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Aumento de casos de dengue,
gripe e Covid lota Cais de Goiânia
A crescente onda de casos de dengue, gripe e Covid-19 em Goiânia deixou
os Cais da cidade abarrotados de pacientes. Desde o mês passado, o município registra a crescente, especialmente de casos de gripe com a variante
H3N2. A crescente deixou diversas farmácias sem o Tamiflur, conforme mostrou O Hoje na semana passada. A medicação é a principal recomendação
do Ministério da Saúde para o tratamento de doenças gripais. Cidades 10

Plano Diretor deve ser aprovado
sem discussões e com 300 emendas
A Comissão Mista da Câmara dos Vereadores de Goiânia deve iniciar hoje a votação das
mudanças no Plano Diretor da Capital. A proposta, enviada em 2017, tem cerca de 300 alterações feitas pelos parlamentares. Devido
ao número de alterações, a votação deve se

estender por mais sessões. O presidente da
Comissão, Cabo Senna, dispensou novas
audiências públicas para a discussão da
proposta com a população que reclama da
falta de transparência e de tempo para
apreciação das mudanças. O relatório, que

será apreciado na Comissão, traz o aumento da ocupação da área urbana dentro da
macrozona rural. O projeto foi alvo de ações
do Ministério Público e de vereadores da
oposição que questionaram a tramitação da
matéria no legislativo goiano. Política 5

MaRcElo aith

Guerra híbrida nas eleições:
uma realidade brasileira?
Opinião 3

Em 2018, Caiado
venceu em 26
cidades do MDB

Carros usados continuam super valorizados
A inflação atingiu em cheio a produção de veículos no país e transformou os veículos novos em ítens
de luxo. A dificuldade para comprar um veículo também reflete em quem escolhe um carro usado
que viu os preços subirem e devem pagar IPVA mais caro já este ano. Cidades 9

Goiás faz
sua estreia
na Copinha

Essência

Esportes 7

Neste ano, o treinador entende
que o torcedor exigirá que o
Dragão brigue por uma vaga à
Libertadores.
Esportes 8

Animais de estimação também sofrem com
maus hábitos alimentares e obesidade Essência 16
Bruno Ruy é existencial e
contemplativo em seu 1º EP

Essência 14

Dólar: (paralelo) R$ 5,69 | Dólar: (comercial) R$ 5,690 |
Euro: (Comercial) R$ 6,424 | Boi gordo: (Média) R$ 339,65
Poupança: 0,3715% | Ouro: R$ 331,21 | Bovespa: -0,39%

Política 2

População apoia
vacinação contra
Covid em crianças

Diante dos maranhenses, equipe
esmeraldina inicia sua trajetória
na Copa São Paulo diante do
Iape, atuais campeões estaduais.

Marcelo cabo
espera por mais
cobrança em 2022

Estrutura partidárias é um dos
principais argumentos para a
aliança entre Ronaldo Caiado
(DEM) e Daniel Vilela (MDB). Aliados do governador argumentam
que o democrata já tem força consolidada nessas cidades.

Produtores dão dicas de como
entrar no mundo da música

Essência 13

O resultado da consulta pública realizada pelo Ministério da
Saúde sobre a vacinação em
crianças de 5 a 11 anos de idade mostrou que a maioria se
manifestou contrária à necessidade de apresentação de prescrição médica para vacinação,
e não concordou com a obrigatoriedade da vacina.
Política 6

Prefeito de Goiânia
Rogério Cruz testa
positivo para a Covid-19

Política 2
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Tempo em Goiânia
s 27º C

t 20º C

Sol com muitas nuvens durante
o dia. Períodos de nublado,
com chuva a qualquer hora.
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Eleição pode marcar retorno
de Priscilla Tejota à Câmara
Prefeito deve ficar isolado e seguirá despachando de casa

Prefeito de
Goiânia testa
positivo para
a Covid-19
Após exame de rotina, o prefeito de Goiânia, Rogério
Cruz (Republicanos), anunciou nas redes sociais que testou positivo para Covid-19 nesta terça-feira (4/1). Com o
resultado, a agenda do prefeito foi suspensa. Segundo a
assessoria, Cruz não apresenta sintomas e fará um teste RTPCR e, até que saia o resultado do novo exame, o
republicano trabalhará remotamente.
“Informo que, ao realizar exame de rotina hoje, testei positivo para Covid19. Não apresento sintomas. Estou suspendendo a agenda e orientando as pessoas que
estiveram comigo a testarem. Realizarei teste RT-PCR e,
até que o saia o resultado, trabalharei de casa de forma
remota”, inicia o anúncio.
Em seguida, Cruz afirma que a saúde enfrenta um momento de desafio com aumento de doenças infectocontagiosas e anuncia providências para atendimento de
pessoas com sintomas de dengue. “Diante das informações trazidas pela Secretaria de Saúde, determinei a ampliação emergencial do atendimento médico. Uma das
estratégias é reforçar o atendimento às pessoas com sintomas de dengue”, disse.
Na sequência, o prefeito explica como a estratégia funcionará. “Serão 8 unidades 24 horas como Centro de Referência de Atendimento à Dengue. Estamos adquirindo de forma inédita testes rápidos e contratando mais
equipes e estruturas modulares para melhorar o atendimento nas unidades, além de garantir novas 250 cadeiras para hidratação venosa”. (Maria Paula Borges,
especial para O Hoje)

Dedicada às causas animais, a vereadora Luciula do Recanto, do PSD de Vilmar Rocha, vai disputar uma das 41 vagas na Assembleia Legislativa este
ano. Caso vença, terá a chance de, de igual para igual,
‘confrontar’ o deputado Amauri Ribeiro (Patriota).
Em uma das ações da parlamentar no ano passado, ela, com
apoio da GCM, apreendeu galos de um apoiador de Amauri. Ambos se tornaram desafetos. Três semanas atrás, acidentalmente, os dois se esbarraram e ficaram frente a frente na Alego. Quem viu a
cena percebeu o clima
pesado. Não se falaram.
“Olhei nos olhos dele”,
lembrou a vereadora que, caso
deixe o gabinete 25, a ex-vereadora Priscilla Tejota assume a vaga.

Satisfeita

Priscilla Tejota disse à coluna que, pelo menos por enquanto, não pretende concorrer no ano que vem. Tejota
está, desde março do ano passado, na Diretoria Financeira
da Agência Goiana de Habitação (Agehab). “Voltaria à Câmara por uma questão de representatividade feminina”,
diz. “Estou muito feliz aqui, trabalhando com o aluguel
solidário numa gestão inovadora”, entusiasma-se.

Palanque

A presidente estadual do Partido dos Trabalhadores (PT),
Kátia Maria, compareceu à audiência pública que abriu os
microfones aos insatisfeitos com a tramitação do Novo Plano Diretor de Goiânia. Indagada sobre como conduz os debates para o pleito estadual, vociferou críticas comuns e reafirmou: “O PT continua aberto a apoiar candidatos de outros partidos desde que apoiem Lula.”

Pra inglês ver

O telão do plenário da Câmara estava preenchido de
preocupados com a pressa com que a Câmara conduzia
a judicializada tramitação do novo Plano Diretor enquanto os gabinetes recebiam, sem alarde, convocação
do presidente da Comissão Mista, vereador Cabo Senna
(Patriota) para reunião extraordinária.

Vale lembrar

Mais de três meses após o jornal
O Hoje revelar servidores fantasmas
no gabinete 18 na Câmara Municipal
de Goiânia e causar promessas do
presidente da Casa, Romário Policarpo (Patriota), de implantar ponto
eletrônico e cobrar relatórios dos
trabalhos, nada ainda foi feito.

Por unanimidade

Bem relacionada no meio político,
a contadora Sucena Hummel foi eleita presidente do Conselho Regional de
Contabilidade de Goiás, o CRCGO. O
mandato é de dois anos. Além dela, foram empossados para o próximo
quadriênio (2022-2025) novos conselheiros. “Sei o que o contador almeja
todos os dias, sei do sofrimento diário
da nossa profissão e das nossas angustias”, disse ela, em discurso.

Será?

Em um anúncio entusiasmado
na segunda-feira, o prefeito de Águas
Lindas de Goiás, Lucas Antonietti
(Podemos), anunciou o projeto Táxi
Gov. A ideia é substituir os carros oficiais pelo serviço privado. Em 2018,
o ex-governador Zé Eliton fez barulho com uma proposta semelhante.
De repente, ninguém mais ouviu falar. Pode ser uma furada.
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Presidente da Comissão de
Meio Ambiente e Recursos Hidrícos da Alego, o deputado Lucas
Calill (PSD), fez piada com um
amigo. “Hoje perguntei a um político que é meu amigo e foi à
porta do Bradesco protestar, distribuir espetinho e pedir que pessoas cancelassem a conta no
banco, se ele iria cancelar o seu
plano de saúde do Bradesco também … Sorriu sem graça.”

Caiado venceu em 26 das 28
cidades com prefeito do MDB
Insatisfeitos com a aliança entre o
governador e Daniel Vilela argumentam
que o caiadismo já está consolidado em
municípios administrados por emedebistas
Marcelo Mariano
Em 2018, Ronaldo Caiado
(DEM/União Brasil), eleito governador em primeiro turno,
venceu em quase todos os municípios goianos, inclusive em 26
dos 28 que, atualmente, têm prefeitos do MDB, partido presidido
no estado por Daniel Vilela, précandidato a vice na chapa caiadista no próximo pleito.
A estrutura emedebista no
interior é um dos principais argumentos usado por lideranças
do partido para justificar a
parceria entre Caiado e Daniel. Nos bastidores, contudo,
aliados de alguns insatisfeitos
com essa aliança afirmam que
o governador já tem força consolidada nas cidades administradas pelo MDB.
Das 26, Caiado só não ganhou em Campos Verdes e
Guarani de Goiás, cujos prefeitos são Haroldo Naves e Janézio, respectivamente. Só em
uma delas, porém, o MDB saiu
vitorioso nas eleições de 2018.
Em Campos Verdes, Daniel
teve 1.182 votos (44,98%) contra 1.039 (39,54%) de Caiado e
201 (7,65%) de Zé Eliton (PSDB).
Em Guarani de Goiás, os tucanos ficaram em primeiro lugar,

com 1.488 votos (55,44%), seguido do DEM, com 860
(32,04%). O MDB de Daniel ficou em terceiro, com 176
(6,56%), pouco à frente de Kátia Maria (PT), com 152 (5,66%).
Em todas as outras (Aloândia, Anhanguera, Barro Alto,
Buriti Alegre, Cachoeira Dourada, Caçu, Castelândia, Estrela do Norte, Hidrolina, Itarumã, Jandaia, Jataí, Joviânia,
Mineiros, Mutunópolis, Nova
Aurora, Novo Planalto, Orizona, Ouvidor, Pontalina, Santa
Rita do Novo Destino, Santa
Terezinha de Goiás, Santo Antônio da Barra, São Patrício,
Taquaral de Goiás e Valparaíso de Goiás), Caiado venceu
com certa tranquilidade.
Há um outro fato que também chama a atenção dos insatisfeitos. Em 2018, Daniel foi
o segundo mais votado em
todo o estado, mas, nos 28 municípios hoje comandados por
emedebistas, o presidente do
partido em Goiás teve resultado inferior ao de Zé Eliton em
quase a metade.
Ao todo, foram 13 cidades.
São elas: Barro Alto, Buriti Alegre, Caçu, Castelândia, Estrela
do Norte, Hidrolina, Mutunópolis, Pontalina, Santa Rita do

Das 26, Caiado só não ganhou em Campos Verdes e Guarani, cujos prefeitos são Haroldo Naves e Janézio
Novo Destino, Santo Antônio da
Barra, São Patrício e Valparaíso de Goiás, além da já citada
Guarani de Goiás.
Em algumas delas, Daniel ficou em quarto lugar, perdendo
até mesmo para a candidata do
PT. São os casos de Barro Alto,
Hidrolina, Mutunópolis e São
Patrício, onde o emedebista obteve apenas 398, 152, 66 e 53 votos, respectivamente.
Pessoas próximas aos insatisfeitos argumentam, ainda,
que a grande maioria desses
municípios tem pouca expressão eleitoral. Nas eleições
de 2020, na verdade, o MDB,
atrás só de DEM e Progressistas, teve um dos melhores resultados nas urnas, especialmente devido às vitórias em

Goiânia e Aparecida de Goiânia, as duas maiores cidades
do estado, mas o cenário mudou a partir do ano seguinte.
Prefeito eleito de Goiânia,
Maguito Vilela, pai de Daniel,
não chegou a assumir o cargo
porque faleceu em decorrência
de complicações da Covid-19
no início do ano, dando lugar a
Rogério Cruz (Republicanos).
Em abril, vale lembrar, secretários emedebistas romperam
com a atual gestão da capital.
Por sua vez, o prefeito de
Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, reeleito com
mais de 95% dos votos, deixou
o MDB no final de setembro
por discordar da aliança entre
Caiado e Daniel, e agora busca um novo partido para via-

bilizar sua candidatura ao governo estadual.
Assim, dos 14 municípios
goianos com mais de 100 mil
habitantes, de acordo com estimativa de 2021 do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), somente Valparaíso de Goiás (7ª) e Jataí (14ª)
contam com prefeitos do MDB
(Pábio Mossoró e Humberto
Machado, respectivamente).
Aliás, em Jataí, terra natal de
Daniel, o desempenho de Caiado em 2018 (24.559 votos) foi melhor do que o de Humberto Machado em 2020 (23.546), o que reforça a avaliação, segundo os insatisfeitos com a aliança, de que
o MDB não tem muito a acrescentar ao governador. (Especial
para O Hoje)
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Guerra híbrida, uma
realidade brasileira?
Marcelo Aith
Guerra híbrida é uma estratégia militar que
mescla táticas de guerra política, guerra convencional, guerra irregular e ciberguerra com outros
métodos não ortodoxos, como a desinformação,
lawfare e a intervenção eleitoral externa (disparos
em massa por robôs é um exemplo desse último).
A expressão guerra híbrida está presente em
três obras contemporâneas que li entre o final do
ano passado e o começo de 2022: Geopolítica da
Intervenção - A verdadeira história da Lava
Jato”, de autoria do excelente criminalista Fernando Augusto Fernandes; “Minha especialidade é matar”, do filósofo Henry Bugalho; e “Enxame”, do jornalista e advogado Marcos Limão.
A “guerra híbrida” se desenvolve em duas etapas: a primeira, conhecida como “Revolução
Colorida” e a segunda, denominada de “Guerra
não convencional”.
O que importa e interliga os três livros citados
a cima e a primeira etapa, ou seja, a “Revolução Colorida”. O termo “colorida” tem a ver com a utilização de cores para notabilizar e simbolizar o movimento, como a utilização do verde e amarelo, entre 2015 e 2018, que resultou no impeachment da
Presidente Dilma e na eleição de Bolsonaro.
Marcos Limão aponta que a “Revolução Colorida” representa a “versão não violenta da intervenção militar e consubstancia-se na companha
informacional (ofensiva cognitiva) que visa desestabilizar a ordem política, colocando a população contra o governo e os centros de poder”.
A gênese da ruptura que resultou na eleição de
Bolsonaro, um político do baixo clero, ligado ao regime militar e idólatra de torturadores, foi a
“guerra híbrida” retratada com maestria no livro
“Geopolítica da Intervenção”. A Lava Jato, comandada por Sérgio Moro e os meninos da procuradoria da república de Curitiba, utilizaram da
torto e a direito da desinformação e do lawfare,
com o propósito firme de deslegitimar o governo
Dilma e possibilitar a ruptura política.
Dois episódios são evidentes dessa prática: a
divulgação ilegal e seletiva da conversa interceptada entre a Presidente Dilma e o ex-presidente e a divulgação de trechos da delação de Palocci. A primeira culminou no impeachment de
Dilma e o segundo na vitória de Bolsonaro, pois
em ambos os casos foi gerado um sentimento de
repulsa ao PT. Mas isso só foi possível pela utili-

zação de disparos em massa das informações falsas, que alcançaram alvos (pessoas) vulneráveis
e suscetíveis a serem manipulados.
Na obra “Minha especialidade é matar”, título
extraído de uma fala de Bolsonaro, Henry Bugalho
descreve com maestria o comportamento da extrema-direita brasileira. Os textos, originalmente
publicados na Folha de São Paulo e na revista Carta Capital, deixam claras as estratégias de manipulação da informação do “exército bolsonarista”.
São criadas mensagens, como regra, com conteúdo falso ou deturpado, e disparadas nos milhares
de grupos formados por pessoas cooptadas na internet e que comungam da mesma ideologia. Por
serem pessoas vulneráveis e suscetíveis ao discurso
disruptiva, a mensagem consegue alcançar o perigoso “consenso”, primeiro passo para uma grande revolta, tal como ocorrem nas guerras religiosas (por exemplo, utilização de homens-bomba).
Uma amostra clara do poder de manipulação
do exército bolsonarista ocorreu no dia 7 de setembro de 2021. Nessa oportunidade Brasília foi
literalmente invadida por cegos apoiadores do governo Bolsonaro, que tinham o firme propósito
de romper com as instituições de estado. Essa gigantesca manifestação de apoio aos ideias extremistas de Bolsonaro, que tinha como objetivo
a invasão do STF e do Congresso Nacional, foi totalmente planejada e posta em prática nos grupos de WhatsApp e Telegram. Pessoas do Brasil
inteiro se deslocaram em caravanas para porém
em prática a intenção de aniquilar com o regime
democrático brasileiro.
O poder do exército bolsonarista não pode ser
subjugado, especialmente em um ano de eleições
presidenciais, que caminham a passos largos para
a derrota governista. Serão postas em prática táticas de guerra híbrida extremamente agressivas,
muitas mentiras e destruição de reputações acontecerão. Será que a justiça eleitoral estará preparada para coibir esses
abusos? Teremos eleições limpas ou recheadas de fake news? Oxalá tenhamos um certame em que a democracia vença e o Brasil reMarcelo Aith é advogado,
tome seu ciclo de cresLatin Legum Magister
cimento e respeito in(LL.M) em Direito Penal
ternacional!
Econômico pelo IDP

OpiniãO

O ano de 2021 trouxe, para grande parte das pessoas, um sentimento de esgotamento maior do que
em anos anteriores. Sintomas como fadiga crônica,
insônia, dificuldade de concentração e esquecimento, baixa na imunidade, perda ou ganho de apetite, depressão, irritabilidade e raiva, são indicativos
de que algo não está bem, e têm levado mais pessoas
à busca de psicólogos e psiquiatras.
No entanto, juntamente com a chegada de
2022, o mês de janeiro é, para muitos, tempo de
férias e descanso. E como usar da melhor forma
esse tempo livre dentro desse contexto em que
passamos tanta tensão?
Pausas são tempos propícios para uma revisão de vida, para repensar o que desejamos para
nossas vidas, para rever nossos hábitos. O ativismo, aquela necessidade constante de produzir, fazer e estar em movimento, somado aos excessos tecnológicos e de informação, têm favorecido crises de esgotamento.
Desligar-se efetivamente das atividades do trabalho nem sempre é fácil e, geralmente, acontece após alguns dias. Esse tempo necessário para o
nosso corpo compreender que podemos acordar
um pouco mais tarde, fazer atividades diferentes
e, especialmente, nos permitir usufruir do tempo
de descanso, exige um período de adaptação.
Mesmo para mães, pais, ou aqueles que cuidam de
alguém ou não podem parar totalmente, realidade para a maioria das pessoas, é possível pensar
em alguma forma de diversão, de lazer.
Para evitar o esgotamento, é necessário mudar
o ritmo, diminuí-lo, alterar um pouco a rotina. Nem
sempre é a mudança de emprego que ajudará uma
pessoa a reduzir seu cansaço, mas o seu estilo de
vida. Desta forma, não apenas seu trabalho será
fonte de satisfação, mas outros aspectos como a
vida social, o lazer, a espiritualidade.
Para um ano novo realmente renovado não
pense em milhares de planos ou férias cheias de
coisas para fazer. O que também nos cansa, muitas vezes, é a rotina. E uma coisa que podemos
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fazer mesmo sem estar em férias, é mudar um
pouco nosso dia, inserir alguma atividade diferente, voltar para a casa por outra rota, experimentar um novo sabor, parar debaixo de uma árvore por um momento e tomar um sorvete. Parece bobo, mas essas pequenas coisas “diferentes” renovam o nosso cotidiano.
E jamais esqueça de adicionar a este cronograma, a tarefa mais importante: não fazer nada!
Muitos hoje, como mencionado acima, não conseguem fazer o cérebro operar em rotação mais baixa. É como um motor de alta velocidade, mas que
precisa parar. O motor pode fundir, e aí, só um motor novo para resolver o problema. Mas, o cérebro,
não. Busque atividades que te descansem, outras que
te façam descobrir o sabor da vida, pois, tudo em nós,
necessita de uma grande integração. Não basta ser
o melhor na academia ou a pessoa que mais lê livros.
É preciso reaprender a viver!
Dentro daquilo que parece o caos, como uma
pandemia, ainda existe o tempo chamando agora,
como o de contemplar a árvore ou o arbusto que
cresce no seu quintal em silêncio. O mundo faz barulho, nosso cérebro capta tudo isso, mas o nosso
interior, ali, onde só existem coisas que permitimos
deixar entrar, precisa ter um espaço em silêncio.
Isso não é para você passar um bom ano, é mais que
isso: é para uma vida saudável. A palavra é reaprender. Reaprender é uma das atribuições mais
antigas do homem: do andar ao caçar, do viver ao
sobreviver. Os desafios mudaram pelo próprio desenvolvimento da raça humana.
Por fim, cuidar-se já é um ato de amor próprio
e se você chegou até esse
ponto do texto, não é
porque você deseja somente ler. Existe algo
dentro de você que precisa ser reaprendido.
Reaprenda a viver agora,
volte para o caminho seElaine Ribeiro é psicóloga
guro, cuide-se, ame-se
clínica e organizacional da
Fundação João Paulo II /
para que você possa cuiCanção Nova
dar do próximo, amá-lo.
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Juntos contra o suicídio
Hoje irei abordar um tema de extrema importância e que preocupa muito: o suicídio. São registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no
Brasil e mais de 16 milhões no mundo. Trata-se de
uma triste realidade, que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens. Cerca de
96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados
a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de
substâncias. Por isso, se você conhecer alguém que
já tentou ou pensa em cometer, ajude esta pessoa
e se possível leve ela até um profissional.
Rogério Silva
Goiânia

Janeiro Branco
Estamos no mês de uma campanha linda chamada Janeiro Branco. O seu objetivo é chamar a
atenção da humanidade para as questões e necessidades relacionadas à Saúde Mental e Emocional das pessoas e das instituições humanas.
Uma humanidade mais saudável pressupõe um
cultura da Saúde Mental no mundo. O mês escolhido é janeiro porque é uma data em que as pessoas estão mais propensas a pensarem em suas vidas, em suas relações sociais, em suas condições
de existência, em suas emoções e em seus sentidos existenciais. Cuide-se!
Silvia Diniz
Goiânia

CONTA PONTO

{

É triste este
acidente que
ocorreu aqui.
Viemos nos
solidarizar com
toda a família e
mostrar a presença
rápida do governo
O governador Ronaldo Caiado iniciou, nesta segunda-feira (03/01),
mais um dia de monitoramento na
região Nordeste de Goiás, atingida
por fortes temporais desde o final
de dezembro de 2021.

Férias, pausa e renovação:
como aproveitar?
Elaine Ribeiro

n

INTERAJA CONOSCO
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@jornalohoje
“De realidade mesmo, zero. tudo é fake,
montado, desvirtuado, maquiado, manipulado. pobre diabo, deve ser triste construir a
vida em cima d constantes mentiras e manobras”, comentou o internauta sobre a
ajuda de carlos Bolsonaro de perfis fakes da
Nigéria e Vietnã
Dani Bueno

M

@ohoje
“Está aí o resultado do governo miliciano,
sem planejamento econômico, irresponsável e entreguista”, comentou o internauta
sobre o valor de R$ 1.212 não será suficiente para comprar duas cestas básicas
por mês, destaca a projeção do Departamento intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (Dieese).
jayr_reis

N

@jornalohoje
Na segunda-feira, a jornalista thais
arbex, da cNN Brasil, informou que o presidente Jair Bolsonaro testou negativo
para covid-19 ao dar entrada no hospital
Vila Nova Star, em São Paulo, devido a
uma obstrução intestinal. a tarja com o
texto que habitualmente fica na tela, contudo, informou erroneamente que o teste
foi positivo, mesmo enquanto os jornalistas no ar davam a informação de que o
exame foi negativo. a informação foi corrigida segundos depois, segundo a aFP.

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.
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Postos já podem comprar
etanol direto de produtores
Iniciativa visa a
aumentar a
competição no
setor de
combustíveis
O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou,
com vetos, a lei que autoriza os
postos de combustível a comprarem etanol hidratado diretamente dos produtores ou
importadores, desobrigandoos de recorrerem à intermediação de distribuidoras.
A medida consta da Lei nº
14.292, publicada no Diário
Oficial da União de ontem (4) e
já está em vigor. A lei também
permite a revenda varejista
de gasolina e etanol hidratado
fora do estabelecimento autorizado, desde que limitada ao
território municipal onde o revendedor está estabelecido.
O novo texto legal também
consolida mudanças nas regras tributárias federais já alteradas por meio da Medida
Provisória nº 1.063, como as
que tratam da cobrança das
contribuições para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) e para os programas
de Integração Social (PIS) e de
Formação do Patrimônio do
Servidor Público (Pasep).
A lei também exime as empresas ou consórcios de comprovar que estão em situação
regular perante as fazendas
federal, estadual e municipal
e à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para obter,
da própria agência, autorização para atuar no setor de
biocombustíveis.
De acordo com o governo
federal, a iniciativa visa a
aumentar a competição no
setor de combustíveis, eliminando a obrigatoriedade dos
postos comprarem álcool

Lei também permite
a revenda varejista
de gasolina e etanol
hidratado fora do
estabelecimento
autorizado

combustível apenas dos distribuidores, que poderão continuar atuando, mas terão
que oferecer atrativos para
manterem os clientes.

Vetos

O presidente vetou o trecho da lei que permitia que as
cooperativas de produção ou
comercialização de etanol
vendessem o combustível diretamente para os postos de
gasolina.
“Visando à adequação
quanto à constitucionalidade
e ao interesse público, o presidente da República vetou os

dispositivos que tratavam da
venda direta e estendiam essa
permissão para as cooperativas produtoras ou comercializadoras de etanol”, explicou,
em nota, a Secretaria-Geral
da Presidência da República.
A decisão, segundo a Secretaria-Geral, se deve ao fato
das cooperativas gozarem de
benefícios fiscais que tendem
a reduzir suas contribuições.
“A propositura legislativa, assim, criaria uma renúncia fiscal sem a devida previsão orçamentária, o que viola o Art.
14 da Lei de Responsabilidade
Fiscal, bem como a constitucionalidade, visto que distorce a concorrência setorial”.
Ainda de acordo com a
Secretaria-Geral, foi sancionada a parte do projeto de lei
que muda a sistemática de cobrança do PIS/Cofins para
evitar perda de arrecadação
e distorções competitivas,
tanto ao importador (caso
este exerça função de distri-

buidor), quanto ao revendedor varejista que fizer a importação, que deverão pagar
as respectivas alíquotas de
PIS/Cofins (5,25% de PIS sobre
a receita bruta e 24,15% de
Cofins, incidentes por metro
cúbico do combustível).

Diesel

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) informou que
os contratos feitos por distribuidores de combustíveis com
produtores de biodiesel totalizaram 1,3 bilhão de litros
desse produto para o abastecimento no primeiro bimestre
deste ano. O volume contratado é cerca de 50% superior
à demanda estimada de biodiesel para o período e objetiva o atendimento do percentual de mistura obrigatória ao óleo diesel.
A comercialização foi feita
no novo modelo, implementado no dia 1º de janeiro,

atendendo à Resolução nº
14/2020 do Conselho Nacional
de Pesquisa Energética, e regulamentado pela Resolução
ANP n° 857/2021. O novo formato estabelece que os distribuidores contratem e comprem o produto diretamente
dos produtores, em substituição aos leilões de biodiesel.
Segundo a ANP, os contratos
de fornecimento de biodiesel
foram informados e validados
com sucesso pelos distribuidores de combustíveis e produtores, por meio de sistema
desenvolvido pela agência, denominado SRD-Biodiesel.
“A contratação acima da
demanda estimada demonstra o sucesso do novo modelo
de comercialização já no primeiro bimestre de sua vigência, com a adesão maciça dos
distribuidores de combustíveis
e dos produtores, garantindo o
abastecimento ao consumidor
final em todo o território nacional”, diz a ANP. (ABr)

IMPOSTOS

VIAGENS

Ministério eleva isenção
para mercadorias
compradas em free shops

As regras que estavam em vigor no auge da pandemia não serão mais aplicadas

Voltam a valer regras antigas
para remarcação de passagens
As antigas regras para alteração e cancelamento de
voos por passageiros e companhias aéreas voltaram a valer no dia 1º de janeiro deste
ano. Com o término da validade da Lei nº 14.174/2021, as
regras que estavam em vigor
durante o auge da pandemia
de covid-19 não serão mais
aplicadas em função do fim da
flexibilização.
Durante a pandemia, o
consumidor que cancelasse
uma passagem para viagens
entre 19 de março de 2020 e

31 de dezembro de 2021 estava isento da cobrança de
multa, e o valor pago era convertido em crédito para próxima viagem. Quem optasse
pelo reembolso, teria até um
ano para receber o valor, que
seria corrigido pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).
Com a volta da vigência da
Resolução nº 400/2016, da
Agência Nacional de Aviação
Civil (Anac), o passageiro que
fizer o cancelamento pode ter
que pagar multas previstas

no contrato de prestação de
serviços e ter o restante do valor restituído em sete dias ou
creditado de acordo com as regras da empresa.
No caso de cancelamento
por parte da companhia aérea,
os passageiros têm direito de
optar pelo reembolso total ou
reacomodação em outro voo,
além da prestação do serviço
por outras modalidades.
No site da Anac é possível
tirar dúvidas sobre as regras
de reembolso e remarcações
de passagens aéreas. (ABr)

Já está valendo desde
o dia 1º de janeiro portaria do Ministério da
Economia que elevou a
cota de isenção para as
mercadorias adquiridas
em lojas francas - também conhecidas como
free shops ou duty free por passageiros que ingressam no país por via
terrestre, fluvial ou lacustre. De acordo com a
portaria, o limite foi elevado de US$ 300 dólares
para US$ 500.
Segundo a pasta, a
cota, fixada em US$
300,00 desde 2014, precisou sofrer alteração após
a alteração da cota de lojas francas de Portos e

Aeroportos que, em janeiro de 2020, passou de
US$ 500 para US$ 1.000.
A elevação das cotas
também vale para as mercadorias trazidas como
bagagem acompanhada,
quando o viajante ingressar no país por via aérea
ou marítima. O valor de
isenção foi dobrado de
US$ 500 para US$ 1.000.
“As alterações efetuadas buscam readequar os
valores até então vigentes
minimizando o efeito inflacionário ocorrido em
todo o mundo nas últimas
décadas e gerando benefícios diretos e imediatos
para os viajantes”, informou a pasta. (ABr)

EXPRESSA
O Presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou o Projeto de Lei (PL) 5.149 de 2020 que prorroga a isenção do Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de automóveis de até
2 mil cilindradas por motoristas profissionais, como
taxistas e motoristas de aplicativos, e para pessoas
com deficiência. (ABr)
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Comissão deve aprovar Plano
Diretor com quase 300 emendas
Presidente da
Mista, vereador
Cabo Senna,
disparou
convocação para
votação da matéria
durante última
audiência pública
realizada para
debater o assunto
na manhã de
ontem
Felipe Cardoso
A Comissão Mista da Câmara Municipal de Goiânia
pode aprovar, na manhã desta quarta-feira (5/1), a revisão
do Plano Diretor da Capital.
Caso a expectativa da maioria dos vereadores se concretize, a votação marcará o
penúltimo passo da matéria
antes de sua aprovação definitiva, que deverá ocorrer
em reunião extraordinária
antes mesmo da retomada
dos trabalhos na Casa de Leis,
prevista para fevereiro.
A convocação para o encontro desta manhã ocorreu
ainda durante a audiência
pública realizada na última
terça-feira (4/1) para debater
a matéria. Minutos antes de
despachar o documento, Senna chegou a anunciar em entrevista coletiva que não haveria novos encontros para
tratar sobre o assunto com a
sociedade.
Em justificativa, ele lembrou que o plano tem sido discutido desde o ano de 2017 e
que, caso entendam como necessário, os vereadores poderão decidir por novas audiências assim que o texto
chegar ao plenário. Porém,
na Mista, descartou.
“O papel da Comissão Mista
é colocar o Plano em discussão,
o que já foi feito. O que não podemos dizer é que esse Plano
não foi discutido. Estamos extraindo novas ideias, tanto que
mais de 200 emendas foram
apresentadas. Estamos em 2022,
se quatro anos é pouco para discutir, eu não sei quanto tempo
mais precisa”, disparou o vereador que negou, em seguida,
qualquer imposição do Paço

Presidente da
Comissão Mista
anunciou que não
haverá novas
discussões das
alterações no Plano

para que o texto seja aprovado
o quanto antes.
Se aprovado em sua última
fase, a discussão iniciada há
quase cinco anos será finalmente encerrada e o destino da
cidade estará, então, pautado
pelo novo documento.

Emendas

Ainda na manhã de ontem,
ao O Hoje, a vereadora e relatora da matéria, Sabrina Garcez (PSD), disse que seu relatório já se encontrava em fase
final de elaboração. O parecer
de Garcez trará uma apreciação do projeto, bem como as
quase 300 emendas apresentadas pelos vereadores. Do total, aproximadamente 270 foram protocoladas pelos parlamentares da Legislatura anterior. As demais, pelos atuais.
Apesar da extensão do do-

cumento, Sabrina garante que
tudo vem sendo analisado há
bastante tempo e com muita
cautela. Vale lembrar que a
vereadora foi uma das participantes do Grupo de Trabalho formado pela prefeitura
de Goiânia para promover
adequações “pontuais e necessárias” ao projeto.
Sabrina foi, inclusive, uma
das vereadores que saiu em
defesa da aprovação da matéria ainda em dezembro do
ano passado. Apesar de chegar ao Legislativo com prazo
apertado para análise, Sabrina, assim como a maioria dos
colegas, chama atenção para
o longo trajeto já percorrido
pelo documento.
“É importante que fique
claro que o projeto não começa a ser discutido agora, é
uma matéria que vem sendo
discutida desde 2017, está na
Casa desde 2018, sempre com
amplas discussões. À época
em que fui presidente da CCJ
[Comissão de Constituição e
Justiça], por exemplo, fizemos
várias audiências para debatêlo”, defendeu a pessedista no
início do mês passado.

Imbróglio

Conforme já mostrado pela
reportagem, a dilatação do

prazo para votação definitiva
obedece à decisão judicial que
impediu a apreciação do Plano no apagar das luzes de
2021. 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.
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 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 setores 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 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.
Apesar da decisão que garantiu a realização da audiência de ontem, o petista disparou: “Essa reunião não está
atendendo o que determina o
Conselho Nacional das Cidades,
muito menos o que a Justiça determinou. É preciso discutir
com 15 dias de antecedência e
setorialmente. Deveríamos ter
audiências para discutir, por
exemplo, apenas a parte de
adensamento, a expansão urbana, meio ambiente. Ou seja,
essa audiência aqui não cumpre com a legislação”.
Em seguida Rubem disse
que já ter recorrido judicialmente solicitando que a Câmara Municipal cumpra verdadeiramente os prazos e estimou que, em um cenário ideal,
a aprovação da matéria ocorresse no findar de abril. (Especial para O Hoje)

Publicidade

legal

Somente os Diários Oficiais têm validade para comprovantes digitais.

Fora disso, pode ocorrer
improbidade administrativa
para mandatários públicos.
Departamento comercial: (062) 3095-8700 | e-mail: comercial1@ohoje.com.br
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População rejeita prescrição
médica para vacinar crianças
Marcelo Camargo/ABr

A secretária
informou que a
pasta apresentará
hoje um
documento com o
posicionamento a
respeito da
vacinação de
crianças e
adolescentes
O resultado da consulta
pública realizada pelo Ministério da Saúde sobre a vacinação em crianças de 5 a 11
anos de idade mostrou que a
maioria se manifestou contrária à necessidade de apresentação de prescrição médica para vacinação, e não concordou com a obrigatoriedade da vacina.
"Tivemos 99.309 pessoas
que participaram neste curto
intervalo de tempo em que o
documento esteve para consulta pública, sendo que a
maioria se mostrou concordante com a não compulsoriedade da vacinação e a priorização das crianças com comorbidade. A maioria foi contrária à obrigatoriedade da
prescrição médica no ato de
vacinação", anunciou a secretária extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 do
Ministério da Saúde, Rosane
Leite de Melo.
A secretária informou que
a pasta apresentará amanhã
(5) um documento com o posicionamento a respeito da
vacinação de crianças e adolescentes.
Disponível por 11 dias, a
consulta pública colocou em
discussão a inclusão de crianças no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação
contra a Covid-19.
O ministério tem se posicionado a favor de que a vacinação de crianças de 5 a 11
anos de idade ocorra mediante a apresentação de
prescrição médica e o consentimento dos pais.
Rosane Leite de Melo disse
que o ministério também deve
se posicionar para que a vacinação seja realizada obedecendo a uma ordem. Os primeiros a se vacinar seriam as
crianças de 5 a 11 anos de idade com deficiência permanente ou comorbidades e
crianças que vivam em lar
com pessoas em alto risco para
a evolução grave da covid19. Na sequência se vacinam
as crianças sem comorbidades.
Primeiro as de 10 e 11 anos de
idade, depois as de 8 e 9 anos
de idade, em seguida as de 6 e
7 anos de idade, e, por fim, as
de 5 anos de idade.

A consulta pública
colocou em
discussão a inclusão
de crianças no Plano
Nacional de
Operacionalização
da Vacinação contra
a Covid-19
“Em todos os casos será exigida a prescrição médica e a
autorização dos pais ou responsáveis, mediante assinatura de termo de assentimento.
As vacinas devem ser aplicadas
seguindo fielmente as recomendações da Anvisa [Agência
Nacional de Vigilância Sanitária]”, ressaltou a secretária.
A vacinação em crianças
de 5 a 11 anos de idade foi liberada pela Anvisa há duas
semanas. A agência reguladora autorizou a aplicação
da vacina da Pfizer.
Ontem (3), o ministro da
Saúde, Marcelo Queiroga, disse que as doses para crianças
de 5 a 11 anos de idade devem
começar a chegar ao Brasil na
segunda quinzena de janeiro.
O laboratório Pfizer, fabricante do imunizante, confirmou o
prazo previsto pela pasta.

Audiência

Pouco antes do início da
audiência, a Anvisa informou
ao Ministério da Saúde que
não participaria dos debates.
No documento enviado ao ministério, a agência disse que já
se manifestou a favor da imunização para crianças de 5 a 11
anos de idade e que seu posicionamento é público.
O representante da Sociedade Brasileira de Pediatria

(SBP) Marco Aurélio Sáfadi
defendeu a prioridade na vacinação de crianças na faixa
etária proposta. Segundo o
médico, os dados mostram
que, apesar do número de óbitos de crianças em decorrência
da doença seja menor do que
em relação a população adulta, as crianças têm mais chances de morrer quando estão internadas. Sáfadi disse que até
o momento há o registro de 34
mil hospitalizações nesse grupo e que a taxa de mortalidade para quem foi hospitalizado ficou em torno de 14%.
“A cada 15 crianças hospitalizadas com covid-19, uma
delas, infelizmente, acabava
sendo vitimada com covid. Boa
parte das que sobreviveram ficaram com sequelas cognitivas, respiratórias, cardiovasculares, além do impacto que
essa doença traz”, disse.
Segundo o médico, os estudos evidenciam que a vacinação para essa faixa traz
mais benefícios que riscos,
prevenindo as hospitalizações em até 93%.
“Todas as vacinas ate hoje
utilizadas realizaram um papel
fundamental naquilo que é um
objetivo precípuo da vacinação,
que é prevenir hospitalizações
e complicações da doença. Foi
a isso que se propuseram as iniciativas de implantação dos
programas de vacinas. Claro
que elas reduzem também
transmissão e riso de infecção,
mas em patamares diferentes”,
argumentou.

Contra

O representante da Comissão de Constituição e Justiça
(CJJ) da Câmara dos Deputados, o médico imunologista
Roberto Zeballos questionou a
necessidade de inclusão das

crianças nessa faixa etária no
Programa Nacional de Imunizações (PNI). Segundo Zeballos, os números da covid-19
mostram que o país já passou
pela situação de emergência, o
que, segundo ele, não justificaria o uso da vacina, uma vez
que os imunizantes foram
aprovados pela Anvisa para
uso emergencial.
O médico questionou ainda a eficácia da vacina contra
a nova variante do coronavírus, a Ômicron. “No presente
momento, para o Brasil não
existe momento para usar a
vacina emergencial. Como é
que uma vacina emergencial
é dada em uma situação que
não tem emergência”, disse.
A médica Roberta Lacerda
de Miranda Dantas, que também representou a CCJ da Câmara dos Deputados na audiência, questionou os resultados das pesquisas do uso de
imunizantes nas crianças de 5
a 11 anos de idade. De acordo
com Roberta, o uso da vacina
pode trazer mais riscos que benefícios, com a possibilidade
de risco de miocardite, uma
das sequelas da doença, para
as crianças imunizadas.
“No grupo de crianças que
estão entre 5 e 11 anos meninos, a chance de evoluir em
miocardite é de 179 a cada
milhão de casos”, disse. “Ainda que não se tenha nenhum
óbito relatado por miocardite, é importante frisar que
esse estudo acompanhou
crianças por apenas dois meses”, acrescentou.

A favor

Para a representante da
Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIM) Isabella de
Assis Martins Ballalai, o momento é de vacinação das

crianças. A médica disse que
mesmo que os números indiquem que a variante Ômicron seja menos letal, não
deve ser desprezada.
“A covid-19, graças à vacinação, deixou de ter o impacto de hospitalizações e mortes
que teve desde o início da pandemia, e estamos vivendo isso.
Mas a gente não pode menosprezar uma nova variante, a
Ômicron se mostra com uma
incidência menor de hospitalizações e mortes, mas principalmente em pessoas vacinadas. Não é que ela é mais leve
e não preocupa”, alertou.
A médica lembrou que as
crianças foram muito prejudicadas pela pandemia, com o fechamento das escolas e as medidas de isolamento social.
“Elas ficaram sem escola,
não foram vacinados, eles
não podiam sair porque nós
adultos estávamos morrendo, e agora que nós adultos
não morremos mais porque
estamos vacinados, nós levamos eles para o parque, para
a [vida] social, na nossa flexibilização. Eles não têm direito a vacina?”, questionou.
O médico da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) Jose
Davi Urbaez Brito também defendeu a inclusão dessa faixa
etária no PNI como prioridade.
Brito disse que a faixa etária de
5 a 11 anos de idade foi deixada de lado no planejamento do
programa de vacinação, devido ao um “erro” de comparar
a evolução da covid-19 em
crianças com a evolução nos
adultos, e que o certo seria
comparar com doenças da própria faixa etária, o que demonstraria a importância da
inclusão do grupo no PNI, devido ao caráter de imunização coletiva da vacinação.

Conceito
Freemium
Distribuição dirigida com alto conteúdo editorial
O mesmo adotado pelos grandes jornais neste conceito em todo o mundo
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De olho nos esmeraldinos

Comunicação/Goiás EC

Em duelo de
campeões
estaduais, Goiás
estreia na Copa
São Paulo diante
de Iape, do
Maranhão, nesta
quarta-feira
Victor pimenta
A estreia do Goiás na Copa
São Paulo de Futebol Júnior
acontece nesta quarta-feira (5),
às 15h15, diante do Iape-MA,
no estádio Ernesto Rocco, em
Porto Feliz. Os atuais campeões
goianos ainda terão pela frente na fase de grupos o Botafogo-SP e o Desportivo Brasil,
sendo todos jogos acontecendo
no mesmo local.

Goiás

Do time campeão goiano
invicto, o Goiás tem três desfalques importantes em seu
ataque: Guilherme Lisboa,
Sandrinho e Vinicius Popó tinham contrato até o final do
ano e não foram aproveitados
para essa Copinha. Como não
teve a edição de 2021, o único remanescente do time de
2020 é o goleiro Luis Felype,
que segue na equipe como titular, mas agora mais experiente e maduro após passar
a temporada treinando com
os profissionais.
“A estreia contra o Iape
não vejo que será mais fácil.
Pelo pouco conhecimento que
a gente tem dos três adversários em termos de enfrentamento, essa competição
prega muita surpresa e de
repente podemos achar que é
um jogo mais fácil, como
pode também ser um jogo
mais difícil. Então, temos que
ir preparados porque serão
três partidas dificílimas, concorrentes que vão buscar as

Jogadores e comissão técnica embarcaram rumo à São Paulo na segunda em busca de superar feito de 2013
duas vagas como nós queremos, então, se fosse o Botafogo-SP ou o Desportivo, seria
difícil da mesma forma”, disse Richard Oliveira.
Além da experiência do
goleiro Luis Felype, a equipe
esmeraldina tem outros destaques que podem ajudar demais o time a avançar na primeira fase. O Goiás conta no
ataque com Pedro Bahia, jovem promessa do clube que
chegou a jogar no time principal e no último Goiano Sub20 foi artilheiro do campeonato com dezesseis gols marcados em onze partidas. O
time terá o volante Toninho
como capitão na competição.
“Temos alguns jogadores
que podem se destacar lá. O
Pedro Bahia foi artilheiro no
Sub-20 e já serve o time profissional, o goleiro Luis Fely-

Dragão e Tigre
estreiam com
vitória na Copinha

Os jogos

Na cidade de Tanabi, o
Vila Nova não teve uma
boa exibição, mas, mesmo assim, saiu de campo
com os três pontos. Em
um jogo muito truncado,
os comandados do técnico Kássio Fernando venceram com gols de Breno
e Garcia. O primeiro deles
saiu logo no início do segundo tempo. Aos seis
minutos, Lucas Lotto finalizou e viu a bola desviar na zaga do time sulmato-grossense e em Breno antes de entrar.
O tento serviu para deixar o adversário mais aceso no jogo. Porém, ao ir
para cima do Tigre, eles

Iape

Assim como o Goiás, seu
adversário na estreia, o Iape
também foi campeão estadual
Sub-19 no Maranhão. Apesar

do time ter conquistado o título maranhense na categoria, a
equipe que chega em São Paulo para a competição tem sete
jogadores nascidos em 2001 e
que podem ajudar a equipe
na Copa São Paulo.
Isso é porque como no Maranhão a categoria é Sub-19 e
não Sub-20, esses atletas não
puderam atuar, mas integram
agora a equipe para a disputa da Copa São Paulo, sendo
2022 o último ano desses sete
atletas.
O treinador do Iape tratase de Arlindo Maracanã, que
como jogador ganhou inúmeros títulos pelo Sampaio
Corrêa. Ele conhece bem a
competição, afinal, disputou
ela em 1998 pela equipe do
Bolívia Querida. Em entrevista à TV Mirante, ele falou
sobre a dificuldade da Copa

São Paulo, mas que confia
em seu elenco para ir longe
no torneio.
“Sabemos que a Copinha é
o sonho deles, vamos passar
um pouco da nossa experiência para que eles saibam como
é a competição. A estreia sempre é mais difícil, mas esperamos fazer um grande jogo
contra a equipe do Goiás. Depois que iniciar a competição,
tenho certeza que eles vão
soltar mais e, quem sabe, fazer
uma grande campanha”, disse
Arlindo Maracanã.
Depois da estreia diante
do Goiás, o Iape terá pela frente o Desportivo Brasil, no sábado (8), às 13 horas e por fim,
o Botafogo-SP, na terça-feira
(11), também às 13 horas. Os
jogos acontecerão no estádio
Ernesto Rocco, em Porto Feliz.
(Especial para O Hoje)

AZULÃO DO VALE

COPINHA

Mais duas equipes
goianas estrearam na Copinha. Desta vez, com vitória. Diferentemente da
Aparecidense, Atlético
Goianiense e Vila Nova
começaram a competição
com o pé direito. Pelo
Grupo 2, o Tigre bateu o
Aquidauanense, do Mato
Grosso do Sul, por 2 a 0,
enquanto que o Dragão
derrotou o Volta Redonda
por 3 a 2, em partida válida pelo Grupo 27.

pe que está no elenco profissional um ano e meio treinando. Temos ainda no meiocampo o Ricardo, o Antônio, o
próprio Dudu que vem se destacando nos treinamentos e
foi titular no Campeonato
Goiano e chegou em 2021 no
Goiás e possui uma qualidade
técnica muito apurada. Mas o
forte da nossa equipe é o conjunto mesmo, claro que tem
atletas que se destacam, mas
nós somos a força do conjunto e a união do grupo que a
gente espera que a gente possa sobressair e vencer nosso
adversário”, destacou o treinador esmeraldino.

acabaram levando o segundo. No finalzinho, na
marca de 44 minutos jogados, Garcia, que entrou
no decorrer do confronto,
recebeu um passe de Renan e só tocou para o fundo das redes.
Já o Atlético jogou em
Mauá. O Rubro-negro precisou suar para derrotar o
Volta Redonda. Num jogo
de cinco gols, o triunfo
goiano veio apenas nos
acréscimos. Isso porque
os cariocas saíram na
frente, com um gol de
João Paulo, aos nove minutos do primeiro tempo. O Dragão empatou aos
36, com Daniel Silva, que
aproveitou um cruzamento que veio da direita
e testou para o gol.
Na etapa final, o Volta
Redonda pulou novamente à frente do placar
com João Paulo, logo aos
quatro minutos. No entanto, mesmo com um jogador a menos desde o
comecinho do confronto,
o Atlético buscou o resultado e virou o marcador
com gols de Daniel Silva,
novamente, e Jonatan da
Ora. (Breno Modesto, especial para O Hoje)

Nunes espera retribuir conﬁança
depositada pelo Goianésia
O Goianésia foi mais uma
equipe que iniciou sua preparação para o Campeonato Goiano na última segunda-feira (3).
No Estádio Valdeir José de Oliveira, o técnico Edson Júnior
comandou a primeira atividade visando a disputa do torneio
estadual. No primeiro momento, nem todos estavam presentes. O principal destaque foi
o atacante Nunes, de 39 anos,
que estava no São Bento.
Contente por retornar ao
Estado de Goiás, o centroavante afirmou ter ouvido coisas positivas do Azulão do
Vale, o que foi determinante
para o acerto entre as partes.
Nunes completou dizendo que
espera retribuir a confiança
depositada nele.
“Estou feliz por estar voltando a esse Estado maravilhoso, por estar vindo para
uma equipe onde todos sempre
me falaram muito bem. Quando eu joguei no Anápolis, tinha
um amigo, que jogou aqui e
sempre falava muito bem do
Goianésia. Então, fico feliz pelo
clube ter depositado confiança
em meu trabalho. É muito difícil uma equipe contratar um
jogador com quase 40 anos.
Mas tenho certeza de que alguém viu o que eu fiz, viu que
eu venho trabalhando mesmo
quando estou de férias. Espero
corresponder”, disse Nunes.

Breno Modesto

O atacante, de 39 anos, é o principal nome do Goianésia para o Goianão
Desde a última passagem de
Nonato pelo clube, o nome de
Nunes era sempre pedido pelo
torcedor goianesiense. Segundo ele, o fato o deixa feliz, já
que, se os torcedores estavam
pedindo sua contratação, é porque viram algo de bom no trabalho dele.
“Fico feliz. Se a torcida pedia a minha contratação, é porque alguma coisa boa eles estavam vendo em mim. E eu
vim focado. A partir do momento em que recebi a ligação
para vir (para o Goianésia),
aceitei de imediato. Por saber
que o tempo de preparação
seria curto, eu, que já vinha
treinando, foquei ainda mais,
principalmente na parte física,
para chegar aqui em boas condições”, comentou o atacante.

A estreia do Azulão do Vale
no Goianão será no dia 27 de janeiro. O adversário será um velho conhecido de Nunes. O
Anápolis, clube que o centroavante defendeu em 2019. De
acordo com o atleta, ele vai trabalhar muito para estrear pelo
Goianésia com gol, fazendo valer a “lei do ex”.
“Vou trabalhar muito para
isso. Independentemente de ser
o Anápolis. Pela minha posição
e pelo meu histórico, o torcedor
sempre vai me cobrar gols. Então, eu tenho que trabalhar, sabendo da pressão que eu vou receber e da responsabilidade,
que também é muito grande.
Então, vou entrar sempre com
o pensamento de ajudar”, finalizou Nunes. (Breno Modesto,
especial para O Hoje)
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expectativas elevadas

Bruno Corsino/Atlético-GO

Marcelo Cabo diz
entender que
torcedor vai
exigir coisas
maiores para o
Dragão em 2022
Breno Modesto
Se a temporada de 2021
foi uma das melhores da história do Atlético Goianiense, a
de 2022 começa com o desejo
de elevar ainda mais o sarrafo deixado pelo ano anterior,
quando a equipe rubro-negra
atingiu 53 pontos no Brasileirão, algo que jamais havia
conseguido.
Sendo assim, a nova temporada se inicia com o treinador Marcelo Cabo ciente de
que o torcedor irá cobrar coisas
ainda maiores para o clube,
como uma vaga na edição de
2023 da Libertadores, que ficou
no quase neste ano.
“Como o Atlético-GO terminou em nono lugar na Série
A, a expectativa e a cobrança
nesta temporada vão ser muito grandes. Precisamos continuar batendo metas aqui dentro. Tenho certeza de que o
nosso torcedor vai nos cobrar
uma briga pela Libertadores
neste ano de 2022. Nós vamos
brigar pelo título estadual. É
um desejo de todos nós ser
campeão estadual, de chegar o

Marcelo Cabo quer levar o Atlético à Libertadores no ano que vem
mais longe possível na Copa do
Brasil. Por que não uma semifinal ou final? O Atlético-GO
tem capacidade para isso. E
uma meta que quero muito, e
não abro mão, é classificar na
fase de grupos da Sul-Americana. Quero dar esse presente
para o nosso torcedor”, disse
Marcelo Cabo.
O comandante pediu que os
atleticanos continuem calmos
e confiando no trabalho desenvolvido pelo presidente Adson Batista mesmo após ver o
Dragão perder vários dos atle-

tas que foram titulares ao longo do ano, como o zagueiro
Éder, um dos nomes mais importantes do Atlético nos últimos anos.
“Peço que o nosso torcedor
tenha calma e confie muito no
Adson (Batista). Ao longo desses
anos, ele já provou a sua expertise em montagem de elenco. O Atlético-GO não vai contratar por contratar ou para
dar satisfação ao nosso torcedor
e à imprensa. Vamos contratar
aquilo que nós temos convicção.
Mas vamos ter novidades, sim.

MERCADO DA BOLA

Arquivo pessoal

Volante Evanderson é visto com bons olhos visando seu potencial de venda para Portugal

Grêmio Anápolis acerta com mais
três reforços antes do Goianão
A diretoria do Grêmio Anápolis segue buscando reforços
com potencial de venda para o
mercado europeu. Com isso, na
tarde desta última segundafeira (3) acertaram a contratação de mais três novos reforços: os volantes Evanderson e
Felipe Ribeiro e o atacante Gabriel Rodrigues.

Evanderson

Revelado nas categorias de
base do Atlético Goianiense, o
volante atua também como terceiro zagueiro, onde foi convocado para a Seleção Goiana Sub20 para representar o estado na
Taça de Seleções Estaduais. Chegou a integrar o time rubro-negro no Campeonato Brasileiro
de Aspirantes Sub-23.
Em 2020, jogou pelo Atlético
de Três Corações e retornou
em 2021 ao futebol goiano, representando as cores do Bela
Vista, na Terceira Divisão. Foi
um dos destaques da equipe,
atuando em nove jogos e marcando dois gols na competição.

Com muito potencial,
Evanderson, de 23 anos despertou o interesse dos dirigentes do Grêmio Anápolis
que observaram o atleta desde o início da Terceira Divisão
e após o fim da competição,
fechou contrato com o jovem
para a temporada 2022.

Felipe Ribeiro

Felipe Gomes Ribeiro também é mais conhecido como
Felipe Boró. O jogador de 20
anos foi revelado nas categorias de base do Palmas, onde
se profissionalizou e logo em
seu primeiro ano disputou o
Tocantinense, a Copa Verde e
Brasileiro da Série D, fazendo
vinte jogos ao todo e um gol
marcado no ano.
O volante chamou a atenção do Vitória, que o levou
para o Sub-20, marcando três
gols em nove jogos. Também
jogou o Brasileiro de Aspirantes pelo clube rubro-negro. Ele também pode atuar
como meia armador.

Gabriel Rodrigues

O atacante de 25 anos
atuou bastante no futebol paulista, jogando por Inter de Limeira, Guarani, São Paulo
Sub-23 e também em outras
equipes como Caxias, Inter
de Lages e Figueirense. Recentemente, o jogador estava
disputando o Brasileiro da Série D pela Inter de Limeira.
O jogador também chamou a atenção dos dirigentes
do Grêmio Anápolis pelo seu
currículo internacional. Mesmo jovem, já atuou no Japão,
no Estados Unidos e em Portugal, jogando no Desportivo
Aves Sub-23 e no Louletano.
A estreia do Grêmio Anápolis na temporada acontece no dia 26 de janeiro, diante do Goiás, às 20h30, no estádio Jonas Duarte. Além do
Goianão, à raposa terá pela
frente as disputas da Copa
do Brasil, Copa Verde e Campeonato Brasileiro da Série
D. (Victor Pimenta, especial para O Hoje)

Talvez, ainda nesta semana”, revelou Marcelo Cabo.

Reforços

No início da noite de ontem,
o Dragão acertou também mais
uma contratação para a temporada. E, desta vez, assim como
aconteceu com Edson, é um velho conhecido da torcida atleticana. O meia Jorginho, que estava no Ceará, retorna ao Dragão depois de um pouco mais de
um ano, onde esteve, além do
time cearense, no Athletico Paranaense. O anúncio da contra-

tação do atleta deve ser oficializado pela equipe rubro-negra
a qualquer momento.
Além de Jorginho, quem
também está acertado com o
Rubro-negro é o atacante uruguaio Leandro Barcia, que passou pelo Goiás, em 2019, e estava no Sport. O jogador, que já
esteve no centro de treinamentos do Atlético para a realização de exames, chegará
por empréstimo, junto ao Rentistas, do Uruguai, que é o clube detentor de seu passe. (Especial para O Hoje)

MERCADO DA BOLA

Operário de Várzea Grande
anuncia atacante campeão
goiano, que chega por
empréstimo do Vila Nova
O Operário de Várzea
Grande segue se reforçando
fortemente seu elenco visando a disputa da temporada 2022. Após anunciar as
chegadas do goleiro Gabriel
Félix e do volante Lucas
Gonçalves, o time matogrossense fechou a contratação do atacante Matheus
Porto, que chega emprestado pelo Vila Nova, até o final
do ano. A equipe tem como
diretor Muller Meira, que
também trabalhou no time
colorado.
Natural de São Paulo
(SP), o jovem de 22 anos passou pelas categorias de base
de Ceará, São Paulo, Atlético Mineiro até chegar no
Vila Nova em 2020. Pelo
time Sub-23, o atacante ajudou a equipe no vice-campeonato do Brasileiro de
Aspirantes, marcando seis
gols em quinze jogos.
Sem muitas oportunidades no profissional, logo foi

emprestado no início de
2021 para o Grêmio Anápolis, onde fez dois gols em
oito jogos e ajudando a equipe a ser campeã goiana em
cima justamente do Vila
Nova. Acumulou mais dois
empréstimos, para a Inter
de Limeira, na disputa da
Série D, para o América de
São José-SP e por último o
Goiatuba, onde conquistou
mais um título, dessa vez da
Divisão de Acesso.
Agora, Matheus Porto
chega por empréstimo ao
Operário de Várzea grande
onde terá em seu calendário
em 2022, as disputas do
mato-grossense, da Copa do
Brasil e também do Brasileiro da Série D.
O chicote da fronteira estreia no mato-grossense no
dia 18 de janeiro, diante do
Academia, fora de casa. Horário e local ainda não foram
definidos. (Victor Pimenta, especial para O Hoje)

AGENDA DE JOGOS
hoje
Copa Sp de Futebol júnior

08h45 - Ska braSil X rio Claro
11hS - pauliSta X São bernardo
11hS - VaSCo X lagarto
13hS - deSp. braSil X botaFogo-Sp
13hS - Água Santa X r. ariquemeS
13hS - ibraChina X inter de limeira
13hS - naCional-Sp X CapiVariano
13h15 - CearÁ X bragantino-pa
13h45 - miraSSol X ConFiança
15hS - linenSe X deSp. aliança
15h15 - goiÁS X iape
15h15 - palmeiraS X aSSu
15h15 - nÁutiCo X SerranenSe
15h15 - Coritiba X real braSília
16hS - taguatinga X Sport
17hS - São bernardo X São bento
17h15 - itapirenSe X retrô
17h15 - São Caetano X perilima
17h15 - andirÁ X atlétiCo-mg
19h15 - londrina X aSter
19h30 - Cruzeiro X palmaS
19h30 - São paulo X CSe
19h30 - oeSte X FloreSta
21h45 - Flamengo X Forte r. bananal

amanhã
Copa Sp de Futebol júnior

11hS - união S. joão X taquaruSSú
13hS - ComerCial-Sp X Chapadinha
13hS - união iaCanga X união abC
13hS - taubaté X apareCidenSe
13h15 - Velo Clube X athletiCo-pr
15h15 - noVa iguaçu X CriCiúma
15h15 - noVorizontino X Sta Cruz
15h15 - petrolina X botaFogo
17hS - São-CarlenSe X FalCon
17h15 - XV de jaú X miXto-mt
19h15 - São CarloS X amériCa-mg
19h30 - FerroViÁria X operÁrio-pr
19h30 - CaStanhal X grêmio
21h45 - rondonienSe X SantoS

Campeonato italiano

08h30 - bologna X internazionale
08h30 - Sampdoria X Cagliari
10h30 - lazio X empoli
10h30 - Spezia X hellaS Verona
12h30 - atalanta X torino
12h30 - SaSSuolo X genoa
14h30 - milan X roma
14h30 -Salernitana X Venezia
16h45 - Fiorentina X udineSe
16h45 - juVentuS X napoli
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O personal trainer Phellipe Santos relata que antes da pandemia procurava por um carro na faixa de R$ 27 mil. Hoje, o mesmo veículo custa entre R$ 35 a R$ 39 mil

Preços dos carros continuam
mais caros em 2022
Os preços altos dos automóveis são ainda efeitos negativos da pandemia

Ítallo Antkiewicz
Desde o início da pandemia do coronavírus os preços
dos veículos não param de subir. Os reajustes sucessivos
chegaram a tal ponto que hoje
um carro tipo SUV compacto
zero quilômetro pode chegar a
custar mais de R$ 100 mil. Enquanto a Covid-19 não for controlada, por meio da vacinação
em massa, a expectativa é de
que seus efeitos negativos na
economia persistam, mantendo a tendência de alta nos valor dos automóveis.
A situação não tem sido
diferente quando se trata de
veículos usados e seminovos
dependendo do modelo, os valores praticados por concessionárias e lojas multimarcas
chegam a ser maiores do que
os cobrados pelo mesmo carro, porém novo. Isso se o veículo zero pretendido estiver
disponível, já que muitos modelos tiveram ou ainda têm a
produção paralisada por causa da falta de componentes em
especial, semicondutores, ou
outras matérias primas.
A disparada nos preços dos
automóveis ainda continuará,
nada indica que os valores
atualmente cobrados serão reduzidos, já descontada a inflação, quando uma das principais
causas sobre o preço acabar: a
escassez matéria prima, que
tem paralisado a produção de
carros nas fábricas e reduzido
os estoques de exemplares novos nas concessionárias.
“Os preços continuarão
mais altos em 2022. É verdade
que existe demanda maior do
que a disponibilidade de carros novos atualmente, mas
isso é consequência da queda
brutal na produção e nas ven-

operação e manter o negócio
sustentável. "A margem bruta
na revenda hoje continua em
torno de 10%, porém um mesmo veículo que há um ano era
vendido por cerca de R$ 45 mil
hoje sai por mais de R$ 60 mil
ao consumidor", pontua.
Além da escassez de semicondutores, que também
encareceram, outros insumos
e serviços essenciais para a
produção de automóveis ficaram mais caros ao longo
dos últimos dois anos e elevaram o preço dos automóveis ao consumidor.

Valor do aço

Valores continuarão em escalada. A demanda está maior do que a oferta de veículos no mercado
das. Em 2019, o estoque no pátio das fábricas e nas concessionárias ficava entre 200 e
250 mil unidades e hoje não
passa de 85 mil exemplares”,
alerta o economista Eber Vaz.
"Quando a loja tem o veículo solicitado, vende sem desconto, pelo preço de tabela ou
até acima dele. Quando a produção for normalizada, as montadoras voltarão a conceder incentivos para a aquisição, como
abatimento no preço cheio e
crédito facilitado. Contudo, em
2022 os valores de tabela não
voltarão aos patamares anteriores, pois muitos modelos
passaram por diversos crescimentos, e a tendência é seguir
em alta” afirma o especialista.
Segundo Eber Vaz, se não
fosse a questão dos semicondutores, a busca por carros
zero seria muito menor do
que a capacidade de produção
da indústria automotiva no
Brasil, cuja ociosidade hoje é
de aproximadamente 50%,
devido ao baixo estoque.

O presidente da Associação
Nacional dos Fabricantes de
Veículos Automotores (Anfavea), Luiz Carlos Moraes, afirma que as montadoras não
têm uma previsão de quando
haverá alívio no preço dos carros para o consumidor. O valor
dos veículos vem subindo desde o início da pandemia. Para
2022, já existem carros compactos com preço na faixa de
R$ 100 mil. Até mesmo modelos mais básicos tiveram alta e
não saem por menos de R$ 40
mil nas concessionárias.
De acordo com Moraes, a
alta nos preços está relacionada a três ondas de aumento de
custos. A primeira delas foi a
desvalorização do real, que
tornou os componentes importados mais caros para toda
a cadeia de fabricação. Além
disso, por causa da pandemia.
Segundo Matías Fernández
Barrio, CEO da Karvi, plataforma on-line de compra e
venda de carros no Brasil e na
Argentina, os estoques de se-

minovos e usados em concessionárias e lojas independentes
também estão baixos e isso é
outro fator a pressionar para
cima os respectivos preços.

Veículos usados

Também tem havido menor
oferta de automóveis de segunda mão. De acordo com
Barrio, o giro dos veículos de
segunda mão, que é o tempo
entre a compra e a sua respectiva revenda, era superior a
dois meses há cerca de um
ano. Hoje, caiu para aproximadamente 30 dias. "É um sinal de que há demanda. Quem
tem estoque, vende. Contudo, o
problema é que está muito difícil repor o veículo comercializado para efetuar novo negócio, pois faltam carros".
É o motivo, afirma o executivo, de concessionárias e lojistas independentes elevarem
os preços para compensar a expressiva queda no volume de
veículos comercializados e,
com isso, bancar os custos de

Em um ano (2020 – 2021),
o valor do aço no Brasil teve
elevação de 61%; resinas e
elastômeros saltaram 68% de
dezembro de 2019 a dezembro de 2020; o frete aéreo, por
sua vez, teve alta de 105%
entre janeiro do ano passado
e o primeiro mês deste ano; e
o frete marítimo apresentou
acréscimo de 339% no mesmo
período. Isso sem contar o
valor da eletricidade, que está
subindo e afeta a geração de
energia hidrelétrica e faz com
que se recorra a usinas térmicas, mais caras.
O personal trainer Phellipe
Santos relata que em 2019, antes da pandemia, procurava
por um carro para comprar na
faixa de R$ 27 a R$ 30 mil.
“Hoje fui adquirir o mesmo
veículo, estava na faixa de preço de R$ 35 a R$ 39 mil, até o
preço dos carros usados subiram. O meu Honda Civic LXS
2007 automático, a compra foi
particular, preço de garagem
costuma ser mais alto, se você
pesquisar por aí, consegue
achar uns preços mais em conta”. (Especial para O Hoje)

IPVA não terá aumento de alíquota para 2022
O Governo de Goiás, por
meio da Secretaria de Estado
da Economia, publicou o calendário de pagamento do
Imposto sobre a Propriedade
de Veículos Automotores
(IPVA) e do licenciamento de
veículos automotores adquiridos ou desembaraçados, em
Goiás. A Secretaria da Economia informa que as alíquotas
do IPVA não terão aumento
em 2022. A última vez que foram alteradas foi em 2015, há

mais de seis anos.
O IPVA pode ser pago em
três parcelas ou parcela única
na data limite para o pagamento, começando pela placa
de final 1, em janeiro, no caso
de parcelamento, e terminando com o final 0, em outubro,
com parcelamento. Para o proprietário que preferir pagar
em parcela única o prazo para
a placa com final 1 será 30 de
março e para a placa de final 0
será 30 de novembro.

O valor do IPVA, referente ao veículo usado, foi calculado com base no valor de
mercado local, apurado em
pesquisa da FIPE (Fundação
de Pesquisa Econômica). A
tabela serve de referência
para a cobrança do imposto
e está na Instrução Normativa da Secretaria da Economia que fixa o calendário. O
veículo novo vendido no Estado não paga IPVA no ano
de sua aquisição.

AS AlíquOtAS
2 1,25% para ônibus, micro-ônibus, caminhão, veículos aéreos e aquáticos utilizados no
transporte coletivo de passageiros e de carga.
2 3,45% para os veículos utilitários.

2 3% para motocicleta, ciclomotor, triciclo, motoneta e automóvel de passeio com potência até 100 cv (cavalos).
2 3,75% para veículo terrestre
de passeio, veículo aéreo e
aquático e demais veículos
não especificados
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Casos de dengue, gripe e Covid
deixam Cais abarrotados
Sindicato denuncia
superlotação e falta
de profissionais
nos Cais
Maiara Dal Bosco
Os moradores de Goiânia e
da Região Metropolitana seguem encontrando problemas ao procurar atendimento nos Centros de Assistência
Integral à Saúde – os Cais. No
último mês, a reportagem de
O Hoje já havia mostrado que
muitas unidades de Saúde
contavam com problemas estruturais e de falta de materiais básicos. Agora, a população enfrenta outro grande
problema, com o aumento
dos casos de dengue, gripe e
Covid-19: a superlotação.
À reportagem, o Sindicato
dos Trabalhadores do Sistema
Único de Saúde no Estado de
Goiás (Sindsaúde-GO), destacou que a situação é complicada em todos os Cais da Capital, mas há alguns em que a
situação é crítica. “Na verdade, temos recebido denúncias de todos os Cais, mas especificamente nos Cais de
Campinas e do Bairro Goiá a
situação é ainda mais crítica.
Em Campinas, a superlotação está maior porque a prefeitura não tem disponível
outros Cais para atendimento
de crianças. Já no Bairro Goiá,
além da superlotação, há a
falta de profissionais, principalmente por causa da função
da ruptura dos contratos”,
afirma Néia Vieira, vice-presidente do Sindsaúde-GO.
Segundo a vice-presidente,
o colapso que tem sido visto
nos últimos dias pode ser atribuído à falta de competência
do secretário de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde
(SMS) de Goiânia. “Primeira-

Nos Cais de Campinas e do Bairro Goiá a situação é ainda mais crítica. Além da superlotação, Sindicato denuncia falta de profissionais
mente para garantir que o concurso público aconteça. Já é sabido a quantidade de profissionais que faltam, e se, antes,
por conta do momento crítico
da pandemia não foi possível
dar andamento no processo,
agora isso já poderia ter sido
feito”, afirmou Néia.
Para o Sindsaúde, muitos
profissionais tiveram os contratos suspensos por conta do
final do ano. O Sindicato destaca que informou à SMS e
questionou se haveria uma
solução, inclusive na prestação
de contas do último quadrimestre. “Agora, continuamos
tendo essas denúncias dos trabalhadores, que estão sobrecarregados”, afirmou a vicepresidente. Ela adiantou ainda
que hoje (05) será realizada
uma visita com a Comissão
de Saúde da Câmara Municipal de Goiânia no Cais de Campinas, para averiguar o tempo

de espera no atendimento às
crianças que, em casos que
não são de urgência, chega a
durar quase um dia todo.

Falta de profissionais

“É importante que a Secretaria se posicione com relação à realização do concurso e a contratação de novos
profissionais. A SMS já deveria
tê-lo realizado. A dúvida que
fica é se ele de fato será feito
ou se a situação está se agravando para justificar a terceirização de alguns serviços,
como a do Almoxarifado Central da Secretaria Municipal
de Saúde (SMS), que foi feita
sob o pretexto de que iria agilizar o atendimento, mas,
diante da continuidade do
problema, o que se vê é que é
que o real problema é a forma
como a Prefeitura se organiza”, aponta Néia.
Diante da falta de perspec-

tiva de melhora, a orientação
do Sindsaúde para quem precisar de atendimento médico
pelos próximos dias é observar
se a situação é grave, e se há febre, por exemplo. Caso não
haja, a recomendação é que a
população procure as unidades de atenção básica - Unidades Básicas de Saúde (UBS) e
Programa Saúde da Família
(PSF), ou mesmo ambulatórios, uma vez que os Cais estão
com superlotação.

Transtorno

Questionada acerca da situação de superlotação dos
Cais, a Secretaria Municipal de
Saúde (SMS) de Goiânia, afirmou, em nota, que reconhece
o transtorno enfrentado pela
população que tem buscado
atendimento de urgência na
Capital. “É um momento desafiador para as equipes da
saúde também. A pasta infor-

ma que este é um período de
transição, com necessidade
de reorganização de equipes
nas unidades de Saúde, inclusive com a prorrogação
dos contratos que seriam encerrados no mês de dezembro”, diz o comunicado.
Ainda de acordo com a pasta, as escalas médicas estão
completas e ressalta que não
tem medido esforços para solucionar todos os problemas
existentes, uma vez que é um
momento complexo relacionado às doenças infectocontagiosas. “Salienta, ainda, a
expectativa é de que nos próximos dias tudo volte à normalidade. Enquanto isso, a Secretaria solicita que a população busque também atendimento nas Unidades Básicas
de Saúde e que somente os casos mais graves procurem as
unidades de urgência”, finaliza. (Especial para O Hoje)

ÔMICRON

Pós-festas, internações devem voltar a subir
Com as festas de fim de ano
e o surgimento da variante
Ômicron, o número de casos registrados de Covid-19 nos últimos sete dias praticamente dobrou com relação ao registrado
na semana anterior. Segundo
dados do Ministério da Saúde
(MS) o total de pessoas que pegaram Covid-19 desde o início
da pandemia no Brasil alcançou, nesta semana, o total de
22.305.078. Agora, com a rápida propagação da nova variante, especialistas acreditam
que o número de internações
em decorrência da doença deve
voltar a aumentar. Somente
em Goiás, até a última atualização divulgada pela Secretaria
Estadual de Saúde de Goiás
(SES-GO), os casos confirmados da nova variante no Estado
já são 38, sendo 22 somente em
Aparecida de Goiânia.
A partir desse cenário, a
pasta já considera a transmissão comunitária da nova variante em alguns municípios –
ocorrência de casos sem vínculo a um paciente confirmado, em área definida, não sendo possível rastrear qual a origem da infecção. Considerando a atual situação epidemiológica de transmissão comunitária da Covid-19 em Goiás,
independentemente das va-

Casos confirmados da nova variante no Estado já são 38 e trasmissão preocupa autoridades
riantes circulantes, a SES-GO
reforçou a necessidade da manutenção dos protocolos sanitários. “As medidas não farmacológicas, como uso correto de máscara, distanciamento
físico, etiqueta respiratória,
correta higienização das mãos
e, principalmente, a vacinação completa com dose de reforço”, enumera a superintendente de Vigilância em Saúde de Goiás, Flúvia Amorim.

Ômicron

Segundo o MS, a variante

Ômicron foi responsável pela
maior parte dos 10,1 milhões
de casos contabilizados entre
os dias 26 de dezembro e 2 de
janeiro, contra 5,25 milhões
na semana anterior entre os
dias 19 e 25 de dezembro. Segundo o último boletim e divulgado pelo MS, referente à
semana epidemiológica 51 –
entre 19 e 25 de dezembro de
2021, no decorrer das semanas epidemiológicas do ano de
2020 até a SE 51 de 2021, os casos e óbitos novos relacionados à Covid-19 se mostraram

heterogêneos entre as diferentes regiões do País. O número de casos novos de Covid19 foi de 2.989 no Centro-Oeste, sendo que o número de óbitos novos registrados no Centro-Oeste foi de 84.
O cálculo das taxas considera o número de habitantes
para cada local, retirando assim, o efeito do tamanho da
população na comparação entre as regiões. Na SE 51, o
Centro-Oeste teve a segunda
maior taxa de incidência da
doença no País, alcançando

18,1 casos/100 mil hab, índice
superior ao registrado no Brasil, que foi de 10,5 casos/100
mil hab. na SE 51. Em relação
à taxa de mortalidade, o Centro-Oeste foi a região com
maior valor de taxa na respectiva semana, com 0,5 óbito/100 mil hab.). No Brasil, a
taxa de mortalidade na respectiva semana foi de 0,3 óbito por 100 mil habitantes.
Ao observar o Centro-Oeste
na SE 51, Mato Grosso apresentou a maior taxa de incidência (23,1 casos/100 mil hab.)
e a maior taxa de mortalidade
foi registrada em Goiás (0,7
óbito/100 mil hab.). Dentre as
cinco unidades da federação
com maiores números de casos
novos registrados na SE 51,
Pará, Paraná, Minas Gerais,
Espírito Santo e Goiás registraram os maiores números
absolutos. Em relação ao número total de óbitos novos na
SE 51, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande
do Sul e Goiás foram os que
apresentaram os maiores valores registrados. Já com relação à taxa de mortalidade, na
SE 51, Goiás foi o quarto Estado com maior incidência, com
0,7 óbitos a cada 100 mil habitantes. (Maiara Dal Bosco, Especial para O Hoje)

ohoje.com
GOIÂNIA, QUARTA-FEIRA, 5 DE JANEIRO DE 2022

CIDADES n 11

Enchentes deixam 14 cidades
em situação de calamidade
Centenas de
pessoas do
Nordeste goiano
perderam tudo o
que tinham nas
águas das
enxurradas que
inundaram casas
Daniell Alves
Após as fortes chuvas que
ocorreram no Estado nos últimos dias, 14 municípios goianos estão em situação de calamidade. Somente em Flores
de Goiás, há cerca de 300 famílias isoladas por conta da
água. Segundo o prefeito da cidade, Altran Avelar, em alguns locais só é possível ter
acesso a cavalo ou de barco. A
chuva no local já era prevista
pelo Centro de Informações
Meteorológicas (Cimehgo), o
que fez o Rio Paranã subir e
alagar parte da cidade.
Também foi decretada calamidade em Colinas do Sul,
Cavalcante, Monte Alegre de
Goiás, Campos Belos, Divinópolis de Goiás, São Domingos,
laciara, Formoso, Niquelândia, São João D'Aliança, Guarani de Goiás, Teresina de
Goiás e Alto Paraíso de Goiás.
Na última sexta-feira (31),
o governador Ronaldo Caiado
visitou Teresina de Goiás para
acompanhar a execução do
plano de contingência formulado. O objetivo é reduzir
os transtornos à população
causados pelas precipitações
pluviométricas.
Foi montada uma base
para dar auxílio às famílias

As chuvas que
ﬁzeram os rios da
Região Nordeste
subir drasticamente
já eram previstas
pelo Centro de
Informações
Meteorológicas

AJUDA

atingidas na região da Chapada dos Veadeiros. Um trecho da GO-118, entre Teresina
(MA) e Alto Paraíso, precisou
ser interditado no após ocorrer deslizamento de terra em
consequência das precipitações que atingem a região.
Além disso, uma rota alternativa foi definida para desviar o trânsito enquanto são
realizadas as obras de recuperação da rodovia. A previsão
da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra)
é de que as intervenções sejam
executadas em três semanas,
se as condições climáticas estiverem favoráveis.
Para acessar a rota alternativa os motoristas devem
sair do município de Alto Paraíso pela GO-239 e seguir até

Colinas do Sul. De lá, acessar
a GO-132 e sair à direita na via
vicinal que dá acesso a Cavalcante e aos demais municípios da região da Chapada
dos Veadeiros, como Teresina
de Goiás e Monte Alegre de
Goiás. Todo o trajeto está sendo sinalizado pela Goinfra,
que vai realizar melhorias
para o tráfego na via vicinal,
como levantamento de greide
e cascalhamento do trecho.

Voluntários

Dentro das comunidades,
toda ajuda é bem-vinda. Diversos voluntários têm contribuído com as famílias nesse momento tão difícil. Alimentos e roupas estão sendo
distribuídos. O município de
Cavalcante começou a receber

doações de roupas, água potável e também estão precisando de remédios, já que as
pessoas estão começando a
gripar na região. Quem puder
contribuir, pode entrar em
contato com a Secretaria de
Assistência Social da cidade
pelo telefone (62) 34941074.
Na GO-118, foram descarregadas 13 carretas de pedra
para servir de escora e fazer a
base do aterro. O Estado investirá R$ 80 milhões em
ações do plano de contingência em atendimento à situação
emergencial decorrente das
condições climáticas no Nordeste goiano e em intervenções para garantir trafegabilidade e segurança aos motoristas e moradores da região.
(Especial para O Hoje)

CHUVAS

Doações chegam a
cavalo, embarcação
ou helicóptero

Alimentos são enviados
para famílias atingidas

Diversas famílias tiveram as casas invadidas
pela água e acabaram perdendo tudo, como móveis,
roupas e alimentos. A
Central Única das Favelas
de Goiás (CUFA) criou a
campanha Socorra o Nordeste Goiano para ajudar
as famílias. Pode ser doada qualquer quantia via
pix. A chave é o e-mail: soc o r ra o n o r d e s t e g o i a no@cufago.com.br
Outra campanha, a
SOS Vão do Moleque, está
arrecadando doações
para ajudar famílias kalungas da comunidade
Vão do Moleque. A iniciativa é da ONG Rede de Sementes do Cerrado e Associação Cerrado de Pé.
“Nós estamos analisando
a viabilidade de ajudar
estas famílias, uma vez
que neste momento o
acesso está inviável. Mas
vamos seguir com a arrecadação e assim que possível levar tudo que for arrecadado para dar o mínimo de apoio às famílias
da comunidade”, explica
o diretor da Cerrado de
Pé, Claudomiro de Almeida. As doações via pix podem ser feitas para a Associação Quilombola Ka-

A Agência Municipal de
Turismo Eventos e Lazer (Agetul) vai destinar aproximadamente quatro toneladas de
alimentos, arrecadados na Bilheteria Solidária do Parque
Mutirama, para famílias da cidade de Cavalcante. A entrega deve ser realizada ainda
nesta semana. De acordo com
o presidente da Agetul, Valdery Júnior, a doação é uma
forma de ajudar as famílias.
Segundo a Agetul, os alimentos foram arrecadados
entre novembro e dezembro
na bilheteria do Mutirama. A
campanha de arrecadação de
alimentos no Parque teve início em maio. Em junho, seis
toneladas de alimentos foram
destinadas para o Banco de
Alimentos da Prefeitura de
Goiânia. Em setembro, mais
uma destinação contemplou
os conselhos tutelares da Capital, que receberam cerca de
oito toneladas de alimentos
para repasse às famílias mais
carentes do município.
A campanha Bilheteria Solidária arrecadou ao longo de
2021 mais de 17 toneladas de
alimentos. Em janeiro, o Parque
Mutirama continua com a entrada totalmente gratuita ao
público e arrecadando alimentos. "Era uma campanha para
durar 30 dias e conseguimos

lunga – chave: CNPJ 04
075 938 0001 21.
Por conta da dificuldade de acesso, boa parte das doações está sendo
levada de barco até as
comunidades. O Corpo
de Bombeiros concentra
esforços na região desde
segunda-feira, quando a
primeira equipe foi deslocada. O trabalho inclui
ações de defesa civil, levantamento de situação
nos locais, orientação aos
prefeitos da região e socorro a pessoas vulneráveis, além do apoio à
distribuição de donativos na região.
São oito viaturas de salvamento avançado, além
de embarcações e do helicóptero da corporação. Devido ao acesso extremamente difícil em alguns
pontos, a corporação também conta com apoio da
população local, que disponibiliza veículos para
auxiliar na distribuição
dos alimentos e cobertores. As cestas básicas destinadas às famílias quilombolas fazem parte da
Campanha de Combate à
Propagação do Coronavírus. (Daniel Alves, especial para O Hoje)

Governos e órgãos
enviam ajuda
humanitária para
vítimas das chuvas
levá-la por mais de oito meses
graças à solidariedade dos goianienses e de todos que visitaram
o Mutirama no ano passado",
considerou Valdery Junior.

Governo de Goiás

O governador Ronaldo
Caiado segue monitoramento
na região Nordeste de Goiás,
atingida por fortes temporais
desde o final de dezembro de
2021. Em Nova Roma entregou

cestas básicas, que serão destinadas para comunidades isoladas. “Vamos continuar a seguir por aqui, verificar as necessidades e, em parceria com
os prefeitos, recuperar o mais
rápido possível as condições de
trafegabilidade para as pessoas e melhorar as condições
de vida”, garantiu.
A comitiva prossegue na
região desde o dia 30 de dezembro, quando Caiado suspendeu o retorno a Goiânia
para acompanhar pessoalmente a força-tarefa do Governo de Goiás, que presta assistência aos moradores e realiza serviços de recuperação
de danos nas localidades.
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Sistema imunológico de vacinados
e reinfectados resiste à Ômicron
É o que mostram
estudos da África
do Sul, dos Países
Baixos e EUA
Estudos preliminares feitos na África do Sul, nos Países Baixos e Estados Unidos
(EUA) revelam que o sistema
imunológico dos vacinados
ou reinfectados com o SARSCoV-2 previne casos graves de
covid-19. Liderada por especialistas da África do Sul, a
pesquisa concluiu que grande
parte da resposta de células T,
estimuladas pela vacinação
ou por infecções anteriores, é
mantida na presença da variante Ômicron.
Segundo os pesquisadores,
essa pode ser explicação para
o menor número de hospitalizações e óbitos do que em
outras ondas da doença.
Todos os estudos analisaram linfócitos, glóbulos brancos capazes de lembrar um
agente patogênico e eliminálo do organismo por meses,
anos, décadas, ou mesmo ao
longo da vida.
A elite desses glóbulos
brancos são os chamados "linfócitos assassinos" que identificam as células infectadas e
as matam. Isso evita que o vírus prolongue a infecção e
cause doença grave. A esse
tipo de linfócito, conhecido
como CD8, são adicionados
os CD4, que ajudam a reativar
o sistema imunológico em
caso de nova infecção.
As pesquisadoras Catherine Riou e Wendy Burgers, da
Universidade da Cidade do
Cabo, observaram a resposta
de linfócitos T de “memória”
(que lembram como combater
o vírus) em 90 pessoas inoculadas com as vacinas da Pfizer

Esses resultados contrastam com os estudos de imunidade realizados até agora, que se concentraram em anticorpos
(duas doses), Johnson & Johnson (uma ou duas doses) ou
previamente infcetadas.
Os resultados – ainda preliminares por não terem sido
analisados por especialistas
independentes – revelam que
a resposta dos linfócitos à
Ômicron tem intensidade entre 70% e 80% em relação às
variantes anteriores.
Nos Estados Unidos, a equipe do imunologista Alessandro
Sette analisou as células brancas de 86 pessoas vacinadas
com Moderna, Pfizer e Janssen. Os resultados, também
preliminares, mostram que
até 90% da resposta permanece intacta com a Ômicron.
Nos Países Baixos, outro
estudo preliminar com 60
profissionais de saúde vacinados com Pfizer, Moderna

AstraZeneca ou Janssen revela que a imunidade medida
pelos glóbulos brancos contra
a Ômicron é tão elevada
quanto as outras variantes.
Esses resultados contrastam com os estudos de imunidade realizados até agora, que
se concentraram em anticorpos. Essas proteínas são produzidas após a infecção ou
vacinação e podem impedir
que o vírus entre nas células.
Vários estudos mostraram que
a eficácia dos anticorpos contra a Ômicron é muito menor
do que a registrada com as outras variantes.
Com o grande número de
infecções pela variante Ômicron, registrada em muitos
países, haverá muitas hospitalizações por curto período de tempo.

COVID-19

Estados Unidos têm 1 milhão
de casos em um só dia
Os Estados Unidos notificaram um recorde mundial
de novos casos de covid-19, ao
contabilizar mais 1 milhão
de infectados. É a primeira
vez, desde o início da pandemia, que um país registra 1
milhão de novos casos em
um único dia.
De acordo com números
apresentados pela Universidade Johns Hopkins, 1,06 milhão de norte-americanos testaram positivo ontem para o
coronavírus SARS-Cov-2.
O número é praticamente
o dobro do recorde anteriormente registrado no país (590
mil casos diários contabilizados há apenas quatro dias).
Assim como ocorre em outros países, os EUA enfrentam
nova onda de covid-19, alimentada principalmente pela
variante Ômicron.
Os Estados Unidos também
lideram o mundo no número
médio diário de novas mortes,
sendo responsável por uma
em cada cinco mortes notificadas a cada dia. Desde o início da pandemia, os EUA já
contabilizaram 56.280.742 casos de infecção e 830.349 mortes relacionadas à covid-19.
No domingo (2), o principal
conselheiro da Casa Branca
para a crise de saúde, Anthony
Fauci, afirmou que o aumento

É a primeira vez que um país registra esse número diário
do número de casos de Covid19 nos Estados Unidos segue
uma curva "quase vertical".c
Com o número de infecções
atingindo novos recordes, há
vários fatores potencialmente
importantes a considerar na leitura desses números.
Se, por um lado, o número real de casos pode ser
muito superior, já que muitos
norte-americanos têm recorrido a autotestes, sem ligação
direta com as autoridades
oficiais, por outro lado os
atrasos na comunicação de
novos casos durante a época
de Natal e ano-novo poderão
ter levado a um acúmulo na
notificação de casos na segunda-feira, sugere o jornal
britânico The Guardian.

Casos diários

A variante Ômicron, detectada pela primeira vez na África Austral no fim de novembro,
é o "motor" mundial da nova
onda de infecções devido à
maior transmissibilidade.
Números recentes demonstram velocidade avassaladora de propagação da
nova cepa. Na semana passada, a contaminação pelo vírus
da covid-19 ultrapassou, pela
primeira vez, o número simbólico de 1 milhão de casos
em nível mundial.
No auge da pandemia, os
piores números de óbitos foram verificados na semana
entre 20 e 26 de janeiro de
2021, com média de 14.800
mortes diárias. (ABr)

Os novos dados parecem
confirmar o que está sendo
observado em vários países: a
Ômicron infeta pessoas vacinadas ou já infectadas, mas
tem menos possibilidade de
escapar aos leucócitos que ainda são capazes de identificar as
células e eliminá-las antes que
causem a doença grave.
Isso pode explicar como a
África do Sul teve 80% menos
de hospitalizações com a Ômicron do que com as cepas anteriores. É, no entanto, muito
cedo saber o real impacto da
nova variante do SARS-CoV-2
nas hospitalizações e óbitos.

Pulmões

Um grupo de cientistas da
Universidade de Hong Kong
descobriu que a Ômicron se
replica 70 vezes mais rapi-

damente do que a Delta nas
vias áreas humanas, mas é
muito mais lenta na infecção
do tecido pulmonar, o que
pode sugerir menor gravidade da doença.
Segundo os estudos, o
SARS-CoV-2 entra nas células
que revestem o nariz, a garganta e as vias respiratórias
superiores de forma diferente; portanto, apesar de
ter sido encontrada em grandes quantidades nas vias respiratórias, a concentração
do vírus é menor no tecido
pulmonar.
Uma equipe que analisa a
Ômicron descobriu uma proteína essencial encontrada nas
células do pulmão, chamada
TMPRSS2, que impede a nova
variante de entrar e infectar as
células pulmonares. (ABr)

REINO UNIDO

Mais de 28 mil migrantes
cruzaram o Canal da
Mancha em 2021
Em 2021, 28.395 migrantes cruzaram o Canal
da Mancha em pequenas embarcações com
destino ao Reino Unido,
informou o Ministério
do Interior do país.
O número representa
um aumento de cerca de
20 mil pessoas em relação a 2020, apesar dos esforços das autoridades
para lidar com a perigosa travessia do canal.
De acordo com os dados, o número de migrantes que chegaram à costa
sudeste da Inglaterra aumentou consideravelmente em novembro passado, quando foram contabilizadas 6.869 pessoas,
principalmente entre os
dias 10 e 16 daquele mês.

Em 11 de novembro,
dia com número recorde,
1.185 migrantes cruzaram
o canal em 33 barcos. Dias
depois, em 24 de novembro, 27 pessoas morreram
quando o barco em que
viajavam afundou.
O secretário de Estado
de Imigração, Tom Pursglove, destacou os esforços
do governo para reformar o sistema de imigração e lutar contra as pessoas que lucram financeiramente com a travessia.
Pursglove afirmou que
a Lei de Nacionalidade e
Fronteiras, que está sendo elaborada pelo Executivo, vai incluir punições contra aqueles que
facilitam a entrada ilegal
no Reino Unido. (ABr)

Aumento é de 20 mil pessoas em relação a 2020
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Vivendo da música
Produtor musical Mystical e o consultor musical Helton Lucas dão dicas sobre
como entrar na indústria e se tornar um profissional de sucesso

Elysia Cardoso
“O principal medo, acho
que no geral, é o medo da falha. Um artista no início da
carreira não pode se dar o
luxo de falhar com frequência, já que o trabalho dele é o
tempo todo exposto e as pessoas estão o tempo todo julgando”, desabafa Rafael Frota, conhecido como o DJ Driving Saturn, artista novo que
está dando os primeiros passos para a realização do sonho de trabalhar com música.
Driving Saturn conta ainda,
que ao cometer um erro no
início da carreira é necessário
‘provar’ que aquilo não representa o artista e isso pode
ser uma batalha árdua.
“O medo acaba sendo um
dos principais motivos que
acabam fazendo com que diversos artistas desistam de
seus sonhos”, afirma o consultor musical Helton Lucas.
Por isso, ele acredita na importância do trabalho de equipe para o alcance de metas.
“Através de um trabalho focado feito por uma empresa
séria, o cliente musical terá a
confiança, irá aumentar cada
vez mais seus investimentos e
também obterá melhores resultados. O que você precisa
ter é foco, nada mais que
isso”, aconselha.
Para o produtor musical
Mystical, é necessário moldar
a carreira de uma forma tranquila e leve. “ ‘Eu não sou
bom o bastante e existem vários outros artistas fazendo
isso melhor que eu’. Jogamos
pro universo essa crença limitante sempre que nos espelhamos em artistas já consagrados e com uma base sólida”, explica. “O mais importante disso é não se preocupar
em sua obra ou estilo se pareça com x ou y, e sim fazer o trabalho com a alma. Aplique
suas características e se reinvente sempre”, aconselha.
O DJ afirma ainda que o
alto nível da indústria musical
é um pouco intimidador para
quem está tentando entrar.
“Estudei produção por 4 anos

para finalmente poder lançar
uma música por uma gravadora grande. Além disso, para
você entrar na indústria, é
necessário fazer parte de um
grupo, tentar se entrosar com
as pessoas desse grupo, é uma
dificuldade também”, explica. Mystical afirma que o networking é essencial para construção de uma carreira sólida.
“Estudar muito é sempre importante. Porém, temos dezenas e dezenas de exemplos
de artistas que entraram por
influência e QI [Quem indicou]. Por isso acredito que,
no mercado fonográfico, existe muito mais gente entrando
através de um bom networking do que até pelo talento,
infelizmente”, detalha.
Helton Lucas defende que
a autenticidade é o caminho
certo para manter uma carreira consolidada. “A originalidade e a inovação são fatores extremamente importantes. A forma como o público se relaciona com o artista também conta bastante”,
afirma. Para ele, o primeiro
passo é definir o nicho “Não
adianta você querer abranger

todos os públicos e não ter
aquele público fiel para consumir o teu trabalho. Além
disso, é necessário começar a
trabalhar músicas autorais.
Como você quer ser um artista reconhecido cantando
músicas de outro?”, afirma.
Por fim, Mystical alerta
para os perigos existentes por
trás das dores presentes no
caminho de quem quer se
tornar artista. “Existe um perigo oculto que pode levar ao
uso de drogas e depressão
como fuga da nossa realidade.
Por isso é importante valorizar sua arte e as tuas ideias,
evitando assim, a procrastinação e a falta de atitude,
muitas vezes, sugestionadas
de forma indevida por nosso
inconsciente”, conta.

Trajetória de Mystical

Augusto Mystical é DJ e
produtor musical. Atua no
mercado fonográfico desde
1999 e em 2004 conquistou o
prêmio DJ Sound Awards
como Destaque Nacional. Em
Março de 2022 lança o álbum
'Quarentine', pela Universal
Music, através do selo DJ

Sound Music em todas as plataformas digitais.
Toda a renda advinda de
direitos autorais será doada
para a caridade em uma campanha de doação liderada
por mais de 100 influenciadores digitais. O repertório inclui músicas que vão desde
ideais para lounge e happy
hour até temas mais dançantes. Suas produções já alcançaram 35 países. Três composições remixadas estão na
trilha de Cidade de Deus, filme indicado ao Oscar.
Em relação ao álbum 'Quarentine', Mystical revela que o
projeto teve como inspiração
a pandemia da Covid-19 e o
distanciamento social, e buscou uma sonoridade mais orgânica, tranquila, leve e marcante, para ouvir em casa ou
no trabalho durante esse período delicado. Ainda fazem
parte do portfólio musical os
remixes Foge-me ao Controle
de Fernanda Young, Menina
Solta de Giulia Be e Primeira
Vez da cantora Clau, Menino
Mulato de Ana John e Nega
Malaka de Ivo Meirelles. (Especial para O Hoje)

Segundo
produtor
musical
Mystical, é
necessário
moldar a
carreira de
uma forma
tranquila e
leve
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Compaixão
em essência
Cantor Bruno Ruy é existencial e
contemplativo em seu EP de estreia
Elysia Cardoso
Amante da arte desde
muito novo, o cantor e compositor gaúcho Bruno Ruy
só entrou profissionalmente para o universo da música em 2020, quando lançou
o clipe ‘Trilhos’, música que,
de imediato, sinalizou quem
era este jovem artista, assim
como os seus pensamentos,
suas vivências e concepções
sobre a vida e mundo.
Pouco tempo depois,
Bruno fechou contrato com
a Gear Music, liderada pelo
experiente produtor musical Giba Moojen, gravadora
que é o braço da Midas
Music (Rick Bonadio) no
Sul do país. Com Giba como
autor dos arranjos, Ruy gravou mais quatro singles (todos com clipes), lançados
um a cada mês, desde o
dia 24 de setembro.
Todos esses lançamentos agora completam o EP
‘Âmago’, que é o primeiro
de sua carreira, e que para
Bruno representa “o início
de uma história atemporal”, que, em outras palavras, tem como, entre tantos outros, o intuito de que
as faixas inspirem todas as
gerações, já que sua arte é
apoiada na proposta de
propagar boas energias,
fé e perseverança.

As canções

Em cada canção do EP,
Bruno Ruy expressa um
novo olhar, que, no entanto, leva todas elas para o
mesmo caminho. ‘Âmago’,
a faixa-título, é sobre olhar
para dentro de si, um encontro com a própria essência. ‘Vem Coruja’ se assemelha a anterior, mas
serve também como uma
reverência à alma, colo-

cando-a no controle da
evolução, com sabedoria.
Em seguida, ‘Dores do
Mundo’ já apresenta um artista que externa o seu próprio ‘eu’ para o mundo, com
compaixão às dores do próximo. Por fim, ‘Reme’ é sobre transcender, deixar a
dor e no lugar dela viver
uma frequência mais elevada, feliz e harmoniosa.
Toda essa poética se
apresenta por meio de
uma sonoridade que vibra
lado a lado a ela. Nas canções de ‘Âmago’, pode-se
aguardar ritmos como o
pop, MPB, reggae e o rock,
sempre com muitas brasilidades envolvidas.
O EP já está disponível
em todos os aplicativos digitais de música, e todas as
faixas em clipe no Youtube.

O artista

Nascido no ano 2000,
em Novo Hamburgo-RS,
e atualmente residente de
Morro Reuter (serra gaúcha), Bruno Ruy se inspira na música pop/MPB,
assim como outros gêneros, como o rock e o reggae. Dessas referências,
o artista escreve suas letras que tem como missão
promover reflexões a
quem as ouve.
“A intenção constante
nas letras das minhas músicas, é tocar o coração e estimular a evolução do ser
humano, provocando reflexões internas, sobre diversos assuntos pertinentes à
existência humana no mundo atual”. Recentemente,
Bruno lançou o seu EP de estreia, ‘Âmago’, em parceria
com as gravadoras Gear
Music (Giba Moojen) e Midas Music (Rick Bonadio).
(Especial para O Hoje)

LIVRARIA
t

Suspense criminal
Livro 'Evidência 7: Segredo Codificado' lança luz sobre
dilemas morais e éticos, relacionamentos abusivos
Uma série de assassinatos
interligados apenas por sequências numéricas gravadas em folhas secas. Esta é a
premissa de 'Evidência 7:
Segredo Codificado', nova
obra da autora brasileira de
thrillers policiais Luciana
de Gnone. Ambientada no
Rio de Janeiro, a trama cativa a atenção do leitor por ir
além de uma investigação
criminal ao lançar luz sobre
temas como relacionamentos abusivos, novas dinâmicas familiares e os limites da
moral e ética.
'Evidência 7' segue os passos de Val Ricci, inspetora da
Polícia Civil do Rio de Janeiro,
enquanto corre contra o tempo para descobrir a identidade de um criminoso, intitulado “Ele”, que utiliza diferentes métodos para matar as vítimas. Sem um modus operandi padrão, sobram poucas pistas para guiar as investigações. A forte protagonista, porém, não desanima
em sua busca por respostas.
Quarto romance policial
de Luciana de Gnone, o livro
retrata ainda o relacionamento difícil de Val com a filha rebelde, que a culpa pela
separação dos pais. O apoio
à mãe doente, internada em
uma clínica em Petrópolis,
também exige a atenção da
inspetora. Com a rotina atribulada, ela precisa equilibrar as responsabilidades
profissionais e os problemas
familiares.
Ao longo das páginas, o
leitor encontrará passagens
que contam a trajetória de
vida do assassino. Estes trechos propiciam um mergulho na mente do criminoso e
abrem espaço para a com-

preensão dos acontecimentos que o colocaram neste caminho sem volta. Uma oportunidade única para vislumbrar a psique sombria e complexa de um homicida.
Interativa, a obra conta
com uma playlist musical
elaborada minunciosamente para ambientar a leitura e
criar uma imersão completa
na história. Por meio de um
QR Code, o leitor tem acesso
a uma expansão do universo criado em 'Evidência 7' e
pode mergulhar nas experiências da protagonista durante a juventude.

Sobre a autora

Luciana de Gnone é natural de Brasília, formada em
Administração de Empresas e
pós-graduada em Marketing.
Em janeiro de 2009, embarcou em uma aventura familiar emocionante e por doze
anos viveu em diferentes países, como Cazaquistão, Colômbia, México e Costa Rica.
Iniciou sua carreira de romancista em 2014, quando
publicou 'Súplica em Olhos
Mortos', o primeiro livro da
trilogia policial da 'Saga de
Betina Zetser', traduzido também para o espanhol.

Fernanda Dapper

Luciana de Gnone
é natural de
Brasília e
participou de duas
antologias, sendo
uma delas
publicada no
México

Artista aborda a compaixão, a essência humana, o
autoconhecimento, e propaga boas energias

RESUMO DE NoVElaS
t
Malhação - Sonhos
Bianca e Duca socorrem
Gael. Gael repreende Duca
pela aproximação com Nat.
Dandara insiste para que René
se revele para Delma como
seu pretendente virtual. todos aprovam o clipe de tande
para a música de Pedro. Pedro
descobre que o aniversário de
Karina se aproxima e tomtom
ajuda o irmão a criar um presente para a namorada. Nat
ouve quando Gael comenta
seus problemas financeiros.

Nos Tempos do Imperador
Dolores nomeia a filha como
Mercedes. tonico ameaça Borges. Samuel é recrutado como
prisioneiro para uma obra pública. teresa insinua que isabel
está sendo manipulada por
Gastão. Guebo afirma que deseja se casar com Justina. Jamil
anuncia o desaparecimento de
três mulheres, e Guebo convence olu a procurá-las. Zayla
implora para que Guebo não se
case com Justina e declara seu
amor por ele.

Amanhã é Para Sempre
Marina, para fugir com liliana ataca Graciliano que fica
inconsciente. Graziela encontra a certidão de nascimento
de artêmio Bravo e guarda o
documento comentando com
o filho que se o pai guardou,
deve ser importante. Érika
apresenta Franco Santoro
para camilo e se diverte com
a reação dele ao saber que é
seu noivo. Priscila tenta seduzir aníbal para lhe contar
que espera um filho.

Prova de Amor
Dudu pega onda e tita
faz um castelo de areia. lopo,
Murilo e Barroso comentam
o resultado da ação. lopo
diz que vai acionar seu detetives particulares para pesquisar os hotéis em angra.
clarice está com Daniel e Nininha. clarice sente um arrepio. Daniel diz que não é
nada. clarice diz que o lopo
está vindo atrás deles. Jonas
conversa com lúcia sobre as
maldades de lopo.

Um Lugar ao Sol
Santiago fica desolado
com a reação de Rebeca. Rebeca discute com cecília, que
afirma à mãe que ela não
aceita o fato de não ser mais
jovem. Felipe encontra Rebeca e os dois se beijam. Felipe
termina seu namoro com
Bela. ilana pede desculpas a
Rebeca por ter arranjado a
campanha com Santiago. ilana concorda com Breno, optando pelo parto prematuro.
lara inicia as aulas.
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AGENDA cUltURal
t

Cidade dos Infláveis
Nesta quarta-feira (5), a

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
o dia te desafia a mudar hábitos ou a persistir nas mudanças
que já está fazendo. tome cuidado com a vontade de desistir. o dia
pode ser caótico e você não será
muito produtivo, portanto pegue
leve consigo e respire. cuidar da
saúde emocional é indicado.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
o dia te renova de algum jeito
e você sentirá mais energia para
realizar o que pretende. cuidado
com a pressa. Saiba sair de ansiedades, mas mantenha a autoconfiança de ir em frente com seus
planos. É um dia em que as emoções podem estar à flor da pele.

3

Está disponível a
partir de hoje (5), a
mostra ‘Terry
Gilliam – o
oníricoanarquista’

partir das 15h, a cidade
dos infláveis recebe o público infantil com infláveis,
Video games (Ps5) e área
natalina. Pais ou responsá-

veis 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: quarta-feira (5).
onde: avenida Perimetral
Norte, N° 8.303, lot. Mansões - Goiânia. horário: 15h.
ingressos pelo site:(baladapp.com.br/).
Coleção de filmes
o itaú cultural apresenta a exposição ‘Filmes e Vídeos de artista na coleção

itaú cultural - Virtual’, 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.

Águias de Fogo apresenta quinto e
sexto capítulos hoje (5) na TV Brasil
A TV Brasil mostra as
emoções do quinto e sexto
episódios da série nacional
de dramaturgia Águias de
Fogo, ainda inéditos na telinha da emissora pública,
nesta quarta (5), em sequência, a partir das 23h30.
O canal exibe as tramas ‘O
Asilado’ e ‘Zona Perigo’ logo
depois do seriado Os Mosqueteiros.
Clássico da teledramaturgia brasileira, a produção
Águias de Fogo é uma das
principais atrações da programação de verão da TV
Brasil. Histórias de bravura
nos ares inspiraram o enredo
que acompanha um heroico
esquadrão de aviadores em

território nacional. Lançada
originalmente em 1968, a
obra é um marco na produção seriada de dramaturgia
para televisão no país.
O programa surgiu na esteira do sucesso da pioneira
e consagrada atração O Vigilante Rodoviário, primeira
série filmada em película de
cinema no Brasil, no início
dos anos 1960. Os dois títulos
foram criados, dirigidos e
produzidos pelo cineasta Ary
Fernandes que ainda atua
no elenco de Águias de Fogo.
No quinto capítulo do seriado, após o atentado a um
asilado político, o major Ricardo é convocado por seu
comandante para se passar

Dynho Alves se pronuncia
sobre suposto affair entre
Mirella e Caio Castro
Dynho alves parece não
ter lidado bem com a possibilidade de ver a ex-mulher,
Mc Mirella, em um affair com
caio castro. Em uma publicação no Facebook, Dynho
postou uma foto só de sunga
para desejar um feliz ano

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
o dia te desafia a buscar o
novo, a se aventurar e ouvir o coração, realizando o que deseja de
verdade, mesmo que as pessoas
não te compreendam. Viagens ou
passeios podem acontecer. o dia
também é positivo para atividades
artísticas ou estudos.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
hoje você pode receber um
apoio importante. Seja como for,
pode ter mais confiança no futuro
e na vida. cuidado com o mau uso
do seu dinheiro e também com
medos em geral. Você pode receber um convite inesperado ou uma
oportunidade de trabalho.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
além disso, você pode se sentir mais instável no dia de hoje.
cuidado com o mau uso da sua
energia, porque pode se desentender com as pessoas por qualquer coisa. Suas ideias podem ir e
vir e o foco será um problema.
Mantenha sua criatividade e sua
iniciativa.

7

8

Produção nacional encena os desafios
enfrentados por um esquadrão de aviadores
por um outro asilado, do
qual ele é sósia, que também
está correndo risco de vida.
Os demais membros do es-

quadrão participam disfarçados da operação com o objetivo de acabar com o esquema da quadrilha.

novo para os fãs. Um internauta aproveitou o espaço
para provocar o dançarino.
"Mc Mirella já está com o
caio castro", escreveu o 'hater'. o funkeiro respondeu na
lata: "E o que eu tenho a ver
com isso?". (Matheus Queiroz, Purepeople)
Maiara e Fernando Zor aparecem juntos em passeio
de barco após término
Maiara e Fernando Zor
foram vistos juntos mais uma
vez após o conturbado fim
da relação ioiô. No mais recente término, a cantora expôs uma traição do ex-noivo
e os dois afirmaram que não
iriam voltar. No entanto,
após preocupar fãs por ida
ao hospital, Maiara esteve
com Fernando Zor no passeio de barco ao lado de sua
dupla, Sorocaba. Fernando
compartilhou os momentos
do passeio em seu instagram, e os fãs mais atentos
reconheceram que Maiara
posou com um dos presentes, em um barco, no mesmo
momento. (Purepeople)

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
o dia pode seguir com inúmeros impasses. tomar decisões
é indicado. Pode ser complicado
manter o foco também, então
saiba relaxar e ir devagar, buscando sentir sua intuição, mais do
que tentar racionalizar. tome cuidado com brigas e discussões.

LIBRA
(23/9 - 22/10)
a sua capacidade de iniciar as
coisas hoje com foco e organização
estão positivas, assim como sua capacidade de liderança. Busque
sempre se motivar, porque, dessa
forma, motivará as pessoas à sua
volta também. Mantenha seu pique para melhorar sua saúde.

CELEBRIDADES
Camila Loures desabafa
sobre frustração após ser
dispensada do 'BBB'
Em meio às supostas desistências e às negativas de
famosos cotados para participar do 'BBB 22', a influenciadora camila loures
veio a público relatar a própria experiência com o reality show. Ela revelou que
participou do processo seletivo para integrar a última
edição do programa, mas o
resultado não saiu como esperado. "isso é muito paia",
afirmou. camila contou que
criou muita expectativa após
ter sido chamada pela produção. (Matheus Queiroz,
Purepeople)
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HORÓSCOPO
t

Exposição online
hoje (5), a mostra terry
Gilliam – o oníricoanarquista ocupará o cinema i, sendo esta a mais abrangente
retrospectiva realizada no
Brasil sobre o diretor, ator e
animador americano naturalizado inglês, e que integrou o importante grupo
de humor Monty Python.
além das 28 produções em
sessões presenciais, em formato digital, também acontecerão atividades paralelas
em formato on-line. Quando:
quarta-feira
(5).
onde:(blgentretenimento.com.br/terrygilliamrj).
Clube de Costura
Nesta quarta-feira (5) o
clube de costura inicia o
curso de oficina de Patchwork, às 9h. Nesta oficina os
alunos aprendem o básico
do patchwork e é ideal para
quem está começando nesse universo de possibilidades, podendo ser costurado
a mão ou na máquina de
costura. os alunos irão entender como preparar o tecido, formar os tradicionais
blocos de patchwork e a partir de formas básicas, montar uma peça. Quando: quarta-feira (5). onde: Rua 67-B,
Quadra 141-B, lote 69/86,
Setor Norte Ferroviário,
Goiânia. horário: 9h.

n

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
hoje o dia traz importantes
mensagens escondidas em situações corriqueiras. Portanto a gratidão pode estar presente no seu
dia por meio da sua intuição. a rotina pode seguir sem grandes problemas. as relações amorosas estão em foco hoje e você pode viver
um dia mais romântico.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
Pode ser um dia com zero
foco, no qual seu pensamento
fica pulando de galho em galho.
Problemas domésticos podem estar em foco. Justamente por isso,
algumas situações tiram você do
que de fato é importante. Deixar
esse dia fluir é o melhor, além de
ver as novas possibilidades.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
hoje o dia pode te levar a cometer enganos, como erros de
julgamento ou ilusões sobre o
que se deseja. cuidado ao tomar decisões importantes em
um momento de emoções confusas. Vale a pena ser mais realista e não se deixar levar por impulsos.

;

Anitta curte férias em Aspen com
suposto affair gringo e amigos
Anitta está curtindo os
primeiros dias de 2022 em
Aspen, no Colorado. Após
se apresentar no Réveillon
de Miley Cyrus, Anitta tirou férias e aproveitou
para esquiar com dois
amigos gringos: Austin
North, ator que já foi apon-

tado como seu affair, e o
músico americano Jonah
Marais, cantor do grupo
Why Don't We.Autin tem
25 anos, é famoso nos EUA
e atualmente interpreta o
personagem Topper na série 'Outer Banks'. (Patrícia
Dias, Purepeople)

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
hoje o dia traz possibilidade de
ganhos e decisões acertadas se
souber manter o foco e não se deixar levar por medos, por isso tentar não se afetar por pensamentos
ou sentimentos negativos é indicado, mantendo autocontrole e
disciplina. É um dia para fazer o
que precisa ser feito.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
o dia traz muito trabalho a
ser realizado, porém vai exigir de
você coragem para se manter
motivado. tome cuidado com a
falta de foco, que pode fazer
você perder tempo ou oportunidades novas que podem surgir.
É importante se manter tranquilo e com a mente organizada.
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Essência

Reflexo dos maus hábitos
Obesidade animal
pode reduzir a
vida e o bem
estar dos animais
domésticos que
possuem maus
hábitos
alimentares
Elysia Cardoso
Alguns tutores tendem a
ser resistentes quando a obesidade é diagnosticada, por
pensarem que pets 'fofinhos e
gordinhos' são os mais saudáveis. Entretanto, a obesidade animal é um fator de risco
que se avança e já preocupa
na mesma proporção que a
epidemia em humanos. Da
mesma forma que acontece
com as pessoas, o sobrepeso
em cães e gatos é uma combinação de ingestão calórica excessiva e pouca atividade física. Fatores como castração e
o avanço da idade também
são levados em consideração.
De acordo com especialistas,
o animal é considerado obeso
quando ultrapassa 20% do peso
ideal."Além dessa porcentagem,
o excesso de peso também pode
ser avaliado de acordo com o
acúmulo de gordura em algumas regiões principais do corpo, como costelas, base de cauda e região abdominal", explica a veterinária especializada
em Endocrinologia e Metabologia de Cães e Gatos, Camila
Canno Garcia, da Petz.
Segundo o veterinário Aroldo Medina, o principal fator
que leva os pets à condição de
obesos está no modo como o

Sinais de indisposição e tristeza são aparentes em alguns animais com obesidade
tutor. “Temos que levar em
consideração que os pets não
tem escolha própria e o principal culpado são os tutores. É
interessante se atentar para
não fornecer uma alimentação
em excesso e de má qualidade”, informa o veterinário.
Para a identificação da
obesidade no animal é levado
em conta diversos fatores entre eles o da raça. De acordo
com Aroldo Medina, os cães
possuem padrões de peso de
acordo com a raça. “Baseado
em uma raça que está em alta
ultimamente, que é o Bulldog
Francês, seu padrão está entre
7 e 14 kg. Já para cães sem
raça definida fica um pouco
mais complicado identificar o
padrão, devido a genética.
Sendo assim é essencial le-

var o formato em consideração”, explica Aroldo.
Para a identificação da
obesidade no animal é levado
em conta diversos fatores, entre eles o da raça. De acordo
com Aroldo Medina, os cães
possuem padrões de peso de
acordo com a raça. “Baseado
em uma raça que está em alta
ultimamente, que é o Bulldog
Francês, seu padrão está entre
7 e 14 kg. Já para cães sem
raça definida fica um pouco
mais complicado identificar o
padrão, devido a genética.
Sendo assim é essencial levar o formato em consideração”, explica Aroldo.
A manutenção do peso adequado do seu bichinho de estimação começa na alimentação saudável, na opinião do ve-

terinário Aroldo é o melhor caminho para evitar a obesidade
nos pets. “Nós temos que presar pela qualidade de vida dos
nossos pets, com uma boa alimentação, se possível natural
acompanhando por um nutrólogo. Uma ração de boa qualidade também ajuda para a
realização de um cálculo regrado, sem dar migalhas ao
longo do dia que entram em
conta e atrapalham a dieta do
animal”, cita o veterinário sobre alguns métodos de prevenção e tratamento.

Como tratar a obesidade
dos pets?

Para cães, caminhadas
pela manhã ou fim de tarde e
estímulo com brinquedos podem ajudar.Já para gatos, dis-

tribuir prateleiras, arranhadores, brinquedos e vários
potes de comida e água pela
casa em locais de difícil acesso estimulam o pet a estar
sempre em movimento.
Por mais que o dia a dia seja
corrido para os tutores a atenção para a saúde dos pets deve
ter um espaço na agenda. Simples caminhadas e estímulos de
atividades físicas podem fazer
a diferença quando o assunto
é saúde animal. “Atualmente as
pessoas estão dedicadas aos
seus afazeres e mesmo com a
correria tem que levar em consideração que é uma obrigação
do tutor dedicar uma fração de
tempo para o animal”, argumenta o veterinário em entrevista ao Essência. (Especial
para O Hoje)

CINEMA
t
lady Gaga, adam Driver, al Pacino. Gênero: Biografia, drama. casa Gucci é baseado na
história de Patrizia Reggiani, exmulher 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.

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). Dura-

'Sem Volta para Casa': novo filme da saga do Homem-Aranha faz aceno ao passado da série
ção: 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 Estra-

nho (Benedict cumberbatch)
para que todos esqueçam sua
verdadeira identidade. Entretanto, o feitiço não sai como
planejado e a situação tornase 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 Flamboyant: 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.
Casa Gucci (house of Gucci,
2021, EUa). Duração: 2h37min.
Direção: Ridley Scott. Elenco:

Encanto (Encanto, 2021, EUa).
Duração: 1h43min. Direção:
Byron howard, Jared Bush,
charise castro Smith. Elenco: Filipe Bragança, Stephanie Beatriz, John leguizamo. Gênero:
animação, família, fantasia, comédia. Encanto é a nova animação da Disney situada na
colômbia, sobre a extraordinária família Madrigal, que vive
escondida em uma região
montanhosa isolada, conhecido como Encanto. a magia da
região abençoou todos os meninos e meninas membros da
família com poderes mágicos,
desde super força até o dom da
cura. Mirabel é a única que
não tem um dom mágico. Mas,
quando descobre que a magia
que cerca o Encanto está em
perigo, ela decide que pode ser
a última esperança de sua família excepcional. cinemark
Flamboyant: 11h50, 12h15,
14h20, 14h45, 17h15. cinemark Passeio das Águas:
11h30, 12h, 14h, 14h45, 16h30.
Kinoplex Goiânia: 15h50. cineflix aparecida: 15h10, 16h10.
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Negócios
O ano de 2022
promete ser mais
um ano de muitos
avanços e
inovações

Consolidação do 5G norteia principais
tendências em tecnologia para 2022
Com a chegada do
5G a todas as capitais brasileiras, haverá transformação
digital acelerada
nas organizações
Augusto Sobrinho
O ano de 2022 promete ser
mais um ano de muitos avanços e inovações. Chegada do 5G
a todas as capitais brasileiras,
transformação digital acelerada nas organizações, consolidação de ferramentas tecnológicas para trabalho híbrido,
ampliação do uso de Inteligência Artificial e Machine
Learning. Prova disso aparece
no estudo da International
Data Corporation (IDC), que
aponta que a expectativa é que
mais da metade da economia
global seja baseada ou influenciada pelo digital em 2022.
Também mostra que 70%
de todas as empresas terão
acelerado o uso de tecnologias
digitais neste ano. Mas, afinal,
quais tecnologias devem ser
protagonistas em 2022? Ouvimos a opinião de especialistas
na área de tecnologia em diferentes segmentos para apontar
quais as soluções e inovações
irão se destacar. Confira a seguir as principais tendências:

Saúde: 5G

A pandemia acelerou o uso
de Inteligência Artificial, Internet das Coisas e teleatendimento na área da saúde.
Para 2022, a expectativa é
que essas soluções sejam con-

solidadas, principalmente
com a implementação do 5G.
Para Gean Pereira, head de
Inovação da healthtech Zitrus, a nova tecnologia irá
acelerar soluções já existentes, agilizando diagnósticos e
tornando os tratamentos mais
assertivos, além de permitir a
disseminação de dispositivos
para monitorar a saúde dos
pacientes e acionar, imediatamente, serviços de saúde.
“O 5G irá garantir ainda
mais qualidade e acesso às teleconsultas. Esse avanço na
conexão vai melhorar toda a
experiência de atendimento
na saúde, que irá oferecer

um acompanhamento mais
personalizado, integrado e
os pacientes irão assumir o
protagonismo neste processo”, complementa.

Varejo: Softwares de
gestão e Frente
de caixa móvel

O checkout móvel é uma
tendência focada na otimização da experiência do consumidor. A ideia geral envolve a
substituição de um caixa físico
por um dispositivo móvel com
software que integra ponto de
venda, meios de pagamento e
emissão da nota fiscal, o que
elimina filas. “Sem a obrigação

de se limitar por trás dos caixas, todos os funcionários podem se concentrar nas necessidades de cada cliente, fazendo um acompanhamento do ciclo completo de atendimento
— da chegada na loja até a efetivação da compra”, explica
João Gustavo Pompeo, CEO da
Eyemobile, empresa de tecnologias para vendas físicas e digitais. Com o PDV móvel, a
equipe também passa a contar
com informações na ponta dos
dedos, podendo esclarecer dúvidas e fazer recomendações e
ofertas com base em dados e
históricos cadastrados.

Indústria: Simulação
Computacional

A velocidade do desenvolvimento tecnológico, essencial
nos dias atuais, só é possível
por uma razão: simulação computacional. Presente em diversos setores, contribuindo
com sustentabilidade, segurança, indústrias e educação, a
simulação ainda tem muito
para beneficiar a humanidade.
“Em 2022 e no futuro próximo,
essa tecnologia precisa ser ainda mais acessível e mais fácil
de usar. Assim, os resultados se
tornarão mais rápidos e mais
aplicáveis aos problemas do cotidiano. Considerada a solu-

ção que promoveu a digitalização da engenharia, a simulação vai, naturalmente, passar
a resolver problemas mais
complexos", afirma Clovis Maliska Jr, CEO da ESSS.

Moradia: Aluguel
e coliving

Eduardo Gastaldo, especialista em economia compartilhada e CEO da Bewiki, acredita
que negócios como o da proptech, que constrói e gerencia
empreendimentos que reúnem
studios prontos para morar,
escritórios compartilhados e
outros serviços essenciais, devem crescer em 2022. O aumento da demanda por espaços prontos para morar acontece em um cenário em que as
pessoas estão buscando um
estilo de vida mais flexível e
descomplicado. “Mudanças
como o home office tornaram
possível morar em diferentes
cidades em espaços curtos de
tempo, sem precisar considerar
o deslocamento para o trabalho. Por isso, negócios que permitem que a pessoa apenas
arrume suas malas e se mude,
sem precisar carregar uma
casa inteira junto, devem se
tornar ainda mais populares
no próximo ano”, avalia. (Especial para O Hoje)

