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Zona 40 no Centro de
Goiânia tem quase 100
mil multas aplicadas
Danilo GueDes

os desafios do transporte
rodoviário de cargas
internacionais em 2021
Opinião 3

95 mil condutores foram multados por excesso
de velocidade na Zona 40 em Goiânia. De acordo com o estudo da Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM), a via que lidera o número de infrações é a Avenida Tocantins, no Centro, com
36.347, seguida da Avenida Araguaia, que re-

gistrou 32.209, e Avenida Paranaíba, com 26.580.
Conforme revelado pelo O Hoje, as infrações por
excesso de velocidade foram aplicadas 370 mil
vezes no ano passado. Expansão das áreas com
velocidade reduzida ainda não foram implementadas em outros bairros. Cidades 11

Raphael Bezerra

Divergência no
Podemos goiano
afasta Moro

Pré-candidato a presidência pelo
Podemos, Sergio Moro deve adiar
a sua passagem por Goiás até que
as divergências internas do partido sejam resolvidas. A legenda
que pode abrigar o prefeito de
Aparecida ao governo tem como
presidente um deputado que
apoia a reeleição de Caiado.
Política 2

Câmara faz
última audiência
do Plano Diretor
Encontro da Comissão Mista pode
ser o último antes da votação das alterações no Plano Diretor da Capital. Apuração mostra que parte das
emendas dos parlamentares ainda
não foram disponibilizadas para
apreciação da população no site da
Câmara Municipal. Política 5

Bolsonaro passa
por exames após
ser internado
Presidente da República foi internado após sentir dores abdominais durante férias em
Santa Catarina. Política 2

Prefeitura
remove flores
do canteiro da
Avenida 136

A Prefeitura de Goiânia removeu do canteiro central da Avenida 136, no setor Sul, todas as flores tagetes, também conhecida por cravo-francês, cravo-de-defunto, flor-deestudante, cravo-africano, cravo-amarelo e tagetes-anão. Pessoas que trafegavam pela
avenida abordaram os trabalhadores que removiam as plantas indagando o que seria plantado no lugar. Todos deram a mesma resposta padrão. "Não sabemos. Tem que
perguntar na prefeitura”. A Comurg, por meio da assessoria, disse que outras plantas
devem ser plantas em substituição às flores que venceram o ciclo.

Goiás aguarda diretrizes para
definir vacinação de crianças
Secretaria de Estado da Saúde (SES) aguarda notificação oficial do Ministério da Saúde sobre a vacinação de crianças. A distribuição das doses, segundo o Ministério, deve começar na segunda quinzena de janeiro. Estimativa é que Goiás tenha cerca de 472 mil crianças com idades entre cinco e nove anos de idade. Cidades 10

Medida passa a valer para ter
acesso às dependências do Ministério Público Federal a partir
do dia 7 de janeiro. Política 6

goiás
embarca rumo
à Copinha

Secretário de Caiado
pode ter de “engolir”
candidatura de Moro

Xadrez 2

Após serem campeões estaduais,
equipe esmeraldina Sub-20 encara Copa São Paulo e Richard
Oliveira falou sobre expectativa
e adversários do grupo.

Mercado prevê que
economia vai crescer
0,36% em 2022
Economia 4

Esportes 7

Dragão se
reapresenta e inicia
pré-temporada

PRTB vive dilema para
decidir qual caminho
trilhar nas eleições
Esplanada 6

Vício afetivo para
manter relações
amorosas e sem apego

Livraria 14

MPF irá exigir
comprovante
de vacinação

Academias recuperam

perdas e deixam lista
dos mais atingidos

Dólar: (paralelo) R$ 5,66 | Dólar: (comercial) R$ 5,663 |
Euro: (Comercial) R$ 6,397 | Boi gordo: (Média) R$ 334,50
Poupança: 0,3715% | Ouro: R$ 326,20 | Bovespa: -0,86%

Um dos setores mais atingidos pelas medidas de restrições apresentou resultados positivos na recuperação dos lucros
e prejuízos durante o período. Negócios 17

Com reforços e baixas, o Atlético Goianiense começou sua preparação para a temporada de
2022. Dellatorre, Ramon e Edson
foram as novidades.
Esportes 8
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Tempo em Goiânia
s 27º C

t 19º C

Sol com muitas nuvens durante
o dia. Períodos de nublado,
com chuva a qualquer hora.
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Secretário de Caiado pode ter
de “engolir” candidatura de Moro
Presidente postou foto após receber sonda

Bolsonaro
deve passar
por exames
em hospital
de São Paulo
O presidente da República, Jair Bolsonaro, está internado desde a madrugada desta segunda-feira (3), no
Hospital Nova Star, em São Paulo, onde passará por exames. Segundo a Secretaria de Comunicação (Secom) do
governo federal, um desconforto abdominal foi o motivo da hospitalização. A Secom informa, ainda, "que o
presidente passa bem e que mais detalhes serão divulgados posteriormente, após atualização do boletim
médico”, diz a nota divulgada na manhã de ontem.
Segundo o Hospital Vila Nova Star, Bolsonaro tem um
quadro de obstrução intestinal. “Ele está estável, em tratamento e será reavaliado ao longo desta manhã pela equipe do Dr. Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo. No momento, sem previsão de alta”, diz a nota do hospital.
Bolsonaro desembarcou em São Paulo por volta de
1h30, após deixar o Forte Marechal Luz, em São Francisco do Sul, no litoral de Santa Catarina, onde passou
a virada do ano.
Em publicação em uma rede social, Bolsonaro disse que
chegou ao hospital às 3h de hoje. O presidente informou
que está usando uma sonda nasogástrica e serão feitos mais
exames "para possível cirurgia de obstrução interna na região abdominal". Ele lembrou que essa é sua segunda internação "com os mesmos sintomas".

As investidas do secretário de Governo, Ernesto Roller, contra o ex-juiz Sérgio Moro, minimizando a sua capacidade de entrar na disputa
presidencial, não agradaram à cúpula do Podemos em Goiás. Não apenas o presidente da legenda no Estado, o deputado federal José Nelto, declarou apoio
à reeleição de Ronaldo Caiado
(DEM), mas todos os 14
prefeitos eleitos em 2020. A
presidente nacional, Renata Abreu, deu carta
branca a Nelto para firmar aliança com as forças
políticas que convier à legenda, que venha a eleger
uma bancada na Assembleia e na Câmara
Federal. Inclusive, o parlamentar goiano é cotado para coordenar a campanha do exministro de Bolsonaro em Goiás.

Articulação

O processo de aproximação do Podemos com
o União Brasil (da fusão do PSL com o Democratas) começa por São Paulo, para dar palanque
a Sérgio Moro. Depois, o processo se estenderá
por outros Estados.

Debate

Em comum acordo com decisão judicial, a Câmara de Goiânia promove hoje audiência pública para
discutir o Plano Diretor de Goiânia, com previsão de
votação em plenário após o recesso parlamentar.

Passaporte

Procurador da República tido como bolsonarista e contrário ao passaporte vacinal, Ailton Benedito
ainda não comentou em suas redes sociais a decisão
do órgão em Goiás, que vai exigir comprovante de
vacinação para ter acesso às suas dependências, em
Goiânia, Rio verde, Luziânia e Anápolis.

Possibilidade

Assim como o governador Eduardo Leite (PSDB), os tucanos de Goiás
que pediram votos para ele nas prévias devem declinar do apoio a João
Doria (SP). Veem com simpatia a
candidatura de Moro.

Maioria

Apesar do troca-troca partidário, a
partir de março, a base aliada na Assembleia Legislativa articula para
manter quórum para aprovação de
matérias do Executivo neste ano eleitoral. Mas o embate com a oposição
será inevitável.

Reforma

O governo já vem mapeando os auxiliares que irão deixar os cargos para
se candidatar a cargos eletivos nas
eleições de outubro. Só a partir daí é
que será planejada uma minirreforma.

Canal

Quem agora tem canal no Telegram,
reduto de bolsonaristas, é o senador
Vanderlan Cardoso (PSD), que passa a
veicular por ele ações de seu mandato.

Lá e cá

A pedido do patrão, Henrique Meirelles (PSD), secretário da Fazenda
de São Paulo, vai mesmo ter que dividir a campanha ao Senado por Goiás,
caso confirme sua candidatura, com a
coordenação da equipe de João Doria,
na área da economia.

CURTAS
2
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Com o início de uma onda de
cancelamento nas redes sociais,
depois de voltar a viralizar vídeo
em apoio a Jair Bolsonaro, em
2018, o cantor Zé Felipe, filho de
Leonardo, sentiu o peso de se imiscuir na política, e deixou de seguir
o presidente.

Moro só deve vir a Goiás após
Podemos deﬁnir lado no estado
Presidente do
diretório goiano,
José Nelto é da
base caiadista,
mas partido pode
ser o destino do
prefeito de
Aparecida de
Goiânia, Gustavo
Mendanha
Marcelo Mariano
Para evitar constrangimentos, o pré-candidato a presidente pelo Podemos, Sergio
Moro, dificilmente fará uma
visita a Goiás enquanto a situação do partido no estado
estiver indefinida, segundo
um apoiador goiano do ex-juiz
e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do governo
de Jair Bolsonaro (PL).
O deputado federal e presidente estadual do Podemos,
José Nelto, faz parte da base
do governador Ronaldo Caiado (DEM/União Brasil), embora tenha demonstrado uma
resistência inicial ao nome de
Daniel Vilela, que comanda o
diretório do MDB em Goiás,
como candidato a vice na
chapa caiadista para as eleições de 2022.
Nelto não é o único, mas,

Parte do comando da legenda no Estado está dividida no apoio a candidatura ao governo de Goiás
por ora, é quem mais fala sobre Moro em Goiás. Ele tem
como objetivo organizar uma
visita do presidenciável do
Podemos ao estado em janeiro ou fevereiro para discutir
suas propostas e lançar seu livro “Contra o sistema da corrupção”. A viagem, contudo,
pode demorar um pouco mais.
O parlamentar também
quer que Caiado, ex-aliado
de Bolsonaro, declare voto
em Moro já no primeiro turno. Como o jornal O Hoje mostrou anteriormente, o governador goiano tem, de fato,
uma afinidade com o ex-ministro desde quando ele ainda era o juiz responsável por
julgar em primeira instância

os casos da Operação Lava
Jato em Curitiba.
Vale destacar, ainda, que,
a nível nacional, o partido de
Caiado, a União Brasil, resultado da fusão entre DEM e
PSL, desistiu de lançar candidatura própria a presidente e
discute uma possível aliança
com Moro.
Tanto é que, diante desse
cenário, Nelto costuma afirmar, quando questionado sobre a possibilidade de Caiado
estar no mesmo palanque de
Moro, que o governador não
tem outra alternativa senão o
pré-candidato a presidente
de seu partido.
O problema é que o Podemos pode ser o destino do pre-

feito de Aparecida de Goiânia,
Gustavo Mendanha, que desponta como o principal nome
de oposição ao atual governo.
Ele deixou o MDB depois da
aliança entre Caiado e Daniel,
e procura uma legenda para
viabilizar sua candidatura ao
Palácio das Esmeraldas.
Mendanha tem outras opções na mesa, como PL, Republicanos, Pros e PTC, mas as
conversas com o Podemos começaram antes mesmo de
Moro se filiar ao partido. O
prazo final para bater o martelo é a janela partidária, que se
encerra no início de abril.
Em dezembro, depois da
filiação de Moro, a deputada
federal por São Paulo e pre-

sidente nacional do partido,
Renata Abreu, publicou uma
foto nas redes sociais ao lado
de Mendanha, com elogios à
sua gestão como prefeito de
Aparecida de Goiânia, confirmando os rumores de que
as negociações continuam a
todo vapor.
A conexão de Mendanha
com o Podemos é feita por
meio de seu secretário municipal de Relações Institucionais, Felipe Cortez, presidente do diretório metropolitano
do partido e influente junto à
executiva nacional.
Se a articulação de Cortez
prevalecer, a tendência é a de
que Nelto deixe o Podemos e
leve com ele prefeitos do partido que o apoiam. Nesse caso,
o secretário de Relações Institucionais de Aparecida de
Goiânia é quem tomaria a
frente da coordenação da
campanha de Moro em Goiás.
Nos bastidores, aliados de
Mendanha dizem que ele não
gostaria de se envolver muito
na disputa nacional. No máximo, sua preferência seria
por um candidato de centro
da terceira via. Moro é da terceira via, mas está mais para
direitista do que centrista.
Porém, caso o prefeito de
Aparecida de Goiânia se filie
mesmo ao Podemos, ele terá
necessariamente de estar ao
lado do ex-juiz. Caiado, por sua
vez, buscaria a neutralidade,
assim como fez nas eleições de
2018. (Especial para O Hoje)
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Os desaﬁos do transporte
rodoviário de cargas
Danilo Guedes
O transporte rodoviário brasileiro, responsável
por mais de 65% de toda a carga transportada no
País, de acordo com a Confederação Nacional do
Transporte (CNT), também atua entregando para
fora do Brasil, e como uma pandemia possui escala global, o modal internacional também foi afetado pela crise gerada pela covid-19, sendo imposto um
regime de exceção e formalidades nunca antes visto, além do surgimento de diversos conflitos.
A NTC&Logística, sendo a principal entidade
brasileira do transportador, foi uma das instituições que tomaram a frente para buscar soluções
aos problemas encontrados, juntamente com a
ABTI. Como membro das duas associações, mas
principalmente vice-presidente para assuntos do
transporte internacional da NTC, acompanhei de
perto tudo que ocorreu, e trago aqui para vocês um
panorama de 2021.
De forma correta, visando o bem de todos, declarações de saúde, horários reduzidos, equipamentos de proteção, prorrogação de licenças
e documentos, criaram um “novo normal” que
impôs resiliência aos operadores que entregam
para fora do país.
Mas, se antes realizar transporte internacional de cargas já não era uma tarefa das mais fáceis, devido a toda burocracia aduaneira, lentidão nos cruzes de fronteiras e diversas regras
acordadas entre os países, o Coronavírus trouxe
ainda mais desafios e deixou ainda mais complexo executar esse modal.
O Brasil faz fronteira com outros nove países
da América do Sul, e na maior parte do tempo,
as mesmas permaneceram abertas para motoristas de veículos de carga, porém, devido ao fato
de em certo momento nosso país atingir números alarmantes de infecção e morte pelo vírus, diversos problemas logísticos foram surgindo,
com países como Argentina, Chile, Paraguai,
Uruguai e Peru criando regras e limitando o fluxo de mercadorias.
A Argentina em especial, foi o país com maior
rigidez no controle do transporte internacional,
criando barreiras sanitárias complexas e controles de testes rápidos em quase todas as províncias,
causando muita lentidão, discussão e custos que
estão sendo absorvidos em quase sua totalidade pelos transportadores.
E ainda, com o avanço do Coronavírus, a Argentina, Chile e Uruguai, passaram a exigir um exame de covid-19 antes de entrar no país, até então algo
normal, porém, o problema se deu em relação ao período de espera do resultado do teste, o que causou

fila de motoristas em ambientes que não possuíam
estrutura para que os mesmos aguardassem, gerando preocupações quanto à saúde deles e custos
para as transportadoras.
Diante disso medidas foram tomadas buscando soluções para os conflitos. Um exemplo foi
a reunião bilateral entre reguladores do transporte rodoviário do Brasil e da Argentina realizada no dia 26 de março.
Esse encontro teve o intuito de solicitar ao país
vizinho esclarecimentos de alguns impasses que
estavam prejudicando o modal de entrega internacional de cargas, além de questões burocráticas
e logísticas.
Ainda buscando soluções para esses problemas,
em 14 de maio assinei um ofício endereçado ao Conselho Empresarial do Transporte Rodoviário de
Cargas do Mercosul, Bolívia e Chile (CONDESUL), solicitando uma reunião com a brevidade necessária
do Subgrupo 5 de “Transporte” do Mercosul, em face
dos problemas gerados pela pandemia.
Em resumo, o conteúdo do documento pedia uma
maior quantidade de encontros entre os seus membros para encaminhar soluções com a rapidez necessária, disciplinamento de procedimento para
teste da COVID-19, regras para cumprimento de quarentena e/ou liberação dos motoristas infectados, mas
não na condição desta volta ser como “turistas / passageiros”, e regras para àqueles motoristas que já foram vacinados em seus países.
Também foi solicitado que os representantes
das entidades signatárias do ofício, pudessem
participar da reunião da Associação Latino Americana de Desenvolvimento e Integração (ALADI),
que ocorreu no dia 18 de maio, e eu pude estar presente ao lado do Dr. Adauto Bentivegna Filho, representando a NTC.
Houveram ainda encontros com outras instituições e associações nacionais e internacionais, além
de órgãos públicos, sempre buscando uma resolução
para os desafios encontrados pelo transporte rodoviário internacional de cargas.
Com isso, conseguimos melhorar a situação burocrática, mantendo os protocolos de segurança claro, mas agilizando-os, para garantir o bem estar da
saúde dos motoristas
que esperam, além da
otimização de custos das
transportadoras.
Outro problema que
surgiu em 2021, devido a
crise econômica global
afetar importações e exDanilo Guedes é CEO da
portações, foi justamente
ABC
Cargas
a falta de carga.

OPiniãO

A inovação é um recurso inevitável. A criação
de novos mecanismos, serviços e a excitação pelas novas descobertas tecnológicas tornaram-se
parte de nossas vidas. Para onde olhamos, ou
para tudo o que fazemos, estamos rodeados de
fatores que nos propiciam grandes experiências
em meio à era digital. Entretanto, muitas vezes
esquecemos que, por trás de toda mudança,
existe o fator humano.
A Transformação Digital teve início quando as
empresas entenderam que precisavam se modernizar. Com isso, muitos processos foram automatizados e novas tecnologias foram desenvolvidas, fazendo surgir um paradoxo sobre essas modificações e a maneira como elas também
se estendem aos agentes humanos. Em ambientes demasiadamente competitivos e facilmente
impactados pelas novidades encontradas no
mercado, torna-se trivial a forma como a capacidade técnica dos colaboradores é vista exclusivamente como um diferencial.
Com o passar do tempo, o mundo dos negócios
reforçou a sua capacidade de inovação, atualizando
ferramentas e técnicas, de acordo com as novas demandas tecnológicas. O período de isolamento social também contribuiu com a aceleração de processos, como a digitalização, obrigando muitas organizações a implementarem ambientes de trabalho alternativos e aplicarem métodos mais
ágeis, tanto em relação a projetos como também
no âmbito de gestão de serviços e equipes.
Essa estratégia vem sendo reconhecida como
cultural digital, que significa uma série de transformações em nossa sociedade, realizadas a partir dos recursos de tecnologia da informação. No
mercado de trabalho, essas mudanças são mais visíveis, pois, cada vez mais, é exigido que os colaboradores se adequem e se capacitem à medida
Presidente
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que novas soluções são disponibilizadas.
Quando falamos sobre inovação, principalmente para o mercado de trabalho, pensamos também nos chamados profissionais do futuro, aqueles cujas habilidades devem obrigatoriamente envolver o conhecimento em diversas áreas da tecnologia, flexibilidade, agilidade e, principalmente,
mente inovadora. Em tese, um colaborador com visão integrada possui melhores oportunidades para
obter experiências, aumentando a sua produtividade e buscando quebrar paradigmas sobre a implementação de métodos mais modernos.
A finalidade dessas mudanças é proporcionar
o desafio de reinventar, abranger a democratização de oportunidades e estimular a competitividade, tornando tudo mais dinâmico. Entretanto,
vale ressaltar que, talvez, muitos profissionais
não estejam no mesmo ponto de partida. A tecnologia avança de maneira vertiginosa e, em muitos
casos, alguns profissionais sentem-se obsoletos por
não conseguirem acompanhar essa evolução.
Atualmente, essas questões têm sido um dilema
para a grande maioria das empresas, pois, alguns
pontos devem ser considerados, como a experiência, por exemplo. Enquanto algumas organizações
têm buscado trabalhar na capacitação de seus colaboradores, outras preferem investir na contratação de novos profissionais. Entretanto, é importante
lembrar que a Transformação Digital tem como base
três pilares fundamentais: pessoas, processos e
tecnologia. Para que todos se complementem
é necessário que existam novas maneiras de
pensar, aprender e aplicar suas experiências,
afinal, a evolução não
Walter Ruiz é Co-Owner Business Development da
acontece sem melhorias
OPUS Software
multidisciplinares.
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CARTA DO LEITOR

Mais fiscalização
Tenho visto muitas cenas absurdas desde a liberação dos comércios de bares e restaurantes em
Goiânia. É muito fácil e está ao acesso de todos. Basta dar uma volta na cidade, principalmente aos finais de semana, para se deparar com diversas regras sanitárias sendo desobedecidas. Fico me perguntando a razão de existir um decreto se não há
uma fiscalização adequada. É óbvio que ambos precisam andar na mesma linha, pois se não for assim,
não faz sentido medidas serem estabelecidas. Da
mesma forma, a população precisa se conscientizar, e entender de uma vez por todas que o vírus
ainda está aí, as mortes continuam imensas e os casos registrados também. Somente com uma colaboração conjunta entre as pessoas e o governo que
um resultado satisfatório virá.
Stefany Matos
Goiânia

Aglomerações
Desde a reabertura de segmentos do comércio
em Goiânia não houve um único dia que não registrasse aglomerações de pessoas na Capital. Agora o momento é de tentar equilibrar o aumento de
casos, uma vez que não ocorre mais o distanciamento social. Muitas pessoas não entenderam a proposta de reabertura e outras já não ligam mais para
a doença. De qualquer forma, o medo que as pessoas tanto tinham do Coronavírus parece que foi
cessando aos poucos. E agora não sabemos quando será o tão falado pico da doença ou até mesmo
a diminuição dos casos.
Ana Carolina Martins
Goiânia

CONTA PONTO

{

Transformação Digital e seu
impacto na vida das pessoas
Walter Ruiz

n

É um poder
constituído, instituído
e tem sim condições de
ﬁscalizar recursos,
olhar a grade
curricular, veriﬁcar se
os 200 dias letivos
estão sendo cumpridos
e, principalmente,
participar dos
conselhos de classe
A secretária de Educação Fátima Gavioli sobre a entrega do Bolsa Estudo
com R$ 100 mensais para alunos do
Ensino Médio.

INTERAJA CONOSCO
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@jornalohoje
“não sei se o problema é o tempo, ou o
trabalho da última gestão”, comentou o
internauta sobre uma erosão que provocou a interdição da rodovia Go-118 próximo a Chapada dos Veadeiros.
Bruno Silva

M

@ohoje
“aaaaa se a moda pega”, comentou a internauta sobre o vídeo que viralizou nas
redes sociais. um fã brincou com a
dupla Jorge e Mateus.
Romilda Prado

N

@jornalohoje
uma auditoria do Tribunal de Contas da
união mostrou que a pasta gastou em itens
considerados de luxo R$ 535 mil que deveriam ter sido usados no combate à pandemia, em 2020. a informação é da Folha de
s. Paulo. o órgão encontrou bacalhau, salmão e bebidas alcoólicas nas notas fiscais
apresentadas por exército, Marinha e aeronáutica. “não parece razoável alocar os escassos recursos públicos na compra de
itens não essenciais, especialmente durante a crise sanitária”, diz a nota do TCu.

aos colaboradores do o Hoje: artigos para este espaço devem conter no máximo 4.000 caracteres e
também podem ser divulgados no portal ohoje.com.
são analisados os textos enviados, com foto e assinatura, para editor@ohoje.com.br. Cartas não podem
ultrapassar 800 caracteres e o endereço para envio
é o mesmo dos artigos. Mais informações podem ser
obtidas pelo (62) 3095-8742.

Redação: (62) 3095-8737 editor@hojenoticia.com.br | O Hoje.com: (62) 3095-8700 / 42 WhatsApp (62) 99968-8702
Comercial: (62) 3095-8722 / 29 (62) 99224-7064 comercial1@ohoje.com.br | Circulação: Capital (62) 3095-8727 e Interior
(62) 3095-8772 admin.financeiro@ohoje.com.br | Endereço: Rua 132-A nº 124, Setor Sul, CEP 74093-220 - Goiânia/GO

4

n

ohoje.com
GOIÂNIA, TERÇA-FEIRA, 4 DE JANEIRO DE 2022

ECONOMIA

Mercado prevê que economia
vai crescer 0,36% em 2022
Mercado financeiro
diminuiu
novamente a
previsão para o
crescimento da
economia brasileira
O mercado financeiro diminuiu novamente a previsão
para o crescimento da economia brasileira em 2022. As projeções constam do primeiro
boletim Focus de 2022, divulgado pelo Banco Central. O documento reúne a projeção para
os principais indicadores econômicos do país e aponta para
um Produto Interno Bruto (PIB)
de 0,36% ante 0,42% estimado
na semana passada.
O mercado também reduziu a previsão do PIB - a soma
de todos os bens e serviços
produzidos no país - para o ano
de 2021, para 4,50%. Na semana anterior, a estimativa era de
que o PIB ficasse em 4,51%. Há
quatro semanas, o boletim estimou um crescimento de
4,71% em 2021.
Para 2023 e 2024, a projeção do mercado financeiro
se manteve estável na relação
com a semana anterior, com
expansão do PIB em 1,80% e
2%, respectivamente.
Para 2022, a estimativa de
inflação ficou em 5,03%, a
mesma da semana passada.
Para 2021, a previsão para o
Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA), a
inflação oficial do país, também variou para baixo, de
10,02% para 10,01%. É a quarta redução depois de 35 semanas consecutivas de alta da
projeção. Para 2023 e 2024, as
previsões são de 3,41% e 3%,
respectivamente.

As projeções
constam do primeiro
boletim Focus de
2022, divulgado pelo
Banco Central

sica de juros, a Selic, ao final
de 2022, ficou em 11,50% no
ano, a mesma da semana anterior. Atualmente, a taxa definida pelo Comitê de Política
Monetária (Copom) está em
9,25% ao ano. Para a próxima
reunião do órgão, em fevereiro, o Copom já sinalizou
que deve elevar a Selic em
mais 1,5 ponto percentual.
Para o fim de 2023, a estimativa é de que a taxa básica
caia para 8% ao ano. E para
2024, a previsão é de Selic em
7% ao ano.
A expectativa do mercado
para a cotação do dólar em
2022 é R$ 5,60, a mesma da semana anterior. Para 2023, a
previsão é de que o dólar fique em R$ 5,40 e, em 2024, em
R$ 5,30.

Desoneração da folha

Taxa de juros

O Presidente da República,
Jair Bolsonaro, sancionou a

A previsão para a taxa bá-

prorrogação até o fim de 2023
da desoneração da folha de
pagamento das empresas dos
17 setores da economia que
mais geram empregos. A sanção do Projeto de Lei (PL)
2.541/2021 foi publicada no
Diário Oficial da União. O
projeto foi sancionado integralmente, sem vetos e já está
em vigor.
O projeto, aprovado em dezembro passado pelo Senado,
diz que as empresas beneficiadas podem optar por deixar
de pagar a contribuição previdenciária calculada sobre a
folha de pagamentos, de 20%
sobre os salários dos empregados, e continuar a contribuir
com a alíquota sobre a receita
bruta, que varia de 1% a 4,5%.
Em tese, a iniciativa oferece
um maior incentivo para a
contratação de pessoal.
A medida beneficia as empresas de transporte rodo-

viário coletivo e de cargas,
metroferroviário de passageiros, empresas de informática, de circuitos integrados,
de tecnologia de comunicação, do setor da construção civil, empresas de obras de infraestrutura, empresas de call
center, calçados, confecção/vestuário, couro, jornais e
empresas de comunicação.
A legislação também prorroga o prazo referente a
acréscimo de alíquota da Contribuição Social devida pelo
Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior
(Cofins-Importação).
“O projeto sancionado tem
capacidade de oferecer estímulos aos setores beneficiados à necessária retomada
da economia, principalmente,
em face da diminuição de encargos fiscais a cargo dos empregadores”, informou o Ministério da Economia. (ABr)

BENEFÍCIO

Prova de vida do INSS volta a ser exigida em 2022
Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de
Seguro Social (INSS) precisam ficar atentos em 2022. A
prova de vida voltou a ser obrigatória, após três meses de
suspensão. O procedimento
é necessário para manter o
pagamento do benefício.
Entre março de 2020 e
maio de 2021, a prova de vida
foi suspensa por causa da
pandemia de covid-19. O procedimento foi retomado em
junho do ano passado, mas
suspenso novamente em outubro, após o Congresso derrubar o veto do presidente
Jair Bolsonaro a uma lei que
retirava a obrigatoriedade da
prova de vida em 2021.
Segundo o INSS, cerca de
3,3 milhões de segurados precisam fazer, entre janeiro e
abril, a prova de vida referente a 2021. Os pagamentos
das aposentadorias e das pensões começarão a ser suspensos em fevereiro.

Como fazer

A prova de vida do INSS
deve ser feita no banco responsável pelo pagamento do
benefício. O procedimento
pode ser feito nos caixas eletrônicos com uso da biometria ou presencialmente, nas

Etapas

A não realização do cadastramento não implica o
cancelamento imediato do benefício. Antes disso há duas
etapas: bloqueio e suspensão
do pagamento. Quem tiver o
benefício suspenso em fevereiro entrará na etapa de suspensão três meses mais tarde.
Se ainda assim não atualizar
os dados nessa segunda etapa,
o benefício será cancelado.

Reativação

A prova de vida
voltou a ser
obrigatória, após
três meses de
suspensão

agências bancárias. Algumas
instituições financeiras oferecem o serviço no internet
banking ou no aplicativo.
Os segurados com biometria facial cadastrada no Departamento Nacional de
Trânsito (Denatran) ou no
Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) podem fazer a prova de
vida de forma eletrônica, no
aplicativo Meu INSS. Idosos a
partir de 80 anos ou pessoas
com dificuldade de locomoção podem pedir visita em

domicílio. Nesse caso, é necessário agendar um horário
pelo telefone 135 ou do app
Meu INSS.

Calendário

Uma portaria publicada
no último dia 28, no Diário
Oficial da União, estendeu os
prazos para realização da prova de vida, além de trazer o
calendário que define as datas
para os beneficiários que não
realizaram o procedimento
desde o ano de 2020.

Segurados com os benefícios bloqueados e suspensos
podem reativá-los diretamente no banco. No caso de cancelamento, o segurado terá
que ligar para a central 135 e
agendar o serviço de reativação de benefício. Esse procedimento também pode ser feito pelo aplicativo Meu INSS.
Após acessar o Meu INSS com
o número do CPF e a senha cadastrada, busque por Reativar Benefício, na lupa.
Os servidores públicos inativos (aposentados e pensionistas) e anistiados políticos
seguiram um cronograma diferente de recadastramento.
Para essas categorias, o prazo
para fazer a prova de vida de
2021 acabou em 31 de dezembro. (ABr)
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Câmara sedia última audiência
para discussão do Plano Diretor
Desenrolar de novos
encontros para tratar
sobre o assunto vai
na contramão das
expectativas iniciais
da prefeitura de
Goiânia que se
resumiam em
aprovar o projeto até
o dia 23 de dezembro
do ano passado
Felipe Cardoso
Em cumprimento à decisão
judicial que impediu a votação
da revisão do Plano Diretor de
Goiânia no apagar das luzes
de 2021, a Câmara Municipal
deve retomar as discussões
sobre a matéria na manhã
desta terça-feira (4/1). Ao que
tudo indica, este será o último
encontro aberto à participação popular antes da votação
definitiva do texto. A reunião,
que ocorrerá na sede do Legislativo, tem previsão de início às 9h.
O desenrolar de novos
encontros para tratar sobre
o assunto vai na contramão
das expectativas iniciais da
prefeitura de Goiânia que
se resumiam em aprovar o
projeto até o dia 23 de dezembro do ano passado. O
Paço até tentou convencer o
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) sobre a
legalidade da tramitação do
Plano, mas falhou.
Vale lembrar que a tentativa de prosseguir com a matéria na Câmara se materializou por meio de uma liminar
cujo objetivo era suspender o
mandado de segurança que
previa novas audiências para
discussão do texto com a sociedade. Contudo, o pedido
terminou derrotado por decisão do presidente do Tribunal
de Justiça, desembargador

O desenrolar de
novos encontros
para tratar sobre o
assunto vai na
contramão das
expectativas iniciais
da prefeitura de
Goiânia

trabalhar nos “ajustes” necessários à matéria. A retomada das discussões, no entanto, foi bem diferente do esperado. Acontece que agora,
de volta ao Legislativo, tudo
tem sido apreciado às pressas, sem, segundo o vereador
Mauro Rubem, por exemplo,
o devido conhecimento da
população goianiense.

Intervenção

Carlos Alberto França.
A decisão da Justiça colocou, de certa forma, panos
quentes em uma apreciação
que tem sido tratada como
“antidemocrática” e “ilegal”
por alguns seotres que discutem a cidade. Isso porquê,
apesar do projeto se encontrar sob discussão desde 2017,
sua tramitação foi suspensa
por mais de um ano para que
técnicos escalados pela prefeitura de Goiânia pudessem

“Se não tem nada errado,
não precisa ter pressa”, disse
o advogado do gabinete do
vereador Mauro Rubem (PT),
Camilo Rodovalho em entrevista ao O Hoje ainda em dezembro. “Agora, a Casa deverá cumprir o pleno debate,
com discussões aprofundadas. É preciso publicizar”,
completou o jurista logo após
a decisão que garantiu a extensão do debate.
O pedido acatado pela justiça e protocolado pelo petista chama atenção, dentre
outras coisas, para o descumprimento das regras da

transparência. Rubem apontou que a Câmara Municipal
não cumpriu os prazos mínimos de discussão da matéria
e apresentação dos estudos
sobre os impactos das cerca
de 200 emendas no projeto.
Com base na argumentação apresentada ao Judiciário, a audiência prevista para
o último dia 20 de dezembro
acabou adiada. A intenção
por trás da mexida no calendário era garantir justamente um intervalo de 15 dias entre o chamamento e a realização do encontro, conforme
decidido pelo Tribunal. O
prazo foi fixado depois que a
primeira audiência pública
para debate do tema foi convocada com menos de 12 horas após a divulgação do relatório com as mudanças trazidas pelo Grupo de Trabalho da prefeitura.
Agora, a esperança, especialmente entre os vereadores que torcem pela aprovação rápida da matéria, é de
que nenhuma grande mu-

dança seja apresentada e desencadeie uma sequência de
novas discussões sobre o
tema. Sendo assim, o presidente da Comissão Mista, vereador Cabo Senna (Patriota),
poderá dar seguimento ao
texto que será apreciado em
segunda votação, ou seja, em
fase definitiva, em plenário.
Há uma expectativa, inclusive, de que, dependendo do
clima da reunião, Senna divulgue a data para a apreciação do relatório final.
Apesar da suspensão dos
trabalhos da Câmara Municipal em função do recesso parlamentar, nada impede que os
vereadores voltem ao plenário
em encontro extraordinário
antes da retomada definitiva
das sessões, em fevereiro. O
evento desta manhã será híbrido, ou seja, com participação presencial e remota através do link que pode ser solicitado através da assessoria de
cerimonial da Câmara Municipal pelo WhatsApp (62)
99978-3507.

Falta de transparência deve elevar os ânimos
Representantes de moradores e especialistas que se
debruçaram sobre o novo Plano Diretor ouvidos pela reportagem do jornal O Hoje
não devem dar paz à Comissão Mista, presidida pelo vereador Cabo Senna (Patriota). Mas quem deve ser a mais
questionada é a vereadora e
relatora do documento, Sabrina Garcez (PSD).
A reportagem apurou que,
mesmo com a judicialização

da tramitação da atualização
do projeto que vai nortear o
uso do solo goianiense, faltam
documentos no site da Câmara e isso poderá apimentar as
discussões.
Embora haja consenso entre prefeitura e os vereadores
de que está tudo correto, na legalidade, grupos preocupados
com o típico toque de caixa no
trâmite do Plano Diretor, afirmam que não podem confiar
porque ainda não se alcançou

a publicidade necessária para
o amplo debate.
Para críticos que pediram,
por enquanto, anonimato,
ainda pode estar em voga nos bastidores e na calada
da noite - aumento de 30% da
área urbana, ou seja, suprimindo a área rural. A estratégia está na emenda que versa sobre a outorga onerosa de
alteração de uso de solo, assim, o artigo, ou a emenda,
permitiria a ampliação da

zona urbana por meio de
transferência por meio de um
pagamento à prefeitura por
parte do proprietário de uma
fazenda, por exemplo.
Outro assunto que pode
esquentar os ânimos se relaciona com os mapas. Circula
internamente na Prefeitura
um mapa com alterações que
podem influenciar no adensamento no Setor Sul, embora
não haja nenhuma emenda
que verse sobre o tema. Se o

mapa for o apresentado no relatório, as quadras entre as
avenidas 90 à rua 131, que engloba o antigo Clube da Celg,
podem ser adensadas. A proposta causa arrepio nos moradores. Não é difícil entender
o motivo. “Vão seguir adensando a região Sul mesmo
provada que está saturada no
trânsito, drenagem e densidade?”, indaga uma pessoa
ligada às discussões. (Contribuiu Yago Sales)

Publicidade

legal

Somente os Diários Oficiais têm validade para comprovantes digitais.

Fora disso, pode ocorrer improbidade administrativa para mandatários públicos.
Depto comercial: (062) 3095-8700

e-mail: comercial1@ohoje.com.br
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Esplanada
Leandro Mazzini |

Entrada nas dependências do orgão será controlada

MPF exigirá
comprovante
de vacinação
da Covid-19
A partir do dia 7 de janeiro de 2022 será necessário
apresentar comprovante de vacinação contra a Covid19 para ter acesso às unidades do Ministério Público Federal em Goiás (MPF/GO), localizadas nas cidades de Goiânia, Anápolis, Luziânia e Rio Verde.
A obrigatoriedade foi estabelecida nas Portarias
PGR/MPU nº 110 e PGR/MPU nº 112, da Procuradoria-Geral da República (PGR), e regulamentadas, no âmbito do
MPF/GO, pela Portaria PR/GO n° 218, de 2 de dezembro
de 2021, que estabelece que o ingresso de todas as pessoas em suas dependências, à exceção das crianças menores de 12 anos, a partir do dia 7 de janeiro de 2022, está
condicionado à comprovação prévia de vacinação contra a Covid-19, com apresentação do certificado nacional
de vacinação emitido pelo aplicativo Conecte-SUS do Ministério da Saúde ou do comprovante ou cartão de vacinação emitido no momento da vacinação pelos órgãos
de saúde locais.
As pessoas ainda não vacinadas poderão ter acesso às
dependências do MPF/GO se apresentarem teste RT/PCR
ou teste antígeno negativos para Covid-19 realizados nas
últimas 72 horas.
A comprovação dos requisitos exigidos será feita ao
servidor ou terceirizado responsável pelas portarias das
sedes, sob pena de restar impedido o acesso.

reportagem@colunaesplanada.com.br

Sem barulho, sem futuro

..velhos conhecidos

O PRTB vive uma autofagia a cada dia
pior para decidir que caminho trilhar em
2022. Irmão do falecido fundador Levy, Júlio Fidélix conseguiu reunir a maioria dos
delegados e fundadores para destituir a
presidente do partido, a viúva Aldineia Fidélix, que tem a companhia de casal de filhos na Executiva Nacional. O grupo de
oposição tem novos nomes para o comando. Não há certeza de que, a se confirmar
em Ata e no TSE, o eterno nanico andará de
mãos dadas com o presidente Jair Bolsonaro e com o vice-presidente Hamilton
Mourão – por ora filiado, mas com um pé
na porta de saída.

O PTN virou o Podemos; Avante já
foi PTdoB, O PEN passou a ser chamado de Patriota. O famoso PMDB
voltou a ser MDB. Caso do PL, ex-Partido da República. O PP e PRB se alongaram em Progressistas e Republicanos, mais bonito de falar; PSDC, do Eymal, virou apenas DC.

Atrás do teclado

O ator petista José de Abreu continua
a briga virtual com o presidente Bolsonaro, via Twitter. Ontem exagerou, desejou a sua morte. E nem anda mais na
rua, quando no Rio.

EUA & AL

Lula da Silva prepara viagem para os Estados Unidos. E dará uma pausa na agenda
entre 10 e 12 de março para prestigiar a posse de Gabriel Boric no Chile, dia 11.

Para ricos

Paulo Guedes, chefão da Economia (para
os banqueiros), segue a meta de pagar dividendos aos acionistas da Petrobras. Não
move um dedo contra a alta tarifa de gás.

Nova roupagem..

Se a Operação Lava Jato não teve efeito
judicial num país contraditório – onde se
rouba com provas e ninguém vai preso – um
efeito de curto prazo aconteceu na imagem
de partidos (uns desfilaram nas celas, outros
não). Pelo menos 10 legendas trocaram de
nome nos últimos três anos, e outras duas
estão em tratativas.

E mais..

PPS tornou-se Cidadania. Brasil 35 é
o novo Partido da Mulher Brasileira –
que já teve apenas um deputado filiado.
O PRTB tem tratativas para virar Aliança 28, e o PTB de Roberto Jefferson pretende ser chamado de AGIR.

Em ação

Muitos ainda se perguntam se a ajuda humanitária entre Estados resolve
algo, por ser território desconhecido de
quem chega em missão. Eis prova da eficiência. Bombeiros do DF cedidos para
a Bahia salvaram um homem numa enchente em risco de morte.

Ação verde

A greentech Radix Investimentos
Florestais, que planta árvores na Amazônia Legal em sistemas de cotas,
abriu a oitava rodada de crowdfunding de títulos verdes, a partir de R$
690, que têm retorno financeiro estimado entre 12% a 16% ao ano. A cada
oferta pública, 5% vão para um fundo
socioambiental.

Povo nem aí

A despeito de tanto Fla x Flu nas redes
sociais e bares sobre políticos, 57% dos
brasileiros consideram o tema “política”
pouco importante. É o que revela pesquisa do Instituto Locomotiva, em parceria com a Fundação Tide Setúbal.

Revogação da Lei de Segurança
Nacional foi destaque na Câmara
Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

Deputados
também
aprovaram prisão
diferenciada por
homicídio de
policiais e militares
em exercício; e
proposta para
prevenir violência
contra criança
Em 2021, o Plenário da
Câmara dos Deputados aprovou 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 legislativo. Já a Comissão
de Constituição e Justiça e de
Cidadania (CCJ) aprovou, em
caráter conclusivo, outros
114 projetos neste ano.

Prisão diferenciada

Com a aprovação do Projeto de Lei 5391/20, a Câmara
dos Deputados propôs a colocação em regime disciplinar
diferenciado de condenados
por crime de assassinato de
policiais ou militares no exercício da função ou em decorrência dela. A matéria aguarda análise no Senado.
Segundo o substitutivo
aprovado, do deputado Subtenente Gonzaga (PDT-MG),
a medida vale também para
os crimes praticados ou tentados, inclusive contra cônjuge ou parente consanguíneo

O projeto pune com reclusão de 3 a 6 anos e multa quem impedir ou perturbar a eleição ou mesmo a aferição de seu resultado
até o terceiro grau e em razão
dessa condição. A regra se
aplica mesmo aos presos provisórios (pegos em flagrante,
por exemplo). A pena qualificada para esse tipo de crime
é de reclusão de 12 a 30 anos.
De autoria dos deputados
Carlos Jordy (PSL-RJ), Capitão
Augusto (PL-SP) e Daniel Silveira (PSL-RJ), o projeto determina ainda o recolhimento
desses presos preferencialmente em presídio federal.
Caso a decisão seja tomada
nesse sentido, o juiz da execução ou da decretação da prisão
provisória deverá solicitar ao
Departamento Penitenciário

Nacional do Ministério da Justiça a reserva de vaga em estabelecimento federal. O regime disciplinar diferenciado se
caracteriza por cela individual, visitas restritas, fiscalização de correspondência, menos saídas da cela e duração
máxima de até dois anos.

Crimes contra o Estado

A Câmara dos Deputados
aprovou a revogação da Lei de
Segurança Nacional (LSN) e
acrescentou no Código Penal
vários crimes contra o Estado
Democrático de Direito.
O Projeto de Lei 2462/91,
aprovado na forma do substi-

tutivo da relatora, deputada
Margarete Coelho (PP-PI), foi
convertido na Lei 14.197/21
com vários vetos do presidente Jair Bolsonaro, como ao crime de impedir, com violência
ou ameaça grave o exercício pacífico e livre de manifestação de
partidos políticos, movimentos sociais, sindicatos, órgãos de
classe ou demais grupos políticos, associativos, étnicos, raciais, culturais ou religiosos.
A pena proposta pelos parlamentares é de 1 a 4 anos de
reclusão, mas se da repressão
resultar lesão corporal grave
a pena aumenta para 2 a 8
anos. No caso de morte, vai

para 4 a 12 anos.
O projeto pune com reclusão de 3 a 6 anos e multa
quem impedir ou perturbar a
eleição ou mesmo a aferição
de seu resultado com a violação indevida de mecanismos
de segurança do sistema eletrônico de votação.
Outro crime vetado é o de
disseminação de fake news
no processo eleitoral, definido
como promover ou financiar,
pessoalmente ou por outra
pessoa, campanha ou iniciativa para disseminar fatos que
sabe inverídicos e que sejam
capazes de comprometer a
higidez do processo eleitoral.
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Para suPerar o feito

Rosiron Rodrigues / Goiás EC

Goiás viaja rumo à
São Paulo para a
disputa da
Copinha; Richard
Oliveira analisou
os três adversários
da fase de grupos
Victor Pimenta
O Goiás viajou na manhã
desta segunda-feira (3), com
destino à Copa São Paulo de Futebol Júnior. A equipe esmeraldina tenta repetir a campanha de 2013, quando chegou à
grande final, porém, na ocasião, perdendo para o Santos.
Se na ocasião o treinador
era Augusto César, agora quem
tem a missão de levar a garotada a mais uma final é Richard
Oliveira, que em 2019 foi auxiliar-técnico, e agora a frente
do clube quer chegar longe
com o Goiás na competição.
“A expectativa é a melhor
possível. Temos aquela ansiedade antes de iniciar a competição, sabendo com os pés no
chão que será uma competição
extremamente difícil, por ser
muita curta, temos que estar
bastante focados. De jogo para
jogo, você enfrenta adversários com sistemas táticos diferentes e por isso temos que ter
nossas variações e contar sobretudo com o pessoal que começa no banco de reservas
que serão de grande utilidade
para nós. Três jogos desgastantes e seguidos que temos
que vencer e os que começam
no banco de reservas serão de
fundamental importância para
nós buscarmos nossa classificação”, disse o treinador.
A estreia do Goiás na competição acontece já nesta quarta-feira (5), quando encaram o
Iape-MA. Na segunda rodada
enfrentam o Botafogo-SP, no

Treinador perder
três jogadores
importantes para a
competição, mas vê
equipe conﬁante em
busca da
classiﬁcação

Adelino é mais conhecido no futebol como Jabú.
O lateral-direito foi revelado nas categorias de base
do Trindade, mas também
atuou na equipe do Sub-20
do Morrinhos no último
Goiano da categoria. Após
se destacar, foi promovido
ao time principal por Geovani Rosa. Agora ele inicia
a temporada 2022 já no
elenco profissional e terá a
concorrência dos também
laterais Pepe e Grafite, ambos contratados para a disputa do Goianão.

Yohan César

Com passagens pelas
categorias de base do Grê-

“Vi que o Iape venceu a final do Maranhense nos pênaltis e lá a categoria é Sub-19
e nessa reta final eles inscreveram sete jogadores de 2001,
então acredito que eles venham com um time totalmente diferente na estreia contra
nós na Copinha. Eles jogam no
4-2-3-1, um time de baixa estatura, mas tem pontas muito
velozes e com qualidade individual também”, falou Richard
sobre seu primeiro adversário
na competição.
“Eles não disputaram o

Morrinhos renova
com lateral e acerta
a contratação
de volante

Jabú

Iape

Botafogo-SP

MERCADO DA BOLA

A todo vapor, o Morrinhos segue anunciando
seus atletas que estarão
na disputa do Campeonato
Goiano que se inicia no
dia 26 de janeiro. Assim,
mais dois atletas foram
anunciados nas redes sociais do clube que ajudarão
no retorno à elite estadual
após dez anos. São eles: o
lateral-direito Jabú e o volante Yohan César.

sábado (8) e finalizam a fase de
grupos diante do Desportivo
Brasil-SP, na terça-feira (11). Todos os três jogos da equipe esmeraldina serão realizados às
15h15, no estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz.

mio Novorizontino e Trindade, o volante de 22 anos
se profissionalizou no
América de Morrinhos e
ainda atuou pelo Santa Helena, Anápolis, Inhumas e
recentemente havia retornado ao América para a
disputa da Terceira Divisão
do Goiano, onde jogou seis
partidas na competição.
Será a primeira vez do
volante defendendo as cores do rival. Apesar de ser
volante, Yohan também
pode atuar como meia armador. Ele terá em disputa
pela posição a concorrência
de Roger Goiano e Hugo.
Com as confirmações
dos dois novos atletas, o
elenco do Morrinhos já conta com vinte e dois atletas
para a disputa do Goianão.
A estreia do Morrinhos na
temporada acontece no dia
26 de janeiro, diante da Jataiense, no Centro Esportivo João Vilela, às 20h30,
horário de Brasília. Na segunda rodada, a equipe visita o Goianésia, no Valdeir
José de Oliveira, às 16 horas,
no domingo, dia 30 de janeiro. (Victor Pimenta, especial para O Hoje)

Paulista Sub-20, mas tinham
muitos atletas servindo ao
time profissional. Um time
forte fisicamente que joga no
4-4-2 e recentemente empatou
o clássico lá em um jogo amistoso contra o Comercial em 1
a 1”, falou o treinador.

Desportivo Brasil

“Foram muito bem no Paulista e jogam no 4-3-3, um
time ofensivo e muito forte e
eliminou o São Paulo nas oitavas de final. Temos que ter
muito cuidado com essa equipe”, concluiu Richard.
Em 2021, com os campeonatos de base retornando, retornou então o Campeonato
Goiano Sub-20, qual foi conquistado mais uma vez pelo
Goiás e de forma invicta, sendo tetracampeões na categoria
(2017, 2018, 2019 e 2021 – já
que não teve a edição de 2020),
o treinador negou pressão mes-

mo com a conquista, mas entende que time esmeraldino é
visto como um dos favoritos
para passar da fase de grupos.
“O fato de termos sido campeões invictos traz uma confiança muito grande e não que
isso atrapalhe. Nossa autoestima está elevada. Treinamos
forte esse último mês e perdemos três jogadores importantes
no nosso elenco (Vinicius Popó,
Guilherme e Sandrinho), que
não ficaram no clube, mas substituímos esses atletas com jogadores que já estavam no
elenco e isso trás certa confiança para nós. Não vejo que
trás pressão, isso fica por conta da competição e a pressão
fica por conta de sermos um
dos dois times classificados em
um grupo muito equilibrado,
onde jogaremos muito para
classificarmos nessas duas vagas”, concluiu o técnico esmeraldino. (Especial para O Hoje)

VILA NOVA

Com novidades, Tigre
também se reapresenta
Quem também voltou aos
trabalhos nesta segunda-feira (3)
foi o Vila Nova. Em seu centro de
treinamento, o Tigre deu início
à preparação para o Campeonato Goiano. Dentre o grupo de
jogadores presente no primeiro
dia de atividades da nova temporada, estava o atacante Matheuzinho, principal reforço
anunciado pelo clube até aqui.
No entanto, nem todos os
atletas estiveram presentes à
reapresentação colorada. Por
conta do alto número de jogos
da última temporada, que terminou apenas em meados do
mês de dezembro, alguns jogadores foram liberados para
que se apresentem no decorrer da semana, como contou o
preparador físico da equipe,
Leandro Bassotto, em entrevista à Tv Tigrão.
“Alguns atletas, que tiveram mais tempo de competição
no ano passado, já que a Copa
Verde acabou se alongando
um pouquinho mais, receberam alguns dias a mais de folga, tendo em vista o acúmulo
de jogos que tiveram na última
temporada. E também levando
em consideração que foi uma
temporada onde 2020 e 2021 se
emendaram. Então, devido a
esses fatores, optamos por ter
um pouco mais de flexibilidade com alguns atletas. Mas,
num curto espaço, já vamos ter

Douglas Monteiro/Vila Nova FC

Ao lado dos novos companheiros, Matheuzinho participou da atividade
todos presentes e trabalhando
igualmente. ”, disse o preparador físico.
Bassotto também explicou o
que foi trabalhado na tarde
de ontem. Segundo o profissional, os trabalhos foram voltados para um processo de estímulo à resistência e readaptação dos atletas.
“Neste primeiro dia, nós
buscamos trazer um estímulo
de resistência para os atletas,
tendo em vista que eles estavam de férias e vinham de um
período longo de inatividade. Já
utilizamos trabalhos técnicos,
no campo, para acelerar o processo de adaptação”
De acordo com Bassotto, o
prazo de apenas 24 dias que
o Colorado terá de preparação até a sua estreia no Goia-

não, diante do Goiatuba, não
é o suficiente para que os
atletas cheguem à partida em
seu mais alto nível. No entanto, ele e a comissão técnica farão o possível para que o
elenco esteja em boas condições de jogo.
“Suficiente não é. Vamos
fazer o máximo possível nesse
período. Mas o período ideal de
preparação seria de, no mínimo, 45 dias. E a gente sabe que
isso é muito difícil hoje em
dia. Mas, dentro desse período
de três semanas que nós temos,
vamos conseguir deixar os atletas num nível razoável, para
apresentar um bom futebol na
estreia e ir evoluindo no decorrer da competição”, finalizou Bassotto. (Breno Modesto,
especial para O Hoje)
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De volta ao trabalho

Atlético-GO

Com reforços,
Atlético se
reapresenta
e inicia sua prétemporada
Breno Modesto

O Atlético iniciou, ontem à
tarde, sua preparação para a
temporada de 2022. Em seu
centro de treinamentos, o Dragão deu início aos trabalhos visando a disputa do Campeonato Goiano. No primeiro grupo, que se apresentou nesta segunda-feira (3), estavam três
novidades. O atacante Dellatorre e os volantes Edson e Ramon se juntaram ao elenco e
participaram das atividades
nas dependências do clube.
Além deles, quem estava
presente era o lateral-direito
Luan Sales, que retornou ao
Rubro-negro depois de um empréstimo ao time sub-20 do
Flamengo. Porém, quem concedeu entrevista coletiva foi o
presidente Adson Batista.
De acordo com o mandatário, o desejo da comissão técnica é de ter um time ideal já
no começo da temporada, já
que todos os campeonatos são
importantes. Porém, tal definição passa pelos cuidados
que os atletas tiveram ao longo de suas férias.
“Nós queremos já ter um
time definido no começo da
temporada. Todos os campeonatos são importantes para o
Atlético-GO. Se vamos começar
ou não com força máxima, vai
depender se o jogador se cuidou nas férias. Hoje, o profissional não pode comer e beber

Na reapresentação
do Dragão, o
presidente Adson
Batista foi quem
concedeu coletiva

tudo que quer. Ele tem que começar a se cuidar já no segundo dia de férias. As avaliações
vão mostrar isso”, disse Adson Batista.

Baixas na apresentação

Logo no primeiro dia de
atividades da nova temporada,
o técnico Marcelo Cabo teve
duas baixas. Ambas por Covid-19. O goleiro Luan Polli e o
atacante Zé Roberto testaram
positivo para a doença e serão
ausência nos primeiros dias
de trabalho.
De acordo com Adson Batista, o camisa 9, que chegou a
dizer que queria “respirar novos ares” em 2022, segue sendo atleta do clube e, por isso,

GOIANÃO 2022

Anápolis reapresenta com
novidades e velhos conhecidos
Comunicação/São Paulo FC

O Anápolis apresentou
seu elenco de forma oficial
na manhã desta segundafeira (03), visando o início
da preparação para o campeonato goiano. Com caras
novas e também conhecidas, ao todo trinta e dois
atletas compunham a lista
do time tricolor.
Duas novidades na lista dos
jogadores já anunciados ao
longo dos últimos dias: o volante Maurício Gabriel e o meia
Stefano Moretti. Ainda tem
também uma jogador conhecido da torcida tricolor, que
não chegou a ser anunciado
sua permanência no clube, o
zagueiro Lucas Carnevalli.

Maurício Gabriel

O jovem volante chega por
empréstimo junto ao Atlético
Goianiense somente para a
disputa do Campeonato Goiano. Natural de São Luís (MA),
ele se destacou no Sub-17 do
Trindade, sendo Campeão
Goiano no primeiro semestre
de 2019. Após isso, ingressou
para as categorias de base do
Atlético Goianiense, sendo
campeão do Torneio FGF Sub20, em 2020.
No time principal, Maurício
Gabriel atuou em quatro partidas no Goianão de 2021, sendo duas delas contra o próprio
Anápolis, nas vitórias por 2 a 0
e 3 a 0. No segundo semestre,
estava representando a equipe
no Campeonato Brasileiro Sub20, onde jogou quinze partidas
pela equipe rubro-negra.

vai se apresentar assim que tiver condições físicas para isso.
“O Zé Roberto foi diagnosticado com Covid-19. Então, ele vai se apresentar por
isso. Mas ele ainda é jogador
do Atlético-GO. Normalmente, ele estaria aqui no dia 5,
para treinar, mas não vai
por isso. Ele está bem. Um
médico nosso está acompanhando tudo à distância. Está
tudo encaminhado. O (Luan)
Polli também está com Covid19. Recebi essas duas informações ontem (domingo)”,
informou o presidente.

De saída

Uma outra baixa na reapresentação atleticana foi a do

goleiro Maurício Kozlinski. Porém, não por Covid-19, como o
atacante Zé Roberto e o seu
companheiro de posição, Luan
Polli. O arqueiro, de 30 anos,
que está no Dragão desde 2019,
está de malas prontas para
deixar a equipe rubro-negra.
Sem espaço desde as últimas temporadas, o jogador
não faz parte dos planos da
comissão técnica para o ano
de 2022 e, por isso, será emprestado ao Guarani durante
toda a temporada. Assim, Kozlinski deixa o time do bairro
de Campinas para atuar no
clube da cidade de Campinas. Pelo Atlético, foram 79 jogos e dois títulos estaduais.
(Especial para O Hoje)

APARECIDENSE

Camaleão é derrotado
pelo Botafogo
na estreia da Copinha
A Aparecidense começou sua caminhada
na Copinha com uma
derrota. Ontem à tarde,
o time comandado pelo
técnico Rodrigo Limiro
foi superado pelo Botafogo. No Estádio Joaquim Morais Filho, o Alvinegro bateu o Camaleão por 3 a 0. Gabriel
Tigrão, duas vezes, e
Reydson marcaram os
gols do triunfo carioca.

Maurício Gabriel foi
campeão no Sub-20 e
atuou em quatro
partidas no
proﬁssional pela
equipe rubro-negra

Stefano Moretti

Com passagens pelas categorias de base de Santos e São
Carlos, o meia se profissionalizou no Londrina e jogou ainda por Portuguesa Santista,
Primavera, SC Aymorés e no
recentemente estava atuando
no Manauara EC, onde em

O jogo

seis jogos, fez dois gols e contribui com uma assistência. O
meia de 28 anos ainda jogou
no futebol italiano.

Lucas Carnevalli

Revelado nas categorias de
base do Goiás, o defensor de 26
anos passou por Inhumas e
Crac antes de migrar para o futebol europeu. Atuou na Itália,
Luxemburgo, Espanha e Portugal antes de retornar ao Brasil. Chegou ao Anápolis para a
disputa do Goianão 2020 e por
lá permaneceu. Titular na campanha de 2021, ele renova agora para a temporada em que o
time tricolor terá em disputa
além do estadual, também o
Brasileiro da Série D.
A estreia do Anápolis na
competição acontece no dia 27
de janeiro, diante do Goianésia, às 20h30, no estádio Jonas
Duarte. (Victor Pimenta, especial para O Hoje)

Com uma ótima atuação, o Botafogo derrotou
a Aparecidense sem
muito esforço. Com 19
minutos de jogo, o Glorioso marcou o primeiro
gol da tarde. Após cobrança de escanteio,
Reydson desviou e viu a
bola beijar o pé da trave.
No rebote, a zaga goiana
deu mole e não afastou
o perigo. Assim, a bola
ficou fácil para Gabriel
Tigrão estufar as redes
de Ramon.
Pouco tempo depois,
Tigrão anotou o segundo. Depois de outro escanteio, a bola sobrou
para Maranhão, que rolou para Reydson. O zagueiro finalizou e viu
Ramon fazer a defesa.
No rebote, lá estava Gabriel Tigrão mais uma
vez. De canhota, o atacante encheu o pé e fu-

rou a rede do Camaleão.
Na etapa complementar, a Aparecidense
marcou logo aos dois
minutos. Rai cobrou falta na área do time de
Aparecida de Goiânia e
encontrou Reydson. O
camisa 3 esperou a bola
cair no chão e só escorou para o fundo das
redes goianas.
A melhor oportunidade criada pelo Camaleão
aconteceu aos 37 minutos
do segundo tempo, quando Dyego foi lançado em
profundidade e teve tempo de dominar, ajeitar e
disparar o chute. Porém,
o goleiro Lucas Barreto ficou com ela.

Grupo 14

Completando o grupo, Taubaté e Petrolina
se enfrentaram antes da
bola rolar para Botafogo
e Aparecidense. E os donos da casa, assim como
o Glorioso, começaram a
competição com três
pontos. Vitória de 2 a 0
em cima dos pernambucanos. Com os resultados da primeira rodada, o Camaleão larga na
lanterna da chave. O
próximo compromisso
do time de Limiro no
torneio será na quinta
(6), contra o Taubaté.
(Breno Modesto, especial para O Hoje)
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Para Valdirene, gerente de uma loja de tecidos, só ano passado as vendas aumentaram em 50%. “Vendemos muito além do esperado antes da pandemia”

Vendas no varejo de vestuário
serão destaque em 2022
Segundo projeção do setor, o cenário pandêmico mais ameno estimulará o consumo

Alzenar Abreu
A volta das viagens, dos
eventos e da vida social, mesmo que em intensidade menor
ao que era antes da pandemia,
deve refletir, neste ano, na
melhora das vendas de artigos
do vestuário, calçados e acessórios no comércio varejista. A
projeção é da Federação das
Câmaras de Dirigentes Lojistas
de Goiás (FCDL-GO).
“Esses segmentos - que, inclusive, foram contemplados
com a prorrogação da desoneração da folha de pagamento , tendem a absorver, em 2022,
uma parcela considerável das
vendas no varejo tanto em
Goiás como no Brasil. São setores altamente competitivos,
muito em parte por oferecerem
itens de valores mais acessíveis
em toda sua cadeia comercial,
da indústria ao consumidor final", diz Valdir Ribeiro, presidente da FCDL-GO.
Mesmo sendo muito afetado durante a pandemia, números da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de
Confecção (Abit) apontam
projeção de crescimento em
2022, no setor, de 7,4% chegando a 2 milhões de toneladas produzidas. Com relação
à receita, se espera atingir
mais de R$ 57 bilhões, resultando no aumento de 9,2%.
Para Valdirene Araújo Ventura, gerente de uma loja de
tecidos na Avenida 85, só ano
passado as vendas aumentaram em 50%. “Vendemos muito além do esperado antes da
pandemia. As pessoas estão
ansiosas para gastar mais
com roupas, para sair se confraternizar. Vendi muito, tam-

Setor aponta um crescimento de 7,4% chegando a 2 milhões de toneladas produzidas
bém, tecidos para confecção
de artigos de decoração e artesanato. Gente produzindo
sousplats de tecido (peças decorativas de mesa colocadas
sob os pratos), cortinas, lençóis e almofadas”, diz.
Para a gerente, o cenário é
otimista em 2022. Ela espera
superar as vendas em 2021
com a melhora dos índices
epidemiológicos. “Quem ficou
muito tempo em casa, sem
poder se arrumar melhor, vai
correr atrás do prejuízo, mesmo. Com mais fôlego, para
dar um up na autoestima,
com roupas novas. E o ato de
vestir-se com uma peça nova
é um ato inerente a este comportamento”, explica.
Em 2021, pós-pandemia
(sem lockdown) o segmento
do comércio varejista de vestuário e acessórios explodiu.
Mesmo sendo um dos setores
que mais tiveram impacto
durante a crise sanitária, ele
acabou por ocupar o primeiro lugar dos mais promisso-

res para negócios, em 2021.

Empresas em operação

Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) foram abertas mais de 56 mil empresas
no ramo em 2021 e as projeções são positivas.
Em Goiás, de acordo com o
superintendente do Sebrae
Goiás, Antônio Carlos de Souza Lima Neto, no 3º trimestre
de 2021, 85% das empresas estavam operando (o maior índice de funcionamento), sendo que 26% da mesma foram
antes da crise. 59% atuam
com mudanças, 9% interromperam, temporariamente,
as atividades e 6% decidiram
fechar as portas.
Ainda, segundo a pesquisa,
83% dos empregos de Goiás
gerados ano passado advêm
dos pequenos negócios. Nesse
recorte, têm-se as empresas do
ramo com destaque para facções e produções de roupas
em território goiano, que se-

gundo investidores de outros
estados ouvidos pelo O Hoje,
têm atraído comerciantes de
todos os pontos do País, em
busca do trabalho final executado em Goiânia e em Goiás.
Tanto pela beleza e qualidade
das peças aqui produzidas
como o preço bem atrativo.

Mercado têxtil
sustentável

A agilidade é a principal
característica para os processos em 2022. Então, tudo que
facilite a produção e evite
tanto o desperdício de tempo
quanto de material, vai ter
preferência. Isso é um efeito
causado pela pandemia e a
necessidade de retomada das
atividades de forma rápida.
Pesquisa elaborada pela empresa têxtil Delta estudo sobre
os novos caminhos do mercado
têxtil em 2022, tem na, sustentabilidade, uma das principais
macrotendências do setor.
Isso porque, há a necessidade urgente de ser responsável

com o meio ambiente, muito
também por pressão do consumidor. Somados a isso, a crise
hídrica e a necessidade de redução de insumos, por conta da
alta no valor e pouca oferta, são
grandes responsáveis pelo pontapé nesse movimento.
A produção mais sustentável resolve esses problemas e
ainda é consciente do ponto de
vista ambiental. Com o uso de
algodão orgânico, bioprocessos e reutilização de resíduos.
Além disso, o uso de energias
renováveis também tem se tornado cada vez mais presente
nas fábricas e indústrias.
Essas ideias seguem o conceito de valor agregado, outra
tendência no mercado. Os
consumidores querem produtos que correspondam aos
seus ideais e pensamentos,
por isso, comprar algo socialmente responsável passou a
ser essencial.
Por fim, os procedimentos estão em constante mudança para uma modernização. Isso significa que o mercado aposta em automação e
digitalização. A automação
de processos, com o uso de
ferramentas mais tecnológicas, agiliza as atividades da indústria e evita retrabalhos.
Para especialistas do ramo,
apesar da visível melhora do
mercado, a crise hídrica, a
inflação e a crise política atual
preocupam o setor e tornam
incertas as expectativas. Sendo assim, apostar em inovações e tendências que ajudam a controlar esse contexto indefinido e a reduzir os
custos dos processos são as
melhores opções para 2022.
(Especial para O Hoje)

Dez setores já retomaram nível anterior à pandemia
Entre 13 dos mais importantes setores da indústria brasileira, 10 já retomaram ou
superaram níveis de atividade
que exibiam antes da chegada
da covid-19 ao País. A produção de cimento, por exemplo,
está 22% superior ao que registrava em 2019. No setor de
papel, o crescimento é de 15%
e no de plásticos, de 7,9%.
A expectativa é que esses
setores possam seguir acelerando, ancorados, principalmente, no avanço da vacina-

ção, que pode elevar o consumo. Mas há algumas barreiras a serem superadas para
que isso aconteça.
A maior preocupação é
que uma nova cepa do vírus
obrigue governos a novamente adotarem medidas de
isolamento, o que poderia ter
efeito direto na esperada recuperação da economia.
Mas há também os desafios da pressão de custos de
matérias-primas e de energia elétrica, juros mais altos,

desemprego e falta de componentes para a produção em
alguns setores.
Parte da indústria está com
atividade aquecida mais em razão de reposição de estoques
do que por crescimento da demanda. O consumo de bens
duráveis, por exemplo, tende a
diminuir em segmentos como
o de eletroeletrônicos.

Demanda alta

Levantamento feito pelo Itaú
Unibanco indica que entre os se-

tores com desempenho acima
do período pré-pandemia está
o siderúrgico - com boa parte da
demanda vinda da construção
civil -, e o de embalagens que,
por sua vez, movimenta a indústria de papel.
Na área da siderurgia, a
produção de aço bruto cresceu 4% na primeira metade
de 2021 ano na comparação
com igual período de 2019,
com um total de 18 milhões de
toneladas. No ano passado,
com muitos fornos desliga-

dos nos primeiros meses da
crise, foram produzidas 14,6
milhões de toneladas.
Já a indústria de papel aumentou sua produção em 15%
em comparação ao mesmo período de 2019, numa soma de
1,99 milhão de toneladas, de
acordo com dados da Associação Brasileira de Embalagens
em Papel (Empapel). Parcela
importante da demanda veio
do crescimento de compras
pelo e-commerce e do delivery
de alimentos. (com agências)

10

n

ohoje.com
GOIÂNIA, TERÇA-FEIRA, 4 DE JANEIRO DE 2022

CIDADES

Goiás aguarda diretrizes para
deﬁnir vacinação de crianças
Ministério da
Saúde anunciou
que doses serão
distribuídas na
segunda quinzena
deste mês
Maiara Dal Bosco
Goiás aguarda diretrizes do
Ministério da Saúde (MS) para
definir os próximos passos da
vacinação contra Covid-19 em
crianças com idades entre cinco e nove anos de idade. Mesmo com o anúncio realizado
ontem (03) pelo ministro da
Saúde, Marcelo Queiroga, de
que as vacinas contra a Covid19 devem ser distribuídas para
os Estados na segunda quinzena deste mês, a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SESGO), afirmou que aguarda o documento oficial do MS a respeito do assunto.
“Na segunda quinzena elas
começam a chegar e serão
distribuídas como nós temos
distribuído”, afirmou Marcelo Queiroga. De acordo com
membros do MS, as vacinas
começam a chegar a partir do
dia 10 de janeiro, mas elas
precisam passar pelo processo de segurança antes de serem distribuídas.
A vacinação de crianças no
Estado pode interferir em uma
quantidade significativa no
que diz respeito à continuidade da imunização. Para se ter
uma ideia, em Goiás, dados do
último Censo demográfico realizado, em 2010, apontam para
uma estimativa de 472.727
crianças com idades entre cinco e nove anos de idade, sendo
231.094 crianças do sexo femi-

Dados do último Censo apontam uma estimativa de 472.727 crianças com idades entre cinco e nove anos, e entre 10 e 14 anos, são 530.958
nino e 241.633 do sexo masculino. Já com idades entre 10 e
14 anos, Goiás registrava, em
2010, 530.958 crianças, sendo
261.006 do sexo feminino e
269.952 do sexo masculino.
Vale lembrar que a faixa etária
acima de 12 anos contra a Covid-19 já ocorre desde setembro do ano passado.
Questionada sobre a organização da vacinação no Estado,
e acerca da estimativa de crianças a serem vacinadas em
Goiás, a SES-GO somente afirmou por meio de nota que
“aguarda o envio de documento oficial do Ministério da Saúde sobre a vacinação de crianças de 5 a 11 anos de idade”.

lizada. A intenção do Ministério é recomendar que crianças de 5 a 11 anos sejam vacinadas mediante apresentação de prescrição médica e
consentimento dos pais.
Na última sexta-feira (31),
entretanto, a ministra do Supremo Tribunal Federal (STF),
Cármen Lúcia, determinou
que o presidente da República, Jair Bolsonaro e o ministro
da Saúde, Marcelo Queiroga,
prestassem esclarecimentos
sobre ato que determinou a
realização de consulta pública a respeito da vacinação
contra a covid-19 em crianças
de cinco a 11 anos de idade.

Entenda

Sobre a vacinação de crianças contra a Covid-19, o médico sanitarista e professor de
Saúde Pública do Centro Universitário São Camilo - SP, Sérgio Zanetta, explica que toda a
população deve ser vacinada.

Recentemente, o MS se
mostrou favorável à vacinação infantil contra a Covid19, porém, ressaltou que a
decisão só seria tomada após
uma consulta pública ser rea-

Importância

AULAS

“Então na medida em que tenhamos segurança e eficácia
comprovada em relação à todas as faixas etárias, devemos
vacinar todos, as crianças sobretudo, porque as crianças de
5 a 11 anos, agora com a aprovação da vacina pela Anvisa,
podem ter Covid-19 e dessa
forma transmitir a toda família, e a outros contatos, professores, avós e pais, por exemplo”, afirma o médico.
Ele destaca que, as crianças muito embora tenham
uma quantidade de casos graves menor do que os idosos,
ainda assim há casos graves e
mortes entre crianças. “Estas
mortes são injustificáveis se
hoje eu tenho uma vacina
disponível. Se durante a pandemia eu tive óbito de uma
criança a cada dois dias pela
Covid-19, se eu reduzir esses
óbitos a 80%, serão crianças
que deixarão de morrer de
uma doença prevenível com

vacina”, destaca Zanetta.
Questionado acerca das
contraindicações da vacinação
de crianças contra a Covid19, o médico destacou que
não há nenhuma contraindicação formal à vacinação, mas
que, se a criança estiver em
tratamento para uma doença
grave como um câncer, ou estiver se recuperando de uma
cirurgia grave, por exemplo,
ela deve ser orientada por
seus respectivos médicos.
“A vacina que deve ser usada no Brasil é a aprovada pela
Anvisa, que por enquanto é a
vacina da Pfizer, na dosagem e
preparação para crianças. Já há
vacina disponível, é só necessário que o Governo Federal,
por meio do Ministério da Saúde encomende, compre e disponibilize as vacinas, se isso for
feito, o SUS, as cidades e os Estados, vacinarão as crianças
rapidamente”, finaliza o especialista. (Especial para O Hoje)

DURANTE O PARTO

Mãe denuncia
que bebê teve
braço deslocado
em hospital

Serão oferecidas 17.470 vagas no Ensino Fundamental e 7.539 no EJA

Aberto período de matrículas
para Ensino Fundamental
A Prefeitura de Goiânia,
por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME),
abre hoje o período de matrículas para alunos novatos
na rede municipal de ensino.
Para 2022, serão oferecidas
17.470 vagas no Ensino Fundamental e 7.539 na Educação
de Jovens e Adultos (EJA), totalizando 25.009 vagas.
A pré-matrícula on-line
para o Ensino Fundamental
e EJA será feita por meio do
endereço
eletrônico

sme.goiania.go.gov.br, na aba
“Matrícula Web”, a partir
das 8h do dia 4. Já para os
CMEIs (Educação Infantil),
esse processo começa a partir do dia 11 de janeiro. Nas
duas situações é necessário
que os pais e responsáveis já
tenham feito o cadastro antecipado no site da SME.
Para efetivar a pré-matrícula nas escolas após as vagas
serem disponibilizadas pelo
sistema e-matrícula, pais ou
responsáveis terão até dez

dias úteis para comparecer às
instituições com seus próprios documentos pessoais e
dos estudantes.
Caso não haja vaga disponível na escola inicialmente desejada, o sistema
apresentará outras instituições que atendam a turma e
a modalidade indicada, preferencialmente na região
onde as famílias já residem.
Importante destacar que não
há fila de espera no Ensino
Fundamental ou EJA.

Uma mãe denunciou
que o filho teve o braço esquerdo deslocado durante o parto na Maternidade
Marlene Teixeira, em Aparecida de Goiânia. A autônoma Vanessa Tomé registrou um boletim de
ocorrência na Polícia Civil. A Secretaria Municipal de Saúde informa que
abriu sindicância para
apurar os fatos.
De acordo com a denúncia, após o parto, ocorrido no dia 18 de dezembro de 2021, o pediatra teria notado uma fratura
no braço do bebê. “Não
tive assistência, o que me
gerou revolta, pois não é
normal quebrar o braço
de um bebê”, diz a mãe.
No dia seguinte, a mãe
foi encaminhada para
Unidade de Pronto Atendimento do Buriti Sereno
para realização de raio-x.
Foi constatado que houve
uma fratura no braço esquerdo da criança. Assim, foi necessário imobilizar o local.
A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de

Aparecida de Goiânia informou que abriu uma
sindicância para apurar
os fatos e enviou todos
os prontuários da paciente para a Comissão
de Ética do Conselho Regional de Medicina de
Goiás (Cremego).
“A SMS lamenta profundamente o ocorrido e
destaca que, infelizmente,
essas intercorrências, no
caso, uma fratura de clavícula do bebê, podem
acontecer durante o procedimento de parto normal e que a equipe da
Maternidade tem dado
todo o apoio à mãe e à
criança”, diz a nota.
Além disso, a SMS diz
que o recém-nascido passou por avaliação com
ortopedista da rede municipal e que o profissional adotou o tratamento
conservador de fratura.
Além disso, orienta que,
em caso de dor aguda, os
familiares podem buscar
assistência na UPA Buriti,
que oferece atendimento
emergencial em ortopedia 24 horas.
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Quase 100 mil desrespeitam
limite de velocidade na Zona 40
No último ano,
mais de 370 mil
condutores foram
multados por
excesso de
velocidade
em Goiânia
Daniell Alves
Levantamento realizado
pela Secretaria Municipal de
Mobilidade (SMM) aponta que
a Zona 40 de Goiânia registrou
95.136 multas por excesso de
velocidade no último ano. De
acordo com o estudo, a via
que lidera o número de infrações é a Avenida Tocantins, no Centro, com 36.347, seguida da Avenida Araguaia,
que registrou 32.209, e Avenida Paranaíba, com 26.580. Todas fazem parte da Zona 40.
No último ano, mais de
370 mil condutores foram
multados por excesso de velocidade em Goiânia, aponta
relatório da SMM. A pasta divulgou a pesquisa com as 10
infrações de trânsito mais
cometidas em 2021. Segundo
o balanço, o excesso de velocidade lidera o número
com folga, 376.454 até dia
29 de dezembro.
A segunda no ranking é
transitar em faixa exclusiva
para o transporte público,
com 47.919, seguida por
avanço de sinal vermelho do
semáforo, com 45.559. Os dados são do dia 1⁰ de janeiro
de 2021 a 29 de dezembro do
mesmo ano.
Todas as infrações foram cometidas em vias sinalizadas
verticalmente, horizontalmente e com equipamentos
eletrônicos, semáforos e redutores de velocidade. "Não há
autuações em ruas sem sinalização. O trânsito mata, a única
vacina é a mudança de com-

A via que lidera o
número de infrações
é a Avenida
Tocantins, no
Centro, com 36.347
registros

portamento”, alerta o titular da
Mobilidade, Horácio Mello, sobre cuidados no trânsito.

Penalidades

As penalidades para a infração de excesso de velocidade, de acordo com o Código de
Trânsito Brasileiro (CTB) são
classificadas de três formas:
1)Velocidade superior à máxima em até 20%: multa média,

4 pontos na CNH e R$ 130,16
em multa; 2) Velocidade superior à máxima em mais de
20% e até 50%: infração de
trânsito grave, 5 pontos na carteira de habilitação e multa
de R$ 195, 23; 3) Velocidade superior à máxima em mais de
50%: infração gravíssima, 7
pontos na CNH, R$ 293,47 de
multa com multiplicador e suspensão do direito de dirigir.
Segundo o Departamento
de Trânsito (Detran-GO), o Estado tem 4,3 milhões de automóveis, sendo 1,2 milhão
somente em Goiânia. Aparecida de Goiânia aparece em
segundo lugar no ranking,
com 320 mil veículos. Com
relação às motocicletas, são
cerca de 920 mil em Goiás. O
último estudo divulgado pela
Confederação Nacional de
Municípios (CNM) mostrou
Goiânia em 6° lugar no quesito maior frota de carros do
Brasil. Na categoria motos, a
Capital ficou em 4° lugar.

Embriaguez

Além disso, o número de
infrações envolvendo embriaguez ao volante aumentarem no Estado em comparação ao último ano. O último
balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF)
aponta para aumento de mais
de 400%. Conforme a pesquisa, em 2020 foram registrados
oito casos. Já neste ano, o número subiu para 42.
Entre as recomendações
da PRF para reduzir o risco de
acidentes no trânsito estão
respeitar os limites de velocidade, manter distância de
segurança em relação aos demais veículos, ultrapassar
apenas quando houver plenas condições de segurança e
não desviar a atenção do
trânsito. A PRF também
orienta os usuários de rodovias, mesmo antes de viagens
curtas, a fazer uma revisão
preventiva do veículo, o que
inclui a checagem dos pneus,

do sistema de iluminação,
dos equipamentos obrigatórios, do nível do óleo e do radiador, entre outros itens.

Redutores de velocidade

O secretário de Mobilidade,
Horácio Mello, ressalta que,
neste ano, ocorrerá a aquisição de novos equipamentos de
fiscalização eletrônica, já que
uma nova licitação está em andamento. "É uma reivindicação da cidade justamente devido à imprudência. Mas é
importante destacar que existe o paradigma de que a implantação é ligada à uma indústria da multa, como se a cidade quisesse produzir dinheiro. Não. Iremos implantar
onde é necessário e onde tiver
estudo técnico. Multa não é faturamento. Multa é para corrigir um mal. O mal da imprudência que provoca violência e acidentes, e as lombadas são fundamentais", conclui. (Especial para O Hoje)

CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Hospital atenderá pacientes com doenças graves
Uma nova unidade do Hospital Estadual da Criança e do
Adolescente (Hecad) está em
fase final de estruturação
para entrar em atividade nos
próximos dias. De acordo com
o Estado, criança em Goiás
que tem má-formação congênita, doenças cardiológicas
graves não vai mais para São
Paulo e será tratada no Hecad.
A estrutura contará com 20
leitos de Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) e 58 gerais,
para casos que precisam de
internação em enfermaria.
Gradativamente, esse número será expandido. O local
terá, também, ambulatório de
especialidades médicas como
cardiologia, pneumologia, neurologia, alergologia, entre outras. O Governo de Goiás, por
meio da Secretaria de Estado
da Saúde, adquiriu o Hospital
do Servidor, que antes pertencia ao Instituto de Assistência dos Servidores Públicos
do Estado de Goiás (Ipasgo). O
valor de R$ 128.806.908,96 foi
pago na íntegra na última
quinta-feira (30).
A lei que autorizou o Ipasgo a vender a unidade foi
aprovada, em votação definitiva, pela Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) no fi-

Hospital terá
ambulatório de
diversas
especialidades
médicas

nal do ano passado e sancionada pelo governador Ronaldo Caiado. Segundo o documento, de 15 de dezembro
de 2021, ficou autorizado
“alienar para o Estado de
Goiás, na modalidade venda
ou permuta, o Hospital do
Servidor Público”. A venda
foi condicionada à autorização expressa do Conselho Deliberativo do Instituto, que
também definiu o valor do
trâmite e as condições para o

recebimento do imóvel.
O governador Ronaldo
Caiado detalha que a medida
adotada pelo Governo de Goiás
não prejudicará os usuários do
Ipasgo e não diminuirá os
atendimentos. “Pelo contrário, todos eles são atendidos na
rede privada. Vocês sabem
do respeito que sempre tive
pelo servidor. Só se governa
com os servidores”, enfatizou. Segundo o governador, a
rede credenciada do Institu-

to deve ser ampliada.
Um ganho com a nova unidade é o setor de exames de
imagem, que antes, o Hospital Materno-Infantil não dispunha de aparelho de tomografia, sendo necessário encaminhar os pacientes que
necessitavam do exame para
outros hospitais. “Esse é um
grande ganho e as crianças se
beneficiam, já que não será
preciso se deslocarem para
outro local”, pontua o secretário estadual de saúde. Agora, no Hospital Estadual da
Criança e do Adolescente (Hecad) há um moderno aparelho que vai otimizar a assistência de quem precisa dessa
assistência.
No local também serão
oferecidos broncoscopia, endoscopia, raio X, ultrassonografia, ecocardiografia,
eletrocardiografia, entre outros. O local vai abrigar a estrutura e equipe do Hospital
Estadual Materno-Infantil
Dr. Jurandir do Nascimento,
que será dividido e ficará
com o atendimento de ginecologia e obstetrícia, como
referência para o atendimento da mulher e do recém-nascido. (Daniell Alves, especial para O Hoje)
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Ômicron pode ser o vírus de mais
rápida propagação da história
Informação é do
infectologista
norte-americano
Roby
Bhattacharyya
A variante Ômicron do
SARS-CoV-2 pode já ser o vírus
de mais rápida propagação de
toda a história. A informação
foi dada pelo médico infectologista norte-americano Roby
Bhattacharyya do Hospital Geral de Massachusetts. A nova
cepa é dominante em várias
nações do mundo e está levando à explosão do número
de casos de Covid-19. “É uma
propagação incrivelmente rápida”, alertou Bhattacharyya.
O médico e pesquisador
fez um cálculo entre a Ômicron e o sarampo, um dos vírus mais contagiosos. Ele concluiu que, num cenário de
ausência de vacinação, um
caso de sarampo daria origem
a mais 15 casos em apenas 12
dias. Já um caso de Ômicron
daria origem a 216 casos no
mesmo período. A estimativa
significa que, em 35 dias, a
Ômicron poderia atingir 280
mil pessoas, enquanto o sarampo afetaria 2.700.
No entanto, num cenário
em que a maioria da população está vacinada ou já teve
Covid-19, o especialista estima que um caso de Ômicron
dê origem a apenas mais três
casos, número semelhante
ao do vírus original, ausente
de mutações.
Essa previsão continua,
mesmo assim, preocupante,
podendo ser comparada à
transmissibilidade do SARSCoV-2 quando apareceu inicialmente e começou a pro-

Se, por um lado, a
nova cepa consegue
infectar até pessoas
já vacinadas, por
outro essas vacinas
impedem, na
maioria dos casos,
a doença grave

pagar-se, num momento em
que não havia vacinas e poucas eram as medidas de contenção da variante.
“Nas condições atuais”,
com vacinação e restrições,
“um modelo simples de crescimento exponencial revelaria 14 milhões de pessoas infectadas com Ômicron a partir de um único caso, em comparação com as 760 mil infectadas com sarampo numa
população sem defesas específicas”, adiantou o médico.

Ômicron

“É o vírus mais explosivo e
de mais rápida difusão de toda
a história”, alertou também o
médico Anton Erkoreka, que
investiga epidemias passadas.

Ele comparou o SARS-CoV2 à gripe russa de 1889: ambos
os vírus levaram apenas três
meses para se propagar em
todo o planeta. Agora, “a variante Ômicron bateu o recorde de propagação”, afirmou.
Se, por um lado, a nova
cepa consegue infectar até
pessoas já vacinadas, por outro essas vacinas impedem, na
maioria dos casos, a doença
grave. O menor risco individual é a razão pela qual, neste momento, o número de
contágios dispara, mas o número de pessoas hospitalizadas se mantém estável.
Em pessoas não vacinadas,
a Ômicron é apenas cerca de
25% menos grave do que a variante Delta, a versão do vírus

que até há pouco tempo era dominante, afirmou o infectologista Roby Bhattacharyya.
Até agora, seis estudos em
fase preliminar sugeriram que
a Ômicron tem maior facilidade de invadir as vias respiratórias altas, mas menor capacidade de infectar os pulmões,
o que pode explicar a sua
maior capacidade de infecção
e menor letalidade.
A equipe do pesquisador
Michael Chan, da Universidade de Hong Kong, foi a primeira a calcular em laboratório que a nova estirpe se multiplica 70 vezes mais rápido
nos brônquios do que a variante Delta. No entanto, aparenta ser dez vezes menos
eficiente nos pulmões. (ABr)

SARS-COV-2

40 MIL INFECTADOS

Israel detecta 1º caso de
infecção dupla da ﬂurona

Austrália tem recorde
de casos de Covid

O primeiro caso de contágio simultâneo pelo coronavírus SARS-CoV-2 e pelo vírus Influenza, conhecido como "flurona", em Israel foi detectado
em uma mulher grávida não
vacinada, confirmou o Ministério da Saúde israelense. Flurona é uma designação definida a partir dos termos "flu"
(gripe, em inglês) e "rona" (de
coronavírus).
A mulher grávida recebeu
alta em 30 de dezembro, após
ser tratada com sintomas leves derivados dessa infecção
dupla, informou o jornal Times of Israel.
Os casos de flurona foram
detectados pela primeira vez
nos Estados Unidos (EUA), durante o primeiro ano da pandemia de covid-19.
Os especialistas do Ministério da Saúde israelense
acreditam que haja casos semelhantes, ainda não identificados, quando quase 2 mil
pessoas estão internadas por

Sintomas foram observados em uma mulher grávida, não vacinada
gripe e, ao mesmo tempo, os
casos positivos da variante
Ômicron do SARS-CoV-2 estão
aumentando no país.
A circulação dos vírus Influenza e SARS-CoV-2 é preocupante e de alto risco para a
população, especialmente os
cidadãos mais vulneráveis, já
que as duas doenças afetam o
sistema respiratório superior,
alertaram especialistas.
A doença respiratória é
provocada pelo coronavírus
SARS-CoV-2, detectado no fi-

nal de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.
Uma nova variante, a Ômicron, considerada preocupante e muito contagiosa pela
Organização Mundial da Saúde, foi notificada na África
Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, em 24
de novembro, foram registradas infecções em pelo menos 110 países. (ABr)

zembro, sete dias após a chegada de uma equipe, ao menos
16 dos 25 trabalhadores da Estação Polar Princesa Elisabeth
foram contaminados com a
doença. Ainda em dezembro, o

jornal belga Le Soir havia informado que três pesquisadores infectados por covid-19 tinham sido isolados e retirados da estação. Mesmo assim, o
vírus continuou a se espalhar.

A Austrália registrou
nesta segunda-feira (3) um
número recorde de quase
40 mil infecções da covid19, mas o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, disse que se manteria fiel aos seus planos de
reabrir a economia.
"Mudamos de velocidade. Estamos gerindo de
forma diferente para que
possamos viver com o vírus. As pessoas podem
continuar a trabalhar, as
crianças podem voltar à
escola quando a escola recomeçar. As pessoas podem manter os seus negócios abertos e ganhar a
vida", disse Morrison à
Nine Network television.
A região de New South
Wales, a mais populosa e
mais duramente atingida pela variante Ômicron, registrou 20.794 infecções, e o estado vizi-

nho de Victoria, o segundo mais populoso, notificou ontem 8.577 casos.
As hospitalizações em
New South Wales totalizaram nesta segunda-feira 1.204, o número mais
elevado desde 23 de setembro, enquanto que em
Victoria as autoridades
sanitárias pediram às
pessoas que só procurem
os serviços de emergência em casos "absolutamente necessários".
O governo Morrison que no fim de semana passado mudou a definição
de contato próximo, favorece a utilização de testes
domiciliares e está empenhado em administrar a
vacina de reforço - é fortemente criticado por se recusar a subsidiar testes ou
a dar qualquer outra ajuda
financeira, como fez no início da pandemia. (ABr)

EXPRESSA
Apesar de um rígido controle, com vacinação, testes e
quarentena obrigatórios, uma
estação de pesquisa belga na
Antártida enfrenta um surto de
coronavírus. Desde 14 de de-

Foram notificadas nesta segunda-feira 40 mil infecções
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Essência

Elysia Cardoso
Em 1582 o Papa Gregório
XIII enfrentou relutância para
introduzir seu calendário pelo
mundo afora. Ele adiantou a
data em 10 dias, passando o dia
seguinte da quinta-feira, 4 de
outubro, para sexta-feira, 15 de
outubro do mesmo ano. O ano
de 2021, trouxe de volta essa
sensação de aceleração da história. Antecipando tecnologias,
a inteligência artificial mudou
modos de vida, esvaziou escritórios e o trânsito, desmetropolizando cidades.
Início do ano é a época preferida das pessoas para fazer
planos. Porém, com frequência, muitas dessas metas não são
colocadas em prática. De acordo
com José Franco, coordenador
do curso de psicologia da
Anhanguera, há muitas maneiras de trabalhar no autodesenvolvimento e no aprimoramento pessoal que ajudam a mudar
essa situação. "É necessário ter
em mente que pequenas e poucas metas são mais eficazes
para se colocar em prática do
que muitas metas ou metas muito complexas", afirma ele.
"Por isso, reveja os seus objetivos e trace o que é mais fácil de realizar neste momento.
Esse processo dá mais ânimo e
motivação para que você possa
seguir em frente e atingir as metas, afinal, metas complexas
podem ser inatingíveis, e nada
pior do que a frustração de não
conseguir alcançar os objetivos", acrescenta.

ESPErANçA
de dias melhores
O ano de 2021 passou e deixou
dificuldades a serem enfrentadas,
mas 2022 chega trazendo renovação

Menos promessa,
mais ação

Tenha foco no que realmente tem importância, faça uma
lista de prioridades, não muitas,
mas poucas, e de preferência,
que sejam atingíveis. Existe
sempre um desejo no início do
ano de renovar tudo, porém é
necessário saber que realizar
tudo de uma única vez é impossível. Portanto, priorize as
metas que realmente importam para você. Não prometa
algo simplesmente por prometer e se realmente deseja aquilo corra atrás para realizar.
Para atingir uma meta é pre-

Ano novo ano surge como uma possibilidade de se fazer tudo diferente e melhor

ciso fatiar até o cumprimento total. Em outras palavras: faça pequenas metas intermediárias,
pode chamar até de "submeta",
isso irá te ajudar a chegar lá,
dando uma sensação de conquista e contribuindo com mais
energia para os próximos passos.
Por exemplo, se a meta é ler, comece por um livro menor, ou divida a semana em capítulos ou
quantidade de páginas.

Atitudes positivas

Segundo a palestrante e empreendedora Rebeca Toyama, é
preciso ter sustentabilidade
para conseguir melhorar nossos planos. "Temos que aprender a olhar sob todos os ângulos, traçar metas financeiras e
buscar qualidade de vida para
melhorar nossa vida integralmente. O importante é colocar no papel tudo o que se deseja de acordo com os meses,
de janeiro a dezembro, para
poder acompanhar ou mudar
de objetivo, caso seja necessário, mas sempre com o foco
proposto inicialmente".
Antes de começar o seu planejamento para o novo ano,
precisamos entender a diferença entre metas e objetivos.
Um objetivo é uma descrição
concreta de onde você quer
chegar. O objetivo é mais abrangente, seu propósito, sua finalidade. Já as metas são tarefas
específicas que devem ser realizadas para alcançar um objetivo. Uma meta deve sempre ter
um prazo para ser cumprida.
Enfim, 2021 passou mas deixou aprendizados importantes
que devemos levar para a vida.
Esteja presente, ame incondicionalmente, cuide do seu bemestar e de quem você ama. A
vida passa sem percebermos,
então dê valor aos momentos
mais simples, aos pequenos gestos e enxergue o outro com empatia. Cuide do seu corpo e de
sua casa, pois no fim do dia são
eles que te fazem companhia.
Em um mundo onde o ódio ganhou destaque, seja você a mudança em 2022. Prepare seu
corpo e sua mente para o que
está por vir, você pode se surpreender com dias melhores.
(Especial para O Hoje)
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Contra amores doentios
Psicólogo italiano conhecido por abordar o sofrimento humano
identifica o vício afetivo e manter uma relação sem apegos

Vandré Silveira possui trajetória de mais de 20 anos de carreira

Pessoa e
personagem
Destaque na série 'Amor dos Outros',
Vandré Silveira fala do seu personagem,
o caminhoneiro Eurípedes
Elysia Cardoso
Vandré Silveira chega a
2022 no ar na CineBrasilTV
dando vida ao caminhoneiro Eurípedes na série
‘Amor dos Outros’, produção da Framme Produções
com direção de Alexandre
Mello. Diferente de personagens de sucesso que viveu recentemente na TV,
como Lázaro, na novela
‘Jesus’, da RecordTV, e do
advogado Tibério de ‘A
Dona do Pedaço’, da TV
Globo, Eurípedes é um homem com características
que trouxeram lembranças de família de Vandré.
“Meu avô materno era
caminhoneiro. Benedito
Fagundes. Conhecido como
Seu Benê. Me senti extremamente lisonjeado em
honrar minha Ancestralidade. Aliás, aprendi a dirigir caminhão exclusivamente para a série. Preciso
dizer também que uma
das minhas maiores inspirações para fazer o Eurípedes foi o trabalho do Antônio Fagundes em ‘Carga
Pesada’. Sou muito fã do
trabalho deste grande
ator”, explica o ator.
Além de todo um trabalho corporal, outro trabalho
que Vandré teve que buscar
para viver o caminhoneiro
foi trabalhar o sotaque
piauiense. “Foi interessante acessar registros de personagens mais broncos, machistas, estes homens que
entendem que lugar de mulher é na cozinha, cuidando
dos afazeres da casa e dos
filhos. Mesmo sendo uma
série de comédia, pudemos
evidenciar um comportamento machista e abusivo,
ainda tão presente em nosso cotidiano e pelo qual devemos sempre combater.
Assisti alguns filmes e séries, além de ter o auxílio da
fonoaudióloga Verônica
Machado, que me ajudou
com o sotaque piauiense”,
ressalta Silveira.
O ator também conta
que teve que trazer um tom
cômico para o seu persona-

gem, algo novo em sua trajetória de mais de 20 anos
de carreira. “Tive uma grande alegria na possibilidade
de compor um homem trabalhador que ganha a vida
na estrada. Eurípedes é caminhoneiro. Um trabalho
de fundamental importância para o funcionamento
comercial e essencial dos
serviços do nosso país. O
grande desafio foi humanizar este homem bronco e
machista, mas que ama a esposa e faz tudo por ela.
Além disso, tive que trazer
traços cômicos para ele, algo
novo na minha trajetória
de ator”, diz Vandré.
‘Amor dos Outros’ foi
gravada em 2019, antes da
pandemia, em São Luis (Maranhão). “É um sentimento
muito gratificante ver esse
trabalho no ar. Nós, trabalhadores da Cultura, sofremos muito com esse período de pandemia. Foi um
trabalho feito com muita
entrega e amor, aliás por
toda a equipe que esteve
muito aguerrida. Fazer cultura neste país é resistir. E
seguiremos sempre acreditando no poder de transformação humano, político
e social da Arte”, reitera o
interprete de Eurípedes.
Para esse ano, o ator
aguarda a sua estreia como
protagonista na TV. Ele dá
vida ao fazendeiro Simplício Dias, personagem principal da produção ‘Jenipapo- A fronteira da independência’ que foi gravada durante o ano de 2021 no
Piauí. “Me sinto muito feliz
e grato em ter tido a oportunidade de contar uma
parte da História do nosso
país que é pouco conhecida.
Simplício Dias da Silva foi
um personagem complexo
e contraditório. Mas é indiscutível seu papel de inclusão do Piauí no processo
de independência do Brasil.
Foi uma honra para mim
ajudar a contar essa História. E sem dúvida, foi meu
trabalho de maior entrega e
potência”, finaliza Vandré.
(Especial para O Hoje)

O vício afetivo é uma
doença que pode ser curada
e, o mais importante, pode
ser prevenida. Em ‘Amar ou
depender?’, o psicólogo italiano Walter Riso dialoga
com pessoas que são ou foram vítimas de um amor
doentio e orienta casais a
trabalharem hábitos saudáveis para manter uma relação intensa e sem apegos. A
obra ganha uma nova edição
brasileira pelo selo Academia, da Editora Planeta.
Segundo o autor, dar-se
afetivamente não significa
desaparecer no outro, mas
integrar-se de forma respeitosa. O amor saudável, assim, é uma soma de dois, em
que ninguém perde. Por isso,
já na primeira parte do livro,
Riso trata de esclarecer que
desejo não é apego, assim
como o desapego não é indiferença. E aponta um culpado no esquema central de
todo apego: a imaturidade
emocional.
Ela se manifesta de três
formas, explica o psicólogo:
baixos limiares para o sofrimento, baixa tolerância à
frustração e a ilusão de permanência. “O amor é uma
experiência perigosa e
atraente, por vezes dolorosa
e sensorialmente encantadora. Esse agridoce implícito em todo exercício amoroso pode ser especialmente
fascinante para os atrevidos
e terrivelmente ameaçador
para os inseguros”, diz.
Na segunda parte da obra,
o autor mostra ferramentas
para promover a independência afetiva e continuar
amando. A partir do princípio
da exploração, sugere dicas
práticas como brincadeiras
espontâneas, incursão na arte,
viagens e geografia, ler, co-

nhecer gente. Já a terceira
parte ensina o que fazer para
se desligar de amores doentios por meio de princípios
como realismo afetivo, o autorrespeito e o autocontrole.
Com tradução de Sandra
Martha Dolinsky, ‘Amar ou
depender?’ reforça a importância de aprender a renunciar e jogar a certeza no
lixo. Lições como estas fizeram de Walter Riso uma referência para lidar com o
sofrimento humano. Nascido
na Itália, em 1951, morou na
Argentina e Colômbia, onde
se especializou em terapia
cognitiva e mestre em bio-

ética. Atualmente, o psicólogo mora em Barcelona.

Sobre o autor

Walter Riso é médico em
Psicologia, especialista em Terapia Cognitiva e mestre em
Bioética. Há 30 anos atua
como psicólogo clínico e na
formação de terapeutas, além
de participar de cátedras universitárias na América Latina
e na Espanha, publicar artigos
científicos e escrever para diversos meios de comunicação.
Seus livros foram traduzidos
para 13 idiomas e ensinam a
criar estilos de vida saudáveis
em vários ambientes.

Walter Riso é médico em Psicologia, especialista em Terapia Cognitiva e mestre em Bioética

RESUMO De noVelas
t
Malhação - Sonhos
nat comenta que sentiu
carinho por Karina, mas lobão
a convence de que a menina é
falsa. Pedro e Karina fazem
uma reconstituição de sua história para Tande, que começa
a filmar o clipe sem que o casal perceba. nat salva Karina
de um acidente, mas sente raiva da menina. Dandara conversa com Delma sobre o pretendente virtual da amiga.
orientada por lobão, nat sabota a academia de Gael.

Nos Tempos do Imperador
Pilar garante que ficará
com Dolores até a hora de seu
parto. nicolau acolhe Celestina. lota revela a lupita que
não tem mais dinheiro. samuel se oferece para resolver
um problema na carceragem.
luísa cuida de eugênio. Tonico descobre que Pilar viajou e
decide investigar. Prisca e Hilário pedem para estudar na
inglaterra, e Clemência concorda com Vitória. Há uma
passagem de tempo.

Amanhã é Para Sempre
agripina, preocupada, conta
para eduardo que Ciro provocou
uma explosão no sanatório para
que liliana escapasse. Priscila
procura no apartamento de Vladimir o resultado dos exames de
aníbal e diz que foi um erro ter
se relacionado com ele. eduardo, desesperado, pede a Ciro
que lhe diga onde está liliana.
Ciro, muito debilitado, entrega
a eduardo uma carta de sua
mãe e diz que para que ela possa descansar.

Prova de Amor
Janice está desacordada no
asfalto. luíza, Barroso e Fialho
param o carro. Janice recobra
a consciência. ela está em choque. Janice pede para ligar
para Beatriz. Turma do Fortão
provoca a Turma de Gabi. Gabi
enfrenta Bruque. Cadu chega
e quer entrar na briga também. Júlio encontra mais um
escorpião. Miro liga para Diana. Diana diz que cansou deste tipo de presentes. Miro promete acabar com Diana.

Um Lugar ao Sol
ilana pergunta a Gabriela
que decisão a médica tomaria
se estivesse grávida de gêmeas. Érica pede para santiago manter contato com luan.
lara diz a Mateus que deseja
ter um filho. Bela estranha a resistência de Cecília em aceitar
seu namoro com Felipe. Breno
e ilana não se entendem sobre
a decisão do parto prematuro.
ana Virgínia descobre que Julia usou o seu receituário para
indicar um medicamento.
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AGENDA CulTuRal
t
a exposição ‘Filmes e Vídeos
de artista na Coleção itaú
Cultural - Virtual’, disponibilizada na plataforma superviz e com acesso pelo site do
itaú Cultural: (www.itaucultural.org.br). a mostra traz
uma seleção de obras de
arte audiovisual produzidas
no país nas últimas seis décadas. Pela primeira vez em
formato virtual, um recorte
dessa produção experimental iniciada nos anos de 1970
é apresentado em núcleos
temáticos, compostos por
obras de artistas como Regina silveira, Cao Guimarães, lia Chaia, nelson leirner e eder santos.

Cidade dos Infláveis
nesta terça-feira (4), a
partir das 15h, a Cidade dos
infláveis recebe o público
infantil com infláveis, Video
games (Ps5) e área natalina.
Pais ou responsáveis não
pagam para entrar no parque, apenas se os mesmos
desejarem utilizar os brinquedos. o ingresso dá acesso livre ao Circuito dos infláveis, podendo se divertir
sem limites de voltas e sem
limites de tempo. Quando:
terça-feira (4). onde: avenida Perimetral norte, n°
8.303, lot. Mansões - Goiânia. Horário: 15h. ingressos
pelo site:(baladapp.com.br/).
Doha Lounge recebe o público goiano nesta terça-feira (4)

Programação
Justiceiros Megapix e
Programa Duplo omar sy
são os destaques da semana no Megapix. a atração
de terça-feira (4) são dois títulos franceses protagonizados por um dos atores
mais famosos da França no
momento, omar sy. a partir das 18h55, o Programa
Duplo exibe a comédia uma
Família De Dois sobre um
homem mulherengo que
precisa aprender a ser pai
do dia para noite; e o drama
intocáveis, que se tornou o
filme francês mais rentável
da história. Quando: terçafeira (4). onde: Megapix.
Horário: 18h55.

Curso gratuito de programação vai
capacitar 50 mil mulheres de todo Brasil
A Kenzie Academy, escola
de programação com metodologia do Vale do Silício, e a
startup DUPLA, hrtech especializada no recrutamento e
seleção de mulheres para TI,
uniram forças para capacitar
e encaminhar mulheres para
vagas na área de tecnologia
com o curso gratuito de programação ‘Elas Codam’. A iniciativa oferecerá acesso à plataforma de ensino da Kenzie,
com 30 horas de conteúdo, 10
horas de aulas ao vivo e suporte em tempo real.
Depois da certificação, a
DUPLA ajudará na busca por
oportunidades no mercado
de trabalho. O curso será
realizado entre os dias 10 e
13 de janeiro, ao vivo no canal do YouTube da Kenzie. As
inscrições estão abertas até
10 de janeiro para todas as

Projeto também vai encaminhar as inscritas ao mercado de trabalho
pessoas que se identificam
com o gênero feminino e podem ser feitas através do
link: (https://swiy.io/PRDuplaKenzie).
“O curso foi preparado
para apresentar a programação para um grande número

de pessoas, com conteúdo
prático, simplificado e acessível, mesmo para quem não
teve contato anterior. Ao final
da formação, a aluna estará
preparada para as questões
técnicas que enfrentará no
mercado de trabalho e terá

desenvolvido habilidades
comportamentais necessárias
para uma rápida adaptação,
sinergia com times de tecnologia e crescimento profissional de longo prazo. Queremos, acima de tudo, transformar vidas através da educação”, explica Daniel Kriger,
CEO e co-founder da Kenzie.
A parceria tem o propósito de promover a diversidade de gênero na área de tecnologia, busca cada vez mais
presente das empresas, mas
ainda um grande desafio no
Brasil. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), a
participação feminina em
TI é de apenas 20% e, segundo dados do programa
YouthSpark, da Microsoft,
só 25% das vagas no país são
ocupadas por elas.

CELEBRIDADES
Separação? Sabrina Sato e
Duda Nagle não passaram
o Réveillon juntos
a comunicadora celebrou
a chegada de 2022 em um
resort de luxo em santa Cruz
Cabrália, cidade baiana localizada a 700 km da capital
salvador. Já o ator, passou a
virada sozinho no Rio de Janeiro. Pelas redes sociais,
sabrina chegou a mostrar
uma videochamada entre ela
e o namorado.em nota enviada para a coluna de leo
Dias, no Metrópoles, a assessoria de sabrina sato garante que a relação com
Duda nagle vai muito bem e
alega que eles passaram o
fim de ano separados por
motivos de saúde. (Matheus
Queiroz, Purepeople)
PK desmaia em ônibus
após vazamento de gás:
‘Quase morri’
o rapper PK deu um susto em todo mundo no último
domingo (2). um dos cilindros
de Co2 que levavam no ônibus para os shows acabou va-

zando e o gás fez com que o
cantor desmaiasse no local, já
que seu quarto estava fechado. “este ano eu quebrei o recorde. em dois dias, já quase
morri. o Co2 vazou todo no
meu quarto do ônibus. estava desmaiado. loucura”, disse em um vídeo logo depois
de ser resgatado. ( luigi Civalli, ofuxico)
Vitor Kley e Carolina Loureiro terminam namoro: ‘A
distância venceu’
Vitor Kley está solteiro! o
cantor, que recentemente
participou do ‘show dos Famosos’, do Domingão, anunciou o fim do namoro com a
atriz portuguesa Carolina
loureiro. Pela postagem, o
término, a princípio, foi bem
amigável. os dois estavam
juntos desde 2019. "a distância e o trabalho nos venceram. Desejo toda a luz
do mundo a ti, tu sabe disso. Que teu caminho seja
lindo! Carol, até uma próxima!”, escreveu o cantor.
(luigi Civalli, ofuxico)

15

HORÓSCOPO
t

Doha Lounge
Hoje (4), a partir das 18h
o Doha lounge recebe o
público goiano na casa.
Como novidade, chegaram
duas novidades na nossa
carta de vinhos tinto, D.V Catena e angélica Zapata para
quem gosta de saborear
um bom vinho e experimentar pratos incríveis. a
entrada é restrita apenas
para maiores de idade.
Quando: terça-feira (4).
onde: avenida T-4, n° 1.239,
setor Bueno - Goiânia. Horário: 18h.

Coleção de filmes
o itaú Cultural apresenta

n

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
Pode ser um dia cansativo,
cheio de disputas ou com muitas
conversas densas. Dia de decisões em conjunto. a busca por paz
pode ser sua maior necessidade:
ficar sozinho e consigo mesmo. se
conseguir isso, você pode se sentir mais fácil e mais leve.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
o dia traz realizações e muita
solidez. Você pode ter uma sensação de que o dia é mais lento,
mas sem dúvida poderá ser um
dia útil e produtivo. Você pode fazer boas trocas ou ter um dia de
ganhos financeiros. elogios sobre seu trabalho podem acontecer, trazendo reconhecimento.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
o dia pode trazer movimento
e certa agitação. Cuidado com a
ansiedade de querer que as coisas
sejam mais rápidas do que elas de
fato são. Mas você com certeza tomará decisões com muita firmeza
e certeza. Pode ser um dia ótimo
para iniciar suas ideias.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
o dia traz finalizações e alívio.
Você pode entregar algum trabalho ou encerrar uma dívida.
seja como for, você sentirá vontade de comemorar uma vitória
conquistada. existe também a
necessidade de dar suporte e
ajuda a alguém próximo.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
o seu dia é pautado por tomada de iniciativas. Manter a coragem é importante para seguir
em frente. Respire e avance, porque os caminhos estão abertos. o
dia pode trazer muita ajuda das
pessoas à sua volta, principalmente da relação amorosa.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
o dia traz muito trabalho, mas
a sensação da realização das suas
tarefas trará satisfação. organização e comprometimento pautam seu dia. Vale a pena manter
sua rotina para ter mais saúde e
qualidade de vida. Hoje o dia pode
trazer uma quebra de ilusão.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
o dia traz realizações em conjunto. amigos podem ter uma
participação especial no seu dia e
trazer uma ajuda de última hora
que vai ser essencial para você. É
importante manter seu foco nos
projetos ou compromissos já assumidos e seguir em frente.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
Você pode ter um dia onde literalmente de sacudir a poeira, levantar e dar a volta por cima. sua
energia retorna, mas é mais uma
atitude interna do que algo externo. Você pode acabar se envolvendo em alguma disputa. Cuidado com tensões dentro da família ou do ambiente doméstico.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
Hoje o dia pode trazer uma
energia de fluidez, que possibilita
que as suas expectativas se realizem. Pode ter uma conversa muito renovadora ou importante, que
define caminhos ou dissolve dúvidas. a vida amorosa pode se firmar
e um namoro pode se iniciar.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
o dia vai trazer um ritmo mais
lento, mas isso será positivo, pois
terá mais tempo para se organizar ou colocar foco no que precisa ser feito. o dia traz disciplina e
boa capacidade de iniciar algo,
principalmente com relação a
trabalho. Vale a pena ter mais cuidado com seus gastos.

;

Carla Diaz posa com namorado e
fãs repararam: 'Estão de aliança'
Carla Diaz assumiu o
namoro com o vereador
e policial civil Felipe Becari no último dia de
2021, mas ao que tudo
indica o relacionamento
entre eles já está bastante sólido.Mas alguns
internautas mais atentos repararam que Carla
e Felipe apareceram

usando anéis iguais no
dedo anelar da mão direita. "Impressão minha
ou tem aliança nessa terceira foto?", questionou
um seguidor da atriz.
"De aliança já estão!",
comemorou uma internauta na rede social do
político. (Carmen Moreira, Purepeople)

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
Muitos planetas no seu signo
te ajudam a colocar foco em si
mesmo e, dessa forma, se aperfeiçoar e colocar mais força em
seus objetivos pessoais. Pode ser
um dia de mais popularidade,
mas você poderá ser mais seletivo também. saiba ouvir conselhos.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
o dia vai te desafiar a sair da
zona de conforto. enfrente as situações com confiança. Tome cuidado com agressividade, porque
às vezes enfrentar é deixar fluir e
manter a sua serenidade. não
tente dar conta de tudo, porque
o momento será caótico.
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Novidade
em estética
Tratamento usa sangue do próprio
paciente contra as rugas e o
envelhecimento
Elysia Cardoso
Manter a pele jovem e bonita é o desejo de muitas mulheres. Por isso as indústrias
da estética e beleza não se
cansam de apresentar novidades. Em Goiânia, uma clínica especializada em tratamentos minimamente invasivos apresenta uma dessas
em seu portfólio que tem
atraído cada vez mais adeptos
pelo mundo: o PRP, sigla para
Plasma Rico em Plaquetas.
Na prática, a técnica usa o
próprio sangue do paciente
para preencher rugas e tratar
cicatrizes, resultando em uma
pele mais jovem e lisinha.
Parece um pouco surreal,
mas a prática não é necessariamente nova e os estudos e
aplicações datam de mais 10
anos. De acordo com a especialista e estética, a farmacêutica Mayara Camargo, que comanda a Farmalaser Estética
Avançada, o PRP pode ser feito por mulheres com mais de
35 anos, que já tenham alguma
flacidez moderada ou avançada em regiões como rosto, pescoço, dorso e até nas mãos.
Uma quantia de 20 ml de
sangue do paciente é coletada,
centrifugada em um equipamento próprio, e o plasma é
separado dos demais componentes, hemácias e leucócitos.
O PRP retirado é de cerca de
8 mililitros de plaquetas, o
chamado “plasma rico”. Esse
material será reaplicado no
paciente, e responsável por liberar as proteínas e outras
partículas envolvidas no processo de auto-regeneração e
cicatrização que o corpo au-

tomaticamente se encarrega
de conduzir.
Não existe preparo ou repouso, e as mudanças na pele
já podem ser vistas após poucos dias da primeira sessão.
“Cada pessoa precisa de uma
avaliação, mas para um resultado satisfatório, é preciso
pelo menos três aplicações”,
aconselha Mayara que também informa que é preciso
um intervalo de pelo menos
um mês entre uma e outra.
Tecnicamente falando,
Mayara explica que o plasma é
uma parte do sangue com altíssima concentração de plaquetas que tem forte poder de
cicatrização. É essa característica que faz o tratamento tão
eficiente. “Além disso, não existe risco de alergias ou contraindicações, já que o produto é do próprio paciente”, pontua a farmacêutica esteta. De
acordo com ela, é ideal para
preencher linhas de expressão e amenizar rugas, como o
“bigode chinês” e os “pés de galinha”, e também pode ser utilizado para preenchimento do
glúteo e retração das estrias.
A utilização do plasma sanguíneo para acelerar o processo de cicatrização já é um
método usado há muito tempo na medicina. Isso porque o
plasma concentra 10 vezes
mais plaquetas que no volume comum do sangue. O craque de futebol Neymar Jr. fez
uso do método em um de suas
cirurgias. Já as beldades famosas Luciana Gimenez, Kelly Key, Kim Kardashian e Angelina Jolie, encararam a agulha para manter-se belas. (Especial para O Hoje)

PRP tem ganhado adeptos e clínica de estética em Goiânia aposta nessa novidade

CINEMA
t
EM CARTAZ
Matrix: Ressurreição (Matrix:
Resurrections, 2021, eua). Duração: 2h 28min. Direção: lana
Wachowski. elenco: Keanu Reeves, 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 original como Thomas a. anderson em são Francisco, Califórnia, com um terapeuta que lhe
prescreve pílulas azuis para
neutralizar as coisas estranhas
e não naturais que ele ocasionalmente 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 seguro e perigoso nos anos desde a infecção de smith, neo
volta a se juntar a um grupo de
rebeldes para lutar contra um
novo e maois perigoso inimigo
e livrar todos da Matrix novamente. Cinemark Flamboyant:
11h15, 11h40, 11h45, 12h30,
14h10, 14h30, 15h, 15h45,
17h25, 18h20, 19h, 20h40,
21h40, 22h20. Cinemark Passeio das Águas: 11h40, 11h45,
14h30, 15h, 18h20, 20h30,
21h40, 22h20. Kinoplex Goiânia: 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. Gênero: ação, aventura, fantasia.
em Homem-aranha: sem Volta
para Casa, Peter Parker (Tom
Holland) precisará lidar com as
consequências da sua identidade como o herói mais querido do mundo após ter sido revelada pela reportagem do Clarim Diário, com uma gravação
feita por Mysterio (Jake Gyllenhaal) no filme anterior. incapaz
de separar sua vida normal das
aventuras de ser um super-herói, além de ter sua reputação
arruinada por acharem que foi
ele quem matou Mysterio e
pondo em risco seus entes
mais queridos, Parker pede ao
Doutor estranho (Benedict
Cumberbatch) para que todos
esqueçam sua verdadeira identidade. entretanto, o feitiço não
sai como planejado e a situação
torna-se ainda mais perigosa
quando vilões de outras versões de Homem-aranha de outros universos acabam indo
para seu mundo. agora, Peter
não só deter vilões de suas outras versões e fazer com que
eles voltem para seu universo
original, mas também aprender
que, com grandes poderes vem
grandes responsabilidades
como herói. Cinemark Flam-

‘Encanto’, da Walt Disney Animation Studios, conta a história dos Madrigal, uma família da Colômbia
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
Goiânia: 15h, 15h40. Cineflix
aparecida: 15h, 15h40, 16h,
17h30, 18h30, 18h40, 19h,
20h30, 21h30, 21h40, 22h. Cineflix Buriti: 13h50, 15h.

2021, eua). Duração: 2h37min.
Direção: Ridley scott. elenco:
lady Gaga, adam Driver, al Pacino. Gênero: Biografia, drama. 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 matador de aluguel e outras três
pessoas, incluindo a terapeuta
e melhor amiga. ela foi considerada culpada e condenada a
29 anos de prisão. Quase 3 décadas de amor, traição, decadência, vingança e assassinato,
o filme revela a importância e
poder que o nome Gucci carrega e tudo o que a família fez
para conseguir esse controle.
Kinoplex Goiânia: 16h.

Casa Gucci (House of Gucci,

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: Família, aventura, comédia. em
Clifford: o Gigante Cão Vermelho, 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 nunca imaginou acordar e encontrar um cão gigante de três
metros em seu pequeno apartamento em nova York. enquanto sua mãe (sienna Guillory) 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.
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Negócios
O avanço da
vacinação foi o
principal motivo
para o retorno dos
alunos às
academias

Economia criativa e academias
saem da zona dos mais atingidos
A pesquisa ainda
revela que 65% das
empresas da Economia Criativa estão funcionando
com adaptações
Raphael Bezerra
Um dos setores mais atingidos pelas medidas de restrições para frear o avanço da Covid-19 no país apresentou resultados positivos na recuperação dos lucros e prejuízos
durante o período. A economia
criativa, junto às academias,
recuperaram o fôlego, com
destaque para as academias
que experimentaram uma 20
pontos percentuais, passando
de uma queda de faturamento
de -40% para -20%.
A economia criativa recuperou 19 pontos percentuais
após ver o faturamento sair
de -64 em agosto para -45%
em novembro, segundo a 13ª
edição da Pesquisa de Impacto da Pandemia do Coronavírus nas Micro e Pequenas Empresas, realizada pelo Sebrae
em parceria com a FGV.
"A Economia Criativa continua sendo o segmento mais
impactado pela pandemia, mas
a queda nos casos de Covid19, devido ao aumento da va-

cinação, fez com que os empreendedores desse segmento
voltassem a operar, apesar dos
aumentos de custos e da inflação. Esse segmento chegou
a apresentar queda de faturamento de 86%, em março do
ano passado", explica o presidente do Sebrae, Carlos Melles.
Além das empresas desse setor, os outros quatro que mais

sofrem com perdas de faturamento são Turismo e Beleza (42%), Artesanato (-38%) e Logistíca e Transporte (-37%).
A pesquisa ainda revela que
65% das empresas da Economia Criativa estão funcionando com adaptações e 14% ainda continuam com as operações fechadas temporariamente. Na 12ª edição da pes-

quisa, 31% estavam com o funcionamento interrompido. "Assim como os outros segmentos,
a Economia Criativa também
tem sofrido com o aumento dos
custos e com a falta de clientes,
o que impede uma retomada
mais acelerada", observa o presidente do Sebrae. Segundo o
levantamento, 50% dos empreendedores alegaram o aumento dos custos como a maior
dificuldade para a retomada e
outros 25%, reclamaram da
falta de clientes.
O avanço da vacinação foi
o principal motivo para o retorno dos alunos às academias. Apesar de não haver a
obrigação da apresentação do
cartão de vacina nas academias, é comum que algumas
empresas cobrem o comprovante na hora da inscrição.
Phellipe Santos, que é personal trainer, explica que o
movimento tem crescido, tanto em aulas particulares como
nas academias. “Sofremos muito com o fechamento das nossas atividades, mas o arrefecimento da pandemia trouxe
um alívio para que a gente
voltasse a atuar. As atividades
físicas são muito importantes
para a prevenção de doenças e

fortalecimento do sistema imunológico. A prática das atividades dentro da academia
pode ser segura se as medidas
forem seguidas à risca, em especial o uso de máscara”, diz.
Durante os períodos mais
críticos da pandemia, a prática de exercícios físicos foram
levados da academia para o
ar livre. Phellipe diz que houve um aumento na procura
por treinamentos em parques
e praças e que o movimento
ajudou a manter os profissionais em atividade.
As mudanças implementadas por 73% dos donos de pequenos negócios do segmento
de academias surtiram efeitos
e fizeram com que essa atividade se tornasse uma das menos afetadas pela pandemia.
Com perda de faturamento de
-20%, apenas os segmentos de
pet shops, indústria e agronegócio estão com resultados negativos menores. As academias, desde o início da pandemia, chegaram a apresentar
queda de -87% no faturamento, a segunda maior entre os
segmentos analisados. Em primeiro lugar foi o Turismo que
presenciou perdas de -88%.
(Especial para O Hoje)

