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Tempo em Goiânia
Sol com algumas nuvens.
Chove rápido durante o dia e à
noite.

s   27º C  
t  18º C

| ANO 17 | Nº 5.532 | GOIÂNIA, SEGUNDA-FEIRA, 3 DE JANEIRO DE 2022   | R$ 2,50   | FUNDADO EM 23 DE ABRIL DE 2004 OHOJE.COM 

Ética em tempos de big
datainteligência artificial,

Webscrapping e deep learning

Valdir CosCodai

Opinião 3

O governador Ronaldo Caiado esteve, neste domingo
(02/01), no distrito de Vazante, em Divinópolis de
Goiás, no Nordeste do Estado, para avaliar a situa-

ção das comunidades que ficaram ilhadas após o au-
mento do volume dos rios, ocasionado pelas chuvas
recorrentes dos últimos dias. Cidades 11

Desoneração da folha
para 17 setores é
prorrogada até 2023
Economia 4

Campanha arrecada
itens para famílias no
Nordeste Goiano 
Cidades 10

Motorista não pagará
DPVAT pelo segundo
ano consecutivo
Economia 4

Assim como o PSL, O PSD
pode ficar sem bancada
na Alego em 2022
Xadrez 2

Câmara ampliou
ajuda a agricutura
familiar
Medidas fazem parte do balanço
da Câmara dos Deputados sobre
projetos aprovados em 2021. Go-
verno, por outro lado, reduziu
atenção a agricultura familiar
privilegiando grandes produtores.
Política 6

Goiás reforça
defesa e renova
com volante
Goiás oficializa contratação de
Caetano e prorroga vínculo
com Caio Vinícius. Zagueiro foi
anunciado, junto a renovação
do voltante. Esportes 7

Senador por Goiás, Jorge Ka-
juru (Podemos) critica distri-
buição de recursos para par-
lamentares em troca de apoio
em votações na Câmara e no
Senado Federal.
Política 2

Linha Centro-Campinas
pode ser teste de tarifa
por trecho percorrido
Projeto de lei aprovado em dezembro do ano pas-
sado possibilitou a cobrança de tarifas por trecho
percorrido abre caminho para a criação de linhas
como a Centro/Campinas, que deve ser o primeiro
teste do modelo. Trechos de até 5 km poderão ter
tafiras pela metade do preço. Com isso, o usuário

pagaria R$ 2,15 para circular entre os bairros. A de-
manda por novos usuários é a principal motivação
para a criação de uma linha com custo reduzido,
tendo em vista a redução de passageiros durante
os períodos mais críticos da pandemia e que ain-
da não foram recuperados. Cidades 10

“Orçamento
secreto é pior
que o Mensalão”,
diz Kajuru

Em 2022, toda a classe política es-
tará concentrada nas eleições de
outubro. Mesmo quem não dis-
putar o pleito deve estar em cam-
panha ao lado de aliados e par-
tiários. Prazos como a janela par-
tidária e o dia de registro das can-
didaturas são os mais importantes.
Política 2

O que esperar da
política goiana
para as eleições

Chegada de um novo ano pode ser uma
boa ferramenta para mudanças de hábi-
tos e realização de sonhos e metas para
cumprir ao longo do ano. Cidades 9

Desafios para o Ano
Novo e ferramentas

para ser mais feliz 

Expectativas de
retorno dos
eventos para 2022
Setor foi um dos mais atingidos
pelas restrições impostas para
reduzir a disseminação da Covid-
19 no país. Cidades 11

Geração que
transforma hobby
em negócios
Geração Y é mais criativa quando o
assunto é transformar hobbys e di-
versão em modelo de negócio na
busca por autonomia.Negócios 17

Após polêmica, vereadores querem
acabar com assinaturas fantasmas
Depois de tentar aprovar um projeto que aumentava o próprio salário e o nú-
mero de vagas na Câmara dos deputados com rúbricas indecifráveis na pro-
posta, os vereadores de Goiânia querem implementar um sistema digital para
coleta de assinaturas. A medida por impedir avanços antidemocráticos e apro-
vação de matérias sem discussão junto à população. Política 5

Caiado vistoria regiões goianas atingidas por chuvas
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Assim como o PSL, O PSD pode ficar
sem bancada na Alego em 2022

Em meio à disputa pela vaga ao Senado na chapa go-
vernista, o PSD de Vilmar Rocha, e o PP de Alexandre
Baldy tendem a perder qua-
dros dos partidos. Na As-
sembleia Legislativa,
por exemplo, o PSD
pode ficar sem os dois
deputados da bancada:
Lucas Calil, que vai bus-
car a reeleição por outra
legenda, e que nas elei-
ções de 2020 defendia
que o partido caminhasse
com o MDB de Daniel Vi-
lela; e Wilde Cambão, que
está decidindo se
disputa vaga na
Câmara Federal,
possivelmente pela
União Brasil, fruto da fusão
do DEM com o PSL. Os dois
parlamentares, no entanto, se-
guem na base aliada de Ro-
naldo Caiado. 

Páreo no Entorno 
Wilde Cambão terá um desafio pela frente, se par-

tir para disputar uma cadeira na Câmara dos Deputa-
dos, porque ele é adversário do prefeito de Luziânia,
Diego Sorgatto (DM), que vai apoiar o deputado fede-
ral tucano Célio Silveira, que está de saída do PSDB e
deve ingressar no MDB. 

Citação  
Recém-filiado ao Podemos, o senador Jorge Kajuru, ex-

Cidadania, não mereceu a mesma distinção da presiden-
te nacional do partido, Renata Abreu. Ela destacou as fi-
liações do ex-ministro Sérgio Moro e do procurador da Re-
pública Deltan Dallagnol. 

Bingo  
Em comum acordo com o governador Ronaldo Caiado,

o prefeito de Catalão, Adib Elias (Podemos), confirmando
que não lançaria a sua mulher, Adriete Elias, na disputa
em 2022, vai apoiar Leovil Evangelista Júnior (DEM), se-
cretário municipal de Habitação. 

Sonrisal  
Ao vistoriar obras de reparo

em rodovias, o governador Ro-
naldo Caiado não perdeu a opor-
tunidade de alfinetar mais uma
vez o adversário Marconi Perillo
(PSDB), apontando asfalto de
má qualidade na GO-447. 

Sombra do PT 
Mais do que os renomados

cantores, tem repercutido o fato
de o presidente Jair Bolsonaro
disputar, nesta quarta-feira, par-
tida de futebol em Buriti Alegre,
terra de Delúbio Soares, o ex-te-
soureiro do PT envolvido no
mensalão. 

De olho 
Necessárias nestes tempos

de espalhamento de notícias
falsas, a CPMI das Fake News vai
atuar neste ano eleitoral, justa-
mente para evitar que o pro-
cesso seja contaminado e in-
terfira no resultado das urnas. 

Sobrestado  
Está sob pedido de vista, so-

licitado pelo vereador Anselmo
Pereira (MDB), o projeto que tra-
mita na Câmara de Goiânia que
autoriza o município a com-
prar vacina contra Covid-19
para os goianienses, para não fi-
car refém do plano nacional de
imunização. 

2 Com o recesso parlamen-
tar de fim de ano, deputados
estaduais se movimentam em
busca da reeleição ou uma
disputa por uma cadeira na
Câmara Federal. Ao menos
sete querem chegar ao Con-
gresso, em 2023. 

CURTAS
t

Venceslau Pimentel | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

O senador Jorge Kajuru (Podemos) condenou a prática
do orçamento secreto que é utilizado para angariar apoio
de deputados e senadores em votações de interesse do go-
verno de Jair Bolsonaro (sem partido). O senador apontou
ainda que os recursos utilizados são maiores que o men-
salão que comprava apoio dos partidos no Congresso du-
rante o primeiro ano do governo Lula (PT).

“É um Mensalão 2.0? O orçamento secreto de Bolsonaro
é muito pior que o do Mensalão. É um crime inaceitável,
é escandaloso. Para mim, tinha que ter punição, conde-
nação”, disse Kajuru em entrevista à rádio Jovem Pan.

O goiano aponta que para o ano de 2022 a expectativa
é que os recursos destinados à compra de parlamentares
seja ainda maior tendo em vista as eleições presidenciais.
“No mundo em que vivemos, não há almoço grátis. Mas este
é o almoço mais caro que eu já vi”, compara.

O que é o orçamento sec
As emendas de relator são um dos quatro tipos de

emendas existente. São elas: a individual, a de bancada,
a de comissão e a da relatoria. A diferença da de relator
para as outras é que ela é definida pelo deputado fe-
deral ou senador escolhido como relator-geral do Or-
çamento a cada ano, em negociações geralmente in-
formais com os demais colegas. (Raphael Bezerra, es-
pecial para O Hoje)

“Orçamento secreto
de Bolsonaro é
muito pior que 
o Mensalão”, 
diz Kajuru

Marcelo Mariano

Em 2022, toda a classe polí-
tica goiana estará concentra-
da nas eleições de outubro.
Até mesmo os que não dispu-
tarão o pleito, como a maioria
de prefeitos e vereadores, fa-
rão parte das campanhas de
seus aliados.

A eleição, claro, é o grande
assunto para ficar de olho. O
governador Ronaldo Caiado
(DEM/União) conseguirá man-
ter o favoritismo e ser reelei-
to? Haverá grandes renova-
ções na Assembleia Legislati-
va e entre deputados fede-
rais goianos? Essas são apenas
algumas das perguntas a se-
rem respondidas.

Até outubro, porém, há
outros pontos importantes
para prestar atenção e que
com certeza terão impacto
na hora do voto. Por exemplo,
no início de abril, encerra o
prazo para políticos muda-
rem de partido.

A janela partidária, como
esse período é chamado, tem
tudo a ver com o primeiro
item de uma lista, elaborada

pelo jornal O Hoje, com cin-
co assuntos sobre expectati-
vas para a goiana neste ano
que se inicia.

Partido de Mendanha
Fora do MDB desde que o

presidente estadual do parti-
do, Daniel Vilela, foi anun-
ciado como candidato a vice
na chapa caiadista, o prefeito
de Aparecida de Goiânia, Gus-
tavo Mendanha, tem justa-
mente até a janela partidária
para encontrar uma nova le-
genda, e sua decisão pode ter
reflexos em outras alianças.
Ele mantém conversas prin-
cipalmente com PL, Podemos
e Republicanos, entre outros.

Se for para o PL, de Jair
Bolsonaro, o presidente não

deve bancar a candidatura
do deputado federal Vitor
Hugo ao governo. Se for para
o Podemos, o também depu-
tado federal José Nelto tende
a deixar o partido do presi-
denciável Sergio Moro. Se for
para o Republicanos, o pre-
feito de Goiânia, Rogério Cruz,
dificilmente estará no mesmo
palanque de Caiado. 

Insatisfeitos com Daniel
A aliança entre Caiado e

Daniel também provocou in-
satisfações por parte de al-
guns nomes da base gover-
nista, como o senador Van-
derlan Cardoso (PSD), o de-
putado estadual e presidente
da Assembleia Legislativa,
Lissauer Vieira (de saída do

PSB), e o prefeito de Catalão,
Adib Elias (Podemos).

Diante desse cenário, que
se soma à morte de Iris Re-
zende, maior fiador da
aliança, muitos acreditam
que Daniel, apesar do apoio
irrestrito de Caiado, pode
não se sustentar na vice.
Essa é uma questão que só
será resolvida nas conven-
ções partidárias, entre o fi-
nal de julho e o início de
agosto, quando também fi-
cará claro se a base caiadis-
ta sofrerá ruptura ou não. 

Candidatos a senador
Um outro assunto que terá

o martelo batido durante as
convenções partidárias diz
respeito aos candidatos a se-

nador. Como apenas um será
eleito em 2022, a briga por es-
paço nas chapas majoritárias,
especialmente a de Caiado,
está acirrada.

Devido ao elevado número
de pré-candidatos ao Senado
(pelo menos seis), especula-se
a possibilidade de candidatu-
ras avulsas, ou seja, sem estar
vinculado a uma chapa, o que
só é possível na eventualida-
de de um partido, no mo-
mento da convenção, não de-
clarar apoio a nenhum go-
vernadoriável. 

Marconi de volta
O ex-governador Marconi

Perillo (PSDB) quer voltar ao
Palácio das Esmeraldas, mas
também cogita tentar uma
cadeira de senador ou, em
último caso, de deputado fe-
deral. O resultado que obtiver
nas urnas pode reanimar os
tucanos ou afundá-los de vez.

Polarização nacional
Por fim, o resultado das ur-

nas também dará respostas so-
bre a influência da polarização
nacional em Goiás. Lula (PT)
vencerá ou não Bolsonaro no
estado, de perfil conservador e
um dos lugares mais visitados
pelo presidente em agendas
oficiais? Se perder a nível na-
cional e conseguir um bom de-
sempenho em solo goiano, este
tem condições de se tornar um
forte reduto do bolsonarismo.
(Especial para O Hoje)

Disputa pelo Palácio das Esmeraldas esquenta clima no começo do ano até a eleição em outubro

Com eleições, ano
que se inicia
promete ser
politicamente
agitado em Goiás

Cinco pontos da política goiana
para ficar de olho em 2022

Senador criticou receita que 12 parlamentares goianos receberam
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Ética em tempos 
de tecnologia

Ricardo Mendes

A temporada de férias é o período de merecido
descanso para milhares de brasileiros. Neste fi-
nal de ano, ela tem um valor ainda maior dian-
te da retomada gradual das atividades presenciais
por conta da pandemia de Covid-19. Um dos se-
tores mais afetados pela obrigatoriedade de iso-
lamento social, a indústria do turismo já conse-
gue enxergar a luz no fim do túnel.

O Brasil também recebe a vista de mais de 6
milhões de turistas internacionais, segundo dados
do Anuário Estatístico de Turismo 2020. Os me-
ses de janeiro e fevereiro foram os mais procu-
rados pelos visitantes, que fazem essa indústria
responder por cerca de 8% do PIB (Produto In-
terno Bruto) e criar 7 milhões de empregos.

O turismo poderia ser ainda melhor. A au-
sência de infraestrutura de abastecimento de
água e esgotamento sanitário tem sido um dos
gargalos para o crescimento dessa indústria. A
universalização do saneamento básico pode am-
pliar ganhos de renda na ordem de R$ 2,143 bi-
lhões por ano segundo estudos realizados pelo
Instituto Trata Brasil. De acordo com a pesquisa,
no acumulado entre os anos de 2016 a 2036, o va-

lor presente dos ganhos no turismo pode atingir
R$ 42,860 bilhões no país.

A falta de saneamento traz ainda os ricos de
doenças relacionadas à veiculação hídrica. Se-
gundo dados do SNIS (Sistema Nacional de In-
formações sobre Saneamento), foram registradas
mais de 273 mil internações por essas doenças em
2019. Um turista que for afetado por um pro-
blema como esse dificilmente volta e indica a lo-
calidade para outro visitante.

Portanto, o investimento em saneamento se tor-
na fundamental para o desenvolvimento dessa in-
dústria no país. Além de melhorar a qualidade de
vida da população local, abre oportunidades de ne-
gócios e geração de trabalho e renda para milha-
res de brasileiros.

O novo marco legal
do saneamento é a
oportunidade para os
municípios avançarem
na infraestrutura de
abastecimento de água
potável e esgotamento
sanitário. O turismo
brasileiro tem muito
a ganhar!

Valdir Coscodai

Big data, Inteligência artificial, Webscrap-
ping e Deep learning são palavras presentes na
hype nos últimos tempos. Não é para menos: em
diversos filmes dos anos 80 e 90, o Século 21 era
retratado com carros voadores e tecnologias
muito avançadas. Exageros à parte, a sociedade
conseguiu evoluir em muitos sentidos, tal como
os veículos autônomos, reconhecimento facial, in-
ternet das coisas e um avanço nos sistemas e pro-
cessamentos computacionais, que permitem co-
letar e analisar milhões de dados em nanose-
gundos, em processadores cada vez menores.

A análise quase instantânea de dados e in-
formações são a força motriz de diversas novas
tecnologias relacionadas a data analytics. Tal dis-
ponibilidade e o acesso a dados têm transformado
a relação de trabalho de diversas profissões.
Com a contabilidade, são inegáveis a agilidade e
o dinamismo gerados por métodos e softwares
cada vez mais responsivos e dinâmicos.

Na auditoria independente, se a empresa au-
ditada apresentar tecnologia compatível em
ser utilizada pelo auditor, pode permitir que to-
dos os dados sejam disponibilizados para aná-
lise. Assim, o trabalho pode basear-se na tota-
lidade dos dados e não apenas em amostragem,
e utilizar tecnologias como Big Data e ferra-
mentas de data analytics para verificar indícios
de distorções. Métodos avançados, como ma-
chine learning, geram resultados conforme o en-
tendimento do padrão dos dados inseridos,
cuja análise pode apontar indícios de erros ou
irregularidades.

Esses são exemplos sobre como a contabili-
dade e a auditoria podem usufruir da tecnologia
para ganhar mais dinamismo, em um mundo de
dados tão abundantes. É do interesse de toda a
sociedade que esses dados se traduzam em in-
formação válida e confiável. Conforme consta do
código do IESBA (Conselho Internacional Emis-
sor de Normas Éticas para Contadores), com tra-
dução e convergência em nosso país realizadas
pelo Conselho Federal de Contabilidade, em par-
ceria com o Ibracon, o profissional não deve vi-
sar apenas à satisfação de um cliente ou orga-
nização. Tem, também, a responsabilidade de agir
em prol do interesse público.

A questão que se coloca é se a tecnologia te-
ria algum impacto na conduta ética do profis-
sional cuja inclusão seria imprescindível no có-
digo do IESBA. Cabe destacar que este norteia-
se por princípios e condutas abrangentes. Mes-
mo assim, na sua última revisão, que entrará em
vigência em dezembro de 2021, o órgão objeti-
vou promover a função e mentalidade espera-
das dos profissionais de contabilidade. Os prin-
cípios fundamentais de ética permaneceram os
mesmos: integridade, objetividade, competência
e devido zelo, confidencialidade e comporta-
mento profissional.

Porém, foram incluídas algumas relações
com a tecnologia que poderiam influenciar es-
ses princípios. No que se refere à objetividade,
o órgão descreveu que este princípio não deve
ser comprometido sob influência do uso de tec-

nologias: o profissional deve se manter objetivo
e utilizar a tecnologia como sua aliada, mas
com cuidado para que as novas tecnologias não
gerem um viés e afetem seu julgamento. Ao
exercer o julgamento profissional, é expresso
no código que se deve evitar atuar sob in-
fluência ou dependência indevida de tecnolo-
gia, bem como de indivíduos e organizações. O
ceticismo profissional continua sendo pilar
fundamental e impossível de ser delegado a fer-
ramentas automatizadas.

Outra inclusão na nova versão do código de
ética refere-se à competência: é expresso o de-
ver do profissional em se manter atualizado
quanto ao uso de novas tecnologias, além dos
desenvolvimentos técnicos e profissionais.
Essa exigência do IESBA vem da necessidade de
que não se pode basear a habilidade do audi-
tor somente nos conhecimentos técnicos, estes
indispensáveis, mas que devem ser associados
ao conhecimento de novas ferramentas e for-
mas de trabalho.

Exemplo de como a tecnologia não pode
substituir avaliações eminentemente huma-
nas é o recrutamento feito por uma grande em-
presa, por meio de ferramenta de inteligência
artificial. Como o sistema baseou os critérios de
seleção em dados históricos, a relação dos can-
didatos selecionados apresentou discriminação
de gênero. Uma publicação do ICAEW (Institu-
te of Chartered Accountants in England and Wa-
les) sobre ética, novas tecnologias e contabili-
dade reporta o episódio como evidência de
como os recursos tecnológicos podem refletir
problemas e preconceitos humanos, se não fo-
rem bem arquitetados.

O código do IESBA, em sua nova versão revi-
sada, deixa claro que mudanças de tecnologia e
evolução dos mercados financeiros fazem com
que seja inviável apresentar uma lista estanque
de serviços de não asseguração que as firmas po-
dem fornecer aos clientes de auditoria sem afe-
tar sua independência. Aí, cabe às auditorias in-
dependentes e seus profissionais utilizarem o fra-
mework conceitual previsto no Código de Ética,
inclusive em eventuais situações específicas não
previstas no documento.

Os trabalhos dos órgãos normalizadores ainda
estão em curso e assuntos relacionados à ética/tec-
nologia serão alvos de constantes discussões. Os
auditores independentes, como contadores e re-
levantes asseguradores de informações, são agen-
tes ativos desse processo, seja por compreenderem
os limites e implicações do uso de ferramentas au-
tomatizadas ou por entenderem seu papel no pro-
cesso. Manter-se atua-
lizado não é só uma
questão de sobrevivên-
cia, mas também de éti-
ca e responsabilidade
com seu cliente e com
o público que deposita
a confiança em seus
trabalhos, sempre pau-
tados pela lisura que
se espera desses pro-
fissionais.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO
Valdir Coscodai é presi-
dente do Ibracon -- Insti-
tuto de Auditoria Inde-
pendente do Brasil

Ricardo Lazzari Mendes, é
presidente da Apecs 

Decepção de Goiás
Quero deixar aqui a minha decepção com os

goianienses. Eu moro em Aparecida de Goiânia,
mas trabalho na capital. Recentemente estive no
Tocantins com o meu pai, para um tratamento mé-
dico. Ao chegar à cidade, fomos encaminhados
para o devido local. Lá todas as medidas de higiene
eram tomadas, ninguém sem máscaras ou com ela
pelas metades. Ao retornar eu percebi o quanto a
população de Goiânia não leva a sério o uso da
máscara. Alguns com ela pendurada, outros usan-
do ela no pescoço, grande parte com o nariz de
fora... Um horror! Até pra ouvir melhor eu já vi
gente tirando a máscara. 

Maria Odete
Aparecida de Goiânia

Incertezas
Está cada vez mais difícil para os micro e pe-

quenos empresários conseguirem crédito junto às
instituições financeiras. Estão todos à própria sor-
te. Com restrições ao funcionamento do comércio,
que demorou para abrir e, quando houve o retor-
no, apenas sendo permitido funcionar com capa-
cidade baixa de clientes. Por outro lado, os em-
presários são ‘vítimas’ novamente com custos ex-
tras para aquisição de equipamentos de seguran-
ça e higiene para conter a Covid-19. 

Fábio Monteiro
Goiânia

{
O Estado tem a

função de cuidar das

pessoas. Foi esse o

motivo pelo qual nós

trouxemos esses

cartões. Não tem

nada mais

gratificante no

mundo do que

governar sabendo 

que o foco principal 

é a pessoa”

Ronaldo Caiado durante a entrega
de cartões do Programa Mães de
Goiás. Os repasses foram feitos em
Aragoiânia (497), Trindade (1.667),
Morrinhos (466) e Quirinópolis (462).
O benefício oferece R$ 250 mensais

Turismo vai melhor 
com saneamento

@jornalohoje
“Merece um advogado pra deixar ela com
ficha limpa.ela tá certinha se tivesse denun-
ciado ele,ele estaria soltinho da silva,agora
tá no quinto dos inferno”, cometou a inter-
nauta sobre a mãe que matou um homem
que confessou ter estuprado sua filha

Mauricea França

@ohoje
“Tejota vem fazendo um bom trabalho ao
lado do governador”, comentou a inter-
nauta sobre a articulação que o vice-go-
vernador lincoln Tejota realiza com a
Câmara de Goiânia

Luiza Amorim

@jornalohoje
É falso que pesquisas não indicaram vitó-
ria de Bolsonaro em 2018, mostram aFP e
lupa. Pesquisas realizadas antes do 1º e do
2º turno já apontavam o então candidato
Jair Bolsonaro como favorito à eleição pre-
sidencial de 2018, mostram checagens das
duas agências. ibope e datafolha realiza-
ram pesquisas perto do 2º turno que apon-
taram para números muito parecidos com
os oficiais.
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Inauguração
A Vans Store, marca de tênis com estilo esportista e moderno que os jovens adoram, aca-

ba de inaugurar no Piso 2 do Flamboyant Shopping. Fundada em 1966, pelos irmãos Van Do-
ren e mais dois sócios, eles transformaram um pequeno negócio em algo grandioso em cur-
to espaço de tempo com o apoio dos esportistas, que descobriram a qualidade e a durabili-
dade das peças. O mix de produtos ainda contempla mochilas, meias, bonés e outros. O es-
tilo moderno e despojado está presente em toda a decoração da loja, com linhas e móveis
industriais e materiais naturais: como madeira, ferro e cimento queimado.

Homenagem
O Sicoob UniCentro Br, cooperativa de crédito com mais de 60 mil cooperados em Goiás,

Minas Gerais, São Paulo, Tocantins e Distrito Federal, foi homenageado pela Faculdade de
Medicina da Universidade Federal de Goiás (UFG) que celebrou e reconheceu a parceria
entre as instituições nos últimos anos. A cooperativa vem participando de campanhas de
arrecadação de equipamentos para o Hospital das Clínicas e para a Faculdade de Medici-
na da UFG, além de doações de materiais didáticos, entre outros. O evento aconteceu no
dia 15 e contou com a presença de diretores do Sicoob UniCentro Br e de representantes
da Faculdade de Medicina da UFG.

Goiano Josefo lança álbum “ZEFO VOL.1”
Fruto do amadurecimento de um longo trabalho independente,  ZEFO VOL.1 é o primeiro

disco de Josefo, codinome do músico goiano José Victor Rezende (24), que será lançado no
próximo dia 18 nas principais plataformas de streaming. Gravado, produzido e mixado no
estúdio caseiro do artista, o álbum é composto por nove faixas autorais que se entrelaçam,
com sonoridade hipnotizante tomada por referências do rock psicodélico. Entre as faixas
que compõem o disco estão ”Brincar de Esconder”,  “O físico” e as novas versões  “Liber-
tar” e “Gameboy” .

Goiânia Beer Festival
A Arena Copacabana Beach (em frente ao Goiânia Shopping) receberá o 1º festival de

cerveja do ano: o "Goiânia Beer Festival”. Serão mais de 40 rótulos de cerveja nacionais e
internacionais, reunidos em dois finais de semana de evento: dias 7, 8, 9 e 14, 15 e 16 de
Janeiro de 2022, sempre das 12h às 22h. Haverá uma estrutura completa com chopeiras e
stands com as principais marcas de bebidas, espaço coberto, decoração temática, espaço
kids, além de área gastronômica. Shows ao vivo com Pablo Belusso (7/1), Sérgio Freitas (8/1),
Jaqueline Leal (9/1) marcarão a 1ª etapa do festival. Já Danny Queiroz (14/1), Louzada Jam
Trio (15/1) e Edu Moraes (16/1) se apresentarão na 2ª etapa do evento. Os Dj´s Maxmiller
e Gabriel Music completam as atrações musicais todos os dias. Ingressos limitados no lo-
cal mediante a doação de 2kg de alimentos não perecíveis, direcionados para “ONG + Ação”.
A organização é dos empresários Rafael Carvalho, Santiago Póvoa, Alexandre Camargo e
Cicera Leandra. Maiores informações no @arenacopacabanabeach.

Fundo de investimento
O Sicredi acaba de anunciar uma nova opção para investidores interessados em apli-

cações alinhadas às práticas de sustentabilidade. O Fundo de Investimentos em ESG do Si-
credi será composto por ações de empresas da B3 referências em boas práticas sociais, am-
bientais e de governança e estará disponível pelo aplicativo ou diretamente nas agências
da instituição.  Com aplicação inicial a partir de R$ 500, o investimento alinha o incenti-
vo à sustentabilidade com rentabilidade. As empresas elegíveis para o fundo devem ter
iniciativas e ações direcionadas para a preservação e revitalização do meio ambiente, com
projetos voltados à transição para a economia de baixo carbono e energia renovável, além
de contemplarem relações comerciais e de trabalho justas, com impacto social e com ri-
gorosos controles de governança corporativa.

Novos cursos em 2022
O ano de 2022 trará novidades para a programação do Clube de Costura, projeto insti-

tucional do Grupo Mega Moda com o foco em democratizar a moda em Goiás. A partir de
janeiro, será possível fazer cursos como: “Patchwork” para adultos e "Estamparia Criati-
va" e "Como Colorir Seu Croqui com Aquarela" para o público infantojuvenil em janeiro
de 2022. As inscrições para todos os cursos já estão abertas e as vagas são limitadas. Os cur-
sos para crianças e adolescentes oferecem desconto no ato da matrícula de 10% para quem
levar mais uma pessoa para fazer o curso. Outras informações podem ser obtidas pelo te-
lefone (62) 3217-7923, e-mail: atendimento@clubedecostura.com.br ou pessoalmente. O Clu-
be de Costura segue todos os protocolos contra a disseminação da Covid-19, sendo indis-
pensável o uso de máscara para acessar o espaço.

O Buriti Shop-
ping agora conta
com uma unidade
KFC - Kentucky
Fried Chicken, uma
das maiores redes
de restaurantes do
mundo especiali-
zada em frango fri-
to. Reconhecido
pelo icônico balde
de frango, que tam-
bém é o carro che-
fe da marca, o KFC
oferece cardápio
diversificado que
inclui sanduíches,
box com pedaços
ou tirinhas de fran-
go, pratos quentes
criados exclusiva-
mente para os bra-
sileiros, snacks e
sobremesas. A rede
norte-americana
soma mais de 20
mil restaurantes
distribuídos em
mais de 125 países,
incluindo o Brasil,
e agora contabiliza
a primeira unidade
no Estado de Goiás.

KFC inaugura primeira unidade em Goiás 

O governo federal editou uma medida provisória (MP)
que reduz as alíquotas do Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF) nas operações de arrendamento (leasing)
de aeronaves e motores. A MP, publicada na última sex-
ta-feira (31) em edição extra do Diário Oficial da União,
é voltada para as empresas do setor de transporte aéreo
regular de passageiros ou de cargas. A medida, que co-
meça a valer a partir de hoje (1º), diz que a redução terá
a duração máxima de cinco anos.

Atualmente, a alíquota de IRRF praticada sobre lea-
sing de aeronaves é de 15%. Segundo o texto, a alíquo-
ta será reduzida de 15% a zero nos próximos dois anos.
A partir de 2024 as alíquotas terão um acréscimo gradual
de 1% ao ano. Ou seja, será de 1% em 2024, 2% em 2025
e 3% em 2026.

De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência da
República, a medida representa uma renúncia fiscal to-
tal de R$ 374 milhões para 2022; R$ 382 milhões para
2023; R$ 378 milhões para 2024; R$ 371 milhões para
2025 e R$ 158 milhões para 2026.

“A alíquota atualmente praticada, de 15% desde
2021, tem efeitos negativos sobre as operações de tu-
rismo, gerando aumento de custos e dificultando a re-
cuperação do setor no cenário da pandemia. Uma vez
que provoca o encarecimento de viagens, diminui a de-
manda e retrai o consumo”, disse a secretaria.

O governo afirma ainda que a isenção será compen-
sada pelo aumento de arrecadação de receitas tributá-
rias decorrente da medida de revogação da tributação
especial da Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins, da
Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-
Importação relativa à nafta e a outros produtos desti-
nados a centrais petroquímicas no chamado Regime Es-
pecial da Indústria Química (Reiq).

Pela legislação, o prazo de vigência da MP é de 60 dias,
podendo ser prorrogado uma vez por igual período. O tex-
to precisa ser votado na Câmara dos Deputados e no Se-
nado antes do prazo final ou perderá a validade.

MEI-Caminhoneiro
O Diário Oficial de sexta-feira também trouxe a san-

ção do Projeto de Lei de Conversão 147/2019, que altera
a lei que trata do Estatuto Nacional da Microempresa
e da Empresa de Pequeno Porte e do Regime Especial
do Simples.

Dentre as mudanças na legislação está a criação da
figura do Microempreendedor Individual (MEI) Cami-
nhoneiro, voltada para os transportadores autônomos
de cargas. Além da inclusão no MEI, o texto define no-
vos limites de faturamento para o enquadramento dos
profissionais desta categoria.

Com a alteração, a inscrição como MEI passa a ser per-
mitida para os transportadores e caminhoneiros que pos-
suam faturamento de até R$ 251.600 por ano.

Renúncia fiscal pode chegar a R$ 374 milhões em 2022
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MP reduz
alíquota do IRRF
para operações
de arrendamento
de aeronaves

Showroom
empresas & produtos

Maiara Dal Bosco  | editor@hojenoticia.com.br

Anderson Riedel - PR

Pelo segundo ano seguido, os motoristas ficarão isentos de
pagar o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por
Veículos (DPVAT). A medida foi aprovada no último dia 17 pelo
Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), órgão vincu-
lado ao Ministério da Economia.

Segundo o CNSP, a isenção pôde ser concedida porque exis-
te um excedente de recursos no FDPVAT, fundo da Caixa Eco-
nômica Federal que administra os recursos do DPVAT, para co-
brir os prejuízos com acidentes de trânsito.

Ao ser constituído, em fevereiro de 2021, o FDPVAT rece-
beu R$ 4,3 bilhões do consórcio de seguradoras que formavam
a Seguradora Líder para o fundo. Desde então, o dinheiro vem
sendo consumido com o pagamento das indenizações.

O CNSP atendeu a pedido da Superintendência de Se-
guros Privados (Susep). O excedente foi formado com os prê-
mios pagos pelos próprios proprietários de veículos ao lon-
go dos anos. Apesar de ajudar os motoristas, a medida afe-
ta o Sistema Único de Saúde (SUS), que recebia 45% da ar-
recadação anual do DPVAT.

Motorista não pagará
DPVAT pelo segundo 
ano seguido

ISENÇÃO
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Felipe Cardoso

Enganou-se quem pensou
que a chegada do recesso par-
lamentar colocaria um fim à
sequência de polêmicas pro-
tagonizadas pela Câmara Mu-
nicipal de Goiânia na reta fi-
nal de 2021.

Desde que um áudio vazado
pela TV Câmara confirmou o
movimento do Parlamento no
sentido de buscar apoio dos pa-
res para ampliar o número de
cadeiras no Legislativo, bem
como reajustar o salário rece-
bido por cada um dos verea-
dores, uma série de novos des-
gastes foram iniciados.

Primeiro, o vereador e
vice-presidente do Parla-
mento, Clécio Alves (MDB),
negou ser autor do projeto em
questão, mesmo tendo seu
nome vinculado ao docu-
mento no portal da Transpa-
rência da Casa de Leis e tam-
bém aparecer nas gravações
da TV Câmara recolhendo as-
sinaturas para o projeto.

“Este não é e nunca foi um
projeto meu, tanto que a mi-
nha assinatura não existe nele.
Não posso ser autor de uma
matéria que sequer assinei.
Quando vi, imediatamente
pedi que fosse corrigido. Um
grupo de vereadores apre-
sentou esse projeto, não tem
vereador A ou B, isso real-
mente foi uma falha da Câ-
mara e já chamei atenção. (…)

Além disso, eu também não
faço parte desse grupo de ve-
readores que tiveram a ini-
ciativa, o que torna essa falta
ainda mais grave”, argumen-
tou em entrevista ao O Hoje.

Depois, foi a vez de dois
vereadores se desentende-
rem em plenário após um
suposto "recuo" por parte de
alguns parlamentares em re-
lação ao texto. As discussões
levaram ao encerramento an-
tecipado de uma das últimas
sessões do Legislativo em 22
de dezembro.

Depois de todo o imbró-
glio, foi a vez de cinco assina-
turas no projeto figurarem
como “assinaturas fantasmas”,
haja vista que não puderam
ser identificadas nem mesmo
pelo Parlamento. Diante de
toda a confusão envolvendo a
matéria, foi comunicado à im-
prensa local a existência de
um processo de digitalização,
com o intuito de dar fim às ru-
bricas em processos que acom-
panham os processos legisla-
tivos. A intenção é garantir
mais transparência e evitar
que problemas como esse vol-
tem a se repetir no futuro.

Os vereadores foram ou-

vidos pela reportagem sobre
o assunto. Apesar da esma-
gadora maioria se manifestar
favorável à implementação
de tal mecanismo, há quem vá
na direção oposta. É o caso da
vereadora Aava Santiago
(PSDB) que, à reportagem,
considerou que a medida
pode terminar “trocando o
sofá sem trocar os adúlteros”.

“Quando vou recolher as-
sinaturas em plenário, levo
uma folha com os nomes de
todos os parlamentares e cada
um assina em cima do seu.
Isso, por si só, resolveria esse
problema. Agora, acabar com
esse tipo de procedimento vai
contra a dinâmica do plená-
rio. Muitas vezes assinamos
inversões de pauta ali na
hora, por exemplo. Ao meu
ver, isso tiraria o poder da-
quilo que é instantâneo. Se to-
das as vezes que enfrentar-
mos situações constrangedo-
ras como essa, agirmos com
impulso, vamos viver susto
atrás de susto”, criticou.

Aval
Por outro lado, o vereador

e presidente da Comissão de
Constituição e Justiça da Casa,

Henrique Alves (MDB), acre-
dita que a medida trará mais
“transparência” aos proces-
sos. “É uma evolução natural.
Vivi isso na digitalização dos
processos do Fórum enquan-
to advogado. Essa mudança
trará mais agilidade para os
trâmites internos”, avaliou.

O imbróglio envolvendo a
ampliação do número de ca-
deiras serviu, para ele, como
“motivação” para que a ideia,
que não é nova, pudesse pros-
perar na Casa. “A câmara já
tem um sistema moderno de
plenário. É claro que será ne-
cessário um prazo para imple-
mentação, capacitação dos ser-
vidores e até dos próprios ve-
readores, mas vejo todo esse
movimento com bons olhos”.

Já a vereadora e ex-presi-
dente da Comissão presidida
atualmente por Henrique, Sa-
brina Garcez (PSD), conside-
rou que tudo que garante mais
transparência é “bem-vindo”.
“É um bem para o processo po-
lítico, administrativo e para
toda a sociedade. Cada cidadão
tem o direito de entender
como o seu parlamentar vota
e o que assina. Com toda cer-
teza, sou favorável”.

Outro a fazer coro foi o ve-
reador Lucas Kitão (PSL). Para
ele, “passou da hora” da Câ-
mara adotar uma iniciativa
como essa. “Acho que digitali-
zação é bem-vinda não apenas
para as assinaturas, mas tam-
bém para os projetos. Já vota-
mos vários processos que não
estavam em sua integralidade,
por exemplo. Feito isso estare-
mos, inclusive, atualizando
nosso ordenamento jurídico”.

O vereador Thialu Guioti
(Avante) disse à reportagem
que já conversou, inclusive,
com o presidente da Casa so-
bre esse assunto. “Não só so-
bre isso, mas também sobre a
necessidade de implemen-
tarmos o ponto eletrônico em
plenário. Acredito que na pri-
meira hora do ano que vem
tudo isso estará resolvido.
Penso que teremos êxito, é o
que senti ao conversar com o
presidente e com os mem-
bros da mesa diretora”.

Sandes Jr (PP) e Mauro Ru-
bem (PT) também falaram so-
bre o assunto com a reporta-
gem. O primeiro deles chamou
atenção para a garantia de
mais transparência, enquanto
Rubem considerou que a assi-
natura eletrônica certamente
não inibirá a manual. “Haverão
momentos em que poderemos
assinar em Plenário, por que
não? Algumas dinâmicas tra-
zem mais segurança”, pontuou.
(Especial para O Hoje)

Diante da confusão do aumento de salários e de vagas na Câmara, assinaturas fantasmas podem ser extintas com digitalização

Apesar da esmagadora maioria se manifestar 
favorável à implementação do mecanismo, 

há quem vá na direção oposta

Vereadores avaliam adoção
de assinaturas eletrônicas 
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Esplanada
Leandro Mazzini | reportagem@colunaesplanada.com.br

Gás na conta
A turma do setor não estranha o pro-

fundo silêncio de Rubens Ometto, o mag-
nata da logística e energia do Brasil, sobre
a forte alta do preço do gás. É que em bre-
ve ele vai praticamente monopolizar a
venda de gás liquefeito importado da
Ásia por navios. Seu grupo constroi um
terminal no Porto de Santos. E no meio do
ano passado, Ometto comprou 51% da
Gaspetro, da Petrobras, com fatias de
operação da petroleira em vários Estados
onde há entrega do produto. Ometto é con-
trolador dos postos Shell no Brasil.

Tropa de elite
O empresário é tão poderoso neste Go-

verno que, na última reunião com o presi-
dente Jair Bolsonaro dentro do Palácio, foi
rodeado por cinco ministros bajuladores.

Aliás.. 
..o boquirroto ministro da Economia,

Paulo Guedes, em 2019 cravou numa en-
trevista que reduziria pela metade o pre-
ço do gás na Petrobras (hoje a maior dis-
tribuidora). 

Feliz Ano Velho
2021 se foi e o blogueiro bolsonarista Al-

lan dos Santos, com mandado de prisão em
aberto expedido pelo STF, não foi encon-
trado pela PF, e o FBI sequer notificado. 

Desceu amargo
O empreiteiro Fernando Cavendish

(Delta) jura que não é dele a preciosa ade-
ga na Fazenda Jacumã, à beira-mar em
Trancoso (BA). Admite que foi ao local al-
gumas vezes. Os vinhos são de um dos seis
sócios da propriedade. 

Brasil, século 21
Ao leitor que teve cancelado seu voo da

ITA para Natal ou Réveillon, lembre-se
que Sidnei Piva, dono da companhia, pas-
sou a virada feliz, rico e longe da cadeia. 

Neoaliado 
2022 promete. O PCO pede a libertação de

Roberto Jefferson, o controlador do PTB. O
partido o considera um preso político. Nem
o fiel amigo Bolsonaro chegou a tanto. 

Mais um
O deputado Vinícius Gurgel (PL-AP) será

investigado por corrupção no DNIT. Seu
caso está com o ministro Alexandre de Mo-
raes, do STF, que deu aval para inquérito.

Asas de Brasília
A capital que se tornou o maior hub do

País vai dar um upgrade no seu aeroporto
para jatos executivos. A pista da satélite de
São Sebastião, onde há dezenas de hangares,
será licitada pelo governo do DF. A Terracap
lançou edital para conceder por 30 anos.

Radiografia do brasileiro
Uma pesquisa da 7waves, que oferece

apoio ao planejamento de metas, revela
que guardar dinheiro (50,75%) é a princi-
pal meta dos brasileiros em 2022. Em se-
guida aparecem “buscar novos conheci-
mentos” (35,85%); A análise foi feita com
16.119 usuários ativos no app, de janeiro
a novembro de 2021. 

Povo na estrada
Uma pesquisa da ClickBus revela que a

busca por passagens rodoviárias para os fe-
riados de final de ano superaram em 10%
a demanda de 2020.

Raphael Bezerra

O senador Jorge Kajuru (Po-
demos) condenou a prática do
orçamento secreto que é utili-
zado para angariar apoio de
deputados e senadores em vo-
tações de interesse do governo
de Jair Bolsonaro (sem partido).
O senador apontou ainda que
os recursos utilizados são maio-
res que o mensalão que com-
prava apoio dos partidos no
Congresso durante o primeiro
ano do governo Lula (PT).

“É um Mensalão 2.0? O or-
çamento secreto de Bolsonaro
é muito pior que o do Mensa-
lão. É um crime inaceitável, é
escandaloso. Para mim, tinha
que ter punição, condenação”,
disse Kajuru em entrevista à rá-
dio Jovem Pan.

O goiano aponta que para o
ano de 2022 a expectativa é que
os recursos destinados à com-
pra de parlamentares seja ain-
da maior tendo em vista as
eleições presidenciais. “No
mundo em que vivemos, não
há almoço grátis. Mas este é o
almoço mais caro que eu já vi”,
compara.

O que é o 
orçamento secreto

Criada pelo governo de Bol-
sonaro, as chamadas emendas
secretas, ou emendas do rela-

tor, fazem parte da lista de
quatro tipos de emendas des-
tinadas aos parlamentares da
Câmara ou do Senado Federal.
Além da emenda do relator,
existem ainda as emendas in-
dividuais, a de bancada e a de
comissão. A emenda do rela-
tor, que ficou conhecida como
orçamento secreto devido a

negociações informais entre os
parlamentares, não demanda
transparência nas destinações,
sendo impossível saber quem
indicou o que dentro do orça-
mento. 

Parte do acordo feito pelo
governo e o Congresso no co-
meço de 2020 envolvia a se-
paração de mais R$ 20 bi-
lhões para o orçamento do
relator. “Não tem cabimento
você comprar voto dessa for-
ma. Todo mundo vê e sabe
como funciona, basta acom-
panhar o voto dos colegas”,
contesta Kajuru.

12 goianos distribuíram
emendas do orçamento
secreto

Pelo menos 12 parlamenta-
res goianos receberam e dis-
tribuíram emendas dentro do
orçamento secreto. A lista foi

divulgada pelo jornal O Globo
em dezembro do ano passado
e revelou a presença de 290
parlamentares.

Dos goianos, na ordem em
que mais recebeu dinheiro, es-
tariam Jose Nelto (Podemos),
Luiz do Carmo (MDB), Van-
derlan Cardoso (PSD), Major Vi-
tor Hugo (PSL), Célio Silveira
(PSDB), João Campos (Republi-
canos), Dr. Zacharias Calil
(DEM), José Mario Schreiner
(DEM), Adriano do Baldy (Pro-
gressistas), Delegado Waldir
(PSL), Francisco Jr (PSD) e pro-
fessor Alcides (Progressistas).
Uma das surpresas dessa lista
é o do Delegado Waldir, que
chegou a denunciar sobre a
manobra do orçamento secre-
to e afirmado que não teria fei-
to parte do esquema.

Os valores rastreados fo-
ram empenhados em 2020 e

2021 e chegaram a R$ 3,2 bi-
lhões, uma amostra dos R$ 36
bilhões que compuseram as
emendas no período. Partes
destes recursos foram reser-
vados para as festas de final de
ano, com o governo tendo li-
berado os recursos nas véspe-
ras do Natal e ano novo.

Em relação aos demais
parlamentares, um dos polí-
ticos mais agraciados é o se-
nador Davi Alcolumbre (DEM-
AP), que, em 2020, detinha o
controle de boa parte da des-
tinação da verba, porque pre-
sidia o Senado e mantinha
uma relação de proximidade
com o Planalto. 

PSD foi a legenda que mais
recebeu dinheiro do orçamen-
to secreto, com R$ 619 milhões.
DEM e MDB receberam cerca
de R$ 520 milhões cada. (Es-
pecial para O Hoje)

Senador critica
distribuição de
recursos para
parlamentares em
troca de apoio em
votações na
Câmara e no
Senado Federal

Proposta aprovadas em 2021 beneficia agricultura familiar

Em 2021, a Câmara dos Deputados aprovou em Plenário
123 projetos de lei, 38 medidas provisórias, 16 projetos de
lei complementar, 9 propostas de emenda à Constituição,
11 projetos de resolução e 47 projetos de decreto legisla-
tivo. Já a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidada-
nia (CCJ) aprovou, em caráter conclusivo, outros 114 pro-
jetos neste ano.

Para recompor pontos vetados em projeto anterior, a
Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 823/21,
do deputado Pedro Uczai (PT-SC) e outros, que propõe re-
cursos para fomento da agricultura familiar e a prorro-
gação de condições para o pagamento de dívidas.

O texto havia sido vetado totalmente pelo presidente
Jair Bolsonaro, mas o Congresso derrubou o veto, e o tex-
to aguarda publicação.

As medidas constantes do texto aprovado, do deputa-
do Zé Silva (Solidariedade-MG), retomam pontos vetados
pelo Executivo no PL 735/20 e pretendem diminuir o im-
pacto socioeconômico da Covid-19 nesses produtores, de-
vendo ser adotadas até 31 de dezembro de 2022.

Poderão ter acesso aos benefícios os agricultores e em-
preendedores familiares, os pescadores, os extrativistas,
os silvicultores e os aquicultores.

Câmara ampliou
ajuda a agricultores
familiares

“Orçamento secreto de Bolsonaro é
muito pior que o Mensalão”, diz Kajuru

É um crime
inaceitável, é
escandaloso. Para
mim, tinha que ter
punição,
condenação”, disse
Kajuru em
entrevista

Waldemir Barreto / Agência Senado
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Victor Pimenta

Se no Natal o torcedor es-
meraldino teve de presente a
contratação do atacante Vi-
nicius, vindo emprestado pelo
Bahia, horas antes da virada
do ano, o Goiás anunciou por
meio de suas redes sociais a
renovação de contrato do vo-
lante Caio Vinicius e a con-
tratação do zagueiro Caetano,
ex-CRB.

Caetano
O zagueiro enfim foi anun-

ciado oficialmente como novo
reforço esmeraldino. João Vic-
tor Andrade Caetano, ou so-
mente Caetano, assim que o
defensor se destacou na car-
reira até chegar ao Goiás,
onde vem por empréstimo
junto ao Corinthians até o fi-
nal da temporada 2022.

Natural do Rio de Janeiro,
o zagueiro de 22 anos, passou
pelas categorias de base de
Vasco e Botafogo, mas foi no
Corinthians que se profissio-
nalizou. Sem muitas chances
no time principal, Caetano
não chegou a atuar com a ca-
misa alvinegra e acumulou

então cinco empréstimos em
seu currículo. O primeiro para
o Oeste na disputa da Série B
de 2019. Depois ainda jogou
emprestado por Coritiba e re-
tornou ao Oeste.

Em 2021, Caetano atuou no
São Caetano no Campeonato
Paulista e então fez sua melhor
atuação individual defenden-
do as cores do CRB na Série B,
onde o time alagoano disputou
até a 38ª rodada o acesso para
a elite nacional. Foram trinta e
três partidas na competição,
sendo apenas em duas delas
como reserva. Ele marcou um
gol na competição.

O jogador foi um dos za-
gueiros destaques da Série B
e despertou o interesse de
vários clubes em contar com
seu futebol em 2022, sendo o
Vasco um deles. Em conversas
com o vice-presidente e dire-
tor de futebol do Goiás, Har-
lei Menezes, ele garantiu estar
bem encaminhada a contra-
tação do zagueiro Caetano,
que chegaria por empréstimo
junto ao Corinthians.

O dirigente chegou a ir
para São Paulo para terminar
de acertar as bases contra-
tuais do atleta que se destacou
na Série B com a camisa do

CRB. A pré-temporada esme-
raldina já se inicia no dia 4 de
janeiro, com a reapresentação
dos atletas, que não devem ir
a campo nos primeiros dias,
passando apenas pelos testes
físicos e fazendo os exames
antes de retornarem as ativi-
dades com bola.

Caio Vinícius
O volante chegou ao Goiás

no dia 12 de maio de 2021,
para a disputa da Série B.
Bastante criticado na ocasião
devido ao retrospecto em
seus últimos clubes (Flumi-
nense, Atlético Goianiense e

Oeste), o jogador aos poucos
foi se provando em campo e
ganhando o respeito do tor-
cedor esmeraldino. Empres-
tado pelo tricolor carioca até
o final do ano, chegou a ter
momentos de baixa, mas aju-
dou o clube na conquista do
vice-campeonato e retorno a
elite nacional.

Foram trinta e três partidas
pelo Goiás, sendo em apenas
duas iniciando o jogo no ban-
co de reservas. Caio Vinicius
ainda marcou dois gols (um na
vitória sobre o Avaí por 3 a 0
e na vitória sobre o Brasil de
Pelotas por 2 a 1) e contribuiu
com uma assistência na Série
B (na vitória sobre o Remo por
1 a 0. Ele permanece por em-
préstimo junto ao Fluminense
até o final de 2022.

Com o anúncio do zaguei-
ro Caetano, o Goiás já tem
duas caras novas para a tem-
porada 2022. A primeira veio
com o anúncio de Vinicius, re-
centemente contratado pelo
Bahia e emprestado ao clube
esmeraldino até o final do
ano. A renovação do volante
Caio Vinicius também foi a se-
gunda oficializada pela equi-
pe esmeraldina. A primeira
havia sido com o também vo-
lante Fellipe Bastos.

A estreia do Goiás na tem-
porada 2022 acontece no dia
26 de janeiro, quando a equi-
pe visita o Grêmio Anápolis,
às 20h30, no estádio Jonas
Duarte. O time ainda terá em
seu calendário as disputas
da Copa do Brasil e o Brasi-
leiro da Série A. (Especial
para O Hoje)

Em véspera de ano
novo, Goiás
oficializa
contratação de
Caetano e
prorroga vínculo
com Caio Vinícius

O Vila Nova iniciou o ano
de 2022 com um presente
para a torcida colorada. Assim
que 2021 ficou para trás, o Ti-
gre foi às redes sociais e anun-
ciou a chegada do atacante
Matheuzinho, que estava no
Juventude desde o fim de
2020. A contratação do ata-
cante é um presente da dire-
toria vilanovense aos torce-
dores, que cumpriram a meta
de mil unidades do “Manto da
Virada” adquiridas até o dia
31 de dezembro. 

Com Matheuzinho, o Colo-
rado chega, até o momento, a
cinco reforços acertados para
a próxima temporada. Antes
dele, o presidente do clube,
Hugo Jorge Bravo, anunciou,
através de uma live do canal
“Vilanovida”, no YouTube, que
o goleiro Tony, o lateral-di-
reito Diogo, o meia Wagner e
o atacante Jean Silva também
estão contratados.

Natural da cidade de Lins,

no interior do Estado de São
Paulo, Matheuzinho é cria da
base do Corinthians. Sua tra-
jetória profissional começou
em 2013, ano em que o time
paulista possuía um elenco re-
cheado de estrelas, o que aca-
bou diminuindo as chances de
atuar do atacante. Sem espaço,
ele acabou sendo emprestado
ao Bragantino. Do Massa Bru-
ta, foi para o Osasco Audax,
para o Guaratinguetá, para o
Estoril, de Portugal, para o Juá-
rez, do México, até que, em
2019, desembarcou em Goiânia
para defender as cores do Atlé-
tico Goianiense. Pelo Dragão,
foi bicampeão goiano.

Antes do acerto com o Vila
Nova, Matheuzinho atuava
pelo Juventude, onde fez parte
do elenco que conquistou o
acesso à primeira divisão do fu-
tebol brasileiro, em 2020, e do
que acabou sendo eliminado
na segunda fase da última edi-
ção da Copa do Brasil pelo pró-

prio Tigre. 
Vindo de dois acessos con-

secutivos (em 2019, com o Atlé-
tico, e 2020, com o Juventude)
à Série A, Matheuzinho chega
ao Colorado querendo “emen-
dar” o terceiro seguido. À Tv Ti-
grão, o jogador não escondeu a
felicidade por estar de volta à
cidade de Goiânia e diz acre-
ditar que a equipe tem tudo
para fazer um ano brilhante.

“Estou muito feliz de voltar
(para Goiânia), de estar próxi-
mo de amigos e familiares.
Isso não tem preço. Estou mui-
to motivado. Espero que tudo
ocorra da melhor maneira pos-
sível. Por onde eu passo, cos-
tumo ter sucesso. Consegui
dois acessos seguidos e venho
(ao Vila Nova) para tentar o ter-
ceiro. Quero conquistar aqui
também. Acredito que temos
tudo para fazer um ano bri-
lhante”, disse Matheuzinho à
Tv Tigrão. (Breno Modesto,
especial para O Hoje)

Zagueiro Caetano é o segundo reforço confirmado pelo Goiás e fará dupla de zaga com Iago Mendonça

Matheuzinho retorna ao futebol goiano após um ano no Juventude

O Goianésia segue re-
forçando seu elenco para a
disputa da próxima edição
do Campeonato Goiano.
Ontem à tarde, o time do
Vale do São Patrício acertou
a chegada do lateral-es-
querdo Rafael Franco, de
28 anos, que estava no La-
jeadense, do Rio Grande
do Sul. O defensor é o pri-
meiro jogador anunciado
pelo Azulão do Vale para a
lateral esquerda. No en-
tanto, outros três nomes
divulgados anteriormente
podem fazer a função. São
os casos do lateral-direito
Lucas Néwiton, do zaguei-
ro Murilo Rusalen e do
meia Léo Carvalho.

Além do time gaúcho,
Rafael possui passagens por
equipes paulistas, como
Olímpia, Rio Braco, Juven-
tus e Guarani. Fora do Es-
tado de São Paulo, Aimoré,
Avenida, Águia Negra, Moto
Club e Penarol. 

Rafael deve estar pre-
sente na apresentação do
elenco do Goianésia, que
será comandado pelo téc-
nico Edson Júnior, que está
marcada para a tarde des-
ta segunda-feira (3), no Es-
tádio Valdeir José de Oli-
veira. O primeiro desafio do
time no Goianão será no dia
27, fora de casa, contra o
Anápolis. (Breno Modes-
to, especial para O Hoje)

Goianésia anuncia 
seu primeiro
lateral-esquerdo

AZULÃO DO VALE

Ex-Atlético, Matheuzinho é o
primeiro reforço do Tigre em 2022

VILA NOVA

Celio Júnior / AGIF

CheGando com moral

Heber Gomes/Atlético-GO

AGENDA DE JOGOS

hoje
campeonato português
17h15 - tondela x moreirense

copa sp de Futebol júnior
13hs - comercial x nova iguaçu

13hs - iacanga x novorizontino

13hs - união são joão x velo clube

13hs - taubaté x petrolina

15h15 - criciúma x chapadinha

15h15 - santa cruz x união abc

15h15 - athletico-pr x taquarussú

15h15 - botaFogo x aparecidense

17hs - são carlos x são-carlense

17h15 - xv de jaú x castanhal

19h15 - américa-mg x Falcon

19h30 - Ferroviária x rondoniense

19h30 - grêmio x mixto-mt

21h45 - santos x operário-pr

copa da França
17h10 - vannes x psg

amanhã
copa sp de Futebol júnior

11hs - votuporanguense x m. azul
13hs - tanabi x guarani
13hs - matonense x Fast

13hs - manthiqueira x xv piracicaba
13hs - união suzano x ituano

13hs - jaguariúna x bragantino
13hs - guarulhos x Flamengo-sp

13hs - mauaense x mauá
13hs - juventus x port. santista

13h15 - bahia x atlético-mt
15h15 - vila nova x aquidauanense

15h15 - Fluminense x jacuipense
15h15 - vitória x são josé-rs

15h15 - Fortaleza x concórdia
15h15 - abc x Fluminense-pi

15h15 - avaí x santana
15h15 - atlético-go x v. redonda

15h15 - crb x canaã
17hs - audax-sp x santo andré

17h15 - união mogi x portuguesa
17h45 - Francana x ponte preta

19h15 - joinville x camaçariense
19h30 - são josé-sp x river-pi

19h30 - internacional x s.raimundo
20hs - juventude x conFiança
21h45 - corinthians x resende



MERCADO DA BOLA

O Morrinhos promete vir
forte para a disputa do Goianão
e segue anunciando jogadores
para a competição que já se ini-
cia no dia 26 de janeiro. Com
isso, o time que retorna à elite
estadual assegurou a perma-
nência de mais três  atletas
para a competição e tratam-se
dos meiais Matheus Rosa e
Chocolate e do atacante Wilker.
Ainda confirmou a contratação
do goleiro Wallace, ex-Cerrado.

Matheus Rosa
Revelado nas categorias de

base do Sampaio Corrêa (MA), o
jogador de 22 anos, chegou ao
futebol goiano em 2020, onde foi
contratado junto ao Anápolis
para a disputa do Goianão. Re-
tornou ao tricolor para o ano se-
guinte, atuando em apenas uma
partida. Foi contratado pelo o
Morrinhos para a disputa da Di-
visão de Acesso, onde atuou em
seis partidas, ajudando a equi-
pe a ser vice-campeã da com-
petição e retornando à elite
após dez anos.

Chocolate
Revelado nas categorias de

base do Atlético Goianiense,
Marcus Vinicius Claudino Ra-
mos é mais conhecido como
Chocolate. O jogador não atuou
pela equipe principal rubro-ne-
gra, mas jogou no Brasileiro de
Aspirantes Sub-23 pelo Dra-
gão. Com 22 anos, Chocolate
ainda passou pelo Taguatinga
antes de chegar ao Morrinhos
para a disputa da Divisão de
Acesso. Foram seis partidas,
ajudando o clube a ser vice-

campeão e retornar à elite es-
tadual após dez anos.

Wilker
O atacante de 19 anos per-

manece no Morrinhos após a
Divisão de Acesso. Conhecido
como Mosquito, ele atuou em
quatro jogos pelo time no vice-
campeonato. Antes disso, Wil-
ker atuou no Jaraguá na dis-
puta do Brasileiro da Série D,
jogando sete partidas.

Wallace
Revelado nas categorias do

Goiás, o goleiro fez a maior par-
te da sua carreira no futebol
goiano, passando ainda por
clubes como Aparecidense,
Itumbiara, Trindade, Santa He-
lena, Aparecida, Inhumas, Crac,
Iporá e recentemente foi cam-
peão da Terceira Divisão pelo
Cerrado. O jogador de 29 anos

também jogou no Batatais-SP.
Com a chegada dos dois

atletas, agora o Morrinhos já
conta com três meio-campis-
tas. Antes dele, o clube já havia
anunciado Lucas Kattah, ex-
Operário-MS e recentemente
estava no Tupynambás. De
volantes, o time conta com os
remanescentes Roger Goiano
e Hugo. No ataque, além de
Mosquito, o Morrinhos terá:
Américo, Roniel, Nathan Go-
mes e Marcão.

A estreia do Morrinhos no
Goianão acontece no dia 26
de janeiro, diante da Jataiense,
no Centro Esportivo João Vile-
la, às 20h30, horário de Brasí-
lia. Na segunda rodada, a equi-
pe visita o Goianésia, no Valdeir
José de Oliveira, às 16 horas, no
domingo, dia 30 de janeiro.
(Victor Pimenta, especial
para O Hoje)

8 n ESPORTES
ohoje.com

GOIÂNIA, SEGUNDA-FEIRA, 3 DE JANEIRO DE 2022

Goleiro chega após conquista da Terceira Divisão, pelo Cerrado

Arquivo Pessoal

O ano já começa mo-
vimentado para os clu-
bes da Série C do Cam-
peonato Brasileiro. É que
os dirigentes dos clubes
que vão participar da Ter-
ceirona neste ano já se
reúnem no dia 6 de ja-
neiro para discutir a com-
petição deste ano. Na pau-
ta, a formação dos dois
grupos da edição de 2022
e a sempre debatida fór-
mula de pontos corridos.

Sobre a questão dos
grupos, a Confederação
Brasileira de Futebol
(CBF) e os participantes
da edição deste ano têm
que resolver um impasse.
É que na lógica de sem-
pre da regionalização das
chaves, no momento, há
um desequilíbrio entre
os dois lados do país. Es-
tão confirmados para as
disputas 13 clubes do
eixo Norte-Nordeste-
Centro-Oeste e sete do
eixo Sul-Sudeste.

Com isso, se a forma-
tação do grupos da pri-
meira fase continuar re-
gionalizada, o que é o
mais provável, três clu-
bes que estariam no Gru-
po A, do primeiro eixo,
têm que ser deslocados
para o Grupo B, da turma
de “baixo” do país. A ten-
dência é que os três clu-
bes do Norte, Manaus,

Paysandu e Remo, jo-
guem no Grupo B, o que
já aconteceu em 2019,
quando Remo, Paysan-
du e Atlético-AC estive-
ram na chave B.

Série C de pontos
corridos 

Outra pauta impor-
tante da reunião é em
relação ao formato de
disputa da Série C. Mais
uma vez o assunto dos
pontos corridos para a
Terceirona entrou nos
noticiários, após o pre-
sidente da Associação
Nacional de Clubes de
Futebol (ANCF), Fran-
cisco Battistotti, garantir
que ia levar a ideia para
a CBF em janeiro.

A pauta deve entrar
no encontro do dia 6 de
janeiro, mas vale lem-
brar que a discussão deve
girar em torno de uma
eventual mudança ape-
nas para 2023. A CBF já
definiu o calendário do
futebol brasileiro para
2022, e a Série C vai ter 26
datas, o que significa que
o atual formato de dis-
puta está mantido, com a
primeira fase com dois
grupos de 10 e com dois
quadrangulares do aces-
so, antes das finais. (Vic-
tor Pimenta, especial
para O Hoje)

Clubes da Série C se
reúnem para discutir
grupos de 2022 e proposta
por pontos corridos

FUTEBOL NACIONAL

Breno Modesto

Semifinalista da última edi-
ção do Campeonato Goiano
Sub-20, a Aparecidense faz,
nesta tarde, sua tão aguarda-
da estreia na Copinha. Às
15h15, na cidade de Taubaté,
o time comandado pelo técni-
co Rodrigo Limiro enfrenta o
Botafogo, pelo Grupo 14 da
maior competição de base do
futebol brasileiro.

Um dos principais nomes
do elenco do Camaleão é o ata-
cante Alex Barros, que, recen-
temente, assinou um contrato
profissional com o clube. Com
vínculo até janeiro do ano que
vem, o jogador agradeceu à
Aparecidense pela oportunida-
de e falou sobre suas expecta-
tivas em relação à Copinha.

Segundo Alex, o grupo de jo-
gadores vem sendo bem trei-
nado por Limiro e toda a sua
comissão técnica. De acordo
com o atacante, o Camaleão
está concentrado e as expecta-
tivas são as melhores para a
disputa do campeonato.

“(Assinar um contrato pro-
fissional com a Aparecidense) foi
um momento de muita alegria e
satisfação para mim e para a mi-
nha família. Agradeço à Apare-
cidense pela oportunidade e pela
confiança no meu trabalho. Ago-
ra, é seguir focado para fazer o
melhor por esse clube. Minhas
expectativas para a Copinha são
as melhores possíveis. Vejo o
elenco treinando forte e se de-
dicando cada dia mais. Estamos

concentrados para a competição
e podemos surpreender”, disse
Alex Barros.

Botafogo
Campeão da última edição

da Série B do Campeonato Bra-
sileiro, o Botafogo usará a Co-
pinha como uma espécie de tes-
te para acompanhar o desem-
penho de alguns jogadores que
têm “transitado” entre as equi-
pes de base e a profissional.
Dentre os nomes que o Glorio-
so inscreveu na competição
estão Igo Gabriel, Juninho e
Matheus Nascimento, que fa-
zem parte desse caso de acom-
panhamento e podem não dis-
putar o torneio, já que estão na
lista de pré-temporada do time

carioca.
Além do trio, o grande

nome do Alvinegro para a Co-
pinha é o volante Kauê. Trata-
do como joia em General Se-
veriano, o atleta possui algu-
mas convocações para a sele-
ção brasileira em seu currícu-
lo. No ano de 2019, foi titular
absoluto do time sub-15 da
Amarelinha, que conquistou
o Sul-Americano, no Paraguai. 

Em 2020, assinou seu pri-
meiro contrato profissional. Com
multa no valor de 45 milhões de
euros (algo em torno de 290 mi-
lhões de reais), o vínculo entre as
partes é válido até 2023. 

Grupo 14
Ao lado de Botafogo e Apa-

recidense, o Taubaté, dono
da casa, e o Petrolina, de Per-
nambuco, completam o gru-
po. As duas equipes fazem o

jogo de abertura da chave, às
13h, no próprio Estádio Joa-
quim Morais Filho. (Especial
para O Hoje)

Contra o Botafogo,
Aparecidense faz
seu primeiro jogo
na história da
Copinha

CheGou a hora
Heber Gomes

Morrinhos assegura as permanências
de trio e contrata experiente Wallace 

TÉCNiCa

Botafogo x Aparecidense

t
FICHA

Data: 3 de janeiro de 2022. Horário: 15h15. Local: Estádio Joa-
quim Morais Filho, em Taubaté (sP). Árbitro: Marianna Nanni Ba-
talha (sP). Assistentes: denis Matheus afonso Ferreira (sP) e Pa-
trícia Carla de oliveira (sP)

Botafogo: lucas Barreto; da-
niel Fagundes, Ewerton, Carlos
Henrique (Jefinho), reydson;
Wendel lessa, Guilherme li-
berato; Kauê, raí (Kawan), Mar-
quinhos; Gabriel Henrique.
Técnico: ricardo resende

Aparecidense: ramon; Bruno
alves, Marcelo, Felipe Kauan e
Matheus Castro; Jhonny, Yan e
Gabriel; dyego Cavalcante, alex
Barros e rooney.

rodrigo limiro

Um dos destaques do time comandado pelo técnico Rodrigo Limiro é o atacante Alex Barros
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Alzenar Abreu

Após mais de um ano em
busca de manter firme a es-
perança de dias melhores,
um Ano Novo chegou. E com
ele, planos, metas e projetos
surgem para mais uma jor-
nada de 364 dias. Dentro da
proposta nacional do movi-
mento  “Janeiro Branco” que
traz nacional e internacio-
nalmente a busca pela saúde
mental e bem-estar psíquico
do indivíduo, a reportagem
de O Hoje ouviu depoimen-
tos de superação e uma fala
sobre esse mês que envol-
verá profissionais de saúde
mental como psicólogos psi-
quiatras e terapeutas que
vão desenvolver diversas
ações pela data na busca da
autorreflexão.

Para o psicólogo Jummy
Marcos o início de um novo
ano é um fato simbólico que
envolve o sentimento de mui-
tas pessoas na busca por cons-
truir ou reconstruir sonhos,
metas e realizações.

“Por isso a data nos con-
vida a pensar as nossas rela-
ções com as pessoas que con-
vivem conosco, com amigos,
no trabalho. É um convite à
pensar em si mesmo, olhar
para si”, diz.

Jummy diz que ajuda bas-
tante a colocar no papel os
planos, mas com espaço para
datas a serem cumpridas para
acompanhar o percurso até
chegar ao que se deseja.

“Um exemplo. Se a pessoa
quer uma viagem. Ela pega o
papel e vai acompanhando os
passos que já deu: já juntou o
dinheiro para da entrada no
pacote – 1º passo. Já escolheu o
roteiro – 2º passo. E assim por
diante”, conta.

Ele diz que não é apenas
usar do que se chama de “po-
sitivismo tóxico” . “ A pessoa
tem uma dor no estômago e
diz que vai melhorar e não
procura um médico. É bom
ser otimista. Mas ter os pés no
chão é o mais importante: Ti-
rar do papel e pôr em prática
aquilo que é plausível de se al-
cançar. Nada de metas exa-
geradas . Que a pessoa não vai
conseguir cumprir e pode
frustrar-se.

Lidar com 
sentimentos ruins

Sobre a análise do ser, o
psicólogo é bem ponderado, “
não há uma fórmula pronta
que muitos pensam que vão
sair de um consultório, com
todos os problemas resolvidos.
E, saber quando buscar ajuda
é primordial quando a pessoa
sente que não consegue lidar
com uma tristeza que persis-
te, que não se consegue lidar.
Porque momentos de dificul-
dades e angústias muitos pas-
sam, mas outros deixam se-
quelas que requerem trata-
mento”, avalia.

Gurus
Ele alerta ao público para

tomar cuidado com os acon-
selhadores digitais. Que ofe-
recem o ensino da pessoa para
ganhar dinheiro só pela in-
ternet. Para ter o carro dos so-
nhos, o dinheiro para saciar
um desejo. 

“Muitas dessas pessoas en-
sinam mas não fazem na prá-
tica o que estão mostrando. Es-
sas propostas têm levado pes-

soas a perderem tudo o que
tem”, comenta.

“Quantos deixam de lado a
busca por uma profissão por
um conhecimento técnico para
sonhar no que não pode acon-
tecer, com especulação.

O especialista diz que o mo-
mento é favorável para plane-
jar a vida e parar para enten-
der os processos que nos fazem
mal e como alcançar, na práti-
ca, o êxito sonhado. Em busca
da felicidade que é pessoal
para cada um.

"Tivemos um ano de muitas
perdas. Alguns familiares, ou-
tros materiais, emprego. Sa-
ber lidar com essas emoções e
como conseguimos lidar será o
norte para seguir em frente,
com ajuda profissional.

Esperança
Clyce Louise, chef de um

buffet em Goiânia, teve o res-
taurante fechado na pande-
mia. “Mas, não desisti. Conti-
nuei agendando encomendas
e os pedidos não paravam.
Tenho uma filha de 27 anos
que é especial. Minha compa-
nheirinha, a Camila Louise. E
a outra, Carol que me ajuda na
logística do Buffet. Com o tra-
balho, concílio bem a atenção
dada à Camyla”, diz. 

Para 2022 ela já pensa em
aumentar os negócios na di-
vulgação do trabalho e aper-
feiçoar-se cada vez mais. “ Meu
trabalho é um prazer. Me sin-
to realizada. Uma amiga diz
que faço pelo meu ego. Mas
não, faço por amor.

Para a pequena empresá-
ria Emanuela Elias, proprie-
tária de uma loja de maquia-
gens e acessórios femininos,
os planos para 2022 são fazer
cursos para divulgar melhor
o trabalho e aumentar a fa-
mília. “Queremos um bebê.
Ainda não sou mãe e eu e
meu esposo estamos ansiosos
com isso.”, revela.

Ela conta que não foi fácil
vencer o auge da pandemia.
Teve de fechar a loja e passou
por momentos de bastante
apreensão. “Eu desejo um 2022
com muita saúde. É o mais im-
portante. Que esse anos pos-
samos prosperar e conseguir
controlar  vencer essas doen-
ças, como as que continuam
em circulação”, diz

Saiba mais sobre o
Janeiro Branco

O Janeiro Branco é uma
campanha ao estilo da Cam-
panha Outubro Rosa e da Cam-
panha Novembro Azul.

O seu objetivo é chamar a
atenção da humanidade para
as questões e necessidades re-
lacionadas à Saúde Mental e
Emocional das pessoas e das
instituições humanas.

Uma humanidade mais sau-
dável pressupõe uma cultura
da Saúde Mental no mundo!

Porque, no primeiro mês
do ano, em termos simbóli-
cos e culturais, as pessoas es-
tão mais propensas a pensa-
rem em suas vidas, em suas
relações sociais, em suas
condições de existência, em
suas emoções e em seus sen-
tidos existenciais.

E, como em uma “folha ou
em uma tela em branco”, to-
das as pessoas podem ser ins-
piradas a escreverem ou a
reescreverem as suas pró-
prias histórias de vida. (Es-
pecial para O Hoje)

Proposta do Janeiro Branco chega para unir profissionais e público a refletirem sobre saúde mental

Vamos colocar no papel os projetos e acompanhar o percurso até atingir novas metas”, diz o psicólogo Junny Reis

Psicólogo explica como
planejar-se melhor em 2022

“Superei a falência do meu restaurante e hoje lucro com meu buffet.”, diz Clyce Louise

Emanuele Elias reabriu loja de consméticos no Parque Amazônia e sonha com a maternidade em 2022 



Em estado de calamidade
pública, cidades do Nordeste
Goiano precisam de ajuda
após as fortes chuvas. Diver-
sas famílias tiveram as casas
invadidas pela água e acaba-
ram perdendo tudo, como mó-
veis, roupas e alimentos. A
Central Única das Favelas de
Goiás (CUFA) criou a campa-
nha Socorra o Nordeste Goia-
no para ajudar as famílias.
Pode ser doada qualquer
quantia via pix. A chave é o e-
mail: socorraonordestegoia-
no@cufago.com.br.

Os moradores afetados es-
tão distribuídos nas cidades
de Colinas do Sul, Cavalcante,
Monte Alegre de Goiás, Cam-
pos Belos, Divinópolis de
Goiás, São Domingos, Iaciara,
Formoso, Niquelândia, São
João D'Aliança, Guarani, Flores
de Goiás, Teresina de Goiás e
Alto Paraíso. 

Dentro das comunidades,
toda ajuda é bem-vinda. Di-
versos voluntários têm contri-
buído com as famílias nesse
momento tão difícil. Alimentos
e roupas estão sendo distri-
buídos. Já nas regiões mais iso-
ladas, barcos e helicópteros
realizam o transporte. Contudo,
um dos maiores desafios é a
chuva constante, que tem difi-
cultado o acesso a regiões mais
distantes. 

O município de Cavalcante
começou a receber doações de
roupas e água potável. O au-
mento casos de gripe na região

demanda mais remédios e as
contribuições podem ser feitas
através da Secretaria de Assis-
tência Social da cidade pelo
telefone (62) 34941074. 

Cestas 
O Estado também tem con-

tribuído com doações no Nor-
deste Goiano. Cerca de 1.900
cestas básicas foram doadas.
Na última sexta-feira (31), o go-
vernador Ronaldo Caiado visi-
tou Teresina de Goiás para
acompanhar a execução do
plano de contingência formu-
lado. O objetivo é reduzir os
transtornos à população cau-
sados pelas precipitações plu-

viométricas. Foi montada uma
base para dar auxílio às famí-
lias atingidas na região da Cha-
pada dos Veadeiros. 

Atualmente, há uma rota al-
ternativa, já que alguns locais
estão interditados por conta
da chuva. Para acessar a rota
alternativa, os motoristas de-
vem sair do município de Alto
Paraíso pela GO-239 e seguir
até Colinas do Sul. De lá, aces-
sar a GO-132 e sair à direita na
via vicinal que dá acesso a Ca-
valcante e aos demais municí-
pios da região da Chapada dos
Veadeiros, como Teresina de
Goiás e Monte Alegre de Goiás.
Todo o trajeto está sendo sina-

lizado pela Goinfra, que vai
realizar melhorias para o trá-
fego na via vicinal, como le-
vantamento de greide e casca-
lhamento do trecho. 

Segurança alimentar 
Neste ano, o Estado serviu

3,2 milhões de refeições nas 13
unidades do Restaurante do
Bem, em Goiânia e no inte-
rior, e doou mais de um milhão
de cestas básicas desde o início
da Campanha de Combate à
Propagação do Coronavírus,
sendo 513 mil apenas em 2021.
Por meio do Banco de Alimen-
tos da OVG, que funciona em
parceria com as Centrais de

Abastecimento de Goiás (Ceasa)
e Secretaria de Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento (Sea-
pa), cerca de 45 mil pessoas fo-
ram beneficiadas. Desde que a
OVG assumiu a unidade, 3,5 mil
toneladas de frutas, verduras e
legumes in natura foram des-
tinados, semanalmente, a 250
instituições sociais e 2.526 fa-
mílias cadastradas.

População pode 
solicitar benefícios 

Estar em situação de vul-
nerabilidade social e residir
em um dos 246 municípios
goianos são critérios funda-
mentais para receber benefí-
cios da OVG. A Organização
prioriza o atendimento de ido-
sos, crianças e pessoas com de-
ficiência.

Para quem mora na Capital,
a solicitação de doações deve ser
feita na sede da OVG, na Aveni-
da T-14, nº 249, no Setor Bueno.
Quem reside no interior, deve
procurar o Centro de Referência
de Assistência Social (CRAS) de
seu município, que fará o pedi-
do para a OVG. É necessário
apresentar a Folha do Resumo
do Cadastro Único para Pro-
gramas Sociais do Governo Fe-
deral (CadÚnico); documento
de identificação com foto do
beneficiário e CPF; compro-
vante de endereço e de renda da
pessoa favorecida e de quem re-
sida com ela e tenha mais de 18
anos de idade.  (Daniell Alves,
especial para O Hoje)

Campanha arrecada donativos para famílias
NORDESTE GOIANO

Governo estadual e CUFA se fazem presentes no Nordeste Goiano ao levar alimentos, roupas e cobertores

Daniell Alves

A cobrança de meia tarifa
no transporte coletivo da Re-
gião Metropolitana de Goiânia
deve começar a funcionar
neste ano. Novas linhas de-
vem ser criadas para possibi-
litar ao passageiro o paga-
mento da metade do valor
em um trajeto de até cinco
quilômetros, explicou o pre-
sidente da Companhia Me-
tropolitana de Transportes
Coletivos (CMTC), Tarcísio
Abreu. Atualmente, o preço
da passagem é R$ 4,30. 

Ele ressalta que o objetivo
inicial é criar linhas próprias
de curtas distâncias. “Temos
muita informação sobre isso,
do interesse do usuário dessas
pequenas distâncias. De acor-
do com essas informações,
[vamos] criar linhas diretas
que eu possa facilitar e dar
para ele o tempo e a redução
das viagens”, destaca. 

Caso a medida seja im-
plantada, a meia tarifa será
disponível ao valor de R$ 2,15.
De acordo com Tarcísio, entre
as principais reclamações da
população está o tempo de
viagem no transporte público.
“Há uma demanda grande de
pessoas que estão no centro e

que gostariam de ir para Cam-
pinas, ou de Campinas para o
centro. Dos bairros mais pró-
ximos do centro da cidade.
Dentro de Aparecida, dentro
de Senador Canedo. Linhas
que circulam da cidade e de
curta distância facilitam mui-
to o deslocamento das pessoas
para esse pequeno trecho”,
explica. 

Ele aponta ser fundamen-
tal a criação de um sistema
flexível e que atenda os usuá-
rios do transporte em via-
gens à longa e curta distância.
“Temos visto hoje a questão
da inflação, do custo do com-
bustível e dos aplicativos que
tem tirado hoje esse usuário.

A gente volta com esse usuá-
rio que utiliza o transporte. E
um apelo desse usuário é a
curta distância e pagar por
essa pequena distância e isso
permite que eu faço criando
essa tarifa”, destaca.

Fluxo de passageiros recua 
A RMTC registrou recuo

no fluxo de passageiros na úl-
tima quarta-feira (29). A rede
contabilizou 267.280 valida-
ções, uma queda de quase
50% em comparação ao início
da pandemia. No dia 9 de
março de 2020, antes da pan-
demia de Covid-19, a RMTC
possuía uma demanda de
521.963 usuários.

Seguindo a mesma base
comparativa, antes da pan-
demia, o Sistema Integrado
Metropolitano Anhanguera
(SIMA) tinha uma demanda
de 180.076 validações no dia
09 de março de 2020. Na quar-
ta-feira, a queda nas valida-
ções no sistema foi de 47,9%,
o que equivale a 86.238 vali-
dações a menos.  Em Goiânia,
onde houve 217.211 valida-
ções no transporte público
antes da pandemia, na quar-
ta-feira foram registrados
106.130 usuários, um volu-
me 51,1% menor de valida-
ções – o que equivale a menos
111.081 validações.  (Espe-
cial para O Hoje)

Trechos de até 5
km poderão ter
tafiras pela metade
do preço. Com isso,
o usuário pagaria
R$ 2,15 para
circular entre os
bairros

Linhas de ônibus serão
criadas para meia tarifa

Metade do valor da
passagem pode ser
pago em trajeto de
até cinco km. Novas
Linhas vão circular
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No último sábado (01), o
governador de Goiás, Ronaldo
Caiado, vistoriou os municí-
pios de Teresina de Goiás e
Monte Alegre, que foram for-
temente afetados pelas chu-
vas dos últimos dias registradas
na região Nordeste do Estado.
Equipes da Agência Goiana de
Infraestrutura e Transportes
(Goinfra), Corpo de Bombei-
ros, Defesa Civil, Polícia Militar
e representantes de outros ór-
gãos do Poder Executivo acom-
panharam a visita e monito-
ram as áreas afetadas.

“Vamos fazer chegar ali-
mentos, medicamentos e água
mineral para essas pessoas”,
disse Caiado, em Teresina,
onde a administração estadual
montou a base da força-tarefa
criada para solucionar os pro-
blemas advindos das precipi-
tações pluviométricas. “Agora
é uma ação de proteção das
pessoas e de atendimento a
todas elas. Depois, entramos na
segunda etapa, a de recupera-
ção das nossas rodovias”, de-
talhou o governador.

Em trânsito para Monte Ale-
gre, Caiado parou na ponte
que fica sobre o Rio Paranã, na
GO-118, na região da Chapada
dos Veadeiros. “Estamos vi-
vendo aqui uma situação ja-

mais vista, com chuvas que já
duram mais de 20 dias”, afir-
mou o governador.

Investimentos
O Governo de Goiás, por

meio da Goinfra, irá investir R$
80 milhões em ações emer-
genciais do plano de contin-
gência, para garantir seguran-
ça e trafegabilidade aos moto-

ristas e moradores da região.
Considerado o principal

eixo do Nordeste goiano, a GO-
118 sofreu um deslizamento
no último dia 24, e por isso, o
tráfego de veículos na rodovia
está limitado. Recentemente, o
governo autorizou a passa-
gem de ambulâncias. Além
disso, estão sendo colocadas
pedras para aterrar o local e a

expectativa é de que a passa-
gem esteja liberada até o final
da semana que vem. "Espero
que até no máximo o dia 07 ou
08 de janeiro, a gente consiga
liberar um fluxo maior de car-
ros. Para os carros de carga
ainda terá uma limitação”,
complementou Caiado.

O plano de contingência
para a região foi apresentado
no último dia 30, pelo presi-
dente da Goinfra, Pedro Sales.
Em live transmitida pelas re-
des sociais da agência e pela
Televisão Brasil Central (TBC),
o gestor afirmou que, para
dar respostas imediatas nesse
momento extraordinário, fo-
ram fechados quatro contra-
tos com empresas de grande
porte. “Trata-se de um plano
de guerra, face à emergência
que vivenciamos. A tática foi
formulada com a união de
todo o corpo técnico da Goin-
fra”, ressaltou.

Durante o prazo de execu-
ção das obras e até o final do
período chuvoso, uma equipe
de plantonistas vai coordenar
os trabalhos, sempre em co-
municação direta com os fis-
cais de campo, para diminuir o
desconforto dos usuários das
rodovias goianas.  (Maiara Dal
Bosco, especial para O Hoje)

Caiado visita áreas atingidas pelas chuvas no Nordeste de Goiás

Maiara Dal Bosco

Apesar da população ter
experimentado a retomada
gradual da normalidade, é
impossível não relembrar os
dois últimos anos. Em 2020,
a pandemia causada pela
Covid-19 chegou arrasando
tudo que conhecíamos.  Fa-
miliares perderam entes
queridos, empregos, mo-
mentos em união. Neste ce-
nário de retomada, a volta
dos eventos tem um signifi-
cado maior.

Segundo a produtora de
eventos Anna Barros, as pes-
soas anseiam por viver ex-
periências interrompidas,
por confraternizar com ami-
gos e familiares, e agora a
hora chegou. “Desde outu-
bro de 2021 as normas contra
a disseminação do Covid-19
foram flexibilizadas e hoje já
vemos todo o mercado de
eventos de volta às ativida-
des. Shows, exposições, ci-
nemas, corridas de rua, feiras
corporativas, enfim, o mer-
cado de eventos de entrete-
nimento e negócios retomou
seus projetos com a presença
de público e espera acelerar
a atividade no próximo ano,
com o avanço da vacinação e
de autorizações do poder pú-
blico. Um dos primeiros a
parar na pandemia, o setor é
agora um dos últimos a ini-
ciar a recuperação”, diz.

A produtora de eventos
Anna Barros diz que no se-
gundo semestre de 2021 as
coisas mudaram para quem
vive desse mercado em Goiás,
mas que espera um avanço
em 2022. “Já estamos com
uma demanda grande neste

fim de ano, mas ainda esta-
mos planejando como serão os
nossos próximos passos. Por
dependermos do avanço da
vacinação e do poder público,
ainda sofremos com algumas
limitações”, diz. Ela ressalta
ainda que o retorno cons-
ciente e seguindo todas as

normas sanitárias é de extre-
ma importância para o forta-
lecimento do mercado.

De acordo com a produto-
ra, para que se faça uma aná-
lise justa sobre a retomada, é
preciso que se entenda que a
questão mexe com a renda de
famílias diretamente e que o

retorno tem simbolismos
maiores. “Sabemos que a vol-
ta é inevitável, mas entende-
mos que o nosso papel vai
além de promover eventos. É
proporcionar o retorno do
contato das pessoas, de inse-
rir o público em momentos
que ficaram marcados, é pos-

sibilitar o contato dos artistas
com seu público e mais, criar
memórias afetivas depois de
um período tão difícil para to-
dos”, destaca.

Ela destaca que estamos
vivenciando, ainda, um pe-
ríodo de atenção, as máscaras
em uso, o distanciamento ain-
da sendo solicitado e os even-
tos corporativos também têm
tido grandes demandas, com
maior cuidado que os sociais,
pois várias empresas e multi-
nacionais criaram regras de
viagens e realizações. “Com
tudo isso os eventos híbridos já
são tendência e vieram para fi-
car, distribuir o número de
convidados em presencial e
virtual é o nosso novo normal.
Esse formato já está nos acom-
panhando a quase 2 anos e
tem trazido mais confiança
às empresas com grande nú-
mero de colaboradores ou
para congressos com grandes
números de participantes, per-
mitindo assim, um retorno
mais seguro”, afirma.

As festas de fim de ano im-
pulsionaram o aumento dos
eventos. Anna Barros, ao lado
do decorador Johnata Alves
também participaram de pro-
gramações espalhadas por
Goiânia. Eles são responsáveis
pela decoração de quatro am-
bientes, dos seis disponíveis
na Vila de Natal do Oscar Nie-
meyer. A expectativa para 2022
é que tudo esteja com 100% de
funcionamento.

“Estamos trabalhando
para oferecer muita alegria e
com muita segurança. Com
mais de 60% de pessoas vaci-
nadas, conseguimos almejar
dias cada vez melhores”, con-
ta a produtora. Ela finaliza en-
fatizando a importância des-
sa movimentação do retorno
consciente. “Seja com a famí-
lia, com amigos ou em gran-
des eventos, se cuide e tenha
empatia. A partir daí, é só di-
versão, compartilhar amor,
cultivar esperança e torcer
por um 2022 mais próximo do
normal”, pontua. (Especial
para O Hoje)

De acordo com
produtores de
festas, as pessoas
anseiam por
reviver momentos
interrompidos

Expectativa é de que grandes festas voltem a acontecer neste ano, dizem organizadores otimistas

Retorno consciente dos
eventos deve marcar 2022

Durante as obras e
até o final do
período chuvoso,
uma equipe de
plantonistas vai
coordenar os
trabalhos
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"Apenas" 874 carros
foram incendiados na
França na véspera de Ano
Novo, informaram as au-
toridades do país neste
sábado (01/01). Os dados
mostram que a "tradição"
anual registrou um de-
clínio em comparação
com a virada pré-pandê-
mica de 2019, quando
1.316 veículos foram des-
truídos no país.

O declínio foi destacado
num comunicado divulga-
do pelo Ministério do In-
terior. No texto, o titular da
pasta, Gerald Darmanin,
atribuiu a queda a maior
presença de policiais nas
ruas. Ao todo, 130 mil agen-
tes reforçaram a seguran-
ça no Ano Novo.

Darmanin agradeceu
os policiais por "garanti-
rem a segurança dos fran-
ceses" na noite da virada.
Ao todo, 381 indivíduos
foram detidos pela polí-
cia, contra 314 em 2019.
Muitos policiais também
estiveram nas ruas para
garantir que não ocor-
ressem grandes aglome-
rações e para fiscalizar o
uso de máscaras.

O ministério ainda
apontou que os dados so-
bre episódios de vanda-
lismo da última madru-
gada não poderiam ser
comparados com a vira-

da de 2020 para 2021 por-
que no final de dezembro
do ano retrasado o país
estava sob toque de re-
colher por causa da pan-
demia. Ainda assim, pelo
menos 861 veículos fo-
ram destruídos naquele
réveillon, segundo le-
vantamentos não oficiais
realizados pela imprensa.

Ao longo do ano, a
França, assim como ou-
tros países, registra episó-
dios de incêndios crimi-
nosos contra veículos por
motivos diversos, como
fraude do seguro ou mem-
bros de gangues tentando
apagar pistas de crimes.

Mas a queima de veí-
culos em larga escala se
tornou desde o final dos
anos 1990 uma "tradi-
ção" em feriados nacio-
nais, especialmente na
véspera de Ano Novo e
no 14 de Julho, a data de
aniversário da Queda da
Bastilha. Todos os anos a
imprensa local divulga o
balanço da destruição re-
gistrados nos feriados.

Em 2009, 2011, 2016 e
2018, vários episódios de
vandalismo, que deixa-
ram dezenas de veículos
queimados em bairros ri-
cos de Berlim chegaram a
levantar suspeitas de par-
ticipação de grupos de
extrema esquerda.

França vê queda 
em número de 
carros incendiados 

ANO NOVO

Atual epicentro da pande-
mia de covid-19, a Europa ul-
trapassou a marca de 100 mi-
lhões de casos identificados
de covid-19 desde a desco-
berta do novo coronavírus
em dezembro de 2019, se-
gundo contagem da agência
de notícias AFP realizada nes-
te sábado (01/01).

Os 100.074.753 casos iden-
tificados na região europeia,
que inclui 52 países e territó-
rios que vão da costa do Atlân-
tico ao Azerbaijão e Rússia, re-
presentam mais de um terço
das mais de 289 milhões de in-
fecções detectadas em todo.

Com mais de 4,9 milhões de
contágios nos últimos sete dias
(59% a mais do que na sema-

na anterior), a região enfren-
ta atualmente níveis de con-
taminação sem precedentes,
impulsionados pela variante
ômicron do coronavírus, com
países relatando recordes de
casos diários. 

Excluindo os países de me-
nor dimensão, as 10 nações com
maior incidência (número de ca-
sos nos últimos sete dias por
100.000 habitantes) no mundo
são todas europeias. Os três pri-
meiros colocados são Dina-
marca (incidência de 2.045),
Chipre (1.969) e Irlanda (1.964).

Somente na França, mais
de um milhão de casos
(1.103.555) foram contabili-
zados nos últimos sete dias.
Isso representa quase 10%
do número total de contágios
registados no país desde o
início da pandemia.

Entre os 52 países e territó-
rios que compõem a região
europeia, 17 deles bateram o
recorde de casos em uma se-
mana nos últimos dias.

Os valores apresentados
pela AFP têm como base os re-
latórios diários das autoridades

sanitárias de cada país.
Apesar dos altos números,

especialistas acreditam que
uma parte importante dos casos
menos graves, sobretudo os as-
sintomáticos, continua sem ser
detectada apesar da intensifi-
cação do rastreamento. Por essa
razão, o número real de infec-
ções deve ser muito maior.  

Menos mortes
A aceleração dos contágios,

no entanto, não é, ainda, acom-
panhada de um aumento das
mortes no continente europeu.

Uma média de 3.413 mortes
diárias foram registradas na
Europa nos últimos sete dias,
uma queda de 7% em relação
à semana anterior. 

O número é bem abaixo do
recorde de média de 5.735 mor-
tes por dia no continente, em
janeiro de 2021.

A população europeia está
ligeiramente mais vacinada do
que a média mundial. 

Cerca de 65% dos europeus
estão pelo menos parcialmen-
te vacinados, dos quais 61%
têm o esquema vacinal com-
pleto, contra 58% e 49% da
população mundial, respeti-
vamente, segundo dados do
site "Our World in Data", da
Universidade de Oxford.

Apesar do crescimento das infecções, no entanto, 
número de mortes é menor que no começo de 2021

Europa ultrapassa 100
milhões de casos de Covid-19

Número representa mais de um terço do total de infecções em todo mundo. Continente é o atual epicentro da pandemia

As autoridades america-
nas pediram neste sábado
(01/01) às principais operado-
ras de telecomunicações dos
EUA que suspendam por mais
duas semanas a implementa-
ção da rede móvel de internet
5G, em meio a preocupações
com a segurança dos voos.

O secretário de transporte
americano, Pete Buttigieg, e o
chefe da Administração Fe-
deral de Aviação (FAA, na si-
gla em inglês), Steve Dickson,
solicitaram o atraso em carta
à AT&T e à Verizon, duas das
maiores operadoras do país.

Eles pediram um adia-
mento "por um curto período
adicional de não mais de
duas semanas". As duas em-
presas disseram que estão
analisando o pedido.

O lançamento havia sido
planejado originalmente para
5 de dezembro, mas foi adiado
para 5 de janeiro depois que as
gigantes da aviação Airbus e
Boeing levantaram preocupa-
ções sobre a potencial interfe-
rência do 5G nos dispositivos
que os aviões usam para medir
a altitude. A faixa de frequên-
cias usada por ambas as tec-
nologias é a mesma.

Buttigieg e Dickson basea-
ram a solicitação na ameaça de
graves impactos nas viagens
aéreas, caso o lançamento do
5G realmente gerasse proble-
mas técnicos. Na carta, as au-
toridades americanas garan-
tem às empresas que o servi-
ço 5G poderá começar "con-
forme planejado em janeiro,
com algumas exceções em

aeroportos prioritários".

O que significa 5G?
Os oficiais dizem que sua

prioridade tem sido "proteger
a segurança dos voos, garan-
tindo que a implantação do
5G e as operações de aviação
possam coexistir".

A AT&T e a Verizon adqui-
riram a autorização para co-
meçar a usar a frequência de
3,7-3,8 GHz - o chamado ser-
viço de banda C - em feverei-
ro de 2021, após pagar deze-
nas de bilhões de dólares.

Inicialmente, a data ini-
cial de lançamento da rede de
Internet de alta velocidade
foi adiada para que a FAA
pudesse obter mais informa-
ções sobre os efeitos nos ins-
trumentos de altímetro.

EUA pedem adiamento no 5G por
preocupação com tráfego aéreo

SEGURANÇA

Autoridades solicitaram a empresas de telecomunicações que atrasem em duas semanas lançamento
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Elysia Cardoso

A culinária libanesa é uma
das mais famosas e populares
de todo o mundo e isso se deve
à história cultural do Oriente
Médio entre os séculos XVI e
XX. A miscigenação cultural
regional desta época contri-
buiu para o surgimento de
uma gastronomia rica e sin-
gular, também inspirada na
culinária síria, e que se difun-
diu e agrada os paladares não
apenas do Oriente, mas de todo
o Ocidente. A culinária libane-
sa representa os hábitos, cos-
tumes e influências do povo li-
banês em todo o seu contexto
histórico e cultural.

Os intensos processos mi-
gratórios fixaram de 7 a 11 mi-
lhões de libaneses e descen-
dentes no Brasil. Enquanto isso,
a população do Líbano é de 6,8
milhões de pessoas, ou seja,
menos do que a população de
Santa Catarina, estimada em
7,2 milhões. Os primeiros imi-
grantes vindos da Síria e do Lí-
bano, chegaram ao Brasil no sé-
culo XIX. Adaptaram-se bem,
principalmente porque os bra-
sileiros herdaram os costumes
árabes, como o gosto pelo café
e pelos doces. Trouxeram sua
culinária própria, então o qui-
be, as esfihas, coalhadas, o cra-
vo e a canela, ficaram definiti-
vamente na dieta brasileira.

O quibe, conhecido pelos
libaneses como kibbeh, é um
prato muito popular e consi-
derado o prato nacional no
Líbano, Síria e Iraque, sendo
também comum no norte da
África, na Turquia, na pe-
nínsula arábica e em parte
do Cáucaso, como na Armê-
nia. O nome deriva de kub-
beh que em árabe significa
bola. É um bolinho de massa
de triguilho ou semolina, re-
cheado com carne (even-

tualmente substituída por
carne de soja), temperada
com ervas, que pode ser ser-
vido cru, cozido ou frito.

Influência da França 
no Líbano

Os laços da França com o
Líbano são fortes e antigos.

Com o fim do Império Oto-
mano, depois da Primeira
Guerra Mundial, a França
recebeu um mandato da Liga

das Nações, a antecessora
da ONU, para a administra-
ção e construção do Líbano.
A relação se manteve mesmo
depois da independência do
Líbano, em 1943. Uma parte
da elite libanesa fala, até
hoje, francês. 

Muitas escolas dão aulas
em francês. Muitos libane-
ses ricos têm uma segunda
residência na França. A par-
cela cristã da sociedade liba-
nesa, que corresponde a 39%
da população, vê na França
uma espécie de potência pro-
tetora. Na culinária, o Líbano
teve influência e adoção de
vários pratos franceses.

Devido a ramificação
cultural Libanesa, sua cu-
linária é repleta de aro-
mas, temperos, especiarias
e ervas, frutas, verduras e
legumes frescos, conservas,
azeite, trigo, lentilhas, aça-
frão, canela, gergelim, pi-
menta, cravo, noz-mosca-
da, cominho, páprica, coen-
tro, cebolinha, salsa e hor-
telã. Tais especiarias va-
liam quase que seu peso
em ouro, e isso impulsio-
nou fortemente as grandes
navegações de comércio
nos séculos XV e XVI.

Além disso, Libaneses e
franceses compartilham do
amor pela panificação. O pão,
desde a época mesopotâmica
até os dias de hoje, é consu-
mido em larga escala pelos
países árabes, e era o único
sustento dos povos pobres.
Enquanto os franceses são
consumidores assíduos das
baguetes, os Libaneses con-
somem o pão pita, que é o
mais conhecido, sendo a base
de muitos pratos e refeições
da culinária árabe. Os re-
cheios variam de queijos,
ovos ou até mesmo espinafre.
(Especial para O Hoje) 

A culinária libanesa é um conjunto de pratos e costumes culinários, além de uma herança da imigração

Petiscos como esfihas e mini quibes se popularizaram no Brasil com a chegada dos imigrantes sírio-libaneses

Essência

O gosto da cultura

QuibE ASSADO LibANêS

ingredientes
� 500 g de carne moída (patinho ou coxão mole bem limpo)
�250 g de trigo para quibe
�1 cebola grande ou 2 pequenas raladas
�Folhas de 1 maço de hortelã bem picadinhas
�5 dentes de alho bem picadinhos
�sal a gosto
�pimenta síria a gosto
�3 colheres cheias de margarina
�4 cebolas grandes cortadas em rodelas
�azeite

modo de preparo
lavar o trigo para quibe e deixar de molho na

água por no mínimo 2 horas. depois disso, coloque
o trigo em outra vasilha maior, espremendo - o, mas
não muito (deixe - o bem úmido). junte a carne
moída, a cebola, o alho, a hortelã, o sal e a pimenta
síria. agora trabalhe, ou amasse bem essa mistura,
pois dizem os libaneses, que o grande segredo do
quibe é trabalhar bem essa massa, para que o quibe
fique mais gostoso e dê certo.

experimente para ver o sal e a pimenta que são
temperos importantes. junte a margarina e amasse
mais um pouco. coloque metade dessa mistura de
quibe numa forma média que vá ao forno, espalhe
o recheio de cebola com o azeite, cubra com o res-
tante do quibe. por cima, coloque uns pedacinhos
de margarina bem distribuídos. cubra a forma com
papel alumínio. leve ao forno para assar em fogo
médio por uma hora. não tire o papel alumínio,
para que o quibe não resseque.
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Malhação - Sonhos 
Nat conta a duca e Karina

que sua memória está voltan-
do aos poucos. lobão tem es-
perança de que Nat esteja ar-
mando contra duca. dalva des-
confia do comportamento de
Nat. Germano visita Nat e che-
ca seu estado de saúde. Co-
meça a gravação do clipe de
sol com a música de Pedro. Nat
decide trabalhar no QG. Nat
procura lobão e afirma que
eles já podem colocar sua vin-
gança em prática.

Nos Tempos do Imperador 
Teresa convida Celestina

para voltar a ser sua dama de
companhia. Tonico quer saber
sobre o conteúdo do livro de
Nino. isabel se consulta com
Cândida. lota e Bernardinho
descobrem que perderam to-
dos os seus bens. Tonico se de-
sespera por não conseguir en-
contrar o livro de Nino. samuel
afirma a olu que não quer mais
saber das visitas de Pilar. Vitó-
ria consegue bolsas de estudo
para Prisca.

Amanhã é Para Sempre 
Fernanda comenta com

Margarida ter certeza de que foi
Eduardo quem lhe enviou as
flores com o bilhete anônimo e
que levou o cadáver de sua
mãe. Fernanda pede a Marga-
rida que a avise quando Fer-
nando chegar ao povoado, por-
que precisa dizer a ele que é o
pior homem que já conheceu.
Margarida conta para Eduardo
tudo que conversou com Fer-
nanda e ele diz que não pre-
tende voltar para o povoado. 

Prova de Amor 
raquel discute com Gabi.

Baltazar recebe visita de
saulo. saulo conta para Bal-
tazar que Estela foi assassi-
nada. Elza tem mais um sur-
to. lopo segue o carro de
Toni e Janice. Janice liga para
a delegacia. luísa atende.
lopo atira no pneu do carro
de Toni. o carro para e Jani-
ce e Toni são rendidos pelos
bandidos. lopo ameaça ma-
tar Toni. a polícia chega.
lopo foge com Janice.

Um Lugar ao Sol 
lara se sente ofendida

com a desconfiança de Ma-
teus. Cecília admira rebeca ao
ver a mãe posando para a
sessão de fotos. ana Virgínia
fica feliz com a reconciliação
de Breno e ilana. Bárbara se-
gue o carro de Christian/re-
nato com Nicole e flagra Joy
no veículo do marido. o rela-
tório de auditoria da redentor
é concluído sem constatar ne-
nhum indício de fraude ou
desvio de recursos.

RESUMO
t

dE NoVElas

Tratamento
alternativo 
Osteopatia é a possibilidade 
de eliminar as dores sem que
seja necessário continuar 
com os remédios

Elysia Cardoso 

Grande parte da popu-
lação brasileira reclama de
dores constantes nas costas
ou na cabeça. A ordem é
sempre a mesma: o sintoma
aparece, logo em seguida, os
analgésicos ou anti-infla-
matórios entram em ação,
mascarando o sintoma.
Tudo parece ficar bem, o
problema é que dois dias de-
pois o incômodo volta a
aparecer e, mais uma vez,
os remédios são procurados.
Como você deve imaginar,
isso não é nada bom para o
seu corpo e não resolve o
que está causando a queixa. 

O uso indiscriminado
de analgésicos e anti-infla-
matórios para dores pode
mascarar doenças mais
graves. O ideal é sempre
buscar ajuda médica para
identificar o problema e
tratar as causas correta-
mente, para evitar que o
quadro se agrave. Os aten-
dimentos de osteopatia são
uma ótima pedida para ca-
sos de dores que surgem
com frequência. Se a sua
coluna vive incomodando,
o Fisioterapeuta Osteopata
poderá te indicar o trata-
mento adequado e sugerir
mudanças de hábitos para
evitar que os sintomas vol-
tem a aparecer.

Como funciona a
osteopatia

A osteopatia é um mé-
todo de tratamento em que
o fisioterapeuta utiliza téc-
nicas manuais para pro-
mover a recuperação da
saúde sem o uso de remé-
dios. O principal diferencial
é a capacidade que o pro-
fissional tem de identificar
a origem da dor. Por exem-
plo, muitas pessoas que so-
frem com dores de cabeça
frequentes precisam tratar
a coluna. Se esse é o seu
caso, continuar tomando
analgésicos não irá resolver
e a falta de atenção pode
piorar a situação.

O criador da osteopatia,

Dr. Andrew Taylor Still, es-
tudou muito a anatomia e o
funcionamento do corpo hu-
mano para desenvolver o ra-
ciocínio do tratamento. Atra-
vés desses conhecimentos,
elaborou uma maneira de
tratar que consiste, basica-
mente, na estimulação ma-
nual dos tecidos corporais,
com técnicas específicas,
que incluem manipulações
e outros exercícios para au-
mentar a capacidade de re-
cuperação do organismo de
forma natural.

A osteopatia tem um
diferencial que reduz a
necessidade do uso de re-
médios: ela atua na ori-
gem do problema e não
apenas nos sintomas das
doenças. Se você tratar di-
retamente o que faz a dor
na coluna aparecer, ela
não voltará a incomodar e
não será preciso recorrer
a medicamentos para ali-
viar o incômodo.

Quando procurar um
Fisioterapeuta
Osteopata? 

O fisioterapeuta espe-
cializado em osteopatia po-
derá te ajudar no primeiro
sinal de que algo não vai
bem com seu corpo. Não
espere o problema piorar
para buscar ajuda! Além
disso, a osteopatia ajuda a
melhorar o funcionamento
do corpo de forma geral,
sendo muito útil para pre-
venir lesões e melhorar a
disposição. Isso significa
que você não precisa espe-
rar sentir dores para agen-
dar uma sessão de osteopa-
tia, basta querer ter mais
saúde e bem-estar. 

Parar de sentir dores
sem tomar remédios é pos-
sível na maioria dos casos.
Tudo o que você precisa fa-
zer é procurar um profis-
sional que te ajudará a en-
tender o que está aconte-
cendo com o seu corpo e de
que maneira você pode tra-
zer ele de volta para o esta-
do de saúde, que é o natural.
(Especial para O Hoje) 

Tratamentos alternativos, como a 
osteopatia, têm apresentado ótimos resultados

Maria Paz atuou por mais de duas décadas no ensino 
e na pesquisa por melhores condições de trabalho 

LIVRARIA
t

Elysia Cardoso

“Imagine todas as pessoas
vivendo a vida em paz. Você
pode dizer que sou um so-
nhador, mas não sou o único.
Eu espero que algum dia você
se junte a nós”. A letra de Ima-
gine, canção de John Lennon
que se tornou um hino pela
paz, invadiu a vida da escri-
tora que carrega a missão no
nome: Maria Paz.  

Em 'Prazer em Ser Hu-
mano', a autora aborda, sem
temer controvérsias, o de-
senvolvimento humano, o
convívio interpessoal bené-
fico, a sustentabilidade am-
biental e o livre-arbítrio da
racionalidade saudável que
se dá quando acessamos o
conhecimento via interiori-
dade, e o refletimos em re-
flexões e gestos individuais
que constroem a paz e a fe-
licidade. É o que ela chama
de qualificação do humano.
“A tecnologia, as pesquisas e
todos os nossos conheci-
mentos são valiosos se e
quando nos permitem a vi-
vência e a promoção da
paz”, afirma.  

Como engenheira, Maria
Paz chegou ao máximo grau
acadêmico e, para melhorar
a vida das pessoas de forma
prática, atuou por mais de
duas décadas no ensino e
na pesquisa por melhores
condições de trabalho e de
desenvolvimento ambien-
talmente sustentável. Na ju-
ventude, foi missionária
franciscana leiga e se espe-
cializou em Pedagogia Reli-
giosa – Teologia.   

Dentre os 12 capítulos es-
critos com uma linguagem
precisa, terapêutica e de fá-
cil leitura, Maria Paz pro-
põe transformações signifi-
cativas em cada indivíduo,

seja por métodos para favo-
recer a criatividade e o co-
mando da própria vida,
quanto por reflexões para
perceber com lucidez o que
acontece e começar a cons-
truir circuitos cerebrais de
emoções positivas com a ra-
cionalidade integral.  

Sobre a autora 
Maria Paz, há anos vem se

dedicando a pesquisa da po-
tencialidade do ser humano
para a paz e a felicidade. Por
formação é engenheira me-

cânica, engenheira de segu-
rança do trabalho e mestre
em Engenharia de Produção.
Atuou por mais de duas dé-
cadas no ensino e na pesqui-
sa por melhores condições de
trabalho e desenvolvimento
ambientalmente sustentável.
Possui capacitação em Ca-
risma Missionário Francis-
cano (pela USF), em Ecologia
(pela UFCE). Conhece o tra-
balho dos pioneiros da Físi-
ca Quântica e a analogia
quântica idealista.  (Espe-
cial para O Hoje)

Profundas mensagens
PhD e teóloga publica livro 'Prazer em Ser Humano',
com proposta de acessar a potencialidade humana 



O secretário de Incentivo e
Fomento à Cultura, respon-
sável pelo orçamento da Lei
Rouanet, André Porciuncula,
afirmou que tem conversado
com o secretário especial da
Cultura, Mario Frias, sobre
uma redução de 50% no teto
da Lei de Incentivo à Cultura. 

Segundo Porciuncula, a
redução na Lei Rouanet:
“permitirá uma descentrali-
zação ainda maior dos re-
cursos e beneficiará ainda
mais os pequenos artistas”.
Afirmou no Twitter que o in-
tuito é ampliar em 2022 “o
acesso desses pequenos
agentes culturais". 

Histórico da Lei Rouanet 
Em 2019, o presidente

Jair Bolsonaro afirmou em
live que estabeleceria um
teto de R$ 1 milhão para a
captação de recursos via Lei
Rouanet para um mesmo
projeto cultural. A Rouanet
funciona com um mecanis-
mo de isenção de impostos.
As companhias que se tor-
nam patrocinadoras de pro-
jetos culturais aprovados
pela lei podem deduzir até
4% do imposto de renda. 

Os projetos a receberem
dinheiro são escolhidos pe-
los próprios patrocinadores,
após o governo dar o aval
para que o projeto possa va-
ler para a  redução de im-
postos. Com a mudança, ape-
nas projetos até R$ 1 mi-
lhão são contemplados.
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Clube de costura 
Nesta segunda-feira (3),

o clube de costura inicia a
aula 'Básico de Modelagem,
Corte e Costura'. o curso se-
gue até o dia 7 de janeiro
das 14h às 17h. o curso
possibilita a quem inicia no
aprendizado da costura o
domínio das operações das
máquinas com a segurança
e as habilidades necessá-
rias para o desenvolvimen-
to da modelagem e monta-
gem de um vestido tubi-
nho. Quando: segunda-feira
(3). onde: rua 67-B, Quadra
141-B, setor Norte Ferro-
viário - Goiânia. Horário: a
partir das 14h.

Cidade dos Infláveis 
Nesta segunda-feira (3), a

partir das 15h, a Cidade dos
infláveis recebe o público in-
fantil com infláveis, Video ga-
mes (Ps5) e área natalina.
Pais ou responsáveis não pa-
gam para entrar no parque,
apenas se os mesmos dese-
jarem utilizar os brinquedos.
o ingresso dá acesso livre
ao Circuito dos infláveis, po-
dendo se divertir sem limites
de voltas e sem limites de
tempo. Quando: segunda-
feira (3). onde: avenida Peri-
metral Norte, N° 8.303, lot.

Mansões - Goiânia. Horário:
15h. ingressos pelo site:(ba-
ladapp.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 Guima-
rães, lia Chaia, Nelson leir-
ner e Eder santos.

Roda Viva 
após grande repercus-

são, a edição do roda Viva

com o ator e diretor Wagner
Moura, que foi ao ar em no-
vembro, será reapresenta-
da nesta segunda-feira (3). a
entrevista que coincidiu com
o lançamento do filme Ma-
righella, seu primeiro traba-
lho na direção, obteve mais
de 800 mil visualizações no
canal do programa no You-
tube. Comandado por Vera
Magalhães, será exibido às
22h, na TV Cultura. Quando:
segunda-feira (3). onde: TV
Cultura. Horário: 22h.

Nesta segunda-feira (3), o clube de costura inicia curso de costura 
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Fátima Bernardes passeia
com namorado, filho e nora
por Paris 

Fátima Bernardes come-
çou 2022 ao lado do namo-
rado, Túlio Gadelha , do filho,
Vinícius, e da nora, Thalita
Martins, que se relaciona há
seis anos com o rapaz, em
passeio por Paris, na França,
aproveitando a folga do 'En-
contro'. além da apresenta-
dora, outros famosos tam-
bém celebraram o novo ano
em família. o quarteto po-
sou diante da Torre Eiffel e
do rio sena sem dispensar o
uso de máscaras de prote-
ção a Covid. "Um dia inteiro
andando, conversando, fa-
zendo planos. Bom demais",
escreveu a jornalista, que
em outra postagem mani-
festou desejo para o novo
ano. (Guilherme Guidorizzi,
Purepeople)  

Anitta ganha mensagem
de Miley Cyrus após show.
Veja o que cantora disse

anitta tem uma carreira
consolidada nacional e inter-
nacionalmente. No réveillon,
a brasileira foi a estrela prin-
cipal de um show comandado
por Miley Cyrus e pelo ator
Pete davidson em Miami, nos
Estados Unidos. a funkeira

performou suas principais
músicas e arrancou elogios do
público. Na sequência, a an-
fitriã respondeu carinhosa-
mente. "Eu te amo, garota! Fe-
liz ano-novo! obrigada por
ter comemorado comigo",
agradeceu. (Patrícia dias, Pu-
repeople) 

Kéfera fala de ‘shipp’ com

Kerline e abre o jogo sobre
a bissexualidade

Kéfera voltou com tudo
na boca do povo desde a ‘Fa-
rofa da Gkay’, que aconteceu
no início do mês de dezem-
bro. inclusive, a bissexuali-
dade é uma questão sempre
debatida, já que muitos in-
ternautas não acreditam em
sua orientação sexual, mas

isso é algo que ela já acostu-
mou que terá que conviver.
Neste último mês, Kéfera, in-
clusive, foi shippada com bas-
tante gente, já que beijou al-
gumas pessoas na Farofa da
Gkay, viajou com Caio Castro
para o réveillon e até foi ship-
pada com a ex-BBB Kerline.
sobre a loira, ela até aprovou
o 'casal'. (ofuxico)

CELEBRIDADES

O funkeiro Rennan da
Penha acusou Dennis DJ de
roubo. Tudo começou quan-
do, inspirado nas boas ener-
gias de fim de ano, Dennis
publicou um texto fofinho
no Twitter, falando para
que as pessoas perdoem e
reflitam a respeito das pró-
prias vidas.Não demorou
muito para que Rennan da
Penha aproveitasse a opor-
tunidade para desabafar o
que estava sentindo e acu-
sar o artista.“Tá bom. Me de-
volve tudo o que você ROU-
BOU! De mim e dos demais
amigos do funk que eu pen-
so em te perdoar. Hipócri-
ta!”, escreveu. (Vinicius Pes-
soa, Purepeople) 

Rennan da Penha acusa Dennis DJ de roubo: ‘Hipócrita’

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

Hoje você pode ter alguma
decepção com alguém que nem
imaginava. Mudanças podem
acontecer, inclusive separações.
Fique consciente de que algo
em sua vida está se renovando e
é preciso desapegar. Tome cui-
dado com desentendimentos e
mantenha a sua cabeça aberta.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

Este dia vai te colocar diante
de novos desafios. lembre-se
de que você é capaz e que dá
conta do recado: use sua capa-
cidade e toda a sua criatividade
para vencer. Tome cuidado com
a pressa. alguns desses desafios
podem exigir paciência.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

o dia traz a necessidade de
manter seu autocontrole e seu
equilíbrio, senão pode acabar co-
metendo excessos, inclusive de
gastos que podem ser impres-
cindíveis no futuro. Tome cuidado
com atitudes inconscientes. Man-
tenha sua segurança, porque
hoje o dia pode pedir calma. 

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

o dia pode trazer discussões:
as relações estão em destaque, in-
clusive as profissionais. Mante-
nha a imparcialidade e não leve
tudo para o lado pessoal. Você
pode ter um dia exaustivo. Vale a
pena dialogar e não assumir as
responsabilidades dos outros.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

Hoje o dia pode trazer notícias,
então espere surpresas. Tome
cuidado com uma rotina muito
acelerada, que pode ser ruim
para a sua saúde. Fora isso, o dia
traz muita conexão com as coisas
mais simples. Vale a pena fazer
uma faxina e doar coisas velhas.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

Hoje o dia pode trazer uma
quebra de ilusão, então tome cui-
dado com pessoas querendo te
passar você para trás. Cuide bem
da sua autoestima e mantenha
atividades criativas na sua rotina.
as relações podem precisar de
uma conversa definitiva: tome
cuidado com brigas.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

o dia é totalmente focado na
tomada de decisões. Não fique em
cima do muro. Use sua inteligên-
cia e seja objetivo. Você pode pas-
sar o dia resolvendo problemas
seus e dos outros. Existe uma
energia de proteção em você hoje.
Pode ser preciso ajudar alguém.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

o dia pode trazer algum pre-
juízo. Tome cuidado com a falta
de atenção, principalmente no
trânsito ou com seus pertences..
Existem mudanças acontecen-
do e o seu dia pode ser agitado.
Existem pequenas tarefas que
precisam da sua atenção para
que sejam bem executadas.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

o dia pode trazer uma ajuda
milagrosa de última hora. saiba
ser grato, porque a sorte está
com você. Questões financeiras
podem ser sanadas ou você re-
cebe boas ideias para resolver
seus problemas. Bons negócios
podem ser realizados. o dia traz
agito e realizações positivas. 

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

o dia te desafiará a mudar há-
bitos ou atitudes, principalmente
com relação às suas relações ou ao
seu trabalho. Pode ser o momen-
to de pegar mais leve nas ativida-
des e de cuidar mais da sua saúde.
Cuidado com radicalismos ou com
a tendência a insistir.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

o dia pode trazer prejuízos,
portanto tome cuidado com ati-
tudes radicais ou por impulso. o
dia pede comedimento e mais re-
flexão. alguma notícia que você
está aguardando pode trazer de-
cepção, mas não desanime e não
perca a sua fé. Mantenha sua mo-
tivação e sua autoconfiança.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

Hoje você pode se ver em um
furacão de situações ou entre
pessoas que não se entendem.
Valerá a pena servir de mediador
para sustentar a paz no seu meio.
Cuidado com a tendência a colo-
car mais 'lenha no fogo'. Mante-
nha-se distante de confusões.

André Porciuncula é secretário de Incentivo e Fomento à
Cultura, responsável pelo orçamento da Lei Rouanet

Secretaria de Cultura avalia reduzir
em 50% o teto da Lei Rouanet
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A cantora IZA colabora com
nove jovens músicos originá-
rios de periferias na criação da
faixa inédita ‘Na Atividade’. A
canção, que transita pelo afro-
beat, ganha videoclipe no You-
Tube de Devassa, a marca
idealizadora do projeto que re-
verencia a pulsante criativi-
dade brasileira na música.
Essa experiência foi registrada
na série ‘Criatividade Tropical:
Abre as Portas para o Gueto’,
aberta para não-assinantes do
Globoplay (assista).

‘Na Atividade’ ganha forma
em rima, poesia, swing per-
cussivo e violino, por meio de
beat produzido pelos hitma-
kers Pablo Bispo e Sérgio San-
tos, que também flerta com o
pagodão, o rap e o funk. Com-
posta em menos de uma se-
mana, a letra se sobressai por
reunir nomes desconhecidos e
de diferentes realidades na
busca por representatividade.  

Embora IZA tenha um pa-
pel de ‘líder’, os jovens músi-
cos assumem o protagonis-
mo dos vocais principais da
faixa, munidos pelo espírito
da parceria. Originário do Rio
de Janeiro, o cantor Lukinhas
‘LK’ acumula parceria com
Emicida e Rashid na música

‘Pipa Voada’, além de ter em-
placado a coautoria do hit ‘A
Queda’, da Glória Groove,
após a participação na série. 

A compositora e cantora
conterrânea Sabrina Azevedo
desenvolve um trabalho pre-
miado na poesia. A rapper Ste-
fanie Roberta representa a
cena hip hop de São Paulo,
tendo colaborado com MV Bill
e Rincon Sapiência. O baixista
paraibano Italo Viana é mestre
em música, tendo feito parte
da banda da cantora Simone.

O cantor baiano Rafael Por-
rada compôs hits para Léo
Santana e o grupo Paragolé,
enquanto o percussionista so-
teropolitano Leo Oliveira foi
músico acompanhante do Den-
ny Denan, atual vocalista da

Timbalada, e a percussionista
Nanny Santos já desfilou no
Cortejo Afro, tradicional bloco
do carnaval de rua de Salva-
dor. O mineiro Melk é conhe-
cido por tocar sucessos do funk
no violino, o mesmo instru-
mento da Izandra Machado,
natural do Rio Grande do Sul,
que se divide entre o ensino e
o empreendedorismo musical.

Dirigido por Aisha Mbiki-
la, o videoclipe da faixa ‘Na
Atividade’ também transmite
a essência do processo cola-
borativo empreendido por
múltiplos artistas na criação
de uma música do zero. O au-
diovisual foi rodado na Toca
do Bandido, estúdio de gra-
vação no Rio de Janeiro, tran-
sitando pela estética de um

reality, com personagens
reais interagindo entre si, e a
poesia sonora. As referências
foram o universo dos seria-
dos e o segmento de video-
clipes de música pop grava-
dos em estúdios.

Seriado
A série 'Criatividade Tro-

pical: Abre as Portas para o
Gueto' está liberada para
não-assinantes no Globoplay,
estruturada em quatro epi-
sódios de cerca de 17 minu-
tos. O documentário musi-
cal com roteiro dirigido por
Mbikila reflete sobre a jor-
nada pela qual os jovens de
periferia passam para viver
da música, cuja a IZA é uma
exceção que conseguiu as-

cender ao mainstream. O cui-
dado em manter e explicar as
gírias locais de um grupo
eclético é uma característica
marcante da produção.

Como a maioria dos jovens
de periferia, a trajetória dos
músicos do projeto é marcada
por adversidades sociais, que
impactaram na autoestima de-
les. A série captura momentos
em que esses protagonistas
questionam o merecimento
de colaborar com uma pops-
tar. Essa discussão é amplifi-
cada por Larissa Luz, espécie
de madrinha do projeto. A
cantora explica que os povos
pretos são ensinados a não
celebrarem conquistas, mas
seguir com as batalhas da
vida. (Especial para O Hoje) 

'Na Atividade': IZA
colabora com
talentos de
periferias em
música inédita
que reverencia a
criatividade
brasileira

Canção transita pelo afrobeat, pagodão, rap e o funk ganha videoclipe no YouTube

Busca por representatividade

EM CARTAZ

Matrix: Ressurreição (Matrix:
resurrections, 2021, EUa). du-
ração: 2h 28min. direção: lana
Wachowski. Elenco: Keanu ree-
ves, Carrie-anne Moss, Jada
Pinkett smith. Gênero: Ficção
científica, ação. se passando 20
anos após os acontecimentos
de de Matrix revolutions, Neo
vive uma vida aparentemente
comum sob sua identidade ori-
ginal como Thomas a. ander-
son em são Francisco, Califór-
nia, com um terapeuta que lhe
prescreve pílulas azuis para
neutralizar as coisas estranhas
e não naturais que ele ocasio-
nalmente vislumbra em sua
mente. Ele também conhece
uma mulher que parece ser
Trinity (Carrie anne-Moss), mas
nenhum deles se reconhece.
No entanto, quando uma nova
versão de Morpheus oferece a
ele a pílula vermelha e reabre
sua mente para o mundo da
Matrix, que se tornou mais se-
guro e perigoso nos anos des-
de a infecção de smith, Neo
volta a se juntar a um grupo de
rebeldes para lutar contra um
novo e maois perigoso inimigo
e livrar todos da Matrix nova-
mente. Cinemark Flamboyant:
11h15, 11h40, 11h45, 12h30,
14h10, 14h30, 15h, 15h45,
17h25, 18h20, 19h, 20h40,
21h40, 22h20. Cinemark Pas-
seio das Águas: 11h40, 11h45,
14h30, 15h, 18h20, 20h30,
21h40, 22h20. Kinoplex Goiâ-
nia: 15h20. Cineflix 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). duração:
2h 28min. direção: Jon Watts.

Elenco: Tom Holland, Zendaya,
Benedict Cumberbatch. Gêne-
ro: ação, aventura, fantasia.
Em Homem-aranha: sem Volta
para Casa, Peter Parker (Tom
Holland) precisará lidar com as
consequências da sua identi-
dade como o herói mais queri-
do do mundo após ter sido re-
velada pela reportagem do Cla-
rim diário, com uma gravação
feita por Mysterio (Jake Gylle-
nhaal) no filme anterior. incapaz
de separar sua vida normal das
aventuras de ser um super-he-
rói, além de ter sua reputação
arruinada por acharem que foi
ele quem matou Mysterio e
pondo em risco seus entes
mais queridos, Parker pede ao
doutor Estranho (Benedict
Cumberbatch) para que todos
esqueçam sua verdadeira iden-
tidade. Entretanto, o feitiço não
sai como planejado e a situação
torna-se ainda mais perigosa
quando vilões de outras ver-
sões de Homem-aranha de ou-
tros universos acabam indo
para seu mundo. agora, Peter

não só deter vilões de suas ou-
tras 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. Kinoplex Goiâ-
nia: 15h, 15h40. Cineflix apare-
cida: 15h, 15h40, 16h, 17h30,
18h30, 18h40, 19h, 20h30,
21h30, 21h40, 22h. Cineflix Bu-
riti: 13h50, 15h.

Casa Gucci (House of Gucci,
2021, EUa). duração: 2h37min.
direção: ridley scott. Elenco:
lady Gaga, adam driver, al Pa-
cino. Gênero: Biografia, dra-
ma. Casa Gucci é baseado na
história de Patrizia reggiani,
ex-mulher de Maurizio Gucci,
membro da família fundadora
da marca italiana Gucci. Patrizia
conspirou para matar o marido
em 1995, contratando um ma-
tador de aluguel e outras três
pessoas, incluindo a terapeuta
e melhor amiga. Ela foi consi-
derada culpada e condenada a
29 anos de prisão. Quase 3 dé-
cadas de amor, traição, deca-
dência, vingança e assassinato,
o filme revela a importância e
poder que o nome Gucci car-
rega e tudo o que a família fez
para conseguir esse controle.
Kinoplex Goiânia: 16h. 

Encanto (Encanto, 2021, EUa).
duração: 1h43min. direção: By-
ron Howard, Jared Bush, Chari-
se Castro smith. Elenco: Filipe
Bragança, stephanie Beatriz,

John leguizamo. Gênero: ani-
mação, família, fantasia, co-
média. Encanto é a nova ani-
mação da disney situada na Co-
lômbia, sobre a extraordinária
família Madrigal, que vive es-
condida em uma região mon-
tanhosa isolada, conhecido
como Encanto. a magia da re-
gião abençoou todos os meni-
nos e meninas 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 esperança de sua
família excepcional. Cinemark
Flamboyant: 11h50, 12h15,
14h20, 14h45, 17h15. Cinemark
Passeio das Águas: 11h30, 12h,
14h, 14h45, 16h30. Kinoplex
Goiânia: 15h50. Cineflix apare-
cida: 15h10, 16h10. 

Clifford: O Gigante Cão Ver-
melho (Clifford The Big red
dog, 2021, EUa). duração:
1h37min. direção: Walt Becker.
Elenco: Jack Whitehall, darby
Camp, Tony Hale. Gênero: Fa-
mília, aventura, comédia. Em
Clifford: o Gigante Cão Ver-
melho, a estudante do ensino
médio Emily Elizabeth (darby
Camp) conhece um criador de
animais mágico ( John Cleese)
que lhe dá um cachorrinho
vermelho. Entretanto, ela nun-
ca imaginou acordar e encon-
trar um cão gigante de três
metros em seu pequeno apar-
tamento em Nova York. En-
quanto sua mãe (sienna Guil-
lory) está viajando a negócios,
Emily e seu tio divertido Casey
(Jack Whitehall) vão viver uma
grande aventura pelas ruas
de Nova York com a chegada
do novo membro da família.
Cineflix Buriti: 13h.

'Matrix: Resurrections' é o novo filme da franquia Matrix, continuando a saga de Neo (Keanu Reeves)

tCINEMA



Fernanda Santos

A geração Y é bem diferen-
te das anteriores. Ao contrário
dos pais e avós, eles nasceram
junto com os grandes adventos
tecnológicos e a populariza-
ção da internet. Em contrapo-
sição daqueles que chegaram
antes, os millenials não brin-
caram com brinquedos arte-
sanais e improvisados. Eles
cresceram de frente para o
computador, jogaram video-
games e tiveram aparelhos ce-
lulares muito cedo. Uma car-
reira de sucesso, para quem é
da geração Y, definitivamente
não é a mesma coisa que foi
para seus pais. 

Passar décadas em uma
mesma empresa, almejar uma
promoção e um aumento de sa-
lário, cumprir horários rígi-
dos. Essa cadeia de eventos
simplesmente não se encaixa
mais nos sonhos das novas ge-
rações. Os millenials possuem
mais qualificação acadêmica,
ambicionam salários altos com
mais rapidez e enjoam de roti-
nas repetitivas. Eles possuem
múltiplas habilidades profis-
sionais e estão prontos para
usá-las no mercado de trabalho
em seu favor.

Isso não quer dizer que o
mundo tem sido menos duro
para essa nova geração. Com
tanta gente capacitada, é pre-
ciso esforço redobrado para
ser um profissional diferen-
ciado. Por conta das dificulda-
des do mercado de trabalho,
eles acabam tendo que impro-
visar. E, por improvisar, acaba
surgindo a oportunidade de
empreender. Mas quando eles
estão preparados para se mos-
trar na internet, têm ainda
mais chance de sobreviver no
capitalismo voraz.

Heloisa Medina, de 30
anos, é a cara do empreen-
dedorismo atual. Designer de
interiores, ela conta que mo-
rou durante alguns anos no
Rio de Janeiro e, quando re-
tornou à Goiânia, ficou bas-
tante perdida em relação ao
mercado de trabalho. "Tra-

balhei em alguns locais, mas
sempre ficava frustrada com
o 'horário comercial'. Entre
aspas mesmo, porque nunca
é só nesse período [que eu
trabalhava], às vezes ultra-
passava", lembra.

"Resolvi começar do zero, fa-
zer um novo curso", relata a jo-
vem, que havia ingressado an-
teriormente na faculdade de
Publicidade e Prograganda,
mas nunca concluiu. "Com o
apoio da minha família, escolhi
o curso de Design de Interiores,
que me interessava e que, in-
clusive, foi minha primeira es-
colha do vestibular anterior",
diz. Heloisa afirma que optou
uma universidade mais próxi-
ma de sua casa. "Já tinha ouvi-
do falar bem da instituição e foi
uma surpresa, pois o local é vol-
tado para o empreendedoris-
mo", relata ao jornal O Hoje.

Empreendedorismo
feminino

A ascensão do empreen-
dedorismo, especialmente o
feminino, tem muitos moti-
vos. Desde o alto nível de
qualificação profissional das
mulheres, os baixos salários
oferecidos nas empresas, a
crise econômica mundial,
mães e filhas assumindo po-
sições de liderança e inde-
pendência dentro de casa.
"Uma dica para mulheres
que querem empreender é
ter uma noção de marketing
e principalmente plano de
negócio, o plano de negócio
vai auxiliar a gerir sua em-
presa, independentemente
do tamanho dela. Alguns
amigos já me indicaram fa-
zer cursos no Sebrae sobre fi-
nanceiro e administrativo,
que são essenciais e, às ve-
zes, não temos nenhuma no-
ção", observa.

Heloisa explica que a pró-
pria faculdade a instigou a ser
empreendedora. "Assim que
finalizei o curso tentei procu-
rar emprego pelo medo de ser
autônoma, mas acabou que,
enquanto isso, eu ia fazendo
projetos e me tornei em-
preendedora naturalmente."

Mas nem tudo são flores e
ser seu próprio patrão vem
com muitos desafios. "É meu
primeiro negócio e tem sido
bastante desafiador. Além dos
perrengues burocráticos, que
ninguém imagina, a captação
de cliente, no começo, é bem
difícil", desabafa. "Meu pri-
meiro cliente foi um grande
amigo artista goianiense. Ini-
ciamos o projeto pouco antes
da pandemia, o que foi com-
plicado. Mas com muito jogo
de cintura e ideias mirabo-
lantes conseguimos iniciar a
obra. A partir daí, outros
clientes foram surgindo por
indicações", lembra.

Para a designer de inte-
riores, a internet tem papel
fundamental para a manu-
tenção de seu negócio. "Prin-
cipalmente o Instagram, que é
uma ferramenta bem útil nos
dias atuais", opina. No entan-
to, ela conta que não é fácil ge-
renciar a carreira e as redes
sociais simultaneamente. "Não
consigo postar com tanta fre-
quência, já que o tempo é bas-
tante corrido", diz.

Se antigamente os traba-
lhadores precisavam se espe-
cializar em etapas do proces-
so produtivo, hoje o sistema é
outro. É preciso saber muito
além da própria área para
conseguir se destacar. (Espe-
cial para O Hoje)
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Negócios

Crise econômica,
busca por autono-
mia e horários al-
ternativos, além de
salários ambiciosos
são razões que le-
vam os jovens a
empreenderem

A geração que transforma
hobby em negócio

Heloísa Medina, aos
30 anos, assumiu o
controle da própria
carreira








