário da Câ-
mara dos Deputados aprovou
123 projetos de lei, 38 medidas
provisórias, 16 projetos de lei
complementar, 9 propostas de
emenda à Constituição, 11 pro-
jetos de resolução e 47 projetos
de decreto legislativo. Já a Co-
missão de Constituição e Justi-
ça e de Cidadania (CCJ) apro-
vou, em caráter conclusivo,
outros 114 projetos neste ano.

Em relação às aulas du-
rante a pandemia, a Câmara
dos Deputados aprovou o Pro-
jeto de Lei 5595/20, que proí-
be a suspensão de aulas pre-
senciais durante pandemias e
calamidades públicas, exceto
se houver critérios técnicos e
científicos justificados pelo
Poder Executivo. A matéria
está em análise no Senado.

De autoria da deputada Pau-
la Belmonte (Cidadania-DF), a
regra vale para a educação bá-
sica (educação infantil e ensi-
nos fundamental e médio) e
para a educação superior.

O texto da relatora, depu-
tada Joice Hasselmann (PSL-
SP) define ainda diretrizes a
serem observadas na estraté-
gia para o retorno às aulas
presenciais em cada sistema
de ensino, como a definição
de critérios epidemiológicos,
a participação das famílias e
dos profissionais da educação,
e a prioridade na vacinação
de professores e funcionários
das escolas.

Educação bilíngue 
para surdos

Já o Projeto de Lei 4909/20,
do Senado Federal, disciplina
a educação bilíngue de sur-
dos, definindo-a como aquela
em que a Língua Brasileira de
Sinais (Libras) é considerada
primeira língua e o portu-
guês escrito segunda língua. O
texto aprovado na Câmara e
relatado pela deputada So-
raya Santos (PL-RJ) foi con-
vertido na Lei 14.191/21.

A medida deve ser aplica-

da em escolas bilíngues de
surdos, classes bilíngues de
surdos, escolas comun  s ou
em polos de educação bilín-
gue de surdos.

Segundo a lei, a oferta dessa
modalidade de ensino deverá
começar na educação infantil e
se estender ao longo da vida. As
escolas deverão oferecer apoio
educacional especializado e
esse ensino não impedirá a ma-
trícula em escolas e classes re-
gulares de acordo com o que de-
cidirem os pais ou responsáveis
ou o próprio aluno.

Saúde de professores
A Política de Bem-estar, Saú-

de e Qualidade de Vida no Tra-
balho e Valorização dos Pro-
fissionais da Educação foi pro-
posta pelo Projeto de Lei
1540/21, aprovado neste ano
pela Câmara dos Deputados.

De autoria do deputado
Professor Israel Batista (PV-
DF) e outros 14 parlamenta-

res, a matéria aguarda vota-
ção no Senado.

Segundo o substitutivo
aprovado, da deputada Tabata
Amaral (PSB-SP), os planos de-
verão ser elaborados em até
um ano depois de o projeto vi-
rar lei. Para as escolas privadas,
os planos serão optativos.

A fim de permitir a medi-
ção dos resultados e os im-
pactos dos planos no clima or-
ganizacional e nas vivências
dos profissionais de educação
no ambiente de trabalho, os
planos deverão conter indica-
dores de gestão atualizados
anualmente e instrumentos
de avaliação das metas, com
publicação de relatório ao final
da gestão do Executivo.

Deverá ainda haver acom-
panhamento de dados sobre
falta ao trabalho, readaptação
funcional e acidentes de tra-
balho, entre outros aspectos.

Demanda por creches
A fim de mapear a neces-

sidade real de creches nos
municípios brasileiros, a Câ-
mara dos Deputados aprovou
proposta que determina aos
estados, ao Distrito Federal e
aos municípios a realização
anual de levantamento de de-
manda da educação infantil
para crianças de zero a três
anos de idade.

O Projeto de Lei 2228/20,
do deputado Pedro Cunha
Lima (PSDB-PB), aguarda vo-
tação no Senado.

De acordo com o substitu-

tivo aprovado, da deputada
Professora Rosa Neide (PT-
MT), esses entes federados po-
derão criar, com o apoio da
União, mecanismos para rea-
lizar a busca ativa de crianças
dessa idade fora da escola,
divulgando o levantamento,
os métodos utilizados e os
prazos de sua realização.

Cada ente federado orga-
nizará uma lista de espera de
crianças não atendidas pela
educação infantil por ordem
da maior para a menor vul-
nerabilidade socioeconômica,
nos termos de regulamento de
cada sistema de ensino.

A lista será preferencial-
mente por unidade escolar e
deverão ser divulgados os cri-
térios de atendimento e acesso
público aos nomes dos res-
ponsáveis legais pelas crianças.

Fundeb
Por meio do Projeto de Lei

3418/21, a Câmara dos Depu-
tados adiou para 2024 a defi-
nição de novos índices para
rateio dos recursos do Fundo
de Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissio-
nais da Educação (Fundeb).

O projeto, de autoria da
deputada Professora Dorinha
Seabra Rezende (DEM-TO),
aguarda sanção presidencial.

Esses índices se referem a
valor anual por aluno entre
etapas, modalidades, dura-
ção da jornada e tipos de es-
tabelecimento de ensino.

De acordo com o texto apro-
vado, do deputado Gastão Viei-
ra (Pros-MA), a data de atuali-
zação da Lei do Fundeb Per-
manente passa de outubro de
2021 para outubro de 2023 e psi-
cólogos e assistentes sociais
atuantes nas escolas, conforme
prevê a Lei 13.935/19, poderão
receber remuneração com re-
cursos do Fundeb. Para isso,
estados, Distrito Federal e mu-
nicípios deverão usar parte dos
30% não vinculados aos salários
dos profissionais da educação.

Sobre o cumprimento de
condicionalidades para a con-
tagem de matrículas de esco-
las comunitárias, confessio-
nais ou filantrópicas sem fins
lucrativos, o projeto prevê
que elas devem comprovar
essas condições para serem
validadas pelo Poder Execu-
tivo estadual ou municipal
antes do convênio e do re-
passe dos recursos recebidos
no âmbito do Fundeb.

Entre as condicionalida-
des estão oferecer igualdade
de condições para o acesso
gratuito a todos os seus alu-
nos; comprovar finalidade
não lucrativa e aplicar seus
excedentes financeiros em
educação; assegurar a desti-
nação de seu patrimônio a
outra escola semelhante no
caso do encerramento de
suas atividades; atender a
padrões mínimos de quali-
dade; e ter certificação de
entidade beneficente de as-
sistência social.

Câmara dos
Deputados
aprovou projeto
que proíbe a
suspensão de
aulas presenciais
durante
pandemias e
calamidades
públicas

Câmara aprovou diretrizes para
o retorno às aulas presenciais 
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Câmara adiou para

2024 a definição de

novos índices para

rateio dos recursos

do Fundeb

Fora disso, pode ocorrer
improbidade administrativa
para mandatários públicos.

Publicidade 

legal 

Departamento comercial: (062) 3095-8700 | e-mail: comercial1@ohoje.com.br

Somente os Diários Oficiais têm validade para comprovantes digitais.
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Victor Pimenta

O Iporá segue modesto no
mercado de contratações para
a disputa do Campeonato Goia-
no de 2022. A equipe que na
próxima temporada terá além
do estadual, a disputa do Bra-
sileiro da Série D tem somen-
te seis reforços confirmados
para o início do próximo ano.

Os três últimos reforços
confirmados foram dos ata-
cantes Wendy, que chega do
Colatina-ES, de João Araújo,
que estava recentemente no
Red Bull Bragantino e do ata-
cante Du Gaia, ex-Goiânia e
Goianésia. Além deles, já es-
tavam confirmados: o goleiro
Cleriston, o volante Bosco e o
meia Renato Soares. A equipe
será comandada por Éverton
Goiano.

Wendy
O atacante de 25 anos che-

ga do CTE Colatina-ES. Revela-
do na base do Aracruz, o joga-
dor atuou somente no futebol
capixaba, jogando profissio-
nalmente por Sport Clube Ca-
pixaba e Linhares por dois
anos. Em 2021, o jogador foi ar-
tilheiro do Colatina na disputa
do Capixaba 2ª Divisão, mar-
cando sete gols. Ao todo, na
temporada jogou dezessete
partidas e marcou nove gols.

João Araújo
O atacante de 21 anos já

atuou no futebol goiano, mas
nas categorias de base, jogan-
do no Sub-17 do Vila Nova.
Ainda passou na base de Novo
Hamburgo-RS e Real Brasília-
DF, antes de ir para o Red Bull
Bragantino, onde disputou as
duas últimas edições do Brasi-
leiro de Aspirantes. Jogou tam-
bém no Red Bull Brasil.

Du Gaia
Natural de Tupã, o atacan-

te de 29 anos atuou na maior
parte de sua carreira no futebol
paulista, jogando por equipes
como Mogi Mirim, Tupã, Grê-
mio Prudente, Marília e Pena-
polense. Fora de São Paulo, jo-
gou no Estrela do Norte-ES e re-

centemente estava no Barce-
lona de Ilhéus, na Segunda Di-
visão do Campeonato Baiano,
sendo campeão e artilheiro da
equipe, com sete gols marcados
em oito jogos.

Não será a primeira vez do
atacante no futebol goiano.
Em 2019, participou da cam-
panha do Goiânia chegando a
semifinal do Goianão e em
2020, disputou a Série D pela
equipe alvinegra, fazendo dez
gols em vinte e sete jogos na
temporada. Por último, estava
no início de 2021, atuando
pelo Goianésia, onde foram
dois gols em nove jogos.

O treinador confirmado é
um velho conhecido do torce-

dor que trouxe muitas alegrias
para o clube. Trata-se do ex-
periente Éverton Goiano, de
56 anos. Ele comandou o Iporá
nas temporadas 2017, 2018 e
retornou em 2021, ajudando a
equipe a se classificar para a
Série D do Brasileiro de 2022.

Antes mesmo do planeja-
mento para a próxima tempo-
rada, as eleições no Iporá fo-
ram marcadas por turbulência,
elegendo seu novo presidente
somente no início de dezembro
após a saída de João Antônio
Francisco. Agora quem fica à
frente do lobo guará trata-se de
Tiago G10, empresário bem
sucedido, mas que fica somente
até o mês de maio. 

Além de Tiago G10, a dire-
toria do Iporá é composta pelo
vice-presidente: Naçoitan Leite,
o tesoureiro Vinicius Almeida,
o diretor de esportes Uander Al-
ves, o secretário Fernando F. Jú-
nior, o diretor de patrimônio,
Washington da Costa e o dire-
tor Social Laércio Júnior.

A estreia do Iporá no Goia-
não de 2022 acontece no dia
26 de janeiro, quando viajam
para enfrentar à Apareciden-
se, no estádio Aníbal Batista
de Toledo, às 20h30, horário
de Brasília. Em casa, no está-
dio Ferreirão, o lobo-guará
recebe o Atlético Goianiense,
no domingo (30), às 16 horas.
(Especial para O Hoje)

Iporá encaminha a
contratação de três
atacantes para as
disputas do
Goianão e Série D
em 2022

Antes da mudança de ano,
o Morrinhos garantiu mais
duas contratações visando a
próxima temporada. As duas
no sistema defensivo e se
tratam do goleiro Gabriel Ba-
tista e do lateral-esquerdo
Gabriel Costa. Além dos re-
forços, a equipe busca a con-
tratação de Wallace, recen-
temente campeão da Tercei-
ra do Goiano.

Gabriel Batista
Natural de São Paulo, o go-

leiro de 26 anos passou por di-
versos clubes até chegar no
Morrinhos. Atuou no Cascavel-
PR, Fluminense do Itaum-SC,
Atlético-PB, Central-PE e To-
cantinópolis-TO. 

Ele então foi reserva de
Tony na disputa da Divisão de
Acesso, estando no elenco do
vice-campeonato e que retor-
nará a elite estadual após dez
anos. Além de Gabriel Batista,
o Morrinhos conta com Mar-
cos Daniel para a posição.

Gabriel Costa
Natural de Nova Veneza

(GO), o lateral-esquerdo de
25 anos, o jogador passou
pelo Formosa-DF, Trindade e
recentemente disputou a Di-
visão de Acesso pelo Goiânia,
onde jogou quatro partidas. O
jogador chega para disputar
com o experiente Paulinho
na posição. Além de lateral,
Gabriel também pode atuar
no meio-campo.

Além dos dois reforços, o
Morrinhos também busca a
contratação de um goleiro ex-

periente após Tony deixar o
clube e acertar com o Vila
Nova. O nome na pauta da
equipe do interior trata-se de
Wallace, que recentemente foi

campeão da Terceira Divisão
defendendo as cores do Cer-
rado. O jogador de 29 anos tem
no currículo passagens por
Goiás, Aparecidense, Vila
Nova, Crac e Iporá.

A estreia do Morrinhos no
Goianão acontece no dia 26 de
janeiro, diante da Jataiense, no
Centro Esportivo João Vilela, às
20h30, horário de Brasília. Na
segunda rodada, a equipe vi-
sita o Goianésia, no Valdeir
José de Oliveira, às 16 horas,
no domingo, dia 30 de janeiro.
(Victor Pimenta, especial
para O Hoje)

O Operário de Várzea
Grande já iniciou seu pla-
nejamento para a tempo-
rada 2022. Para isso, a
equipe que tem como di-
retor de futebol Muller
Meira, já foi ao mercado e
tem dois conhecidos do
torcedor colorado. O Chi-
cote da Fronteira contará
com o futebol do goleiro
Gabriel Félix e do volante
Lucas Jacaré, ambos reve-
lações do Vila Nova.

Gabriel Félix
Natural de Pedro Leo-

poldo (MG), o goleiro de 24
anos foi revelado nas ca-
tegorias de base do Vila
Nova e passou por Grêmio
Anápolis, São José dos
Campos-SP, Jaraguá e re-
centemente estava defen-
dendo as cores do Inhu-
mas, na disputa da Divisão
de Acesso, sendo titular
nos dez jogos da equipe.

Após conquistar uma Di-
visão de Acesso (pelo Jara-
guá) e um Paulista Sub-23
(pelo São José dos Campos),
Gabriel Félix retorna à equi-
pe mato-grossense para as
disputas do estadual, Copa
do Brasil e Brasileiro da Sé-
rie D. O goleiro que foi vice-
campeão com o Operário-
VG em 2019, agora com a
equipe busca o título para
colocar mais um troféu em
seu currículo.

Lucas Jacaré
Revelado nas categorias

de base do Vila Nova, o vo-
lante de 23 anos subiu ao
time principal em 2018 e
atuou somente em uma par-
tida. Sem muitas oportuni-
dades, logo foi emprestado
ao Itapirense, sendo um dos
destaques da equipe, mar-
cando dois gols em dezes-
sete jogos. Retornou ao time
colorado em 2020 e após o
fim de seu contrato, acertou
com o Vocem-SP.

Em 2021, retornou ao
Itapirense, na disputa do
Paulista 2ª Divisão, onde
atuou em sete partidas. Ago-
ra reforço o CEOV Operário
na próxima temporada,
buscando mostrar seu po-
tencial e qualidade, os quais
chamaram a atenção quan-
do ainda atuava nas cate-
gorias de base do Vila Nova.

O chicote da fronteira
estreia no mato-grossense
no dia 18 de janeiro, diante
do Academia, fora de casa.
Horário e local ainda não fo-
ram definidos. A equipe ain-
da terá em seu calendário
em 2022 as disputas da
Copa do Brasil e Brasileiro
da Série D.

O chicote da fronteira
estreia no mato-grossense
no dia 18 de janeiro, diante
do Academia, fora de casa.
Horário e local ainda não fo-
ram definidos. A equipe ain-
da terá em seu calendário
em 2022 as disputas da
Copa do Brasil e Brasileiro
da Série D. (Victor Pimen-
ta, especial para O Hoje)

Operário de Várzea
Grande anuncia dois ex-
jogadores do Vila Nova

MERCADO DA BOLA 

Morrinhos anuncia mais dois reforços
e mantém interesse em goleiro

MERCADO DA BOLA

Divulgação/Goiânia 

lobo-Guará no ataque

Arquivo Pessoal

O goleiro Gabriel

Batista renova com

a equipe e deve ter

concorrência forte

na posição

Em 2020, o atacante Du Gaia jogou pelo Goiânia e marcou na vitória por 2 a 1 sobre o Iporá, agora seu novo clube



FUTEBOL BRASILEIRO

O Superior Tribunal de Jus-
tiça Desportiva (STJD) do Fute-
bol revelou nesta quinta-feira
(30) que foi acionado por sete jo-
gadores do Avaí alegando atra-
so de salários na Série B do
Campeonato Brasileiro. Caso
seja julgado e condenado, o
Leão da Ilha pode ter pontos de-
duzidos e perder o acesso à eli-
te. O CSA se beneficiaria e assu-
miria o lugar dos catarinenses.

Os laterais Diego Renan,
Edilson, João Lucas e Iury, o za-
gueiro Rafael Pereira e os ata-
cantes Jonathan e Ronaldo pro-
curaram o Sindicato dos Atletas
Profissionais de Santa Catarina
(Sapfesc) na última segunda-
feira (27). Segundo a nota do
STJD, a entidade afirma que o
Avaí já havia sido notificado
em agosto sobre os atrasos,
mas que os débitos ainda não
foram regularizados.

A denúncia do Sapefesc se
baseia nos artigos 31 da Lei
Pelé e 27 do regulamento da Sé-
rie B. Segundo este último, a
partir de 30 dias de atraso nos
vencimentos, a equipe fica su-
jeita "à perda de três pontos
por partida a ser disputada, de-

pois de reconhecida a mora e o
inadimplemento".

O Leão terminou a compe-
tição em quarto lugar, no limite
da zona de acesso à Série A,
com 64 pontos. Se tiver a pon-
tuação descontada, será ultra-
passado pelo CSA, que fez 62
pontos. No pior cenário, caso o
entendimento seja de que a
dedução de pontos deve ocor-
rer a partir da notificação de
agosto, os catarinenses podem
até serem rebaixados à Série C,
salvando o Remo (que ficou na
17ª colocação, a primeira no Z4,
com 43 pontos).

O procurador-geral do STJD,
Ronaldo Piacente, determinou
nesta quinta a abertura de vis-
ta para que o Avaí se manifes-
te. O prazo de três dias começa
a valer depois do recesso do Tri-
bunal, a partir de 21 de janeiro.
Na sequência, a notícia de in-
fração será encaminhada ao
procurador designado para ava-
liar o cabimento da denúncia.

Em nota, o Leão informou
que o departamento jurídico se
pronunciará após a notificação.
O novo presidente do clube, Ju-
lio Heerdt, que tomará posse

no sábado (1º de janeiro), ma-
nifestou-se pelo Twitter.

"Venho a público reafirmar
o compromisso de toda a nova
diretoria, com o pagamento
dos salários atrasados de atle-
tas e funcionários. Estou cien-
te da denúncia encaminhada
ao STJD, acompanhando de
perto o desenrolar dos fatos e
certo de que será encontrada a
melhor solução para o proble-
ma. A torcida avaiana pode
virar tranquila: jogaremos a Sé-
rie A em 2022", afirmou.

Também pelo Twitter, o CSA
informou "que está observan-
do todas as notícias e movi-
mentações envolvendo uma
possível perda de pontos de
uma equipe que disputou a
Série B, em 2021". O time ala-
goano afirmou, também, que
"está estudando o caso para ob-
ter maiores detalhes e, se for
necessário, acionar o STJD,
para salvaguardar seus inte-
resses". Por fim, em nota pu-
blicada no site oficial, o Remo
disse que "o departamento ju-
rídico azulino está estudando
sobre o caso para obter mais in-
formações". (ABr)

8 n ESPORTES
ohoje.com

GOIÂNIA, FIM DE SEMANA, 1º E 2º DE JANEIRO DE 2022

Por conta de salários atrasados, o acesso do Leão está ameaçado

André Palma Ribeiro/Avaí FC

Na próxima segunda-fei-
ra (3), a Aparecidense dis-
putará, pela primeira vez
em sua história, uma parti-
da da tradicional Copa São
Paulo, que, a partir do ano
que vem, adotará, de vez, o
nome “Copinha”. Em Tau-
baté, o time comandado
pelo técnico Rodrigo Limiro,
enfrentará o tradicional Bo-
tafogo, na primeira rodada
da fase de grupos da maior
competição de base do país.

Mesmo sendo calouro
no torneio, o Camaleão che-
ga com grandes expectati-
vas à Copinha. Para o co-
mandante da equipe de
Aparecida de Goiânia, é pre-
ciso pensar em um jogo de
cada vez, para que ele e
seus comandados aprovei-
tem a oportunidade de apa-
recer para o Brasil inteiro.

“Hoje, eu vejo a Copa
São Paulo como uma gran-
de oportunidade de mos-
trar nosso trabalho e os nos-
sos atletas para o Brasil in-
teiro. Sabemos que essa é a
maior competição sub-20
do país. Mas nós temos boas
expectativas de chegar lá
(em Taubaté) e conseguir
uma classificação (à próxi-
ma fase). Mas vamos pensar
em um jogo de cada vez. Pri-
meiro, temos de pensar no
confronto contra o Botafo-

go. Depois, contra o Tauba-
té, dono da casa. E, por úl-
timo, contra o Petrolina (de
Pernambuco)”, disse Rodri-
go Limiro

O treinador explicou
como será a logística adota-
da para o deslocamento até
Taubaté. Segundo Limiro, a
Aparecidense sairá do Esta-
do de Goiás logo no primei-
ro dia de 2022 e chegará ao
solo paulista com a confian-
ça e a motivação dos bons re-
sultados recentes no Goianão
da categoria sub-20.

“Nossa delegação em-
barca (para Taubaté) no dia
1 de janeiro, às 20h. E vamos
para lá com o objetivo de
buscar a nossa classificação
para a próxima fase. Enten-
do que nós temos chances de
buscar essa classificação. E
vamos lutar até o final, até
porque o nosso time vem de
uma fase crescente muito
boa. Nós fizemos um bom
Campeonato Goiano (da ca-
tegoria sub-20). E os meninos
estão com bastante confian-
ça e motivação para a com-
petição. Então, nessa pri-
meira participação da Apa-
recidense na Copinha, es-
peramos alcançar essa clas-
sificação inédita à fase se-
guinte”, finalizou Limiro.
(Breno Modesto, especial
para O Hoje)

Camaleão tem boas
expectativas para 
sua primeira Copinha

APARECIDENSE

Pela primeira vez na histó-
ria, um europeu foi eleito como
o melhor treinador da América
do Sul. Em 2021, Abel Ferreira,
bicampeão da Libertadores à
frente do Palmeiras, foi o eleito
e ficou com o tradicional prê-
mio, que é concedido pelo jor-
nal El País, do Uruguai.

Abel conquistou o posto de-
pois de receber 77 votos, des-
bancando Marcelo Gallardo,
campeão argentino com o River
Plate, que teve seis votos a me-
nos, e Lionel Scaloni, que foi
campeão da Copa América com
a Argentina e recebeu 43 votos. 

Outros dois brasileiros con-
correram à premiação. Com
apenas oito votos, Tite ficou na
quarta colocação. Com um voto
a menos, Cuca, que levou o
Atlético Mineiro aos títulos do
Campeonato Mineiro, do Cam-
peonato Brasileiro e da Copa do
Brasil, ficou em quinto.

No ano, considerando o res-
tante da temporada de 2020 e
da própria temporada de 2021,
Abel Ferreira levou o Alviver-
de Paulista aos títulos da Li-
bertadores, em duas oportuni-
dades, e da Copa do Brasil. 

A primeira das três con-
quistas aconteceu ainda em
janeiro, quando o Palmeiras
derrotou o rival Santos, no
Maracanã, com gol do ata-

cante Breno Lopes.
Pouco depois, em março,

Abel levou o Palmeiras ao te-
tracampeonato na Copa do
Brasil, desbancando o Grê-
mio. Na ida, em Porto Alegre,
vitória por 1 a 0. E, na volta,
em São Paulo, outro triunfo.
Desta vez, por 2 a 0.

Por fim, veio a conquista
mais recente. No fim do mês
de novembro, no Estádio Cen-
tenário, em Montevidéu, o
Palmeiras bateu o Flamengo,
na prorrogação, e levantou

sua segunda Libertadores no
ano e a terceira da história do
clube paulista.

Jogadores
Entre os atletas, quem le-

vou o prêmio foi o atacante ar-
gentino Julián Álvarez, de ape-
nas 21 anos, que atua no River
Plate. Na temporada, em 67
partidas disputadas pela equi-
pe argentina, o jogador mar-
cou 29 gols. Álvarez chegou a
disputar cinco jogos pela sele-
ção argentina, pela qual foi

campeão da Copa América,
em julho.

Por fim, o time da tempo-
rada foi o seguinte: Weverton
(Palmeiras); Byron Castillo
(Barcelona-EQU), Gustavo Gó-
mez (Palmeiras), Junior Alon-
so (Atlético-MG) e Guilherme
Arana (Atlético-MG); Willian
Arão (Flamengo), Raphael Vei-
ga (Palmeiras) e Arrascaeta
(Flamengo); Julián Álvarez (Ri-
ver Plate), Hulk (Atlético-MG)
e Gabigol (Flamengo). Téc.:
Abel Ferreira (Palmeiras)

Com duas
Libertadores em
2021, Abel Ferreira
desbanca Gallardo
e Scaloni

o mElhor da América
Cesar Greco/SE Palmeiras

agenda de JOgOS

hoje
Campeonato Inglês

09h30 - arsenal x manChester CIty
12hs - Watford x tottenham

14h30 - Crystal palaCe x West ham

amanhã
Copa sp de futebol júnIor
13h45 - mIrassol x taguatInga

16hs - sport x ConfIança
18h30 - lInense x andIrá

20h45 - atlétICo-mg x desp. alIança

Avaí é denunciado por atrasos 
e punição pode custar o acesso

Em 2021, o

português levou o

Palmeiras aos títulos

da Libertadores,

duas vezes, e da

Copa do Brasil
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Ítallo Antkiewicz

Dois anos após ser aprova-
da na  Câmara Municipal de
Goiânia, a lei que proíbe o uso
de fogos de artifício, bombas e
demais fogos que provoquem
barulho  na capital continua
com seus efeitos suspensos. A
lei entrou em vigor em 2019,
após os vereadores derruba-
rem o veto do então prefeito
Iris Rezende. No entanto, a Jus-
tiça acatou a ação da prefeitu-
ra e suspendeu a proibição.

Conforme a Lei Comple-
mentar 316, fica proibido “o
uso de fogos de artifício, bom-
bas, morteiros, busca-pés e
demais fogos ruidosos na área
urbana situada nos limites
do Município de Goiânia,
abrangendo os espaços pú-
blicos e privados, com exce-
ção de fogos de vista com au-
sência de estampido”.

A lei proíbe ainda o ato de
“fazer fogueiras em áreas pú-
blicas e privadas, sem prévia
autorização do órgão munici-
pal competente. ” À época, os
vereadores da Câmara Muni-
cipal aprovaram a lei, de au-
toria do vereador Andrey Aze-
redo, e a enviaram para san-
ção do prefeito, que acabou
vetando. No entanto, o veto foi
derrubado em plenário e a lei
começou a vigorar.

No mesmo ano, o Tribunal
de Justiça de Goiás (TJ-GO) de-
feriu uma Ação Direta de In-
constitucionalidade (ADI) apre-
sentada pela Prefeitura de
Goiânia e suspendeu os efeitos
da lei por medida cautelar o
que ainda permanece. A deci-
são, assinada pela desembar-
gadora Nelma Branco, diz que
a prefeitura apresentou fun-
damentos relevantes que mos-
tram que a proibição de fogos
ruidosos violam “competên-
cia da União prevista na Cons-
tituição Federal, além de impor
restrição genérica e apresentar
desalinhamento ao princípio
da livre iniciativa”.

A veterinária Alessandra
Araújo conta que são vários
os males que os fogos podem
acarretar para os animais de

estimação.  Ela explica que,
por terem uma audição mais
aguçada, os bichos são dura-
mente afetados pelos estron-
dos causados pelos fogos, po-
dendo ter convulsões, pro-
blemas neurológicos, crises
de estresse, hipertermia e ou-
tros problemas que podem
causar o óbito do animal.

Além disso, o nível de es-
tresse nos animais,  sobretudo
nos cães que são os mais afeta-
dos, pode levá-los a fugir e a se
machucarem de diversas ma-
neiras. “A gente já pegou ca-
chorro que tentou fugir (do ba-
rulho dos fogos) e ficou pendu-
rado em grade, que tentou atra-
vessar a janela de vidro. Teve
caso de cachorro que mordeu os
foguetes, que estouraram na
boca dele“, relata.

De acordo com a veteriná-
ria, todas as raças são preju-
dicadas, mas algumas são mais
do que outras, como é o caso
dos cães de focinho curto. Ca-
chorros como buldogue, boxer
e pug têm a respiração afetada
naturalmente e, diante de um
alto nível de estresse, provo-
cado por fogos de artifício, por
exemplo, podem ter a chama-
da síndrome braquicefálica.

“Eles não conseguem respi-
rar com facilidade e entram em

hipertermia, podendo atingir
42 graus. Isso pode levar à mor-
te”, descreve Alessandra. Já no
caso de uma convulsão, a es-
pecialista afirma que o animal
pode sofrer um traumatismo
craniano, ou até uma sequela
neurológica.

Ferimentos graves
O uso de fogos de artifício é

uma tradição admirada por
muitas pessoas em todo o mun-
do. Mas a prática requer cui-
dados para evitar acidentes
que podem causar queimadu-
ras, mutilações e até a morte.  

“Os fogos de artifício são bo-
nitos para os olhos, mas um pe-
rigo para as mãos”, diz o pre-
sidente da Sociedade Brasilei-
ra de Cirurgia da Mão, Carlos
Fernandes. A recomendação
do médico é que os artefatos se-
jam acionados com o uso de su-
portes, e nunca sejam segura-
dos diretamente nas mãos.

Os fogos devem ser acio-
nados em locais afastados das
pessoas, em áreas abertas e
sem fiação elétrica.

“Os fogos podem provocar
lesões leves como queimadu-
ras, mas dependendo da po-
tência podem provocar a am-
putação de dedos e até da pró-
pria mão”, alerta. Além disso,

apesar de terem uma admira-
ção grande pelos fogos, as crian-
ças devem ser mantidas longe,
no momento do acionamento,
e não devem manipular os ar-
tefatos de forma alguma.

Os cuidados devem come-
çar já na aquisição dos fo-
gos, que deve ser feita em co-
mércio certificado pelo Corpo
de Bombeiros. “Algumas pes-
soas acabam comprando em
barracas e semáforos, de for-
ma irregular. Também é im-
portante não comprar de for-
ma fracionada, apenas na em-
balagem. Verificar se ela está
intacta e se contém as orien-
tações sobre o manuseio do
material”, orienta o tenente
Ricardo de Souza Oliveira, do
Corpo de Bombeiros de Goiás.

Os fogos devem ser aciona-
dos em locais afastados das
pessoas, em áreas abertas e
sem fiação elétrica. Outra re-
comendação é evitar o uso de
bebida alcoólica por quem for
manusear os fogos. “A bebida al-
coólica deixa a pessoa com a
atenção debilitada, e pode vir a
causar algum acidente na hora
do manuseio”, diz o tenente.

Primeiros socorros
No caso de acidentes, as le-

sões mais leves, como quei-

maduras, devem ser coloca-
das na água fria e limpa para
esfriar a região, e o local
queimado deve ser coberto
depois com um pano limpo.
Segundo o médico, deve-se
evitar colocar produtos ca-
seiros como manteiga, café,
pasta de dente.

Se tiver sangramento, a pes-
soa deve levantar a mão para
diminuir a sangria e evitar
amarrar o local. Em seguida, a
recomendação é procurar o
atendimento médico mais pró-
ximo possível, onde será ava-
liada a necessidade de um aten-
dimento mais especializado.
Nunca deixe criaças manuseá-
los. (Especial para O Hoje)

Proibição do uso dos artefatos chegou a ser aprovada e sancionada mas a Justiça suspendeu os efeitos

A veterinária Alessandra Araújo explica que o medo pode levar animais a se colocarem em situação de perigo como atravessar as ruas e ficar presos em grades ou buracos

Corpo de Bombeiros alerta que soltar fogos, sem as devidas práticas, pode causar mutilações e mortes

Fogos de artifício podem causar
acidentes e afetar animais

CUIdadOS

2 a aquIsIção dos fogos
deve ser feIta em Comér-
CIo CertIfICado pelo Corpo
de bombeIros.

2 sempre utIlIzar em loCal
afastado das pessoas, em
áreas abertas e sem fIação
elétrICa.

2 os rojões devem ser
usados Com um suporte e
não segurados dIreta-
mente na mão.

2 os fogos não devem ser
utIlIzados por CrIanças.

2 se a pessoa vaI IngerIr
bebIda alCoólICa, não
deve fazer uso de fogos de
artIfíCIo.

em Caso de aCIdentes

2 as queImaduras leves
devem ser lavadas Com
água frIa e Cobertas por
um pano lImpo, até Chegar
a um atendImento médICo.

2 no Caso de sangramen-
tos, a mão deve ser elevada
para CIma, evItando tam-
bém fazer garrote.



O Estado tem realizado
força-tarefa para ajudar
moradores do Nordeste
Goiano que foram atingi-
dos pelas fortes chuvas. Na
sexta-feira (31), o governa-
dor Ronaldo Caiado visitou
Teresina de Goiás para
acompanhar execução do
plano de contingência for-
mulado. O objetivo é redu-
zir os transtornos à popu-
lação causados pelas preci-
pitações pluviométricas. 

Foi montada uma base
para dar auxílio às famílias
atingidas na região da Cha-
pada dos Veadeiros. Um tre-
cho da GO-118, entre Teresi-
na e Alto Paraíso, foi inter-
ditado no último final de se-
mana, após ocorrer desliza-
mento de terra em conse-
quência das precipitações
que atingem a região. 

De imediato, foi definida
uma rota alternativa para
desviar o trânsito enquanto
são realizadas as obras de re-
cuperação da rodovia. A pre-
visão da Agência Goiana de

Infraestrutura e Transpor-
tes (Goinfra) é de que as in-
tervenções sejam executa-
das em três semanas, se as
condições climáticas estive-

rem favoráveis.
Para acessar a rota alter-

nativa, os motoristas devem
sair do município de Alto Pa-
raíso pela GO-239 e seguir até

Colinas do Sul. De lá, acessar
a GO-132 e sair à direita na
via vicinal que dá acesso a
Cavalcante e aos demais mu-
nicípios da região da Chapa-
da dos Veadeiros, como Te-
resina de Goiás e Monte Ale-
gre de Goiás. Todo o trajeto
está sendo sinalizado pela
Goinfra, que vai realizar me-
lhorias para o tráfego na via
vicinal, como levantamento
de greide e cascalhamento
do trecho.

Calamidade
Um decreto de calamidade

foi publicado por Caiado no
último dia 27 de dezembro. O
documento prevê apoio ne-
cessário para os moradores
de 14 municípios: Colinas do
Sul, Cavalcante, Monte Alegre
de Goiás, Campos Belos, Di-
vinópolis de Goiás, São Do-
mingos, Iaciara, Formoso, Ni-
quelândia, São João D'Alian-
ça, Guarani, Flores de Goiás,
Teresina de Goiás e Alto Pa-
raíso. (Daniell Alves, espe-
cial para O Hoje)

Estado acompanha plano de contigência em Teresina
PRECIPITAÇÕES

Daniell Alves

Neste ano, mais de 370 mil
condutores foram multados
por excesso de velocidade em
Goiânia, aponta relatório da Se-
cretaria Municipal de Mobili-
dade (SMM). A pasta divulgou
a pesquisa com as 10 infrações
de trânsito mais cometidas em
2021. De acordo com o balanço,
o excesso de velocidade lidera
o número com folga, 376.454
até dia 29 de dezembro. 

A segunda no ranking é
transitar em faixa exclusiva
para o transporte público, com
47.919, seguida por avanço de
sinal vermelho do semáforo,
com 45.559. Os dados são do
dia 1⁰ de janeiro de 2021 a 29
de dezembro do mesmo ano. 

Segundo o levantamento, a
via que lidera o número de in-
frações é a Avenida Tocan-
tins, no Centro, com 36.347, se-
guida da Avenida Araguaia,
que registrou 32.209, e Aveni-
da Paranaíba, com 26.580. A
Rua 132, no Setor Sul, ocupa o
quarto lugar e, em seguida,
vem a Marginal Botafogo, am-
bas com 16.308 e 15.636, res-
pectivamente. 

Todas as infrações foram
cometidas em vias sinaliza-
das verticalmente, horizon-
talmente e com equipamentos
eletrônicos, semáforos e re-
dutores de velocidade. "Não há
autuações em ruas sem sina-
lização. O trânsito mata, a úni-
ca vacina é a mudança de
comportamento”, alerta o ti-
tular da secretaria municipal
de Mobilidade, Horácio Mello,
sobre cuidados no trânsito.

As penalidades para a in-
fração de excesso de velocida-
de, de acordo com o Código de
Trânsito Brasileiro (CTB) são
classificadas de três formas:
1)Velocidade superior à máxi-
ma em até 20%: multa média,
4 pontos na CNH e R$ 130,16
em multa; 2) Velocidade supe-

rior à máxima em mais de
20% e até 50%: infração de
trânsito grave, 5 pontos na car-
teira de habilitação e multa
de R$ 195, 23; 3) Velocidade su-
perior à máxima em mais de
50%: infração gravíssima, 7
pontos na CNH, R$ 293,47 de
multa com multiplicador e sus-
pensão do direito de dirigir.

Embriaguez 
Além disso, o número de in-

frações envolvendo embria-
guez ao volante aumentaram
no Estado em comparação ao
último ano. O último balanço
divulgado pela Polícia Rodo-
viária Federal (PRF) aponta
para aumento de mais de
400%. Conforme a pesquisa,
em 2020, foram registrados
oito casos. Já neste ano, o nú-
mero subiu para 42. 

Entre as recomendações da
PRF para reduzir o risco de aci-
dentes no trânsito estão: res-
peitar os limites de velocidade,
manter distância de segurança
em relação aos demais veícu-
los, ultrapassar apenas quando
houver plenas condições de
segurança e não desviar a aten-
ção do trânsito. A PRF tam-
bém orienta os usuários de ro-
dovias, mesmo antes de via-
gens curtas, a fazer uma revi-
são preventiva do veículo, o
que inclui a checagem dos
pneus, do sistema de ilumina-

ção, dos equipamentos obri-
gatórios, do nível do óleo e do
radiador, entre outros itens.

Lei Seca 
De acordo com o artigo

165 do Código de Trânsito
Brasileiro (CTB), o condutor
flagrado dirigindo sob a in-
fluência de álcool ou de qual-
quer outra substância psi-
coativa que determine de-
pendência comete uma in-
fração gravíssima. Nos últi-
mos anos, a Lei Seca tem re-
duzido a tolerância para
quantidade de álcool no or-
ganismo.

Atualmente, segundo o De-
partamento de Trânsito (De-
tran-GO), o Estado tem 4,3 mi-
lhões de automóveis, sendo 1,2
milhão somente em Goiânia.
Aparecida de Goiânia aparece
em 2º no ranking, com 320 mil
veículos. Com relação às mo-
tocicletas, são cerca de 920 mil
em Goiás. O último estudo di-
vulgado pela Confederação Na-
cional de Municípios (CNM)

mostrou Goiânia em 6° lugar
no quesito maior frota de car-
ros do Brasil. Na categoria mo-
tos, a Capital ficou em 4° lugar. 

Novos redutores 
de velocidade

De acordo com Horácio
Mello, em 2022, ocorrerá a
aquisição de novos equipa-
mentos de fiscalização eletrô-
nica, já que uma nova licitação
está em andamento. "É uma
reivindicação da cidade justa-
mente devido à imprudência.
Mas é importante destacar que
existe o paradigma de que a
implantação é ligada à uma in-
dústria da multa, como se a ci-
dade quisesse produzir di-
nheiro. Não. Iremos implantar
onde é necessário e onde tiver
estudo técnico. Multa não é fa-
turamento. Multa é para cor-
rigir um mal. O mal da impru-
dência provoca violência e aci-
dentes, e as lombadas são fun-
damentais", conclui o secretá-
rio de Mobilidade. (Especial
para O Hoje)

A via que lidera o
número de
infrações é a
Avenida Tocantins

Mais de 370 mil multas por
excesso de velocidade 
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de infrações é a

Avenida Tocantins,

no Centro, 

com 36 mil 

Governador passará

Ano Novo em força-

tarefa para ajuda às

vítimas das chuvas



O novo salário mínimo co-
meça já está em vigor desde o dia
1 no Brasil. A Medida Provisória
nº 1.091, que altera o respectivo
valor, foi publicada ontem (31)
no Diário Oficial da União. Assi-
nada no último dia 30 de De-
zembro pelo presidente da Re-
pública, Jair Bolsonaro, a medi-
da define que, a partir deste sá-
bado (01) o valor do salário mí-
nimo passa a ser de R$ 1.212. 

Segundo a portaria, o valor
diário do salário mínimo cor-
responderá a R$ 40,40 e o valor
horário será de R$ 5,51. Até on-
tem (31), o salário mínimo vi-
gente no País era de R$ 1.100.

Previsão 
Em reunião realizada no

último dia 21, a Comissão Mis-
ta de Orçamento (CMO) e líde-
res partidários fizeram os últi-
mos ajustes no texto do relator,
o deputado Hugo Leal (PSD-RJ),
ao Orçamento de 2022 (PLN
19/2021). Entre outros pontos, o
texto previa salário mínimo de
R$ 1.210,00, inflação de 5,02%,
taxa de juros de 11,25% e dólar
de R$ 5,55 no próximo ano. Há
também a previsão de destinar
R$ 147,7 bilhões para a Saúde,

R$ 89 bilhões para o Programa
Auxílio Brasil, quase R$ 2 bi-
lhões para o Auxílio Gás dos
Brasileiros e R$ 5,1 bilhões para
o Financiamento de Campa-
nha Eleitoral. Para a Educação
foram destinados R$ 62,8 bi-
lhões, que segundo a presiden-

te da CMO, Rose de Freitas
(MDB-ES), foi uma prioridade
consensual. O relatório ainda
precisa ser votado no plenário
do Congresso Nacional.

Comparativo 
Em 1º de Janeiro de 2021,

passou a vigorar o salário mí-
nimo no valor de R$ 1.100.
Anteriormente, o montante
era de R$ 1.045. A Medida
Provisória 1.021/2020, que es-
tabeleceu o reajuste, foi pu-
blicada no Diário Oficial da
União em 30 de dezembro.
Com a mudança, o valor diá-
rio do salário mínimo pas-
sou a ser de R$ 36,67 e o valor
horário, R$ 5.

À ocasião, o reajuste repôs
perdas com a inflação e, por-
tanto, não teve aumento real.
Mas está acima dos R$ 1.088
previstos pelo Poder Executivo
na proposta de Lei de Diretri-
zes Orçamentárias (LDO) apro-
vada pelo Congresso Nacional
em dezembro. Isso porque o
governo levou em considera-
ção a alta, principalmente, dos
preços dos alimentos e a revi-
são da bandeira tarifária da
energia elétrica. Para o rea-
juste, a equipe econômica usou
uma previsão de alta de 5,22%
para o Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor (INPC), que
serve de base para a correção
anual do salário mínimo.
(Maiara Dal Bosco, especial
para O Hoje)

Novo salário mínimo começa a valer  
SALÁRIO MÍNIMO

Maiara Dal Bosco

A Universidade Federal de
Goiás (UFG) aguarda manifes-
tação da Justiça sobre a possi-
bilidade de a instituição exigir
o comprovante vacinal. Isso
porque, segundo decisão do
Ministério da Educação (MEC),
as Instituições Federais de En-
sino não poderão exigir o car-
tão de vacinação como pré-re-
quisito ao retorno às atividades
presenciais. O despacho, que
leva a assinatura do Ministro
da Educação, Milton Ribeiro,
foi publicado nesta semana
no Diário Oficial da União
(DOU). O documento conside-
ra que a exigência de com-
provação de vacinação como
meio indireto à indução da
vacinação compulsória so-
mente pode ser estabelecida
por meio de lei federal. 

De acordo com o MEC, mes-
mo que não possam exigir a va-
cinação, entretanto, é de com-
petência das das respectivas
instituições federais de Ensino
a implementação dos protoco-
los sanitários e a observância
das diretrizes estabelecidas pela
Resolução CNE/CP nº 2, de agos-
to de 2021 e que dispõe sobre
medidas no retorno à presen-
cialidade das atividades de en-
sino e aprendizagem. 

O MEC alega, ainda, que a
competência legislativa é pri-
vativa da União para legislar a
respeito de condicionantes re-

lacionadas ao exercício do tra-
balho por servidores públicos
federais das Instituições Fede-
rais de Ensino Superior - IFES,
bem como regular aqueles que
com ela possuem uma relação
especial de sujeição adminis-
trativa, o que inclui, certa-
mente, a exigência de passa-
porte vacinal para o exercício
de tais atividades de forma
presencial, uma vez que sujei-
tas ao regime jurídico próprio
e específico das relações esta-
belecidas perante entidades
públicas federais.

Para a pasta, as universi-
dades podem organizar suas
atividades e serviços de acordo
com decisões de seus próprios
órgãos representativos, não as
isentando, contudo, das dispo-
sições de leis porventura exis-
tentes, ou seja, não se vislum-
bra liame jurídico direto entre
a capacidade de auto-organi-
zação administrativa das uni-
versidades e a exigência de
vacinação contra determinado
agente patógeno de seus do-
centes e alunos.

STF
Na última semana, o Sin-

dicato dos Docentes das Uni-
versidades Federais de Goiás
(Adufg-Sindicato) já havia
protocolado uma reclamação
constitucional no Supremo
Tribunal Federal (STF) em re-
lação à suspensão do passa-
porte de vacinação contra a
Covid-19 na UFG. Para a
Adufg, a desembargadora Ân-
gela Catão foi induzida ao
erro, uma vez que a suspen-
são contraria decisões da cor-
te máxima do Judiciário. 

Para o assessor jurídico da
Adufg, Elias Menta, a suspen-
são afronta a jurisprudência do
STF em pelo menos duas pers-
pectivas: a primeira é de que
decisões sobre proteção à vida,
à saúde e ao meio ambiente de-
vem ser orientadas pelos prin-
cípios da precaução e da pre-
venção. E a segunda perspec-
tiva é de que é válida a exi-
gência da como forma de pre-
venção. Para o presidente do
Adufg-Sindicato, professor Flá-
vio Alves da Silva, a entidade só

apoiará a retomada das ativi-
dades presenciais na UFG se o
comprovante de imunização
for, de fato, exigido. 

Entenda
Também em dezembro, o

Tribunal Regional Federal da 1ª
Região (TRF-1) suspendeu a
determinação do Conselho Uni-
versitário da Universidade Fe-
deral de Goiás (Consuni-UFG)
que exige passaporte vacinal
contra Covid-19 para frequen-
tar as dependências da Uni-
versidade. A decisão foi profe-
rida pela desembargadora Ân-
gela Catão, três dias depois
que o juiz Federal Jesus Cri-
sóstomo de Almeida, da 2ª Vara
Federal em Goiânia, ter negado
o pedido da Defensoria Públi-
ca da União em Goiás (DPUGO),
que objetivava impedir a exi-
gência do certificado vacinal.
Em sua decisão, a magistrada
destacou que a respectiva Re-
solução fere, entre outros as-
pectos, o direito constitucio-
nal à liberdade de locomoção.
(Especial para O Hoje)

Em despacho,
Ministério da
Educação define
como
inconstitucional a
exigência de cartão
de vacinação;
Universidade
aguarda
manifestação da
Justiça 

UFG não pode exigir vacina
contra Covid-19, aponta MEC

O novo salário
mínimo já está
valendo e será de 
R$ 1,212

Determinação do
Ministério da
Educação proibiu
a exigência da
vacinação para o
retorno das aulas
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A polícia alemã pren-
deu em Munique um sol-
dado do Bundeswehr, as
Forças Armadas Alemãs,
que havia feito ameaças
massivas em um vídeo,
por discordar de políticas
anticovid. Ele é suspeito de
"convocar publicamente
a prática de atos crimino-
sos", disse um porta-voz
da polícia. Nesta sexta-fei-
ra, ele foi liberado, após
um promotor público de
Traunstein considerar que
ele não representa um pe-
rigo grave.

A polícia e o Ministério
Público estão "em estreito
contato" com o Bundes-
wehr, que também exa-
mina o caso.

No vídeo de cerca de
um minuto, o homem que
se autodenomina primei-
ro-sargento exige, entre
outras coisas, a retirada
das medidas anticovid es-
taduais e a vacinação ob-
rigatória para algumas ca-
tegorias, entra elas, mili-
tares.  "Este é um aviso",
disse ele. No texto que
acompanha o vídeo, ele
acrescenta que a "ordem
constitucional" deve ser
restaurada. "Os soldados
estão prontos para um
diálogo às 16h de ama-
nhã [sexta-feira]", escreve.

A polícia alemã ainda

investiga se o soldado
agiu sozinho ou se tinha
apoiadores.

Ameaça inaceitável
Pelo Twitter, o Minis-

tério da Defesa classificou
a fala como "inaceitável
ameaça ao Estado de Di-
reito". Questionado, um
porta-voz da pasta afir-
mou que "os fatos e possí-
veis consequências já es-
tão sendo examinados". 

O especialista em ex-
tremismo de direita e mí-
dias sociais Josef Holn-
burger afirmou, pelo Twit-
ter, que o homem detido já
havia feito outras amea-
ças. Em cartas abertas, ele
havia clamado por vio-
lência e "luta".

"O Bundeswehr preci-
sa de pessoas reflexivas e
justas, que estejam fir-
memente comprometidas
com nossa Lei Básica.
Quem não compartilha
isso não tem lugar  em
nosso Bundeswehr!" es-
creveu a ministra da De-
fesa, Christine Lambrecht,
no Twitter. O soldado foi
preso em frente ao Feld-
herrnhalle em Munique.
A polícia esteve no local
com cerca de dez viatu-
ras, após informações de
que o homem poderia
aparecer no local.

Polícia alemã prende
soldado por ameaças
a regras anticovid

ALEMANHA

O hemisfério norte da
América vive um mês de de-
zembro atípico, com torna-
dos e nevascas em lugares
onde costuma haver tempe-
raturas agradáveis   nesta épo-
ca, e calor onde costuma ha-
ver neve.

O Alasca, o Estado mais frio
dos Estados Unidos, registrou
no último domingo o dia mais
quente de dezembro desde
que começou o monitoramen-
to, com uma temperatura de
19,4 °C na Ilha Kodiak.

Enquanto em Seattle, no
Estado de Washington, foi re-
gistrada no mesmo dia uma
temperatura de -6,7 °C — ba-
tendo o recorde estabelecido
em 1948, segundo o Serviço
Nacional de Meteorologia dos
Estados Unidos.

Mas nem era preciso ir
tão longe, no próprio Alasca,
na cidade de Ketchikan, no
sudeste, as temperaturas caí-
ram para -18 °C no dia 25 de
dezembro, que foi conside-
rado um dos dias de Natal
mais frios da cidade no últi-
mo século.

Em Sierra Nevada, na Cali-
fórnia, caíram quase cinco me-
tros de neve nesta semana, o
que segundo cientistas faz des-
te mês o dezembro com mais
neve na região e o terceiro
mês com mais neve no geral.

À medida que as tempera-
turas chegam a extremos, o
Centro Federal de Previsão de
Tempestades alertou na quar-
ta-feira sobre a probabilidade
de que nos próximos dias

ocorram tempestades severas,
ventos fortes e tornados em
vários Estados do sudeste dos
Estados Unidos, fenômenos
incomuns nesta época do ano.

As novas previsões acon-
tecem poucas semanas depois
que tornados intensos devas-
taram partes de Nebraska e
Kansas, deixando pelo menos
cinco mortos e 438 mil casas e
empresas sem energia.

Alertas
As condições climáticas ex-

tremas dispararam o alerta
sobre um possível "Icema-
geddon" ("Armagedon do
gelo") em lugares como o Alas-
ca, já que torrentes de chuva
e neve deixaram o gelo tão
duro quanto cimento reves-
tindo as estradas.

"O gelo é extremamente
difícil de remover depois de
ter aderido à superfície da es-
trada. Mesmo que as tempe-
raturas do ar estivessem quen-
tes... as estradas estavam abai-
xo de zero, o que fez com que
o gelo aderisse à superfície",
publicou o Departamento de
Transporte e Instalações Pú-
blicas do Alasca no Twitter.

Especialistas dizem que a
massa de ar quente que chega
do Havaí tornou o ar do Alas-
ca — geralmente frio e seco
em dezembro — mais úmido.

Isso significa que chuvas
fortes e tempestades de neve
são mais prováveis   nas re-
giões do interior, longe das
áreas costeiras.

As fortes nevascas causa-

ram falta de energia genera-
lizada e o fechamento de es-
tradas ao longo dos Estados
Unidos e no Canadá.

No Canadá, a agência me-
teorológica Environment Ca-
nada emitiu alertas de clima
extremo para a maior parte de
British Columbia (no oeste) e
alertou que a onda de "frio
histórico" provavelmente con-
tinuará até o fim da semana.

De acordo com especialis-
tas, este é um dos períodos
mais frios no Canadá do últi-
mo meio século.

"Se você tem menos de 50
anos, esta pode ser a mais
longa onda de frio que já vi-
venciou no sul de British Co-
lumbia", tuitou Tyler Hamil-
ton, meteorologista da rede
meteorológica do Canadá.

Mais ao sul, nos Estados
Unidos, as tempestades de in-
verno também afetaram par-
tes de Nevada e levaram até
mesmo ao fechamento de es-
tações de esqui.

Porém, embora tenham
sido abundantes no oeste,
quase não tem nevado no
leste do país.

O governador de Nevada,
Steve Sisolak, determinou que
funcionários públicos não es-
senciais, além de equipes de se-
gurança pública e administra-
ção penitenciária, ficassem em
casa devido à tempestade.

Em outras partes do sul,
como Dallas, foram registradas
temperaturas altas recordes
para esta época do ano.

O Aeroporto Internacional
de Dallas-Fort Worth chegou

no domingo a 27,2° C, que-
brando o recorde do dia de
Natal no norte do Texas, de
acordo com o Serviço Meteo-
rológico Nacional.

O cientista do clima Rick
Thoman, do Centro de Ava-
liação e Política Climática do
Alasca, disse à BBC que estas
diferenças abruptas de tem-
peratura se tornaram mais
marcantes nas últimas duas
décadas — e ele acredita que
são um sinal das mudanças
climáticas.

"Em um mundo em aque-
cimento, vamos ter mais destes
eventos sem precedentes, é
isso que esperamos", afirma.

"2021 realmente parece
ser o ano em que estes even-
tos extremos realmente vie-
ram à tona."

O Alasca, o Estado mais frio dos Estados
Unidos, registrou no último domingo o
dia mais quente de dezembro

5 metros de neve na Califórnia
e calor de 20º no Alasca

Quantidade de neve acumulada no Laboratório de Neve Sierra chega a 5,3 metros, recorde em 51 anos

Vladimir Putin alertou seu
colega americano que possí-
veis sanções como punição
pela interferência russa no
território ucraniano poderão
levar a uma ruptura dos laços
diplomáticos entre Moscou e
Washington.

Nos últimos meses, a Rús-
sia deixou o Ocidente em aler-
ta ao acumular dezenas de
milhares de soldados próximo
à sua fronteira com a Ucrânia.
Moscou nega que tenha in-
tenções de invadir o país vi-
zinho e reafirmou o direito de
posicionar suas tropas dentro
de seu território.

Os Estados Unidos amea-
çaram impor sanções devas-
tadoras no caso de uma agres-
são militar russa à Ucrânia,
algo que, segundo o assessor
do Kremlin Yuri Ushakov foi

repetido pelo presidente Biden
em conversa recente.

"Nosso presidente respon-
deu imediatamente que, se o
Ocidente decidir, nas atuais
ou em quaisquer outras cir-
cunstâncias, impor tais san-
ções sem precedentes, isso po-
derá levar a uma ruptura com-
pleta dos laços entre nossos paí-
ses e causar graves danos às re-
lações entre a Rússia e o Oci-
dente”, disse o assessor.

Segundo Ushakov, Putin
disse que este seria "um equí-
voco que nossos descenden-
tes iriam ver como um enor-
me erro”. Em meio a preocu-
pações com ações ocidentais
para fortalecer militarmente
a defesa da Ucrânia, Moscou
exige garantias de segurança
quanto a uma possível ex-
pansão do poderio militar da

Otan no Leste Europeu.
Apesar da resposta de Putin

em tom de ameaça, Ushakov
disse que o líder russo ficou sa-
tisfeito com a conversa. Ele
disse que Biden aparentou
concordar com a necessidade
de fornecer tais garantias a
Moscou, e demonstrou serie-
dade em relação a futuras ne-
gociações no caso de as dife-
renças prevalecerem.

O assessor do Kremlin dis-
se que a conversa criou uma
atmosfera positiva antes das
conversações entre a Rússia e
os EUA marcadas para 9 e 10
de janeiro em Genebra e para
o dia 12 em Bruxelas. Outra
reunião, sob os auspícios da
Organização para a Segurança
e Cooperação da Europa
(OSCE), ocorrerá em Viena, no
dia 13 do mesmo mês.

Putin e Biden alertam 
para “ruptura diplomática”

Os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da Rússia, Vladimir em videoconferência
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Sonea Stival

O turismo no Nordeste brasileiro está relacionado às praias
e com justiça, pois os mais de três mil quilômetros de litoral vão
do Recôncavo Baiano ao Delta do Parnaíba. Nesse percurso, uma
faixa de areia cobiçada está em Aracajú, no Sergipe, que in-
clusive tem sua orla classificada como uma das mais bonitas
do Brasil. O menor Estado brasileiro em extensão é expressi-
vo no quesito atratividade turística e leva o visitante a se em-
brenhar nas maravilhas do agreste e do sertão sergipano.

O Caminho da Serra de Itabaiana, um roteiro que aden-
tra a região do agreste, permite ao turista viver experiên-
cias junto aos sabores genuínos que expressam a identidade
cultural local. A rota leva a um dia cheio de atrações, a co-
meçar pelo Parque dos Falcões, um centro de preservação
de aves de rapina onde se aprende, conhece e se admira vá-
rias espécies. O encantamento é ainda maior com o conta-
to direto com as aves, que pousam em seu ombro, uma ses-
são única e mágica. 

No centro da cidade de Itabaiana, A Casa da Farinha, dá gua-
rida às tradições gastronômicas. A pequena construção em tai-
pa mostra aconchego e oferece comida artesanal de raiz, co-
cadas, beiju, bolo de macaxeira, munguzá, pé-de-moleque, ar-
roz- doce e muitas outras, tudo produzido ali e saindo da for-
nalha o dia todo. Seguindo caminho, muitas outras iguarias tí-
picas fazem a alegria dos turistas, que voltam às suas casas car-
regados de pacotes e de boas lembranças. 

Destino de água doce, o passeio de catamarã pelos Cânions
cânions do Rio São Francisco, na Barragem barragem da Usi-
na do Xingó, um dos mais destacados cânions navegáveis do
mundo, é objeto de desejo dos turistas. O trajeto de dezessete
quilômetros chama a atenção  por onde a vista alcança. A em-
barcação desliza na imensidão das águas, emparedadas por ro-
chas areníticas carregadas de beleza natural. As formações ro-
chosas mostram imagens impressionantes, como a Ponta do Pa-
pagaiao, que lembra o bico da ave, e a Pedra do Japonês, que
imita uma construção oriental. 

Mas as belezas acompanham todo o percurso e no pon-
to principal do passeio elas se esmeram. No Paraíso do Ta-
lhado, local de parada para banho, as rochas de cor alaran-
jada emolduram o recanto, o que dá um contraste ainda mais
verde às águas. É deslumbrante. Do imenso catamarã, os pas-
sageiros seguem em pequenos barcos a remo por labirintos
estreitos até a Gruta do Talhado, mais uma etapa emocio-
nante, de sensação única. 

Canindé de São Francisco, no sertão sergipano, distante pou-
co mais de duzentos quilômetros de Aracajú, é o município an-
fitrião dos turistas que vão em busca do passeio aos Cânions
do Xingó. O ponto de embarque no Catamarã é no complexo
Complexo Turístico Carrancas, no onde também acontece o al-
moço,  depois de três horas de passeio e o almoço. 

Esse pedacinho da costa brasileira é sempre um convite e
ir além é conhecer lugares inesperados e vivenciar descober-
tas interessantes. (Especial para O Hoje) 

Turismo no Nordeste brasileiro
destaca sabores genuínos que
expressam a identidade cultural 

Essência

Sertão e agreste, 
além de praias 

Praia de Atalaia é a
praia urbana mais
popular da cidade de
Aracaju

Carangueijo gigante
é marca da orla
sergipana perto do
corredor
gastronômico

Sergipe

Culinária sergipana
está bastante ligada
a elementos da zona

litorânea e nos rios 
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Beleza
masculina 
Homens consomem cada vez mais
cosméticos, procedimentos
estéticos e buscam melhoria no
sorriso e do contorno facial

Elysia Cardoso

Cada vez mais, os ho-
mens estão perdendo a ver-
gonha, o preconceito e o re-
ceio de se cuidarem e já
são uma fatia importante do
mercado de beleza. Segun-
do levantamento do Euro-
monitor, a estimativa é que
o mercado brasileiro de be-
leza masculina movimente
R$ 26 bilhões em 2021, ul-
trapassando os Estados Uni-
dos e se tornando líder glo-
bal no segmento.

Dados da pesquisa Cos-
mentology (realizada pelo
Grupo Croma, em 2020),
nos últimos três anos, 39%
dos homens passaram a
se importar com produtos
de beleza, consumindo
principalmente perfumes
(65%), shampoos e condi-
cionadores (63%) e cos-
méticos de barba (40%).

Mas eles não têm ficado
apenas no consumo de pro-
dutos e já movimentam con-
sultórios. “Ainda há timidez,
preconceito e até uma inse-
gurança, mas os homens es-
tão se permitindo esse cui-
dado e buscando os proce-
dimentos de harmonização
orofacial e de estética den-
tal”, afirma a cirurgiã den-
tista Talita Dantas, que atua
na área de harmonização
orofacial há seis anos.

Padrões individuais 
Para ela, a exposição nas

redes sociais, a populariza-
ção e a desmistificação dos
tratamentos aumentaram
a segurança e a procura dos
homens pelos procedimen-

tos. As queixas mais co-
muns são as rugas e as li-
nhas de expressão, por isso
a aplicação de toxina botu-
línica (Botox®) acaba sendo
o tratamento mais procu-
rado. “Aqueles que são mais
vaidosos buscam o preen-
chimento com ácido hialu-
rônico para melhorar o con-
torno mandibular e para
solucionar o olhar cansado”,
explica Talita.

Apesar da ‘padroniza-
ção’ na aparência facial que
muitas vezes assusta quem
busca por alguma melhoria,
Talita tranquiliza os ho-
mens, que no consultório já
são 50% de seus pacientes
quando inclusos os proce-
dimentos estéticos odonto-
lógicos (que fazem parte da
harmonização orofacial). 

“Temos visto um mer-
cado da beleza extrema-
mente padronizado e re-
petitivo que esquece dos
padrões individuais de be-
leza de cada um. Mas aqui,
associo o tratamento à quei-
xa do paciente. O objetivo é
sempre trabalhar o geren-
ciamento de envelheci-
mento de maneira suave e
natural, rejuvenescendo
com qualidade, bom senso
e discrição, que é o que faz
os homens estarem cada
vez mais presentes nas clí-
nicas e consultórios. Não
podemos descaracterizar o
paciente e temos que le-
var em conta quem é ele, o
que ele busca, qual a sua
expectativa e o que quer
passar com a sua imagem”,
finaliza Talita. (Especial
para O Hoje) 

Dentista Talita Dantas atua na área 
de harmonização orofacial há seis anos

Jennifer Yen é uma autora de ascendência taiwanesa e escreve sobre amor, família e poder da aceitação

LIVRARIA
t

Liza Yang é uma
jovem que quer livre
para escolher seu fu-
turo. Mas é impedi-
da pela mãe, a Sra.
Yang. A matriarca
da família quer que
a garota seja fiel à
cultura asiática e se
relacione apenas
com garotos que te-
nham a mesma des-
cendência que ela.
Este é o conflito cen-
tral do livro recém-
publicado pela Edi-
tora Melhoramen-
tos, ‘Sem Receita
para o Amor’, de
Jennifer Yen. 

A americana
com descendência
taiwanesa teceu
uma trama envol-
vente que explora
os conflitos familia-
res, as descobertas do amor,
o amadurecimento tudo isso
com um plus de dar água na
boca: conta com receitas de
doces maravilhosos, já que a
história tem como cenário
um concurso de culinária.

Liza é perfeita aos olhos
dos amigos: inteligente, amá-
vel, bonita, tem grandes so-
nhos e nunca foge de um de-
safio. Para sua mãe, no en-
tanto, ela é tudo menos isso.
Sempre comparada com a

irmã mais velha modelo de fi-
lha obediente, a jovem é vis-
ta como teimosa, rebelde e, o
pior de tudo, com uma de-
terminação para ir contra os
valores tradicionais nos quais
a Sra. Yang acredita, princi-
palmente no que diz respeito
a namoros. Pelas regras, Liza
só pode se relacionar com
garotos asiáticos.

A única coisa em que mãe
e filha concordam é sobre as
habilidades de Liza de criar

pães e doces mara-
vilhosos. A Sra. Yang
comanda, junto com
o marido, o Yin e
Yang Restaurante e
Confeitaria, popular
em Houston, e a jo-
vem é responsável
por algumas das de-
lícias de maior su-
cesso. E a Sra. Yang
tem uma ideia mi-
rabolante: cria um
concurso anual de
confeitaria, no qual
a jovem tem a chan-
ce de fazer parte
apenas do corpo de
jurados.

Sobre a autora
Jennifer Yen é

uma autora norte-
americana de as-
cendência taiwa-
nesa que vive com

seu adorável cachorro em
Houston, Texas. Ela passa
seus dias curando o coração
de outras pessoas e suas
noites escrevendo sobre
amor, família e poder da
aceitação. Jennifer acredi-
ta na magia da imaginação
e espera que suas histórias
tragam alegria e inspiração
para os leitores. Se a encon-
trar vagando sem rumo por
aí, por favor, leve-a para a
casa de boba mais próxima.

Descobertas do amor 
‘Sem Receita para o Amor’ reúne descobertas do amor,
amadurecimento e a busca incessante pelos sonhos

CELEBRIDADES

Luísa Sonza e Vitão foram
alvo de boatos de reconcilia-
ção, quatro meses após o tér-
mino e quatro semanas depois
de a cantora ter sido vista no
show do artista. Em entrevista
ao portal de Hugo Gloss, a loi-
ra negou que tenha voltado
com o intérprete e garantiu
que não foi para Santa Catari-

na acompanhada do ex. "Não
viemos juntos pra Florianópo-
lis, vim passar o réveillon aqui
no Sul com meus primos. Eu já
tinha minhas férias marcadas
aqui e por coincidência o Vic-
tor tinha show marcado aqui
também", alegou a intérprete
do hit 'Anaconda'. (Matheus
Queiroz, Purepeople)

Luísa Sonza e Vitão negam
reconciliação e justificam suposta

viagem secreta: 'Coincidência'
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ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

o dia pode trazer bem-estar
e uma necessidade de descan-
sar. Bom dia para estudos e ati-
vidades ao ar livre. É importan-
te manter a leveza, senão po-
demos ir para um caminho de
saudosismo e busca por uma
perfeição inalcançável. Saiba
aceitar o que está vivendo no dia
de hoje.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

o dia será pautado por uma
preguiça grande ou uma difi-
culdade de articular o que deseja
com ações para realizá-la. tome
cuidado com brigas e descone-
xão com as pessoas à sua volta.
Pode ser um dia mais solitário
ou reflexivo. tome cuidado com
ações inconsequentes.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

o dia será pautado por ações
em conjunto com as outras pes-
soas, mas você pode ser o agen-
te motivador também. Mante-
nha-se em harmonia, afinal as re-
lações serão o foco deste dia: se-
jam amorosas, sejam familiares.
tome cuidado com extremismos.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

o dia pode ser desorganiza-
do, o que traz certo desconforto,
porque nem os pensamentos
parecem se ordenar. Busque se
equilibrar e cuidar da sua saúde.
Pode ser um dia meio indispos-
to. tome cuidado com melanco-
lias ou pensamentos negativos.
reflita sobre os acontecimentos.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

o dia pode ser mais lento.
embora você possa ter muitos
desejos, é importante manter o
discernimento de descansar e
guardar energia para o ano que
está começando. tome cuidado
com excessos, inclusive de gas-
tos. É momento de ser mais
precavido e cuidadoso.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

o dia pode trazer intensida-
de e excessos. tome cuidado
com brigas e desentendimentos,
principalmente no seio familiar.
Quanto mais tiver em mente
suas intenções e necessidades,
mais fácil este dia flui com ale-
gria e bem-estar. Você pode co-
meçar o ano com o pé direito.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

Pode ser um dia cheio agita-
do, com passeios e situações de
diversão. Sua capacidade de
compreender as coisas está mui-
to boa, por isso os diálogos serão
positivos. tome cuidado com o
excesso de franqueza, porque
você pode magoar alguém se
não tiver flexibilidade.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

o dia pode trazer bem-estar
e conforto. Ótimo dia para pas-
sar ao lado de pessoas de quem
gosta, mas estará seletivo. tome
cuidado com excesso de gastos
e não fique apenas interessado
em fazer coisas que tragam pra-
zer, esquivando-se de outras res-
ponsabilidades mais chatas.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

o dia pode trazer bastante co-
laboração das pessoas em geral.
existe bem-estar e boa populari-
dade, mas não se esqueça de
descansar e de manter suas ações
equilibradas. tome cuidado ao
tentar assumir o controle de tudo.
Permita que as coisas fluam.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

o dia pode trazer muitas ale-
grias. Dia a ser vivido ao lado de
pessoas de quem você gosta. cui-
dado com situações que geram
enrascadas que podem tirar sua
energia e trazer preocupações.
Você pode estar mais desatento
também e pode acabar perdendo
algum objeto importante.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

o dia pode trazer ótimas com-
panhias: amigos e pessoas da fa-
mília que não via há algum tem-
po. Pode ser um dia animado,
cheio de celebração. o dia tam-
bém favorece planos de viagens
ou organização de malas e outros
itens para uma viagem imediata.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

o dia traz importantes deci-
sões a serem tomadas, além de
realizações do que foi planejado
de forma organizada. Você pode-
rá contar com a ajuda de pessoas
e também oferecerá ajuda. a so-
lidariedade está no ar, o que pode
contribuir com a esperança.

t
HORÓSCOPO

EM CARTAZ

Matrix: Ressurreição (Ma-
trix: resurrections, 2021, eUa).
Duração: 2h 28min. Direção:
lana Wachowski. elenco: Kea-
nu reeves, carrie-anne Moss,
Jada Pinkett Smith. Gênero:
Ficção científica, ação. Se pas-
sando 20 anos após os acon-
tecimentos de de Matrix re-
volutions, Neo vive uma vida
aparentemente comum sob
sua identidade original como
thomas a. anderson em São
Francisco, califórnia, com um
terapeuta que lhe prescreve
pílulas azuis para neutralizar
as coisas estranhas e não na-
turais que ele ocasionalmen-
te vislumbra em sua mente.
ele também conhece uma
mulher que parece ser trinity
(carrie anne-Moss), mas ne-
nhum deles se reconhece. No
entanto, quando uma nova
versão de Morpheus oferece
a ele a pílula vermelha e rea-
bre sua mente para o mundo
da Matrix, que se tornou mais
seguro e perigoso nos anos
desde a infecção de Smith,
Neo volta a se juntar a um
grupo de rebeldes para lutar
contra um novo e maois peri-
goso inimigo e livrar todos da
Matrix novamente. cinemark
Flamboyant: 11h15, 11h40,
11h45, 12h30, 14h10, 14h30,
15h, 15h45, 17h25, 18h20,
19h, 20h40, 21h40, 22h20. ci-
nemark Passeio das Águas:
11h40, 11h45, 14h30, 15h,
18h20, 20h30, 21h40, 22h20.
Kinoplex Goiânia: 15h20. ci-

neflix aparecida: 15h50, 17h,
17h30, 18h30, 18h50, 20h,
20h30, 21h30, 21h50. cineflix
Buriti: 14h15, 15h10.

Homem-Aranha: Sem Volta
para Casa (Spider-Man: No
Way home, 2021, eUa). Du-
ração: 2h 28min. Direção: Jon
Watts. elenco: tom holland,
Zendaya, Benedict cumber-
batch. Gênero: ação, aven-
tura, fantasia. em homem-
aranha: Sem Volta para casa,
Peter Parker (tom holland)
precisará lidar com as con-
sequências da sua identidade
como o herói mais querido
do mundo após ter sido re-
velada pela reportagem do
clarim Diário, com uma gra-
vação feita por Mysterio (Jake
Gyllenhaal) no filme anterior.
incapaz de separar sua vida
normal das aventuras de ser
um super-herói, além de ter
sua reputação arruinada por
acharem que foi ele quem
matou Mysterio e pondo em
risco seus entes mais queri-
dos, Parker pede ao Doutor
estranho (Benedict cumber-
batch) para que todos es-
queçam sua verdadeira iden-
tidade. entretanto, o feitiço
não sai como planejado e a
situação torna-se ainda mais
perigosa quando vilões de
outras versões de homem-
aranha de outros universos
acabam indo para seu mun-
do. agora, Peter não só deter
vilões de suas outras versões
e fazer com que eles voltem
para seu universo original,

mas também aprender que,
com grandes poderes vem
grandes responsabilidades
como herói. cinemark Flam-
boyant: 11h05, 11h20, 11h55,
12h15, 12h20, 12h25, 12h45,
13h, 13h30, 13h45, 14h10,
14h20, 14h40, 15h10, 15h30,
15h40, 15h50, 16h, 16h15,
17h, 17h25, 17h40, 18h,
18h30, 18h45, 18h55, 19h10,
19h45, 20h, 20h20, 20h40,
21h, 21h20, 21h50, 22h,
22h10, 22h30, 23h. cinemark
Passeio das Águas: 11h,
11h30, 11h40, 12h10, 12h25,
12h45, 13h, 13h30, 14h,
14h10, 14h20, 14h45, 15h15,
15h30, 15h40, 16h, 16h15,
16h20, 16h45, 17h15, 17h25,
17h40, 18h, 18h30, 18h45,
19h, 19h45, 20h, 20h40, 21h,
21h20, 22h, 22h30, 23h. Ki-
noplex Goiânia: 15h, 15h40.
cineflix aparecida: 15h,
15h40, 16h, 17h30, 18h30,
18h40, 19h, 20h30, 21h30,
21h40, 22h. cineflix Buriti:
13h50, 15h.

Casa Gucci (house of Gucci,
2021, eUa). Duração:
2h37min. Direção: ridley
Scott. elenco: lady Gaga,
adam Driver, al Pacino. Gê-
nero: Biografia, drama. casa
Gucci é baseado na história de
Patrizia reggiani, ex-mulher
de Maurizio Gucci, membro
da família fundadora da mar-
ca italiana Gucci. Patrizia cons-
pirou para matar o marido em
1995, contratando um mata-
dor de aluguel e outras três
pessoas, incluindo a terapeu-

ta e melhor amiga. ela foi
considerada culpada e con-
denada a 29 anos de prisão.
Quase 3 décadas de amor,
traição, decadência, vingança
e assassinato, o filme revela a
importância e poder que o
nome Gucci carrega e tudo o
que a família fez para conse-
guir esse controle. Kinoplex
Goiânia: 16h. 

Encanto (encanto, 2021, eUa).
Duração: 1h43min. Direção:
Byron howard, Jared Bush,
charise castro Smith. elen-
co: Filipe Bragança, Stephanie
Beatriz, John leguizamo. Gê-
nero: animação, família, fan-
tasia, comédia. encanto é a
nova animação da Disney si-
tuada na colômbia, sobre a
extraordinária família Madri-
gal, que vive escondida em
uma região montanhosa iso-
lada, conhecido como encan-
to. a magia da região aben-
çoou todos os meninos e me-
ninas membros da família
com poderes mágicos, desde
super força até o dom da
cura. Mirabel é a única que
não tem um dom mágico.
Mas, quando descobre que a
magia que cerca o encanto
está em perigo, ela decide
que pode ser a última espe-
rança de sua família excep-
cional. cinemark Flamboyant:
11h50, 12h15, 14h20, 14h45,
17h15. cinemark Passeio das
Águas: 11h30, 12h, 14h,
14h45, 16h30. Kinoplex Goiâ-
nia: 15h50. cineflix aparecida:
15h10, 16h10. 

'Casa Gucci' é inspirada na chocante história real do império da família por trás da italiana casa de moda Gucci

tCINEMA

Apresentações inéditas 
No primeiro dia de 2022,

a tV cultura exibe as apre-
sentações inéditas da Brasil
Jazz Sinfônica na expo 2020
Dubai, às 22h, com regência
de ruriá Duprat e João Mau-
rício Galindo. e a partir das
22h30, na faixa do clássi-
cos, vai ao ar o tradicional
concerto de ano Novo da Fi-
larmônica de Viena, sob a ba-
tuta de Daniel Barenboim.
Quando: sábado (1). onde:
tV Brasil. horário: 22h.

Cidade dos Infláveis 
Neste sábado (1), a partir

das 15h, a cidade dos inflá-
veis recebe o público infantil
com infláveis, Video games
(Ps5) e área natalina. Pais ou
responsáveis não pagam para
entrar no parque, apenas se
os mesmos desejarem utilizar
os brinquedos. o ingresso
dá acesso livre ao circuito
dos infláveis, podendo se di-
vertir sem limites de voltas e
sem limites de tempo. Quan-
do: sábado (1). onde: avenida
Perimetral Norte, N° 8.303,
lot. Mansões - Goiânia. ho-

rário: 15h. ingressos pelo site:
(baladapp.com.br/). 

Coleção de filmes
o itaú cultural apresenta

a exposição ‘Filmes e Vídeos
de artista na coleção itaú
cultural - Virtual’, disponibi-
lizada na plataforma Super-
viz e com acesso pelo site do
itaú cultural: (www.itaucul-
tural.org.br). a mostra traz
uma seleção de obras de
arte audiovisual produzidas
no país nas últimas seis dé-

cadas. Pela primeira vez em
formato virtual, um recorte
dessa produção experimen-
tal iniciada nos anos de 1970
é apresentado em núcleos
temáticos, compostos por
obras de artistas como re-
gina Silveira, cao Guimarães,
lia chaia, Nelson leirner e
eder Santos.

Encontro de Tenores
o espetáculo que cele-

bra a décima edição do en-

contro de tenores do Brasil
é o destaque do primeiro
programa Partituras em
2022. o concerto está na
programação especial da tV
Brasil para o ano-Novo, nes-
te domingo (2), às 22h30. a
ocasião festiva promove o
intercâmbio entre o canto lí-
rico e o popular. o concerto
foi realizado em comemo-
ração aos 125 anos do tea-
tro amazonas, localizado no
centro histórico da capital.
Quando: domingo (2). onde:
tV Brasil. horário: 22h30.

101 anos de existência
Neste domingo (2), o cru-

zeiro celebrará seus 101 anos
de existência. Para comemo-
rar, o clube divulgou a pro-
gramação de celebração.
hoje (2), o clube realiza a live
dos Sócios 5 estreas com ro-
naldo Fenômeno, dono do
clube. a transmissão ao vivo
será feita às 11h (de Brasília),
nela  os torcedores poderão
tirar dúvidas com o ex-joga-
dor e novo mandatário da
raposa. Quando: domingo
(2). onde: (Youtube) cruzeiro
Sports. horário: 11h.

‘Cidade dos Infláveis’ é opção infantil para o primeiro dia do ano
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Elysia Cardoso

Nem sempre nos atenta-
mos, mas nossos pets possuem
algumas características e doen-
ças semelhantes às nossas.
Também se parecem conosco
em alguns tratamentos e pre-
venção de enfermidades.
Quando se trata dos pets, um
importante cúmplice da saúde
é escovar os dentes. A veteri-
nária Marilene Jaime, que
atende casos de odontologia
veterinária,indica que o ideal
é que se escove os dentes dos
animais diariamente, pelo me-
nos uma vez ao dia. “Não pre-
cisa ser em um horário espe-
cífico, nós costumamos ade-
quar com a rotina do tutor”,
explica a especialista.

A alimentação também
pode ajudar ou atrapalhar na
manutenção dos dentes dos
cães e gatos. De acordo com

Marilene, alimentá-los ape-
nas com ração é o ideal, por-
que a maioria possui com-
postos que ajudam a retardar
a adesão da placa dentária. O
mesmo pode ser garantido
por alguns petiscos para ani-
mais como biscoitos e outros.
Já um pet, que come qual-
quer coisa ou a mesma comi-
da que os humanos têm mais
chances de ter problemas com
a saúde bucal.

Doença periodontal
O principal problema que

pode acometer saúde bucal
dos bichinhos é a doença pe-
riodontal, que se dá pela ade-
são de placas bacterianas, que
descendem do pará gengi-

va,então,começam a causar
problemas. A doença caracte-
riza-se pela perda de inserção
do ligamento periodontal e
pela destruição dos tecidos ós-
seos adjacentes.“Dentre Os
Problemas estão mau háli-
to,verdade alguns dentes, san-
gramentos, tártaros e outros”,
exemplifica.

A melhor forma de prevenir
a doença periodontal é através
da escovação dentária. O sim-
ples ato de escovar os dentes
promove a desestabilização da
placa bacteriana, que evita o
seu desenvolvimento e conse-
quências. Alguns artifícios são
usados como coadjuvantes na
prevenção, como alguns tipos
de alimentos com enzimas ou

mesmo formato especial dos
grãos, ossinhos, courinhos para
mastigar, alguns brinquedos
específicos que ajudam a ras-
par a superfície dos dentes.

Como escolher a 
escova de dente

Existem escovas de dentes
específicas, tanto para cães,
como para gatos. É possível
comprá-las com cerdas ana-
tômicas que possuem o cabo
mais longo, muito parecidas
com as que utilizamos. Exis-
tem também as dedeiras de si-
licone, estas com cerdas do
mesmo material e uma su-
perfície que se encaixa ao
dedo. E, caso seu pet não se
adapte a nenhuma delas, uma

opção é utilizar uma gaze,
colocando nela o creme den-
tal adequado, e massageando
toda a superfície bucal. Em
todo caso é importante con-
versar com um veterinário,
assim, ele poderá instruir
qual a melhor opção de uso.

Creme dental
O creme dental que os

pets utilizam é diferente dos
humanos, os que se encon-
tram em mercados são ricos
em fluor e sabões que, quan-
do ingerido pelos animais,
podem causar problemas de
saúde. Sendo assim, somen-
te o creme dental veterinário
é válido na hora de escovar
os dentes dos animais já que,
por ter sido criado para isso,
não precisa de enxágue e
não causa danos para a saú-
de dos bichinhos. (Especial
para O Hoje) 

Assim como no caso dos humanos, a higiene da boca
também precisa fazer parte da rotina de saúde dos pets

Doença periodontal é
um dos problemas que
podem acometer os
bichos. Alimentação
pode ajudar a evitar

Dentes Saudáveis

Fora disso, pode ocorrer
improbidade administrativa
para mandatários públicos.
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Alexandre Paes

Não há dúvida no quanto os
serviços de streaming aumen-
taram muito seus números du-
rante a pandemia. Certamente,
aumentou o tempo dispensado
na frente da televisão e, con-
sequentemente, a dedicação
diária a plataformas de strea-
ming. Dados levantados pela
Finder apontam o Brasil como
o 2º país que mais consome
streaming no mundo, com
64,58% da população assinan-
do pelo menos um serviço do
tipo. O país fica atrás somente
da Nova Zelândia, que conta-
biliza 65,26%, e na frente da Ir-
landa com 63,19%.

O crescimento no 1º se-
mestre de 2021 foi exponencial
e expressivo. Na Play Store,
por exemplo, no ranking dos 5
aplicativos mais buscados na
categoria de entretenimento, 4
são de streaming de vídeo. Na
Apple Store a estatística se re-
pete. Os números represen-
tam a alta de 300% em relação
ao mesmo período de 2019.

O cenário de distancia-
mento social na pandemia
também impulsionou a adesão
do streaming entre os negó-
cios, principalmente para
transmissões ao vivo. De acor-

do com pesquisa do LinkedIn,
cerca de 93% dos entrevista-
dos acredita que os eventos
online devem continuar no
futuro. Para 79%, as atividades
nesse formato trouxeram re-
tornos maiores que o modelo
presencial e 85% dos pesqui-
sados pretendem organizar
eventos híbridos no futuro.

De modo geral, termo
“streaming” se refere à dis-
tribuição de conteúdo pela
internet em que o usuário
não precisa fazer o down-
load para acessar o mate-
rial. Entre as principais em-
presas do segmento estão a
Netflix, Spotify, Youtube e
Amazon Prime Vídeo. Além
de áudio e vídeo, atualmen-
te existem serviços de strea-

ming de conteúdos de texto,
arquivos editáveis e jogos. 

Com o setor de serviços sen-
do o mais afetado, foram poucos
os negócios que conseguiram
expandir seu faturamento. A
Zoeweb, uma plataforma de
streaming goiana, aumentou
em 500% sua atuação durante
a pandemia, e a empresa per-
manece expandindo seu mer-
cado e atendendo grandes con-
glomerados de mídia que bus-
cam se inserir nessa nova era.

Samuel Victoy, CEO da em-
presa Zoeweb, afirma que a
plataforma ja estava em as-
censão mesmo antes da pan-
demia. “O distanciamento so-
cial apenas acelerou o pro-
cesso. O streaming iria chegar
à vida das pessoas mais cedo

ou mais tarde. Os passos que
demos nos últimos dois anos
já tinham sido planejados de
certa forma”, disse.

Além disso Samuel reforça
que o fortalecimento do ne-
gócio não foi tão simples quan-
to parece, e que o streaming já
ultrapassa o alcance de veícu-
los televisivos. “As pessoas não
querem mais estar presas a
um formato no qual deve-se
esperar para certo horário
para ver um programa de te-
levisão. A bola da vez é poder
assistir determinado conteúdo
quando e onde eu quiser. Hoje
o grande lance é a interativi-
dade”, argumentou. 

De acordo com pesquisa
da Kantar IBOPE Media, 58%
dos usuários de internet dis-
seram que viram acessaram e
assistiram mais conteúdos
através das plataformas de
streaming pago durante os pe-
ríodos de isolamento. A pes-
quisa apontou que tempo em
frente à televisão diminuiu
37 minutos diários, e cada in-
divíduo passou cerca de 1h49
por dia assistindo a conteúdos
em plataformas de streaming.

Segundo a Tech Jury, 63%
das pessoas com idade entre
18 e 34 anos assistem trans-
missões ao vivo regularmen-
te. Nos últimos anos, a indús-
tria de transmissão ao vivo
cresceu 99% e a expectativa é
que o mercado de streaming
chegue a valer mais de

US$247 bilhões em 2027. Com
os dados apontando para um
crescimento do setor, o CEO
explica que a expansão da
Zoeweb acontece também em
aspectos internos do negócio.

Em 2021, a ZoeWeb come-
çou com serviços de transmis-
são ao vivo para emissoras de
TV e hoje atende clientes de di-
ferentes setores em todo o Bra-
sil. “Fizemos o congresso da
UNIFESP durante dois anos
consecutivos, com produção
e transmissão ao vivo. Tam-
bém estamos no 50+50, que é
uma série de eventos do SE-
BRAE em comemoração aos
seus 50 anos”, declara Samuel.

Para 2022, o CEO diz que o
formato híbrido deve liderar o
mercado. “Tudo que é acessado
através do celular, por exemplo,
já é considerado um formato de
streaming. Seja isso por meio de
aplicativos de música, vídeo,
as plataformas de aulas online
e reuniões que foram adaptadas
durante a pandemia. O que vai
ficar pra todos é o formato hí-
brido, que tem sido lapidado a
todo momento”.

A expectativa e que para os
próximos anos o streaming
amplie seu mercado cada vez
mais. “Estamos apostando em
um futuro ainda mais inova-
dor. O online tem um alcance
muito maior de pessoas, e essa
é a grande revolução que o
streaming trouxe”, concluiu.
(Especial para O Hoje)
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Negócios

Entre os 5 aplicati-
vos de entreteni-
mento mais busca-
dos na PlayStore,
os streamings de
vídeo representam
80% do ranking

Brasil é o segundo maior
consumidor de streaming 

Empresa goiana
voltada para área
aumentou sua
atuação em 500%
somente em 2021








