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Tempo em Goiânia
Sol com muitas nuvens durante
o dia. Períodos de nublado,
com chuva a qualquer hora.

s   29º C  
t  19º C
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atravessar o 
imprevisível com 

tranquilidade é possível

Sigrid guimarãeS 

Opinião 3

As obras no local completaram 126 dias de inter-
dição do anel interno da Rua 82. A previsão de con-
clusão era de 75 dias, com primeira data de entrega
em 6 de outubro de 2021. Cidades 9

Obras do BRT da Praça Cívica
são interrompidas pela 4ª vez

Médico diz que
presidente está pronto
para o trabalho
Política 6

Quatro municípios
afetados pelas chuvas
recebem maquinário
Cidades 11

Léo Luz encerra ciclo
com a ex namorada 
em novo livro
Livraria 14

Deputado Zé Neto sugere
50 milhões para áreas
afetatas por chuvas
Xadrez 2

Goleiro quer
marcar nome na
história do Azulão
Com 36 anos, Vilar, que jogará
por uma equipe goiana pela pri-
meira vez na carreira, quer re-
petir sucesso de seus antecesso-
res no Goianésia.
Esportes 8

Além do prefeito de Goiânia, Ro-
gério Cruz, ao menos 22 servidores
do município testaram positivo
para Covid-19 nesta primeira se-
mana do ano. Destes, há registro
de pessoas contaminadas pelo
menos na Agência Municipal do
Meio Ambiente (Amma) e no
Procon Goiânia. Cidades 10

Vereadores aprovam
relatório de 85 páginas
do Plano em sete minutos
O relatório do Plano Diretor de Goiânia foi aprovado
pelos vereadores em uma votação que bateria re-
corde pelo volume de leitura em menor tempo pos-
sível. O documento que tem 85 páginas só foi dis-
tribuído aos parlamentares 10 minutos antes da
apreciação definitiva. A proposta recebeu apenas

um voto contrário. A matéria seguirá para apre-
ciação em duas votações no plenário da Câmara Mu-
nicipal de Goiânia. A falta de transparência na dis-
cussão das emendas dos vereadores foi alvo de im-
pedimento judicial que cobrava mais participação
popular no debate sobre a proposta. Política 5

Surto de Covid
atinge gestão 
de Rogério Cruz

A chapa de deputados federais da
União Brasil pode ficar congestio-
nada, tendo em vista que o parti-
do pode ter até três deputados já
eleitos a partir da fusão. A iminente
saída de Vitor Hugo  pode abrir
uma das vagas que pode abrigar
secretários estaduais da gestão
de Ronaldo Caiado. Política 2

Muitos candidatos
e pouco espaço 
na chapa do UB

Caiado pediu participação dos deputados
para liberação de recurso destinados as ci-
dades do nordeste goiano  junto ao Ministé-
rio de Desenvolvimento Regional.Cidades 11

Governador pede
liberação de recursos
para áreas atingidas

Consumo fecha
2021 abaixo 
da expectativa
Indicador de intenção de com-
pras fechou o ano de 2021 com
uma queda de 9% em relação ao
indicador de 2020. Economia 4

OVG lança
edital para 5 mil
bolsas do ProBem
A iniciativa contempla estudan-
tes em situação de vulnerabili-
dade social, inscritos no CadÚni-
co do Governo Federal. Política 6

Sancionada lei que altera teto de
gastos de Estados em recuperação
O presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei Complementar 123/2021 que
traz mudanças no Plano de Auxílio aos Estados e ao Distrito Federal e no
Regime de Recuperação Fiscal (RRF) desses entes federativos, que permitiu
o parcelamento de dívidas dos entes com a União. A medida impacta em
Goiás, tendo em vista que o estado aderiu ao RRF. Política 2

Goiás estreia
com vitória 
na Copinha
Garotos esmeraldinos não tiveram
sustos para venceram em sua es-
treia na Copa São Paulo. Equipe
venceu o Iape-MA por 2 a 0, com
gols de Juan Pablo e Lincon. 
Esportes 7



O presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei Comple-
mentar 123/2021 que traz mudanças no Plano de Auxílio
aos Estados e ao Distrito Federal e no Regime de Recupe-
ração Fiscal (RRF) desses entes federativos, que permitiu
o parcelamento de dívidas dos entes com a União.

A legislação, publicada ontem (5) no Diário Oficial da
União (DOU), retira do teto de gastos dos entes que aderi-
ram ao RRF despesas com emendas parlamentares de ban-
cada e individuais.

“A proposição legislativa objetiva ampliar o rol das des-
pesas não consideradas na limitação dos gastos dos entes
subnacionais, cujas dívidas voltaram a ser refinanciadas
pelo Governo Federal. Com isso, passam a não ser consi-
deradas as transferências de recursos federais com apli-
cações vinculadas, assim como as emendas de bancada e
individuais, inclusive as transferências especiais”, infor-
mou a Secretária-Geral da Presidência.

A legislação anterior, de 2016, permitia, aos estados que
refinanciaram suas dívidas, retirar do teto de despesas gas-
tos mínimos com saúde e educação que aumentarem mais
que a inflação medida pelo Índice de Preços Amplo ao Con-
sumidor (IPCA) e também as despesas pagas com as doa-
ções e transferências voluntárias da União.

A lei sancionada aumenta a dedução do teto de gastos.
Agora podem ser excluídas as despesas pagas com trans-
ferências federais designadas a despesas específicas e to-
das as transferências previstas nos créditos suplementa-
res e nas leis orçamentárias.

Lei altera teto de

gastos de estados
em recuperação
fiscal é sancionada

Marcelo Mariano

A União Brasil, resultado
da fusão entre DEM e PSL,
será um dos maiores partidos
do Brasil e o maior de Goiás.
Como resultado disso, porém,
a chapa para deputado fede-
ral nas próximas eleições
deve ficar “congestionada”,
na avaliação de um membro
da nova legenda.

Com a saída do deputado
federal Vitor Hugo do PSL e
sua iminente filiação ao PL do
presidente Jair Bolsonaro, a
União Brasil ficará com três
parlamentares goianos com
mandato na Câmara dos De-
putados: Delegado Waldir, Za-
charias Calil e Zé Mário.

Os dois primeiros, vale lem-
brar, são pré-candidatos ao Se-
nado, mas, se ficarem sem es-
paço, o que é a tendência, am-
bos têm a reeleição como pla-
no B. Zé Mário, por sua vez,
mantém conversas com o pre-
sidente do MDB em Goiás, Da-

niel Vilela. Contudo, de olho na
manutenção de suas bases, a
prioridade, no momento, pa-
rece ser ficar na União Brasil.

Nos bastidores, há otimistas
que chegam a falar na eleição
de até oito deputados federais
da União Brasil. No entanto,
como são 17 cadeiras em dis-
puta, a expectativa mais rea-
lista é a de fazer quatro parla-
mentares, ainda assim um nú-
mero superior aos objetivos de
todos os outros partidos.

Em outras palavras, isso
quer dizer que pode sobrar
apenas uma vaga da União
Brasil para quem não tem man-
dato, já que Delegado Waldir,
Zacharias Calil e Zé Mário, caso
sejam confirmados como can-
didatos à reeleição pela legen-
da, foram todos bem-votados

no pleito de 2018 e, dessa for-
ma, estão entre os favoritos.

Diante desse cenário, mui-
tos políticos, pensando na via-
bilidade eleitoral, tendem a
evitar a União Brasil. Um fi-
liado ao PSL disse à reporta-
gem que, antes do anúncio da
fusão, estava otimista com a
possibilidade de ser eleito de-
putado federal, mas, agora,
trabalha com a hipótese de in-
gressar em um outro partido.

Segundo afirmou um pa-
laciano, é provável que ocor-
ra um movimento semelhan-
te por parte de secretários
estaduais que pretendem lan-
çar candidatura, apesar de
fazerem parte da gestão do
governador Ronaldo Caiado,
cotado para ser o presidente
da União Brasil no estado.

São especulados como pos-
síveis candidatos a deputado
federal os seguintes auxiliares
caiadistas: o secretário de Saú-
de, Ismael Alexandrino, o se-
cretário de Segurança Pública,
Rodney Miranda, o presidente
da Agência Goiana de Infraes-
trutura e Transportes (Goin-
fra), Pedro Sales, o presidente
da Companhia de Desenvolvi-
mento Econômico de Goiás
(Codego), Renato de Castro.

Desses, Ismael Alexandri-
no e Pedro Sales são os mais
animados, de acordo com co-
mentários nos corredores dos
andares mais altos do Palácio
das Esmeraldas. Rodney Mi-
randa ainda estaria em pro-
cesso de avaliação, enquanto
Renato de Castro quer mes-
mo ser candidato e só não

sabe se será a deputado es-
tadual ou federal.

Vale destacar que um ou ou-
tro pode se filiar ao União Bra-
sil, mas não a maioria deles.
Um dos destinos mais comen-
tados é o MDB, menos para o
presidente da Codego, que está
insatisfeito com a presença de
Daniel como candidato a vice
na chapa de Caiado.

Atualmente, o MDB não
tem representante na Câmara
dos Deputados. Célio Silveira,
do PSDB, está cada vez mais
perto do emedebismo, como
adiantou o jornal O Hoje no
início de outubro. De qual-
quer forma, é quase certo
que o partido de Daniel terá
uma chapa de deputado fe-
deral mais acessível a quem
não tem mandato do que a do
União Brasil.

Por fim, no caso da Assem-
bleia Legislativa, a situação
não está tão congestionada,
pois os três deputados esta-
duais do PSL, Delegado Hum-
berto Teófilo, Major Araújo e
Paulo Trabalho, deixarão o
partido devido à fusão.

Entre os auxiliares de
Caiado, o secretário de Go-
verno, Ernesto Roller, o pre-
sidente das Centrais de Abas-
tecimento de Goiás (Ceasa-
GO), Lineu Olímpio, e o as-
sessor especial José Vitti têm
interesse em concorrer a uma
cadeira de deputado estadual.
Entretanto, ainda é cedo para
cravá-los na União Brasil. (Es-
pecial para O Hoje)

Pelo menos quatro secretários estão cotados para a disputa de uma cadeira na Câmara dos Deputados

Pensando na
viabilidade
eleitoral,
secretários de
Caiado que serão
candidatos tendem
a procurar outros
partidos da base

Yago Sales | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

União Brasil deve ter chapa
‘congestionada’ para deputado

A lei aumenta a dedução do teto de gastos dos estados
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Antonio Cruz/ABr

Antonio Cruz/ABr

O deputado federal Zé Nelto (PODE) enviou
ontem uma mensagem, via WhatsApp, para o
ministro Rogério Marinho (Desenvolvimento
Regional) para pedir que Goiás seja incluído na
Medida Provisória que destina R$700 milhões
para ajudar regiões afetadas pelas tempesta-
des. O ministro disse que veria com a equipe
técnica da Defesa Civil. Não deu a certeza que
a urgência do momento exige e Nelto, então,
recorreu ao presidente da
Câmara, Arthur Lira (PP-
AL), para dar uma força.
Moradores de pelo menos
14 municípios goianos es-
tão desabrigados ou iso-
lados. Ronaldo Caiado
(DEM), por terra ou ar,
percorreu os locais e, pe-
las redes sociais, pediu
apoio à bancada federal
para que interce-
desse por uma fatia
da MP para Goiás.
“Precisamos de pelo
menos R$50 milhões”,
sugeriu Nelto. 

Deputado Zé Neto sugere 50 mi
para áreas afetadas por chuvas

Condução irresponsável
Vereadores subiram o tom ontem durante a

última fase de apreciação do Plano Diretor na
Comissão Mista. De um lado, Mauro Rubem (PT)
se queixava da inércia do presidente do grupo,
vereador Cabo Senna (Patriota), ante a não dis-
tribuição do relatório que seria submetido à vo-
tação minutos depois. “O senhor não está con-
duzindo a sessão como o Regimento determina.
Só a relatora tem o relatório”. 

Paladino da Justiça
Insatisfeito com as críticas, Senna usou o mi-

crofone e rebateu: “O senhor não é o paladino
da Justiça e está sendo irresponsável”. Com a
palavra ainda dirigida ao petista, acrescentou:
“Temos aqui um vereador que é do contra.
Tudo está ruim para ele. Infelizmente quem
perde é a cidade”. 

Judicialização
Às 6h da manhã, antes da aprovação na

Comissão Mista, o corpo jurídico do gabi-
nete do vereador Mauro Rubem (PT) já ha-
via protocolado novo pedido de liminar pe-
dindo a suspensão da tramitação do novo
Plano Diretor na Câmara. Alega descum-
primento das “obrigações previstas pelo Es-
tatuto da Cidade”. 

Diálogo
A revogação da reforma trabalhista -

sancionada pelo ex-presidente Michel Te-
mer (MDB), em 2017 - defendida pelo ex-pre-
sidente Lula da Silva (PT), e pré-candidato
este ano, não preocupa o presidente da Fe-
deração das Indústrias de Goiás (Fieg) e ex-
deputado federal por Goiás, Sandro Mabel.
“Já está consolidada”, defende. “Os tempos
mudam, as relações mudam e caso ele
[Lula] seja eleito, é preciso conversar”. 

Caos
Postos de saúde de Goiânia continuam

lotados mesmo após o Plano de Contin-
gência - com aumento de unidades de
atendimento médico - e prorrogação de
contratos de comissionados na saúde mu-
nicipal. Os problemas perpassam sintomas
de dengue, gripe e Covid-19. 

Na pele
Com diagnóstico negativo para a Covid-

19, a primeira-dama, Thelma Cruz, abriu
mão da agenda, que se confunde com a de
uma candidata, para cozinhar sopa de car-
ne com batata ao prefeito Rogério Cruz (Re-
publicanos), que descobriu a contaminação
em exame no gabinete na terça (4).

2 A Câmara de Anápolis pretende pagar
R$ 32,250 por 470 molduras de vidro para
oferecer durante as sessões de homena-
gens e entrega de certificados. É o preço
para convencer personalidades - algumas
nem tanto - de benevolências legislativas
com moções e comendas. 

CURTAS
t



Paradoxos humanos
contemporâneos

Sigrid Guimarães

Certamente você já fez um balanço do ano que
terminou. É fato que sobrevivemos a 2020 trans-
ferindo nossas esperanças para 2021, que seria
o ano da alegria, do retorno ao convívio, mas não
foi bem assim. O País vem ensaiando a volta ao
que reconhecemos como normal, mas não, ain-
da, uma volta por cima.

Acompanhamos ao longo dos últimos meses
o noticiário econômico informando que a redu-
ção dos juros foi demasiada, e estamos pagando
pelo exagero, com inflação – o pior dos impostos
para os mais pobres. Para nublar a esperança de
que essa seja uma condição passageira, nosso frá-
gil equilíbrio fiscal é ameaçado pelo prenúncio
de eleições (novamente) radicalizadas em 2022.

Com os dados disponíveis sobre algumas —
apenas algumas — variáveis, o mercado, como
sempre, antecipou resultados e, desta vez, pre-
cificou os ativos considerando o pior cenário
para o Brasil. Assim, enquanto no exterior eles
apresentaram valorização incomum, por aqui
perderam valor real de tal forma que nem
muitos dos mais brilhantes gestores foram ca-
pazes de obter resultados que garantam o poder
de compra do dinheiro.

Ocorre que o mercado projeta, precifica e os-
cila segundo a meia dúzia de variáveis que po-
dem ser observadas a curta distância, en-
quanto a vida e a economia reais vão aconte-
cendo a cada momento, segundo variáveis in-
contáveis e insondáveis, que, no entanto, no
longo prazo, submetem-se a leis gerais. Assim

como os meteorologistas precisam refazer
suas previsões quando identificam um fenô-
meno que não havia entrado nas contas, o mer-
cado muda de ideia quando novos dados ou
mesmo novas variáveis se impõem. Quem saiu
sem guarda-chuva ou se desfez de ativos a pre-
ços irreais, por falta de caixa para pagar as con-
tas ou por falta de confiança no valor real dos
seus investimentos, que lide com isso.

A verdade é que sempre nos movemos dentro
de um nevoeiro, e, quanto mais espessas são as
cerrações, maior é o valor do tempo. Nas finan-
ças também é assim. E é por isso que, dia após dia,
ressalto a importância das famílias terem um
bom colchão de liquidez (ou reserva de emer-
gência, como é mais comum ser chamado) de no
mínimo três anos de seus gastos, de maneira a
não precisarem aceitar preços rebaixados.

Daí, também, a importância de ter uma carteira
de investimentos de longo prazo que siga critérios
da economia real, investindo nas empresas mais
sólidas e com maiores perspectivas de resultados.
Nós não sabemos quando vai chover, mas sabe-
mos que vai chover e que, quando chover, o ven-
dedor de guarda-chu-
vas vai ganhar dinheiro.

Diante de um plane-
jamento financeiro bem
feito e com uma melhor
proteção ao seu patri-
mônio, é possível dor-
mir tranquilo, mas sem
deixar de dar atenção a
alterações estruturais.

Manoel L. Bezerra Rocha

Alguns fatos recentes têm levado-me à uma re-
flexão acerca das realidades que nos forçam a en-
frentá-las e nos intrigar tanto com os seus para-
doxos quanto sobre como pode ser possível coe-
xistirem e com elas convivermos.

Minhas inquietações coincidem com a leitura
simultânea que estou fazendo de dois excelentes
livros que abordam bem os nossos dramas polí-
ticos, ecológicos, éticos, que estamos vivenciando.
Um, pessimista pelo próprio título, denominado
“O Mundo em Desajuste – quando nossas civili-
zações se esgotam”, do libanês Amin Maalouf, tra-
ça um panorama distópico dos primeiros anos do
século XXI, no qual o autor aponta que estamos vi-
venciando desajustes intelectuais e que as tais
“afirmações identitárias” têm tor-
nado difíceis a coexistência harmo-
niosa. Prossegue o autor afirmando
que há no mundo um desajuste eco-
nômico e financeiro com conse-
quências imprevisíveis, como desa-
juste climático, sintoma da pertur-
bação de nosso sistema de valores.

O segundo livro, intitulado “O
Novo Iluminismo”, do canadense
Steven Pinker, parte de uma visão
positiva da humanidade, ressal-
tando a defesa da razão, da ciência
e do humanismo. Nele o autor re-
chaça os alarmistas e profecias apo-
calípticas, demonstrando, com da-
dos, que a saúde, a vida, a prospe-
ridade, a segurança, a paz, o conhecimento e a
felicidade estão em ascensão em todo o mundo.
Ainda segundo o autor, esse progresso não é con-
sequência de alguma força cósmica. É uma he-
rança do Iluminismo, ou seja, a convicção de que
a razão e a ciência podem impulsionar o flo-
rescimento humano. 

Eu não cederia à tentação de escolher entre
um e outro autor. Acredito que as duas percep-
ções sobre o tempo em que vivemos possam coe-
xistirem, como um dado da realidade, de nossa
racionalidade, independentemente da maneira
como vemos o mundo e qual a nossa impressão,
se positiva ou negativa. 

No momento em que incursiono em elucu-
brações deste texto, raiam os primeiros minutos
do dia em que se inicia a COP 26, a Conferência
das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de
2021, este ano sediada em Glasgow, na Escócia.
Tá, mas o que a COP 26 tem a ver com os para-
doxos entre otimismo e o pessimismo indicados
acerca dos autores? Bem, todo ponto de vista é
a vista de um ponto.

A COP 26 ocorre poucos meses após a divul-
gação do relatório sobre o clima, publicado

pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças
Climáticas (IPCC, na sigla em inglês) das Nações
Unidas, indicando prognósticos catastróficos
sobre o aquecimento global, segundo ele, irre-
versíveis. 

O paradoxo é que no mesmo período da di-
vulgação do IPCC o mundo inteiro assiste im-
pressionado a disputa empreendida entre os dois
maiores bilionários da Terra, Elon Musk e Jeff Be-
jos, inaugurando a corrida espacial pela inicia-
tiva privada, onde turistas igualmente bilionários
gastam fortunas para permanecerem alguns mi-
nutos no espaço a fim de experimentarem as sen-
sações da gravidade zero.

O desejo do ser humano em explorar novos
horizontes, por si só, nada tem de errado. No pas-
sado, as grandes navegações legaram à huma-

nidade mais conhecimento científi-
co e expansão sobre a Terra. O pro-
blema é o dispêndio de vultosas ri-
quezas para a exploração de um es-
paço irrisório e observação de pla-
netas vizinhos visivelmente já de-
vastados, como o desértico Marte,
enquanto a nossa Terra, tão rica,
bela e necessária à nossa sobrevi-
vência como espécie humana e da
diversidade de nossa fauna e flora,
agoniza, vítima de nós mesmos, em
nossa irracionalidade ecológica.

Alguns analistas afirmam que
metade do que já foi gasto nesses pe-
quenos passeios a poucos quilôme-
tros da estratosfera terrestre seria

suficiente para financiar medidas urgentes em
defesa do planeta Terra e de seu ecossistema,
como a limpeza do convenientemente esquecido
ou pouco falado “Sétimo Continente”, como é co-
nhecido o entulho de resíduos plásticos que flu-
tua no Pacífico Norte, numa área de 1,6 milhões
de Km². Ou seja, três vezes o tamanho da Fran-
ça, o maior depósito de lixo oceânico, fora o que
se encontra submerso.

São esses paradoxos atuais da humanidade
que nos causam um terrível desalento sobre a
nossa responsabilidade com a nossa morada.
Nada contra o progresso, o avanço científico, tec-
nológico, o desbravamento sobre o espaço ou ou-
tros mundos. Porém, fico com as reflexões do bi-
lionário Bill Gates, este
que tem sim uma
preocupação ecológi-
ca. Segundo ele, antes
de se gastar bilhões
de dólares em uma
corrida espacial, “ain-
da temos muito o que
fazer pelo nosso pla-
neta Terra”.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Manoel L. Bezerra Rocha é
advogado criminalista

Sigrid Guimarães é sócia e
CEO da Alocc Gestão Pa-
trimonial

Decepção de Goiás
Quero deixar aqui a minha decepção com os

goianienses. Eu moro em Aparecida de Goiânia, mas
trabalho na capital. Recentemente estive no To-
cantins com o meu pai, para um tratamento médico.
Ao chegar à cidade, fomos encaminhados para o de-
vido local. Lá todas as medidas de higiene eram to-
madas, ninguém sem máscaras ou com ela pelas
metades. Ao retornar eu percebi o quanto a popu-
lação de Goiânia não leva a sério o uso da másca-
ra. Alguns com ela pendurada, outros usando ela
no pescoço, grande parte com o nariz de fora... Um
horror! Até pra ouvir melhor eu já vi gente tiran-
do a máscara. 

Maria Odete
Aparecida de Goiânia

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

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

Fábio Monteiro
Goiânia

{
Essa região foi tão

penalizada com destruição

em cidades, asfalto

arrebentado, existem

atoleiros no meio da rua,

algumas casas caíram,

comunidades estão

isoladas, várias pontes que,

até agora, deixam pessoas

isoladas, estradas estão

interrompidas, enfim, um

quadro que é extremamente

pesado para o Estado

O governador Ronaldo Caiado co-
mandou reunião por videoconferên-
cia com integrantes da bancada
goiana na Câmara dos Deputados,
na terça-feira (04/01), em Alto Pa-
raíso de Goiás, durante o 10° dia de
trabalhos de recuperação de vias e
atendimento à população de muni-
cípios da Região Nordeste do Estado.

Atravessar o imprevisível 
com tranquilidade é possível @jornalohoje

“muito bom o trabalho que os bombeiros
juntos com Caiado tem feito nesses locais”.
equipes especializadas do Corpo de Bom-
beiro militar do estado de goiás (CBmgO)
estão trabalhando para ajudar os morado-
res da região nordeste de goiás.

Patrícia Carreira

@ohoje
“Zona de multa, impraticável andar a 40 km
, bom senso no mínimo 60 km para flui-
dez”, comentou o internauta sobre a apli-
cação de multas na zona 40 de goiânia na
região do Centro.

Gilvan de Souza

@jornalohoje
Na segunda-feira, a jornalista Thais
arbex, da CNN Brasil, informou que o pre-
sidente 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, con-
tudo, informou erroneamente que o teste
foi positivo, mesmo enquanto os jornalis-
tas no ar davam a informação de que o
exame foi negativo. a informação foi cor-
rigida segundos depois, segundo a aFP.

aos colaboradores do O Hoje: artigos para este es-
paço devem conter no máximo 4.000 caracteres e
também  podem ser divulgados no portal ohoje.com.
São analisados os textos enviados, com foto e assi-
natura, para editor@ohoje.com.br. Cartas não podem
ultrapassar 800 caracteres e o endereço para envio
é o mesmo dos artigos. mais informações podem ser
obtidas pelo (62) 3095-8742.
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O indicador de Intenção de
Consumo das Famílias (ICF)
fechou o ano de 2021 em 71,6
pontos, uma queda de 9,9%
em relação ao registrado em
2020, quando a queda de
15,9% deixou o indicador em
79,4 pontos. Desde 2015 o ICF
não alcança o nível de satis-
fação, que é de 100 pontos.

O indicador em 2021 atin-
giu o menor nível histórico, fi-
cando abaixo do mínimo an-
terior, de 2016, quando fe-
chou em 73,3 pontos.

Os dados foram divulgados
pela Confederação Nacional
do Comércio de Bens, Serviços
e Turismo (CNC).

Por faixa de renda, as fa-
mílias que ganham mais do
que dez salários mínimos ti-
veram queda no consumo de
5%, ficando em 86,9 pontos.
Para as famílias com renda
abaixo de dez salários míni-
mos, a queda foi maior, de
11,2%, com o indicador atin-
gindo 68,4 pontos.

Por região, as famílias do
Norte indicaram a maior que-
da na intenção de consumo,
de 26,1%, ficando também
com o menor indicador, em
59,5 pontos. A menor oscila-
ção ocorreu no Nordeste, com
queda de 4,6%, ficando com o
segundo maior ICF, em 73,9
pontos. As famílias do Sul ti-
veram a maior intenção de
consumo, com 79,1 pontos.

Momento atual
Com relação ao quesito Em-

prego Atual, o indicador atingiu

89,3 pontos, uma queda de
9,5%, ficando no menor pata-
mar da série histórica. Do total
de entrevistados, 35% disse-
ram se sentir tão seguros quan-
to no ano anterior, a maior
proporção da série histórica;
31,5% estão menos seguros;
20,8% se sentem mais seguros
com relação ao emprego e 12%
declararam estar desemprega-
dos.

Na Renda Atual, houve re-
cuo de 14,8% em 2021, alcan-
çando 78,1 pontos, também o
menor nível histórico. Entre os
entrevistados, 40,6% declara-
ram que a renda está pior do
que no ano passado, 40,2% dis-
seram ser igual e 18,8% me-
lhoraram a renda.

O Acesso ao Crédito regis-

trou queda de 7%, ficando em
81,9 pontos. A compra a prazo
ficou mais difícil para 42,2%
dos entrevistados, mais fácil
para 24,1% e permaneceu igual
ao ano anterior para 17,9%.

O Nível de Consumo Atual al-
cançou o nível de 55,6 pontos, o
menor nível desde 2017, após re-
gistrar queda de 7,9%. Do total,
57,8% das famílias considera-
ram que em 2021 o consumo foi
menor do que em 2020; 28,7%
disseram ter sido igual e 13,4%
disseram que foi maior.

O indicador do Momento
para Duráveis atingiu o nível
de 43,2 pontos, o menor su-
bíndice do ano e da série his-
tórica, com queda de 20,1%. O
momento está negativo para
comprar esse tipo de produto

para 75,8% das famílias e para
19% o momento é bom.

Perspectivas
O quesito Perspectiva Pro-

fissional recuou 4,8% no ano,
ficando em 83,3 pontos, o me-
nor nível histórico. Entre os
entrevistados, 53,3% disse-
ram ter perspectivas negati-
vas, o maior percentual da sé-
rie histórica, e 36,6% estão
otimistas.

O indicador da Perspectiva
de Consumo ficou em 69,9
pontos, uma redução de 7,8%.
Do total, 53,5% das famílias
disseram que vão consumir
menos nos meses seguintes;
21,4% acreditam que mante-
rão o mesmo nível e 23,4%
consumirão mais. (ABr)

Queda foi de 9,9%
em relação ao
registrado 
em 2020

Intenção do Consumo fecha 2021
abaixo do nível de satisfação

O presidente da Eletro-
bras, Rodrigo Limp Nasci-
mento, disse que um dos prin-
cipais motivos para o proces-
so de capitalização da com-
panhia é ampliar a sua capa-
cidade de investimentos.

Segundo o executivo, o pla-
nejamento estratégico da es-
tatal prevê que, sem a priva-
tização, a Eletrobras poderá
investir cerca de R$ 95 bi-
lhões até 2035. “No horizonte
com a capitalização, esses in-
vestimentos chegavam na or-
dem de R$ 200 bilhões”, disse
Nascimento, em audiência pú-
blica virtual sobre o processo
de desestatização da Eletro-
bras promovida pelo Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES).

Nascimento lembrou que
a reestruturação da estatal
desde 2016 compreendeu
uma grande redução de cus-
tos, venda de ativos deficitá-
rios e renegociação de dívi-
das. “Hoje temos uma em-
presa equilibrada, com boa
geração de caixa, que registra
lucros constantemente, mas
tem um ponto que essa rees-
truturação acabou não con-
seguindo reverter. Nesse sen-
tido, é um dos principais mo-
tivadores para o processo de
capitalização, que é a capa-
cidade de investimentos do
grupo Eletrobras”.

Em 2014, os investimentos
da Eletrobras alcançaram R$
11,4 bilhões. Desde 2017, hou-
ve forte redução dos investi-
mentos. Em 2020, chegou a R$
3,1 bilhões. No ano passado,
até o terceiro trimestre, foram
R$ 2,5 bilhões.

ENBPar
Nesta terça-feira (4), a Em-

presa Brasileira de Participa-
ções em Energia Nuclear e Bi-
nacional S.A. (ENBPar) foi ati-
vada. Vinculada ao Ministério
de Minas e Energia (MME), a
nova estatal viabilizará a pri-
vatização da Eletrobras.

A ENBPar vai assumir as
atividades da Eletrobras que
não podem ser privatizadas,
como as empresas Itaipu Bi-
nacional e Eletronuclear (Usi-
nas Angra 1, 2 e 3) e a gestão

de políticas públicas.
As políticas públicas que fi-

carão a cargo da ENBPar são
a universalização de energia
elétrica (Luz Para Todos),
Mais Luz para a Amazônia,
contratos do Programa de In-
centivo às Fontes Alternativas
de Energia Elétrica (Proinfra)
e ações do Programa Nacional
de Conservação de Energia
Elétrica (Procel).

A empresa também será
responsável por bens da
União sob administração da
Eletrobras e contratos do Fun-
do Reserva Global de Rever-
são, assinados antes de 17 de
novembro de 2016, que esta-
vam sob a administração da
Eletrobras (reversão, encam-
pação, expansão e melhoria
dos serviços públicos de ener-
gia elétrica). (ABr)

Capitalização vai ampliar
investimentos na Eletrobras

ENERGIA

Companhia quer ampliar sua capacidade de investimentos
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O indicador em 2021

atingiu o menor

nível histórico,

ficando abaixo do

mínimo anterior, de

2016, quando fechou

em 73,3 pontos



POLÍTICA  n 5
ohoje.com
GOIÂNIA, QUINTA-FEIRA, 6 DE JANEIRO DE 2022

Felipe Cardoso

Os vereadores membros da
Comissão Mista da Câmara
Municipal de Goiânia votaram
às cegas o relatório ao projeto
de Lei que garante a revisão do
Plano Diretor de Goiânia.
Acontece que o documento de
85 páginas foi distribuído aos
parlamentares apenas sete mi-
nutos antes de sua votação de-
finitiva na manhã da última
quarta-feira (5/1).

Levando em consideração
que um leitor médio leva cer-
ca de um minuto para concluir
a leitura de uma página, de
duas, uma: ou os parlamenta-
res estão prontos para estam-
parem o livro dos recordes
ou apenas preocupados em
aprovar a matéria sem dar a
ela sua devida importância. 

A segunda opção é mais
provável aos olhos do verea-
dor Mauro Rubem (PT), único,
inclusive, a votar contra o re-
latório e criticar o andamen-
to do processo como “o passar
de uma boiada” na Câmara. “A
Casa está agachada e eu acre-
dito que o prefeito sequer
sabe o que está fazendo. Não
posso compactuar com isso. É
mais um crime que será foto-
grafado”, disparou.

Às 10h42 de ontem, Rubem
pressionou para que o relató-
rio fosse entregue antes de
iniciada a votação do docu-
mento. “Vamos votar sem co-
nhecer?”, questionou antes de
criticar a condução do presi-
dente do grupo, vereador Cabo
Senna (Patriota). “O senhor
não está conduzindo a sessão
como o regimento determina.

Só a relatora tem o relatório.
Quero que isso fique registra-
do em ata”, pontuou. O pedido
para distribuição do relatório
foi endossado pela vereadora
Aava Santiago (PSDB). 

Insatisfeito com as críti-
cas, Senna rebateu o colega
em tom elevado. “O senhor
quer colocar toda a Casa em
constrangimento. O senhor
não é o paladino da Justiça. O
senhor está sendo irrespon-
sável. (...) Temos um vereador
que é do contra. Tudo está
ruim para ele. Quem perde é
a cidade”, disse o  vereador
que reiterou, mais de uma
vez, que os responsáveis
iriam providenciar o relatório
e que o mesmo seria entregue
ao petista o quanto antes.

Sete minutos depois, às
10h49, Rubem atestou o rece-
bimento. “Acabei de receber,
mas infelizmente vamos ter
que votar sem conhecer”, la-
mentou diante do prazo insu-
ficiente para leitura do mate-
rial por completo. Outros sete
minutos se passaram até que o
texto foi submetido à votação
e terminou aprovado pelos ve-
readores com um único voto
contrário, o de Mauro Rubem. 

Em entrevista coletiva ao fi-
nal do encontro, a vereadora
relatora da matéria na Casa de

Leis, Sabrina Garcez, lembrou
à imprensa que nada impede
que o relatório seja apresen-
tado no dia da votação. “Assim
o fiz. Enviei remotamente para
os vereadores e agora esse re-
latório estará disponível para
a população juntamente com
os mapas”, disse. 

Passo a passo
Conforme mostrado pelo O

Hoje, a votação de ontem
marcou o penúltimo passo
da matéria antes de sua apro-
vação definitiva, que deverá
ocorrer em reunião extraor-
dinária antes mesmo da re-
tomada dos trabalhos na Casa
de Leis, prevista para feve-
reiro. A expectativa é de que
um novo encontro para últi-
ma votação seja convocado
para semana que vem. 

A convocação para a reu-
nião da última quarta (5/1)  foi
realizada ainda durante a últi-
ma audiência pública para dis-
cussão da matéria na Mista. Mi-
nutos antes de despachar o
documento, o presidente che-
gou a anunciar em entrevista
coletiva que não haveria novos
encontros para tratar sobre o
assunto com a sociedade.

Em justificativa, ele lem-
brou que o plano tem sido dis-
cutido desde o ano de 2017 e

que, caso entendam como ne-
cessário, os vereadores po-
derão decidir por novas au-
diências 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 po-
demos dizer é que esse Plano
não foi discutido. Estamos ex-
traindo novas ideias, tanto que
mais de 200 emendas foram
apresentadas. Estamos em 2022,
se quatro anos é pouco para dis-
cutir, eu não sei quanto tempo
mais precisa”, disparou o ve-
reador que negou, em seguida,
qualquer imposição do Paço
para que o texto seja aprovado
o quanto antes. 

Retrospectiva
A dilatação do prazo para

votação definitiva obedece à
decisão judicial que impediu
a apreciação do Plano no apa-
gar das luzes de 2021. O de-
senrolar de novos encontros
para tratar sobre o assunto vai
na contramão das expectati-
vas 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 lega-

lidade 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 sus-
pender o mandado de segu-
rança que previa novas au-
diências para discussão do tex-
to com a sociedade. Contudo, o
pedido terminou derrotado por
decisão do presidente do Tri-
bunal de Justiça, desembarga-
dor Carlos Alberto França. 

A decisão da Justiça colocou,
de certa forma, panos quentes
em uma apreciação que tem
sido tratada como “antidemo-
crática” e “ilegal” por alguns
seotres que discutem a cidade.
Isso porquê, apesar do projeto
se encontrar sob discussão des-
de 2017, sua tramitação foi
suspensa por mais de um ano
para que técnicos escalados
pela prefeitura de Goiânia pu-
dessem trabalhar nos “ajus-
tes” 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 ve-
reador Mauro Rubem, por
exemplo, o devido conheci-
mento da população goia-
niense. (Especial para O Hoje)

Vereadores ignoraram leitura do relatório a votação relâmpago revela o descompromisso com a discussão do Plano

A nova regra para cobran-
ça do Imposto sobre Circula-
ção de Mercadorias e Serviços
(ICMS) em operações interes-
taduais foi publicada nesta
quarta-feira (5). A Lei Com-
plementar 190, de 2022, orga-
niza a cobrança do ICMS sobre
vendas e serviços ao consu-
midor final localizado em es-
tado diferente do fornecedor.

A lei vem do projeto de lei
complementar (PLP) 32/2021,
criado pelo Senado. O texto foi
aprovado em agosto e reme-
tido à Câmara, que promoveu
algumas mudanças (como a
que incluiu na regulamenta-
ção o transporte interesta-
dual de passageiros). O Sena-
do confirmou todas as altera-
ções em dezembro. O Planal-
to sancionou a lei integral-
mente, sem vetos.

A cobrança do ICMS em
operações interestaduais era
regida, até o fim do ano passa-
do, por um convênio firmado
no Conselho Nacional de Polí-

tica Fazendária (Confaz), órgão
que reúne todos os secretários
estaduais de Fazenda. O Su-
premo Tribunal Federal (STF),
porém, determinou ser neces-
sária a edição de uma lei com-
plementar para disciplinar a

questão. A vigência do convê-
nio terminou no ano passado,
mas a nova lei só passa a valer
dentro de 90 dias, por se tratar
de regra tributária.

Pela lei, nas transações en-
tre empresas e consumido-

res não contribuintes de ICMS
de estados diferentes, caberá
ao fornecedor recolher e re-
passar o diferencial para o es-
tado do consumidor. Caso a
mercadoria ou o serviço seja
destinado a um estado dife-

rente daquele em que está o
consumidor, o diferencial
será devido ao estado em que
a mercadoria efetivamente
entrou ou onde ocorreu o
destino final do serviço.

Com relação às operações
entre fornecedores e empresas
contribuintes do ICMS, o Con-
gresso entendeu não serem
necessárias novas regras por-
que o assunto já é regulado
pela Lei Kandir (Lei Comple-
mentar 87, de 1996).

Os estados deverão criar
um portal para facilitar a emis-
são de guias de recolhimento
da diferença de alíquotas —
chamada de Difal. O portal
conterá informações sobre a
operação específica, como le-
gislação aplicável, alíquotas
incidentes, benefícios fiscais e
obrigações acessórias. Caberá
aos estados definir, em con-
junto, critérios técnicos neces-
sários para a integração e a uni-
ficação entre os portais de cada
unidade da Federação.

Sancionada regulamentação de ICMS interestadual
RECOLHIMENTO

Fornecedor passará a recolher ICMS para o estado do consumidor em casos de estados diferentes

Após pressão de
Mauro Rubem
documento foi
distribuído aos
vereadores via
WhatsApp. Menos
de dez minutos
depois, foi
aprovado com
apenas um voto
contrário

Às cegas, vereadores aprovam
relatório de 85 páginas em 7 minutos 
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Esplanada
Leandro Mazzini | reportagem@colunaesplanada.com.br

O Governo de Goiás, por
meio da Organização das Vo-
luntárias de Goiás (OVG), lan-
çou, nesta quarta-feira (05/01),
edital de seleção para novos
bolsistas do Programa Univer-
sitário do Bem (ProBem). Ao
todo, 5 mil benefícios serão dis-
ponibilizados para estudantes
em situação de vulnerabilidade
social de todo o Estado. 

O edital pode ser acessado no
site da OVG (www.ovg.org.br) e
as inscrições devem ser reali-
zadas entre os dias 10 e 23 de
janeiro. Os estudantes con-
templados vão receber o be-
nefício já no primeiro semes-
tre deste ano (2022/1).  

Para concorrer à bolsa do
ProBem é necessário que o es-
tudante esteja inscrito no Ca-
dastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal
(CadÚnico) e possua vaga na
Instituição de Ensino Superior
(IES). Para esse processo sele-
tivo, a inscrição no CadÚnico
precisa ter sido realizada até o
dia 12 de dezembro de 2021. 

O governador Ronaldo
Caiado destacou o aprimora-
mento no processo de seleção
para o ProBem. “Hoje, o Go-
verno de Goiás tem programas
absolutamente técnicos, dese-

nhados para que as oportuni-
dades realmente cheguem a
quem mais precisa, de forma
justa e transparente”, pontuou.

Segundo a presidente de
honra da OVG e primeira-
dama do Estado, Gracinha
Caiado, a utilização do cadas-
tro garante que o benefício
seja concedido a pessoas que
realmente estão em condição
de vulnerabilidade. “Com o
CadÚnico asseguramos que o
processo seletivo seja mais
justo e transparente e, assim,
temos a certeza de que o be-
nefício é destinado a quem
realmente mais precisa. Por
meio da educação, o ProBem
tem transformado a vida de
milhares de jovens estudantes
e suas famílias”, pontuou.  

Bolsas
Das 5 mil bolsas ofertadas,

mil serão integrais e quatro
mil parciais. As bolsas parciais
correspondem a 50% do valor
da mensalidade limitado a R$
650. Já as integrais correspon-
dem a 100% do valor da men-
salidade limitado a R$ 1.500.  As
bolsas concedidas aos estu-
dantes que cursam Medicina
ou Odontologia têm limites
maiores: R $2.900 para o be-

nefício parcial e R$ 5.800 para
o benefício integral.

De acordo com a diretora-
geral da OVG, Adryanna Melo
Caiado, esses valores ajudam a
consolidar o programa como
uma política não só de acesso
à educação superior, mas de
permanência. “Ao pensar na
realidade de cada estudante,
tanto no quesito familiar quan-
to no curso escolhido, o Pro-

Bem consegue transformar a
bolsa de estudos em um bene-
fício amplo e eficaz”.

Ao ser contemplado com a
bolsa de estudos do ProBem,
o estudante passa a contar
com acompanhamento so-
cioassistencial e participa do
Banco de Oportunidades, que
promove, dentre outras ações,
a integração ao mundo do
trabalho por meio do enca-
minhamento para vagas de
estágios e cursos de aperfei-
çoamento, além da participa-
ção em ações sociais. 

ProBem
O Programa Universitário

do Bem tem o objetivo de am-
pliar a capacidade de atendi-
mento aos mais vulneráveis,
trazendo maior segurança ao

processo de seleção, elevando
o potencial de redução das de-
sigualdades sociais por meio do
acesso ao ensino superior, e
promovendo o alinhamento
às demandas por mão de obra
qualificada no Estado de Goiás. 

O ProBem conta, atual-
mente, com 10 mil beneficiá-
rios e está realizando seu se-
gundo processo seletivo, to-
talmente reformulado a par-
tir de estudos técnicos. Com as
mudanças implantadas pela
atual gestão, o ProBem ga-
rantiu que fossem contem-
plados estudantes que real-
mente precisam do benefí-
cio. Hoje, a seleção não leva
em conta apenas a renda fa-
miliar, mas a realidade mul-
tidimensional em que a fa-
mília está inserida.

Iniciativa contempla estudantes em
situação de vulnerabilidade social,
cadastrados no CadÚnico. 
Inscrição no site da OVG, entre 
os dias 10 e 23 de janeiro

Presidente passou mal durante férias em Santa Catarina

Médico diz 
que presidente 
está pronto
para o trabalho

Governo de Goiás e OVG lançam
edital para 5 mil bolsas do ProBem

Inscrições podem ser

realizadas entre 1 e

23 de janeiro através 

do portal da OVG

De alta médica, após dois dias internado em um hos-
pital em São Paulo, por causa de uma obstrução intes-
tinal, o presidente Jair Bolsonaro fará uma dieta espe-
cial por uma semana. Ele está liberado para caminha-
das leves e pronto para o trabalho. A informação é do
médico Antônio Luiz Macedo, que acompanha o pre-
sidente desde 2018.

“O presidente sofreu um atentado anos atrás, uma
facada, que originou uma cirurgia muito bem-feita pe-
los profissionais que o atenderam . Mas, [ele] teve pe-
ritonite alguns dias depois do acidente. Essa peritoni-
te gerou grande quantidade de reação imunológica no
abdômen dele. Embora esteja tudo bem, as alças são
boas, essas aderências, às vezes, possuem quadro de obs-
trução intestinal. Normalmente nesses quadros nós não
operamos direto, se faz uma sonda gástrica, hidratação
parenteral, corta a alimentação”, explicou o médico, em
entrevista coletiva, logo após a alta.

Urnas eletrônicas
Antes de deixar o hospital para vir para Brasília, onde

não tem agenda oficial hoje, o presidente voltou a ques-
tionar a segurança das urnas eletrônicas. “As Forças Ar-
madas foram convidadas pelo ministro Barroso para par-
ticipar das eleições. Aceitamos participar de todo pro-
cesso eleitoral, sem exceção”, disse.

Aline Cabral

Sem artistas
As mudanças na Lei dos Partidos apro-

vadas no Congresso Nacional e sanciona-
das pelo presidente Jair Bolsonaro in-
cluem a proibição de legendas e candi-
datos usarem áudios e vídeos de artistas
e outros famosos para propagandear suas
ideias e pedir votos. Isso atinge em cheio
o Partido dos Trabalhadores, que desde a
sua fundação no início da década de 80
usa esse artifício de chamamento com
mensagens de cantores , atores, atrizes e
intelectuais. A nova regra proíbe partici-
pação de não-filiados nas inserções. Ou
seja, o artista que quiser pedir voto para
seu candidato, seja a presidente ou go-
vernador, por exemplo, terá de ter filiação
partidária. E tem poucos meses para isso.

Risco alckmista
Em política, o fígado movido pela ven-

deta arde mais que tapinhas de adversá-
rios nas costas. Geraldo Alckmin transita
entre os dois, dizem aliados. 

É que..
..Abandonado pelo PSDB, Alckmin

tem muito a ganhar e perder, a se con-
firmar vice de Lula da Silva (PT) na cha-
pa presidencial. Falta ele escolher se fi-
liar ao PSB ou PSD.

Será?
O cenário das pesquisas, hoje, indica o

contrário. Mas bolsonaristas estão con-
fiantes de que, se tudo virar, a eleição vai
enterrar de vez dois num pleito só: Lula e
Alckmin.

O dos outros
Ex-ministro do Turismo e deputado fe-

deral, Marcelo Alvaro (União-MG), que
atuou para tentar aprovar projeto apenas
de resorts integrados com cassinos, tem
dito a amigos que não passa na Câmara o
projeto que será votado em fevereiro – li-
berando tudo, como jogo do bicho, bingos
e apostas online. Pode ser só torcida con-
tra. A conferir.

O meu
Segundo Alvaro, seu projeto que

patrocinava é “muito melhor”, e que
ele tem a “simpatia dos que são con-
tra” o colocado em pauta pelo pre-
sidente Arthur Lira. 

Todo errado
O Brasil segue seu vexame no

trânsito, apesar de tantas campa-
nhas educativas de décadas. Na ter-
ça à noite, a PRF prendeu em Muriaé
(MG), após perseguição desde a BR-
116, um sujeito que não tinha CNH,
estava fora do horário da sua con-
dicional da cadeia, e o carro com do-
cumentos vencidos. Além de ter fu-
rado uma blitz.  

Com estilo
Tomou posse como tesoureiro da

OAB-PI o advogado Marcus Nogueira,
com tornozeleira eletrônica. Em de-
zembro, ele dirigia um SUV, atraves-
sou semáforo fechado, matou em co-
lisão um motorista e feriu grave-
mente um bebê. Não fez exame de al-
coolemia à ocasião (só toxicológico,
que deu negativo) e apareceu na de-
legacia com uma penca de colegas
numa clara tentativa do grupo em
mostrar prestígio ao delegado.

Na mira
A OBA-PI informa que não há de-

mérito em Marcus Nogueira assu-
mir o posto. Ele fica com a tornoze-
leira até junho. O caso está nas mãos
do delegado Luís Guilherme, de uma
DP de Teresina. O advogado se diz
abalado, garante que não estava al-
coolizado, e que vai se pronunciar
após a conclusão do inquérito. 

Em tempo
Sua defesa alegou em depoimento

que ele atravessou o semáforo porque
tinha medo de ser assaltado no cru-
zamento, por ser tarde da noite. 
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Victor pimenta

O Goiás estreou com o pé
direito na Copa São Paulo de
futebol Júnior. A equipe es-
meraldina venceu o Iape por 2
a 0 na tarde desta quarta-feira
(5), no estádio Ernesto Rocco.
Os gols da partida fora mar-
cado pelo lateral-esquerdo
Juan Tavares, no primeiro tem-
po e Lincon, na segunda etapa. 

Primeiro tempo 
Quem começou atacando e

levando perigo nos primei-
ros minutos de jogo foi o Iape-
MA, que com menos de dois
minutos já partiu para cima
levando perigo ao goleiro Luis
Felype. Porém, o Goiás que
chegou mais próximo do pri-
meiro gol. Após cobrança de
escanteio de Pedro Bahia, To-
ninho subiu alto e de cabeça
quase marcou. Dudu também
teve a chance de marcar em
jogada individual.

O Iape veio para cima a
todo custo e em bela tabela, o
time maranhense chegou na
área esmeraldina, mas o golei-
ro estava bem colocado e evitou
que o adversário abrisse o pla-
car. O gol saiu, mas foi do lado
esmeraldino. Aos vinte e três
minutos, Pedr Bahia cobrou o
escanteio  onde quase marcou
um gol olímpico. Na segunda

tentativa ele colocou na cabeça
do zagueiro Jackson que cabe-
ceou, a defesa tentou tirar mas
Juan tentou de cabeça nova-
mente e assim, balançando as
redes adversárias. 

Foram nas bolas paradas
que o Iape chegou com perigo
e bem próximo de fazer o gol
de empate. Em falta cobrada
por Netinho, Luís Felype fez
uma defesa difícil, mandando
para escanteio. No final do
primeiro tempo o time esme-
raldino esboçou uma pressão
e até mesmo com Ricardinho
que chegou a sair livre, porém
o juiz deu toque de mão e ten-
do que parar a jogada. Uma
atuação razoável do Goiás
nessa primeira etapa.

Segundo tempo 
As equipes voltaram para

o segundo tempo atacando
mais e o Goiás então partiu
para cima do Iape chegando
muitas vezes com perigo. Em
uma delas, a cobrança de fal-
ta de Pedro Bahia que passou
próximo do gol. O time ma-
ranhense não ficou para trás
e Netinho deixou o marca-
dor no chão antes de puxar
um contra-ataque que quase
deixou o placar igual. 

Pelas laterais o Goiás che-
gava com perigo, principal-
mente no lado esquerdo com
Juan, que em um contra-ataque
lançou para Dudu que finalizou,
mas a defesa tirou para escan-
teio. Na sequência, Manrique

achou Netinho livre para mar-
car, mas tirou demais e finali-
zou para fora. Destaque para o
goleiro que saiu muito bem na
jogada, tirando os espaços de fi-
nalização do jogador do Iape. O
goleiro esmeraldino voltou a
trabalhar e fazendo mais uma
linda defesa em chute do joga-
dor do Iape e em cobrança de
falta, ele encaixou tirando o
perigo de sua defesa.

No final do jogo, quase o
empate aconteceu. Bela joga-
da pela direita e a bola passa
do goleiro, mas antes de che-
gar no atacante, Jackson evita
e tira para escanteio. Porém,
foi o Goiás quem marcou o se-
gundo e o da vitória. Aos qua-
renta e três minutos, a defesa

do Iape tentou sair jogando e
Pedro Bahia interceptou a jo-
gada, se livrou da marcação e
tocou para Lincon, que finali-
zou no canto esquerdo do go-
leiro, sem chances de defesa.
O segundo do time esmeral-
dino que balançou as redes na
vitória por 2 a 0. 

Próximo jogo
A equipe esmeraldina vol-

ta a campo no próximo sábado
(8), quando enfrentam o Bota-
fogo de Ribeirão Preto, às
15h15, no estádio Ernesto Roc-
co, em Porto Feliz. Ao contrário
da equipe esmeraldina, os pau-
listas perderam na estreia por
3 a 0 para o Desportivo Brasil.
(Especial para O Hoje)

Sem sustos, Goiás
vence Iape por 2 a
0 na estreia da
Copa São Paulo de
Futebol Júnior

Antes do início do Cam-
peonato Goiano, o Grêmio
Anápolis vai se reforçando
para a disputa qual defenderá
seu título de campeão esta-
dual. Na noite da última terça-
feira (04), mais dois jogadores
foram anunciados nas redes
sociais do clube como mais no-
vos reforços da Raposa. São
eles: o zagueiro Kauan Mar-
tins e o atacante Gilmar Alves.
O clube ainda confirmou o
empréstimo de zagueiro.

Gilmar Alves
O atacante de 20 anos foi

revelado nas categorias de
base do Juventude, onde
atuou do Sub-17 ao Sub-23 da
equipe, que disputou o Brasi-
leiro de Aspirantes na tempo-
rada de 2021. O jogador é vis-
to como futuro potencial pela
diretoria do Grêmio Anápolis.
Por sua estatura alta, Gilmar
é muito bom pelo alto, po-
dendo ser um excelente cen-
troavante para a equipe na
disputa do Goianão 2022.

Ele terá a concorrência for-
te dos também atacantes Mat-
heus Martins, Jair Filho, Fa-
brício Duarte, Rodrigo Rocha,
Anderson Santos, Hebert Mat-
heus, Davi Marinho, Denilson
Carvalho e Gabriel Rodrigues.

Kauan Martins
Natural de Piracicaba, o za-

gueiro passou pelas catego-
rias de base do Desportivo
Brasil, Corinthians e do XV de
Piracicaba, onde se profissio-
nalizou em 2020, atuando em
seis partidas na disputa da
Copa Paulista. Além do clube
alvinegro, o jogador de 21 anos
também jogou no Marília antes
de retornar ao Nhô Quim.

O zagueiro chega ao Grê-

mio Anápolis com uma forte
concorrência na defesa, por-
que terá que disputar uma
vaga na posição com os tam-
bém defensores Douglas Con-
ceição, Luizão e Roni Santos.

Emprestado
O Grêmio Anápolis tam-

bém veio por meio de suas re-

des sociais confirmar o em-
préstimo do zagueiro Mar-
cão ao Ypiranga, de Erechim.
Ele retorna ao clube gaúcho
para sua terceira passagem,
sendo que em 2019, conquis-
tou a Divisão de Acesso Gaú-
cha com o clube e retornando
para a elite estadual.

Foram regularizados no
BID nesta terça-feira (4), os
contratos do volante Evan-
derson, do meia Hericlis e do
atacante Anderson Santos, as-
sim, os três podendo ficar à
disposição de William de Mat-
hia para a estreia do Goianão.
À raposa entra em campo pela
primeira rodada no dia 26 de
janeiro, quando recebe o
Goiás, às 20h30, no estádio Jo-
nas Duarte. (Victor Pimenta,
especial para O Hoje)

No final do jogo, após uma bela jogada individual de Pedro Bahia, o meia Lincon recebeu e marcou um golaço

Após estar perto de
acertar as contratações de
Breno e Vinicius Lopes, o
Botafogo está negociando
com mais um atleta que
atuou no Goiás em 2021.
Trata-se do zagueiro Rey-
naldo, que acabou não re-
novando com o clube es-
meraldino e seu destino
pode ser o clube carioca.

Com informações vin-
das diretamente do Jornal
O Hoje, o zagueiro estaria
bem próximo do acerto
com o Botafogo para a tem-
porada 2022. Ele tinha pro-
postas do exterior em vista,
porém a do time alvinegro
agradou e seu destino pode
ser o Rio de Janeiro, assim,
continuando companhei-
ros do volante Breno e do
atacante Vinicius Lopes,
porém, vestindo a camisa
do time da estrela solitária.

Revelado nas catego-
rias de base do Athletico
Paranaense, o zagueiro se
profissionalizou na Ponte
Preta, estreando no Pau-
listão em 2017. Após dois
anos no clube paulista,
Reynaldo seguiu empres-
tado para a Tombense,
onde se destacou e logo foi
negociado com o Juventu-
de. Antes de vir ao Goiás,
o jogador de 25 anos ainda
passou pelo Moreirense,
de Portugal, mas sem mui-
tas oportunidades, logo re-
tornou ao Brasil.

Chegou ao Goiás a pe-
dido de Pintado, com quem
havia trabalhado no Ju-

ventude. Com a camisa es-
meraldina, Reynaldo foi
um dos destaques da cam-
panha do acesso para a Sé-
rie A. Ao lado de David
Duarte, o jogador fez uma
excelente dupla de zaga
que terminou com a menos
vazada ao lado do Botafo-
go (clube o qual ele nego-
cia), tendo sofrido apenas
trinta e um gols em trinta
e oito rodadas. Foram trin-
ta e quatro partidas com a
camisa esmeraldina.

Após o fim da Série B, a
diretoria do Goiás procu-
rou o defensor para uma
renovação de contrato, po-
rém, seus agentes preferi-
ram esperar visando uma
proposta do exterior, onde
clubes da Ásia ficaram pró-
ximos do acerto com o jo-
gador, assim o clube es-
meraldino então desistiu
do atleta. Após as negocia-
ções com o mercado inter-
nacional não avançarem,
Reynaldo foi especulado
no Botafogo, onde deve as-
sinar nos próximos dias.

Além do defensor, ou-
tros dois ex-esmeraldinos
estão próximos de assina-
rem com o Botafogo. São
eles: o volante Breno e o
atacante Vinicius Lopes,
ambos rescindiram com o
Goiás antes do fim dos seus
contratos e estavam livres
para assinar com outro
clube, sendo ele agora, o
time da estrela solitária.
(Victor Pimenta, especial
para O Hoje)

Ex-Goiás, zagueiro
Reynaldo fica
próximo de assinar
com Botafogo

MERCADO DA BOLA

Raposa anuncia dois jogadores e
confirma empréstimo de zagueiro

GRÊMIO ANÁPOLIS
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Gilmar Alves estava

por último no

Juventude, na

disputa do Brasileiro

de Aspirantes



VILA NOVA

Na última segunda-feira (3),
o Vila Nova deu início à sua
preparação para o Campeona-
to Goiano. Com cinco reforços
anunciados até o momento, o
time comandado pelo técnico
Higo Magalhães se prepara
para a partida contra o Goia-
tuba, no dia 26 de janeiro, que
abre a disputa vilanovense no
torneio estadual.

Efetivada como treinador
do time principal, Higo Ma-
galhães contará, em 2022,
com boa parte do elenco da
temporada passada. De acor-
do com o diretor de futebol
do clube, Carlos Frontini, a
manutenção da espinha dor-
sal do ano passado aliada à
contratação de reforços pon-
tuais são formas rápidas para
se chegar ao sucesso. E assim,
segundo o dirigente, o Tigre
começa seu planejamento
para 2022.

“Tenho a oportunidade de
montar um elenco desde o iní-
cio, de começar uma pré-tem-

porada. Continuamos com pra-
ticamente 80% do elenco que
fez um grande trabalho no ano
passado. No meu modo de ver
o futebol, o conjunto e a per-
manência são as formas mais
rápidas de se chegar ao suces-
so. E assim estamos fazendo.
Muitos desses jogadores foram
campeões pelo clube. Trouxe-
mos o Tony, que tem um aces-
so pelo clube. O nosso treinador
também já foi campeão pelo
clube. Temos muita gente iden-
tificada com o clube. E fomos
atrás de peças pontuais para
iniciar bem esse grande ano.

No entendimento de Fron-
tini, os atletas que continuarão
vestindo a camisa colorada em
2022 fizeram por merecer e tra-
balharam duro no ano ante-
rior. Para o argentino, estar jo-
gando no Vila Nova, nos dias de
hoje, é uma grande oportuni-
dade na carreira de qualquer
jogador, principalmente dos
que ficaram, que, no entendi-
mento dele, ajudarão os novos

contratados.. 
“Quem ficou, nós entende-

mos que fez por merecer e que
trabalhou duro para conse-
guir esta grande oportunidade,
porque estar jogando no Vila
Nova, hoje, é ter uma grande
oportunidade. Eu sempre vi
assim. E acredito que quem
está aqui pensa da mesma for-
ma. Conhecer a maneira como
o clube funciona e “como as
coisas giram” é fundamental.
Saber também o que a torcida
gosta, já que cada uma tem
suas particularidades. E aqui
não é diferente. É uma torcida
que cobra bastante. Então, ter
jogadores que estão acostu-
mados com isso é o caminho
mais rápido para se conse-
guir o sucesso. Muitos já foram
campeões e jogaram finais
pelo clube. E eu tenho certeza
que os que chegaram vão se
adequar rápido, já que são
ótimos jogadores”, finalizou
Frontini. (Breno Modesto, es-
pecial para O Hoje)
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Segundo o diretor de futebol, o Tigre manteve 80% do elenco de 2021

Douglas Monteiro/Vila Nova FC

O Vila Nova/AEGB será o
representante do basquete
goiano no Brasileirão 2022
Masculino. Após uma série
de reuniões entre a Confe-
deração Brasileira de Bas-
ketball (CBB) e as equipes,
com envio de documentos
com comprovação finan-
ceira por parte dos clubes, o
torneio terá 14 postulantes
ao título na próxima tem-
porada, com início previsto
para a primeira quinzena
de fevereiro. 

Jogam a competição:
Botafogo-RJ, Basket Osasco-
SP, Clube Tatuí-SP,
ADRM/Maringá-PR, Praia
Clube/Gabarito/Unimed-
MG, Vila Nova/AEGB-GO,
Brusque-SC, Coritiba Mons-
ter/Thalia-PR, Blumenau-
SC, Liga Sorocabana-SP,
Memoril/FUPES/Santos-SP,
Sodie/Mesquita/LSB-RJ, São
José Desportivo-SP e Ara-
raquara-SP.

Assim como na última
edição, as equipes serão
divididas em duas confe-
rências. A primeira confe-
rência, com sede nas cida-
des de Brusque e Blume-
nau, no Estado de Santa Ca-

tarina, contará com as se-
guintes equipes: Brusque,
Blumenau, Araraquara, Ta-
tuí, Liga Sorocabana,
ADRM Maringá e Coritiba
Monster/Thalia. Já a outra
conferência, com palco nas
cidades de Osasco e São
José dos Campos, ambas
em São Paulo, terá os ti-
mes: Basket Osasco, São
José Desportivo, Memo-
rial/FUPES/Santos, Botafo-
go, Vila Nova/AEGB e Praia
Clube/Gabarito/Unimed. 

Pelo formato de disputa,
as equipes jogam dentro das
suas conferências, em turno
e returno, avançando de-
pois para o mata-mata de
quartas de final e finalmen-
te ao “Final Four”, quando as
quatro melhores equipes
disputam as semifinais e a fi-
nal em jogo único para de-
finir o campeão do Brasilei-
rão 2022. A sede do “Final
Four” será definida poste-
riormente, através de crité-
rios estabelecidos pela CBB
e direção do Brasileirão. A
divulgação da tabela oficial
será via site da CBB, nos pró-
ximos dias. (Ildeu Iussef,
especial para O Hoje)

Vila Nova/AEGB
disputará o 
Brasileirão 2022 de
Basquete Masculino

BASQUETE NACIONAL

Breno Modesto

Vice-campeão em 2020, o
Goianésia acabou não se clas-
sificando para as fases finais
da última edição do Campeo-
nato Goiano. Em 2022, com
um elenco cheio de “caras no-
vas”, o time do Vale do São Pa-
trício espera voltar a figurar
entre os primeiros colocados
do torneio estadual, garan-
tindo um calendário maior
para o ano que vem.

Um dos atletas que chegam
ao Azulão do Vale para a sua
primeira passagem é o goleiro
Vilar, de 36 anos, que estava no
São Joseense, do Paraná, onde
já foi campeão estadual das
duas primeiras divisões do Es-
tado, e que possui, em seu cur-
rículo, um título de Copa do
Nordeste. No Goianésia, ele
reencontrará Edson Júnior, que
foi seu treinador em 2015, no
Rio Branco do Acre. 

De acordo com o arqueiro,
as metas traçadas pelo Goiané-
sia e o fato de ser novamente co-
mandado pelo treinador pesa-
ram na escolha pelo Azulão do
Vale, que será seu primeiro clu-
be no Estado de Goiás.

“A expectativa é a melhor
possível. É um mercado novo
para mim. Essa é a primeira

vez que eu venho para o fute-
bol goiano. Me considero um
jogador experiente. Já disputei
alguns campeonatos estaduais
e, recentemente, eu estava fora
do país. Fui convidado pelo
Edson Júnior, que foi meu trei-
nador em 2015 (no Rio Branco-
AC) e me falaram sobre o pro-
jeto do clube, de colocá-lo no-
vamente num calendário de
Campeonato Brasileiro e de
uma possível Copa do Brasil.
São metas interessantes. E isso
pesou na minha decisão para
escolher um Estado novo. Estou
bem motivado e feliz por estar
aqui”, disse Vilar.

Da segunda-feira (3), dia
em que iniciou sua preparação
para o Goianão, até a estreia,
contra o Anápolis, serão apenas
24 dias. Com um curto período
de pré-temporada, Vilar acre-
dita que o fato de ser treinado
por um ex-goleiro o fará chegar
bem à primeira partida do ano,
mesmo que com apenas três se-
manas de trabalho.

“O goleiro necessita de um
período (de preparação) um
pouco maior em relação aos
outros atletas. Mas um fato in-
teressante e importante para
nós é que o Donizete (prepa-
rador de goleiros) é um ex-go-

leiro e que tem uma história
no futebol. Então, ele sabe
muito da posição. Ele conhece
mesmo a função de goleiro. Te-
nho certeza de que ele vai nos
deixar bem para essa estreia”,
comentou o goleiro.

Desde o começo da década
passada, quando voltou a fre-
quentar a primeira divisão do
Goianão, o Goianésia sempre
teve goleiros que caíram nas
graças da torcida. O principal
nome talvez seja o de Leandro,
que possui 60 jogos com a ca-
misa do Azulão. Da mesma
forma como outros passaram e
marcaram seus nomes na his-

tória do clube e na memória do
torcedor, Vila espera ser o pró-
xima a fazer o mesmo.

“Acho bem interessante. Eu
não sabia. Mas é um ingre-
diente a mais para nós. É uma
motivação a mais para treinar
e dar uma resposta dentro de
campo. Acredito que, de certa
forma, é natural que o torcedor
não me conheça ainda, até por
ser minha primeira aparição no
Campeonato Goiano. Cabe a
mim treinar e dar uma resposta
no campo para eles. E, quem
sabe, eu possa ficar lembrado
também”, finalizou Vilar. (Es-
pecial para O Hoje)

Novo goleiro do
Goianésia deseja
fazer história e
ficar marcado 
na memória 
do torcedor

Para ser lembrado

O goleiro Vilar, de 36 anos, deve ser o titular do Goianésia no Goianão

Breno Modesto

Frontini vê manuntenção de
atletas é fórmula de sucesso

JOGOS de hOJe

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
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Ítallo Antkiewicz

Devido à desistência do
Consórcio Corredor Norte-
Sul, formado pelas empresas
GAE,Sobrado e JM as obras de
construção do BRT (Bus Rapid
Transit) Norte-Sul na Praça
Cívica, em Goiânia, estão pa-
radas. Os trabalhos na área
completaram 126 dias de in-
terdição do anel interno da
Rua 82. A entrega inicial de
conclusão do trecho era de 75
dias, com primeira data de
entrega a partir de 6 de ou-
tubro de 2021, o que anteci-
paria o aniversário de 88
anos da Capital.

O secretário municipal de
Infraestrutura Urbana (Sein-
fra), Everton Sérgio Schmaltz,
afirmou que a conclusão com-
pleta, com as plataformas de
embarque e desembarque,
deve ocorrer em abril ou maio
deste ano. “O único problema
no momento é a questão da
empresa que estava execu-
tando esse trabalho e pediu o
cancelamento do contrato. In-
felizmente teremos que aguar-
dar o distrato para que possa-
mos fazer uma nova licitação
e a chuva que está impactando
o pavimento do anel interno
da Praça Cívica”, explicou o se-
cretário ao justificar o atraso
na conclusão das obras do BRT
Norte-Sul no trecho.

De acordo com o titular da
Seinfra depois da conclusão
da pavimentação do anel ex-
terno, foi possível avançar de
60% a 70% na parte interna
da Rua 82, que será de tráfe-
go exclusivo para veículos do
transporte coletivo da Região
Metropolitana.

Para Everton, mesmo com
o atraso em 49 dias da previ-
são inicial de entrega da obra,
a conclusão em novo prazo
não deve ter grande reper-
cussão. Isso porque a liberação
do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional
(Iphan) para construir as pla-
taformas de embarque e de-
sembarque na Praça Cívica,
tombada como parte do Con-
junto Arquitetônico Art Déco e
Urbanístico de Goiânia, só veio
no mês de novembro.

O secretário atribuiu ao
período chuvoso a necessi-
dade de definir a nova previ-

são para finalizar o trecho
da Praça Cívica, do BRT Nor-
te-Sul. "Devemos concluir de
abril para maio as platafor-
mas”. Para o titular da Sein-
fra, deve ser feito novo con-
trato com outra empresa para
concluir as obras, além de
uma trégua das chuvas.

De acordo com o secretário,
assim que o pavimento ficar
pronto, o trânsito do anel ex-
terno da Rua 82 deve melho-
rar. Sobre o fato de não haver
tráfego de ônibus na parte
concluída da pista da Rua 84,
entre a Praça Cívica e a Praça
do Cruzeiro, Sarmento afir-

mou que é preciso utilizar veí-
culos maiores para acessar as
plataformas, que são altas para
os modelos convencionais do
transporte coletivo. "Os ôni-
bus são pequenos e suas portas
ficam do lado direito. O em-
barque e desembarque nas
plataformas é alto e feito pela
esquerda dos veículos."

Relembre
A data inicial para entrega

da do trecho não foi cumprida.
No dia 27 de outubro do ano
passado, a Secretaria Munici-
pal de Infraestrutura Urbana
informou que o período chu-

voso deixou o terreno muito
úmido, o que atrapalhou o an-
damento da obra. A nova pre-
visão era para que em meados
de novembro a construção
fosse concluída na Praça Cívi-
ca. Agora, somente em abril ou
maio de 2022 toda a obra es-
tará pronta. O que inclui as
plataformas de embarque e
desembarque.

De acordo com engenheiro
Gideon de Paula, do Consórcio
BRT Goiânia, responsável pela
obra do BRT Norte-Sul, as chu-
vas impediram um andamen-
to mais ágil da construção no
anel interno da Praça Cívica.

"Ainda não temos previsão
para finalizar. Essa semana
choveu. Medimos a taxa de
umidade do material. Infeliz-
mente, está muito molhado,
não dá para retornar a obra",
afirmou o engenheiro.

De acordo com Gideon há
trechos no canteiro de obras
da Rua 82 em que ainda não
é possível retomar a constru-
ção da pista. "Em alguns pon-
tos a umidade ainda está alta."
O engenheiro prefere não dar
qualquer previsão de entrega
do anel interno da Praça Cí-
vica, definição que fica a car-
go da Seinfra.

Gideon disse, assim como
o secretário de Infraestrutura
Urbana, que só depois do fim
das chuvas é possível dar rit-
mo mais acelerado à conclu-
são do trecho. "Estamos fa-
zendo as bocas de lobo, tra-
vessias semafóricas, um lom-
bo faixa em frente ao Palácio
Pedro Ludovico e a selagem
do pavimento."

Transtornos
Moradora de um prédio

que fica na esquina das ruas 82
e 84, a advogada Maria The-
reza Alencastro Veiga afirma
que o trânsito no anel externo
da Praça Cívica, que segue
aberto para o fluxo de veículos
particulares e ônibus do trans-
porte coletivo, varia entre dias
tranquilos e outros de muita
confusão. "Colocaram o tempo
do sinal muito longo na Rua
Dona Gercina Borges, que vem
da Praça Tamandaré para a
Praça Cívica, com a Rua 82.
Tem dia que está tranquilo e
dia que está um caos", observa
a advogada.

Travessia dos pedestres
Uma reclamação dos pe-

destres na região da Praça Cí-
vica é a falta de um local ade-
quado para atravessar e não
ter de passar pelo canteiro de
obras. A lombofaixa foi insta-
lada, recentemente. O nome
lombofaixa se refere a uma
elevação no nível da faixa de
pedestres no pavimento, como
ocorre em uma lombada, para
que o motorista veja com mais
facilidade que naquele trecho
da via é feita a travessia a pé
e reduza a velocidade. (Espe-
cial para O Hoje)

Intervenções no local completaram 126 dias de interdição do anel interno da Rua 82

Vista de prédio que fica na esquina das ruas 82 e 84 mostra canteiro de obras abandonado. A espera de novos contratos e trégua das chuvas trecho poderá ser finalizado em maio

Chuvas ameaçam o que já foi feito no canteiro de obras e podem prejudicar ainda mais o cronograma

Local onde deveria passar os ônibus está completamente parado. Novos contratos são empecílios

Obras do BRT na Praça Cívica
param mais uma vez 



Goiás já registra, oficial-
mente, um caso suspeito de
Flurona, coinfecção de Covid-
19 e Influenza H3N2. O regis-
tro foi confirmado pela Secre-
taria Estadual de Saúde de
Goiás (SES-GO) e, segundo a
pasta, o respectivo caso não foi
considerado grave e não hou-
ve necessidade de internação.

A SES informou ainda que
o paciente já teve material co-
letado e que a amostra já foi
enviada para análise no Insti-
tuto Adolfo Lutz, em São Pau-
lo, para investigação labora-
torial. Agora, o paciente segue
sendo monitorado e a notifi-
cação sendo investigada pela
Vigilância Epidemiológica.

A Secretaria de Saúde re-
força, ainda, que a orienta-
ção à população segue os mes-
mos protocolos já conhecidos
como evitar aglomerações,
usar máscara e álcool em gel,
se vacinar contra a Covid-19 e
contra a Influenza e, caso
apresente sintomas da doença,
procurar atendimento médico.

DF
Enquanto Goiás tem so-

mente um caso suspeito até o
momento, a Secretaria de Saú-
de do Distrito Federal (DF),

confirmou, ontem (05), o re-
gistro de 26 casos confirma-
dos de coinfecção de Covid-
19 e Influenza.  De acordo
com a pasta, não há informa-
ção sobre qual é a subtipagem
do vírus Influenza.

A Secretaria informou ain-
da que os casos não estão re-

gistrados no sistema que cap-
ta hospitalizações de Síndro-
me Respiratória Aguda Grave
(SRAG), e que, portanto, não
há registro de internação dos
infectados. A exemplo da SES-
GO, a pasta também reco-
menda que a população con-
tinue adotando as medidas

de etiqueta respiratória, como
o uso de máscara, respeito
ao distanciamento, higiene
das mãos e evitar aglomera-
ções e locais fechados.

Brasil
O termo “Flurona” foi cria-

do a partir da palavra “flu”,
que significa gripe, em ingês,
e “rona”, de coronavírus. No
Brasil, além do Distrito Fede-
ral, já há registro de brasilei-
ros diagnosticados com Flu-
rona em outros Estados. Em
São Paulo, a Secretaria Muni-
cipal de Saúde informou que,
desde 2020, dados do Sistema
de Vigilância Epidemiológica
da Gripe indicavam 24 regis-
tros da dupla infecção.

Já no Ceará, foram confir-
mados três casos ainda em de-
zembro de 2021, sendo eles
um homem de 52 anos, que
não chegou a ser hospitaliza-
do e outras duas crianças, de
um ano de idade, que chega-
ram a serem hospitalizadas
mas tiveram alta médica.
Além disso, o Estado do Rio de
Janeiro também investiga ca-
sos de pessoas que contraíram
Covid-19 e gripe simultanea-
mente. (Maiara Dal Bosco,
Especial para O Hoje)

Goiás tem primeiro caso suspeito de Flurona
INFLUENZA + CORONA

Maiara Dal Bosco 

Além do prefeito de Goiâ-
nia, Rogério Cruz, ao menos
22 servidores do município
testaram positivo para Covid-
19 nesta primeira semana do
ano. Destes, há registro de
pessoas contaminadas pelo
menos na Agência Municipal
do Meio Ambiente (Amma) e
no Procon Goiânia.

No caso da Amma, a pre-
feitura informou que 10 de
seus 600 funcionários estão
com Covid-19. Além deles, há,
ainda, outras pessoas que apre-
sentaram sintomas e estão sen-
do orientadas a procurar hos-
pitais para a realização de tes-
tagem. Na terça-feira (04), foi
realizada uma sanitização da
sede da Agência, medida que,
segundo o município, vem sen-
do aplicada quinzenalmente
conforme orientação do Mi-
nistério da Saúde (MS). 

Já no Procon Goiânia, foram
registrados outros 12 casos de
servidores com o novo coro-
navírus. Diante disso, o Procon
suspendeu por 10 dias, conta-
dos desde ontem (05), o aten-
dimento presencial ao consu-
midor na sede do órgão, que
fica localizado no Centro da Ca-
pital. Segundo informou a pre-
feitura, todos os servidores que
testaram positivo estão vaci-
nados com a segunda dose da
vacina contra a Covid-19 e com
sintomas gripais leves. 

Questionada sobre a possí-
vel causa dos surtos de Covid-
19, a prefeitura não se mani-
festou. O município destacou
que a Secretaria Municipal de
Saúde já foi comunicada sobre
os casos e que segue acompa-
nhando a situação. Além disso,
afirmou, em nota, que toda as

medidas contra o novo coro-
navírus estão sendo seguidas
para que o vírus não se espa-
lhe. “Reforçamos também que
todos são orientados a usar
máscara de proteção e que são
disponibilizados álcool em gel
em todas as dependências da
sede, além de distribuição do
produto de forma individual”,
diz o comunicado. 

Estado de Saúde
Na última terça-feira (04),

o prefeito Rogério Cruz co-
municou, em uma rede social,
que testou positivo para a Co-
vid-19. Esta é a segunda vez
que o prefeito testa positivo
para a doença. A primeira foi
em outubro de 2020 e, à oca-
sião, o Rogério Cruz também
não apresentou sintomas. “In-
formo que, ao realizar exame
de rotina hoje [dia 4], testei
positivo para Covid-19. Não
apresento sintomas. Estou

suspendendo a agenda e
orientando as pessoas que es-
tiveram comigo a testarem.
Realizarei teste RT-PCR e, até
que o saia o resultado, traba-
lharei de casa de forma re-
mota, afirmou Cruz.

Ontem (05), o prefeito pu-
blicou uma atualização sobre o
seu estado de saúde. “ Sigo
cumprindo isolamento em casa
e não apresento sintomas para
Covid-19. Realizei nesta ma-
nhã exame do tipo RT-PCR e o
resultado deve sair em 24 ho-
ras. Mantenho contato direto
com auxiliares e trabalho nos
assuntos relacionados à saúde
pública do município. Agrade-
ço as orações”, escreveu. 

O prefeito anunciou ainda,
em sua rede social, que a Pre-
feitura de Goiânia vai am-
pliar o atendimento e dispo-
nibilizar à população, a partir
de hoje (06), dois pontos de
testagem para a Covid-19. Se-

gundo ele, a medida visa aten-
der a alta procura que tem
ocorrido nos últimos dias nos
locais de testagens. “Serão
cerca de 2 mil testes rápidos
por dia. Os atendimentos es-
tarão no estacionamento do
Parque Mutirama e na Praça
da Feira do Vera Cruz II, no
Conjunto Vera Cruz II, e ha-
verá necessidade de agenda-
mento pelo site”, pontuou. 

A assessoria de imprensa
do chefe do Executivo Muni-
cipal divulgou ainda, que tan-
to a primeira-dama da Capi-
tal, Thelma Cruz, bem como
os assessores próximos ao
prefeito, tiveram testes nega-
tivos para a Covid-19. A as-
sessoria destacou ainda que o
prefeito recebeu as duas do-
ses de vacina contra a Covid-
19 ainda no ano passado, e
que agora, aguarda a data
para receber a dose de refor-
ço. (Especial para O Hoje)

Servidores são da
Amma e do Procon;
prefeito Rogério
Cruz também está
com a doença

Prefeitura tem 22 servidores
contaminados com Covid-19

O caso não é

considerado grave e

não houve

necessidade de

internação

Prefeitura garantiu

que medidas contra

o coronavírus são

seguidas para que o

vírus não se espalhe

entre os servidores 
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A superintendência de
Goiás da Companhia de De-
senvolvimento dos Vales do
São Francisco e do Parnaíba
(Codevasf) entregou quatro
motoniveladoras para municí-
pios goianos de Cavalcante,
Guarani, Flores e São João da
Aliança, afetados pelas fortes
chuvas que causaram estragos
em dezembro do ano passado.

As máquinas destinadas
às cidades têm valor aproxi-
mado de R$ 2,7 milhões, ga-
rantido por meio de emenda
parlamentar. Além de ajudar
na reconstrução das regiões
afetadas, as máquinas pode-
rão ser utilizadas em diversos
serviços nas áreas urbanas e
rurais, incluindo a construção
e manutenção da infraestru-
tura viária dos municípios
beneficiados.

Para superintendente da
Codevasf em Goiás, Abelardo
Vaz Filho, as motoniveladoras
serão importantes na recupe-
ração das áreas afetadas, mas
também serão fundamentais
para garantir a melhoria da in-
fraestrutura dos municípios
contemplados. "Vamos entre-
gar um equipamento extre-
mamente versátil e potente,
que executa trabalhos de pa-

vimentação, construção e ma-
nutenção de estradas, terra-
plenagem, nivelamento de ter-
renos e limpeza de áreas. Esse
equipamento reforça, subs-
tancialmente, a capacidade de
melhoria da estrutura viária
dos municípios", destaca.

Somente em Flores de
Goiás, há cerca de 300 famílias
isoladas por conta da água. Se-
gundo o prefeito da cidade,
Altran Avelar, em alguns locais

só é possível ter acesso a cava-
lo ou de barco. No município de
Cavalcante, a situação também
é bastante crítica. Parte da po-
pulação vive de plantações e
coleta de sementes, porém a
fonte de renda e alimentação
foi levada pela água.

Trecho da GO-118 
deve ser liberado

Na cidade de Alto Paraíso,
técnicos da Goinfra estão fina-

lizando o trabalho de recupe-
ração da GO-118. “Estamos fa-
zendo o que é possível e o im-
possível para liberarmos a ro-
dovia. Acreditamos que, até o
final de semana, dia 7 de ja-
neiro, iremos liberar o tráfego
para pequenos veículos”, anun-
ciou o governador Ronaldo
Caiado. O trânsito de cami-
nhões continuará restrito no
percurso. A rodovia foi afetada
pelas fortes chuvas que caem
na região desde o Natal.

Segundo Caiado, na GO-118,
o trânsito está liberado so-
mente para ambulâncias, já
que equipes da Goinfra execu-
tam ações emergenciais no tre-
cho. Atualmente, há sinalização
na entrada e saída de Alto Pa-
raíso para alertar os motoristas
sobre a interdição na GO-118.

Para quem precisa passar
pelo local, a orientação da
Goinfra é seguir pela GO-239
até Colinas do Sul, acessar a
GO-132 e sair à direita, em via
vicinal até chegar em Caval-
cante. Além desse trecho, a
agência também trabalha na
GO-241, entre Mutunópolis e
Estrela do Norte, para recons-
truir o bueiro que fica no Cór-
rego Barreiro. (Daniell Alves,
especial para O Hoje)

Quatro municípios afetados recebem maquinário
PARA MALHA VIÁRIA

Daniell Alves

Diante dos enormes estra-
gos causados pelas chuvas
em Goiás, principalmente no
Nordeste Goiano, o governa-
dor Ronaldo Caiado pediu
empenho aos deputados fe-
derais goianos para que con-
sigam recursos para os 14
municípios em situação de
calamidade. Foi liberado pelo
Governo Federal o valor de R$
700 milhões para auxiliar as
cidades. Contudo, não há de-
finição dos locais que irão re-
ceber o benefício.

De acordo com o governa-
dor, os deputados e senadores
devem atuar fortemente para
sensibilizar o Ministério do
Desenvolvimento Regional em
benefício dos municípios goia-
nos que estão em situação de
calamidade. “Desde o dia 30 [de
dezembro] temos acompa-
nhado de perto as dificuldades
das famílias que estão ilhadas
e temos feito com que alimen-
tos, água e medicamentos che-
guem a todas as regiões do
Norte e Nordeste goiano. Con-
tamos com a solidariedade e
apoio de todos”, diz ele.

Caiado ressaltou que Goiás
tem direito aos recursos da
Medida Provisória que desti-
na R$ 700 milhões às regiões
afetadas. “Não é justo que
nosso Estado seja deixado de
lado uma vez que também
foi duramente penalizado pe-
las cheias”, avalia.

A medida visa o enfrenta-
mento das consequências das
fortes chuvas que acomete-
ram diversas regiões do Bra-
sil, principalmente os Esta-

dos da Bahia e de Minas Ge-
rais, que deixaram milhares
de pessoas desabrigadas ou
desalojadas, em decorrência
de alagamentos, deslizamen-
tos de terra e danos à infra-
estrutura local, com interdi-
ção de estradas, quedas de
pontes e viadutos e interrup-
ção de fornecimento de ener-
gia elétrica e água potável.

Foi realizada na última ter-
ça-feira (4) uma videoconfe-
rência com membros da ban-
cada goiana para falar sobre o
assunto. A reunião foi reali-
zada durante o 10º dia de tra-
balhos de recuperação de vias

e atendimento à população
de municípios da região Nor-
deste do Estado. “Existem ato-
leiros no meio da rua, algu-
mas casas caíram, comunida-
des estão isoladas, várias pon-
tes que, até agora, deixam
pessoas isoladas, estradas es-
tão interrompidas, enfim, um
quadro que é extremamente
pesado para o Estado”, acres-
centou o governador.

Ele informa que algumas
rodovias e pontes terão que
ser reconstruídas, e que não
existem, no momento, desvios
para solucionar problemas
considerados imediatos. “É
um esforço sobre-humano
para podermos achar alguma
alternativa. É impressionante.
Aflora água por todo lado.
Acabou o asfalto de todo mun-
do e não se transita mais por
aqui. O pouco que tinha foi jo-
gado de cabeça para baixo”.

Calamidade
Até o momento estão em

situação de calamidade as ci-
dades de Flores de Goiás, Co-

linas do Sul, Cavalcante, Mon-
te Alegre de Goiás, Campos
Belos, Divinópolis de Goiás,
São Domingos, laciara, For-
moso, Niquelândia, São João
D'Aliança, Guarani de Goiás,
Teresina de Goiás e Alto Pa-
raíso de Goiás.

Diversas famílias tiveram
as casas invadidas pela água
e acabaram perdendo tudo,
como móveis, roupas e ali-
mentos. A Central Única das
Favelas de Goiás (CUFA) criou
a campanha Socorra o Nor-
deste Goiano para ajudar as
famílias. Pode ser doada qual-
quer quantia via pix. A chave
é o e-mail: socorraonordeste-
goiano@cufago.com.br

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. O trabalho inclui
ações de Defesa Civil, levanta-
mento de situação nos locais,
orientação aos prefeitos da re-
gião e socorro a pessoas vulne-
ráveis, além do apoio à distri-

buição de donativos na região.

Plano de contingência
A Agência Goiana de In-

fraestrutura e Transportes
(Goinfra) investirá R$ 80 mi-
lhões em ações do plano de
contingência em atendimen-
to à situação emergencial de-
corrente das condições cli-
máticas no Nordeste goiano e
em intervenções para garan-
tir trafegabilidade e seguran-
ça aos motoristas e moradores
da região.

“Trata-se de um plano de
guerra, face à emergência que
vivenciamos. A tática foi for-
mulada com a união de todo o
corpo técnico da Goinfra”, res-
saltou o titular da pasta, Pedro
Sales. Ele explica que, durante
o prazo de execução das obras
e até o final do período chuvo-
so, uma equipe de plantonistas
vai coordenar os trabalhos,
sempre em comunicação dire-
ta com os fiscais de campo,
para diminuir o desconforto
dos usuários das rodovias goia-
nas. (Especial para O Hoje)

São 14 municípios
no Nordeste
Goiano em
situação de
emergência após
as fortes chuvas

Governo pede que deputados
busquem recursos para cidades

Motoniveladoras

foram para

Cavalcante, Guarani,

Flores e São João 

da Aliança
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Foi liberado pelo

Governo Federal o

valor R$ 700 milhões

para auxiliar as

cidades atingidas

pelas chuvas



O percurso rotineiro de tra-
balho do senador norte-ame-
ricano Tim Kaine de sua casa,
na Virgínia, para Washington,
na segunda-feira (3), se trans-
formou em uma provação de
27 horas. Uma nevasca inter-
rompeu o tráfego em impor-
tante via ao sul da capital do
país, deixando ele e milhares
de motoristas sem comida e
água no frio congelante.

A Interestadual 95 - uma
das vias mais movimentadas
da Costa Leste - ficou fechada
por horas em ambas as dire-
ções perto de Fredricksburg,
cerca de 89 quilômetros (km)
ao sul de Washington, depois
que a região foi coberta por
até 30 centímetros de neve,
informou o Departamento de
Transporte da Virgínia.

O tráfego no trecho de 76
km da I-95 parou por volta
das 20h de segunda-feira (no
horário local) e não voltou a
se mover até a tarde dessa
terça-feira.

Durante a noite e bem de-
pois do amanhecer, centenas
de caminhões e outros veícu-
los ocuparam a estrada con-
gestionada, enquanto os mo-
toristas ficavam cada vez
mais desesperados com a si-
tuação e irritados com o que
parecia ser uma resposta len-
ta das autoridades.

Tim Kaine, candidato de-
mocrata de 2016 a vice-presi-
dente, foi um dos motoristas
presos na via.

O senador chegou a Was-
hington 27 horas depois de
deixar Richmond, disse seu di-

retor de comunicações. Kaine
afirmou que não comeu ou
bebeu nada desde a saída na
segunda-feira.

Socorristas
Equipes de emergência es-

tadual e local trabalharam
durante a manhã e a tarde
para retirar as árvores der-
rubadas, ajudar os veículos
com problemas e redirecionar
os motoristas, disse ontem o
governador Ralph Northam. 

Northam e o Departamen-
to de Transporte da Virgínia
foram duramente criticados
por não chamar a Guarda Na-
cional. Alguns pediram ao
presidente Joe Biden para mo-
bilizar recursos federais a fim
de resgatar motoristas presos
e reabrir a rodovia. (ABr)

O papa Francisco pediu ontem (5) às autoridades que
simplifiquem os procedimentos de adoção e apelou aos
casais para que tenham mais filhos, em mensagem na
primeira audiência-geral de 2022 no Vaticano.

"Desejo que as instituições estejam sempre dis-
postas a ajudar, observando com seriedade, mas tam-
bém simplificando os procedimentos necessários
para que se realize o sonho de tantos pequeninos que
precisam de uma família e de tantos cônjuges que
querem dar amor", disse.

Diante de dezenas de pessoas reunidas na Sala
Paulo VI do Vaticano, durante a audiência-geral que
contou com um número surpreendente de circo, o
papa refletiu sobre a figura de São José e a paterni-
dade. Ele acrescentou que "ter um filho é sempre um
risco, mas não o ter é ainda mais", lembrando que a
civilização é hoje "um pouco órfã".

Francisco destacou que a adoção "não é um vín-
culo secundário" e que essa escolha "está entre as for-
mas mais elevadas de amor e paternidade".

"Não se deve ter medo de escolher o caminho da
adoção, de assumir o `risco` do acolhimento. Espe-
ro que as instituições estejam sempre dispostas a aju-
dar nesse sentido, monitorando seriamente, mas tam-
bém simplificando o procedimento necessário. Rea-
lizar o sonho de tantos pequeninos que precisam de
uma família", disse.

Ao final da audiência, um grupo de integrantes do
circo Ronny Roller, que se encontra em Roma, apre-
sentou, diante do pontífice, uma peça que incluiu ma-
labarismos, exercícios de ginástica e música.

Papa Francisco
solicita às
autoridades que
facilitem adoção

APELO

A França identificou nova
variante do coronavírus com
mais de 40 mutações genéti-
cas, sendo que uma está as-
sociada a potencial aumento
da transmissão do vírus.

Segundo pesquisadores do
Instituto Hospitalar Univer-
sitário (IHU) de Marselha, que
fizeram a descoberta, a nova
estirpe do SARS-CoV-2 tem 46
mutações, incluindo uma que
está associada ao possível au-
mento de contágios.

A variante, da qual pouco
ainda se sabe, foi batizada pe-
los cientistas com as iniciais do
instituto, IHU, e deriva de ou-
tra, a B.1.640, detectada no
fim de setembro de 2021 na
República do Congo e atual-
mente sob vigilância da Orga-
nização Mundial da Saúde.

Na França, os primeiros ca-
sos da nova variante, que tem
designação técnica B.1.640.2, fo-
ram observados na localidade
de Forcalquier, na região de
Provença-Alpes-Costa Azul.

Na mesma região, mas em
Marselha, uma dezena de ca-
sos surgiram associados a via-
gens aos Camarões, país que

faz fronteira com a República
do Congo.

O IHU de Marselha, espe-
cialista em doenças infecciosas,
é dirigido pelo médico Didier
Raoult, que recebeu adver-
tência da Ordem dos Médicos
francesa por ter violado o có-
digo de ética. Ele promoveu o
uso do remédio antimalária hi-
droxicloroquina como trata-
mento para a covid-19 sem
provas de sua eficácia.

A covid-19 é uma doença
respiratória causada pelo co-
ronavírus SARS-CoV-2, detec-
tado há dois anos em Wu-

han, cidade do centro da Chi-
na, e que se disseminou rapi-
damente pelo mundo.

A Ômicron, identificada
em novembro, é a mais con-
tagiosa de todas as variantes
do coronavírus consideradas
preocupantes, apresentando
mais de 30 mutações genéticas
na proteína da espícula, a
"chave" que permite ao vírus
entrar nas células humanas.

Vários países, incluindo
Portugal e França, têm atin-
gindo recordes diários de in-
fecções devido à circulação
dessa variante.

A Interestadual 95 - uma das vias mais movimentadas da
Costa Leste - ficou fechada por horas perto de Fredricksburg

Nevasca interrompeu o tráfego em importante via na Virgínia (Estados Unidos) ao sul da capital

EUA: milhares de
motoristas ficam
parados em estrada
coberta de neve
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MAIS DE 40 MUTAÇÕES

Uma dessas mutações está associada ao aumento de transmissão

França identifica nova
variante do coronavírus

Ele falou na primeira audiência-geral de 2022, no Vaticano

China, Rússia, Reino Unido, França e Estados Uni-
dos assinaram declaração conjunta para evitar
uma guerra nuclear e prevenir a corrida ao arma-
mento atômico.

Os cinco membros permanentes do Conselho de
Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU)
decidiram assumir o compromisso no momento em
que foram retomadas as negociações multilaterais
para resgatar o acordo nuclear com o Irã.

Em documento publicado nas páginas oficiais das
presidências das cinco potências nucleares, eles in-
sistem na caráter exclusivamente defensivo dos ar-
senais nucleares, garantem oposição à proliferação
desse tipo de armamento e lembram que "não pode
haver vencedores numa guerra nuclear".

China, Rússia, Reino
Unido, França e EUA
firmam declaração
antinuclear

COMPROMISSO

Um lei que passou a viger no dia 1º de janeiro des-
te ano na Ucrânia proíbe que embarcações da Rússia
acessem as águas interiores ucranianas. A decisão foi
anunciada pelo Verkhovna Rada, o Parlamento uni-
cameral ucraniano, composto por 450 deputados, e re-
produzida pela agência local Interfax.

Conforme a nova normativa legal, o acesso às
águas interiores da Ucrânia é proibido aos navios
com bandeira de uma nação agressora, caso da Rús-
sia, ou de propriedade de cidadãos russos. A inclu-
são de navios russos no Registro de Navios do Estado
da Ucrânia também está proibida.

A restrição atinge inclusive embarcações que
transportem cargas entre portos fluviais e passa-
geiros, como os navios de cruzeiros turísticos. O do-
cumento lista entre as águas interiores do país os rios
Dniester, Danúbio e Dnieper.

EXPRESSA
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Elysia Cardoso

Ao passo que a vida passa, Lua Cazul colhe fru-
tos de uma carreira extensa com a dança, agora,
na China. Aos 30 anos, a carioca, que mora há
dois anos e meio em Shanghai, contribuiu com
a expansão do Voguing (ou dança Vogue) em so-
los orientais. O estilo, que é uma expressão ar-
tística de resistência originada no Harlem, em
Nova York, pela comunidade negra, latina e
LGBTQIA na década de 1960, vem ganhando
adeptos no Brasil nos últimos anos.

Origens
O Voguing é um tipo de dança de rua em que

mescla passos e poses de revistas. Porém, engana-
se quem crê que a origem veio de Madonna,
quando lançou a música “Vogue”, em 1990. Numa
época em que minorias eram excluídas da socie-
dade, presos tinham acesso a revistas de moda, con-
sideradas “sem conteúdo”. Como um dos únicos
meios de distração, as pessoas da comunidade re-
produziam as poses das mulheres brancas das re-
vistas e almejavam alcançar aquele status fora dos
presídios. Em virtude disso, as revistas se tornaram
referências do início desse movimento.  

Luta e transformação
A partir dos estudos, Lua, que já atuava como

bailarina há alguns anos, fundou a companhia ar-
tística Pioneer House of Cazul, junto de Diego Ca-
zul, como grupo de pesquisa da cultura Ballroom
e do estilo de dança Vogue. Tal movimento re-
presenta um lugar de troca de afetos, conscienti-
zação, politização e acolhimento. Uma comuni-
dade onde há arte, cultura, dança, criatividade e
família – seus criadores são conhecidos como
“Mother” e “Father”, respectivamente.

O grupo passou a realizar rodas de conversa,
palestras, exibições de documentários e works-
hops em espaço público, com contribuição vo-
luntária ou gratuitos, com assuntos como educa-
ção sexual, prevenção e tratamento de ISTs. 

Além disso, organiza atividades de ensino prá-
ticas e teóricas da Dança Vogue dentro de comuni-
dades como o Complexo da Maré, Rocinha e Alemão,
em espaços acadêmicos e consagradas escolas de
dança como UFRJ, CEFTEM e Cia Livre de Dança,
além de festivais de dança como o Street Dance Con-
nection, Urban Charme e WDC Festival.

Atualmente, por conta da mudança de país, Lua
e Diego tornaram-se Overall Mother e Father, res-
pectivamente, mas ainda participam ativamente
das tomadas de decisões, além de terem levado a
Cazul para além do Brasil.

A partida
Em 2019, Lua recebeu um convite para partici-

par do elenco de uma das maiores e mais renoma-
das rede de casas de show da China, a Dr Oscar. E
o que seria um contrato de um ano, em várias ci-
dades, se ampliou. Com a pandemia e as restrições
impostas pelas entidades sanitárias, a bailarina aca-
bou estendendo sua estadia. Na boate, ela teve opor-
tunidades como dançarina solista, cantora, além de
morar em cinco cidades diferentes.

Passado o contrato, veio a mudança para
Shanghai e a oportunidade de lecionar aulas em
studios da cidade e trabalhar como freelancer em
performances e campanhas publicitárias. Assim,
expandindo seus conhecimentos no oriente, Ca-
zul começou a lecionar no Voguing Shanghai, um
estúdio e plataforma de divulgação da cultura ball-
room na China, onde faz parte do corpo de pro-
fessores desde sua inauguração, além de ser ju-
rada nas “balls” (eventos) organizadas por eles. 

Segundo ela, a comunidade é recente, porém
bastante potente. “Nós estamos crescendo jun-
tos! Em janeiro de 2020, fundei o capítulo chi-
nês da Kiki House of Cazul, da qual sou Overall
Mother. No momento, somos cinco integrantes”,
diz Lua. (Especial para O Hoje) 

Bailarina Lua Cazul
fundadora da
House of Cazul e
referência na
técnica do Voguing 

Essência
Expressão
e
resistência

Dos palcos ao voguing:
Lua Cazul fala sobre traje-
tória de sucesso na dança
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Malhação - Sonhos 
Os paramédicos levam

dandara para o hospital e gael
a acompanha. duca revela que
Nat salvou dandara e Karina
pede que a lutadora os acom-
panhe ao hospital. BB e lírio
desconfiam quando Joaquina
entra em um carro com mo-
torista. dandara volta para
casa. Karina afirma a Pedro
que não gosta de comemorar
seu aniversário. delma se pre-
para para o encontro com seu
pretendente virtual. 

Nos Tempos do Imperador 
Samuel descobre que Toni-

co armou para que ele não pu-
desse mais trabalhar fora do
presídio. Cândida tem uma vi-
são. Borges se preocupa ao
ver a movimentação da polícia
montada por gastão. Tonico
fornece informações para So-
lano. Pedro decide substituir o
almirante Tamandaré do co-
mando da guerra por Caxias.
Prisca e Hilário partem para a
inglaterra. isabel assume que
foi ela quem pediu a Pedro.

Amanhã é Para Sempre
Jairo, furioso, procura pela

filha na casa de Silvestre. Ja-
cinto entra em contato com
eduardo e pede que o visite
assim que puder, pois liliana
está em sua casa. agripina
conversa com Plutarco sobre
a gravidade do caso de Ciro e
o aconselha a avisar a família.
Furioso, Plutarco responde
que não pretende fazer nada
até que liliana apareça.
eduardo lê a carta deixada
por sua mãe.

Prova de Amor 
dudu pega onda e Tita faz

um castelo de areia. lopo, mu-
rilo e Barroso comentam o re-
sultado da ação. lopo diz que
vai acionar seu detetives par-
ticulares 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 diz que tem medo de
lopo cometer alguma malda-
de com o filho de lúcia. 

Um Lugar ao Sol 
Noca diz a lara que o ciú-

mes de mateus é compreensí-
vel. rebeca nega que tenha es-
tado com Felipe, ao ser ques-
tionada por Cecília. lara revela
a Noca que não pode se deixar
envolver com Christian/renato.
ravi aconselha Christian/rena-
to a se afastar de lara. Felipe diz
a ana Virgínia que talvez preci-
se fazer terapia. ilana pede
desculpas a gabriela por ter su-
mido da vida da médica. ilana
deixa Breno incrédulo. 

RESUMO
t

de NOVelaS

Hábito
saudável 
Alimentação no verão deve ter
cuidados extras. Nutricionista 
dá dicas para manter rotina 
no período de férias

Elysia Cardoso

No Brasil, cerca de 20%
das pessoas com mais de 18
anos estão obesas, segundo
a Pesquisa Nacional de Saú-
de de 2019. Contudo, esse
cenário deve se agravar
com a Covid-19. O Núcleo
de Pesquisas Epidemioló-
gicas em Nutrição e Saúde
da USP (Nupens) realizou
um estudo envolvendo
14.259 indivíduos e mos-
trou que, durante a pande-
mia, 19,7% deles tiveram
um aumento de ao menos 2
kg em seu peso, enquanto
15,2% dos participantes vi-
ram uma redução nos nú-
meros da balança. 

Com o clima do mo-
mento, o verão, a tendência
é que esse número aumen-
te. Isso porque, ligado a
essa estação do ano, está o
período de recesso e de fé-
rias, quando as pessoas, ge-
ralmente, se descuidam
com a alimentação e ten-
dem a engordar. “Temos
que ter um cuidado maior
com a alimentação devido
à mudança de rotina. O
ideal é consumir alimentos
leves e nutritivos, de fácil
digestão e que ajudem na
reposição de água e sais
minerais perdidos na trans-
piração em praias e pisci-
nas”, destaca a nutricionis-
ta Jalily Moura, que atende
no centro clínico do Órion
Complex, em Goiânia.

Ela reforça ainda o que
deve ser evitado no período:
“É importante redobrar o
cuidado com a higienização
das mãos e evitar o consumo
de frituras, preparações com
muito sal e açúcar ou refei-
ções diferentes daquelas que
estamos acostumadas a nos
alimentar, para não ocor-
rer o risco de uma intoxica-
ção alimentar”.

Rotina
A nutricionista do Órion

Complex salienta que fazer
exercícios é necessário e au-
xilia na alimentação. “Para

manter um hábito saudável
e também na questão do
apetite. Quando praticamos
atividade física temos me-
nos vontade de comer bes-
teiras, como doces e choco-
late, devido ao efeito hor-
monal que a atividade física
provoca no nosso organis-
mo”, destaca Jalily Moura.

Além disso, ela afirma
que deve-se seguir com a ro-
tina do dia a dia. “Para man-
ter a disciplina nas férias, é
importante lembrar que o
curto período de mudança
de rotina não deve interfe-
rir no hábito alimentar. En-
tão, o ideal é acordar no ho-
rário como de costume e
procurar se alimentar de
forma saudável. Não exa-
gerar no consumo de refei-
ções ricas em carboidratos
refinados como pães, bo-
los, massas, preparações
com molhos, refrigerantes,
sobremesas, entre outros”.

Jalily Moura ressalta que
relaxar com a alimentação
durante o verão é prejudi-
cial. “O nosso organismo não
compreende momentos
como esses, então o ideal é
manter a refeição equili-
brada mesmo estando em
período de férias. A alimen-
tação, em qualquer época do
ano, é decisiva para que as
férias não sejam arruina-
das. Além disso, quando
mantemos o hábito alimen-
tar saudável conseguimos
voltar com mais energia e
disposição para a rotina”.

Ao longo do verão, a nu-
tricionista reforça a impor-
tância de uma boa hidrata-
ção e dá dicas para ajudar
nisso: “Beber mais água,
consumir sucos no lugar do
refrigerante, evitar o con-
sumo de bebida alcoólica e
bebidas açucaradas para
evitar a desidratação, pre-
ferir a água com gás ou chás
gelados que podem ser bons
substitutos. Consumir mais
frutas e vegetais frescos que
também contenham mais
líquidos”, destaca Jalily Mou-
ra. (Especial para O Hoje) 

Nutricionista salienta que fazer exercícios é necessário

Léo Luz é autor de 'Amor, otário amor', livro prefaciado por Luis Fernando Verissimo

LIVRARIA
t

Logo na introdução de
'Cartas para Anna – Ou crô-
nicas de um amor que não
deu certo', o roteirista e es-
critor Léo Luz alerta que o tí-
tulo não se trata de uma pe-
gadinha: a obra, de fato, é so-
bre uma história real com
um fim real. Neste novo li-
vro, ele reúne cartas, bilhe-
tes e e-mails que escreveu
para Anna durante e após o
fim do relacionamento. In-
tensos, explosivos, sem cen-
sura e com uma pitada de so-
frimento, os textos narram a
história do casal. 

Por se tratarem de con-
teúdos acumulados ao longo
de vários anos, o roteirista de
projetos como 'Até que a Sor-
te nos Separe', 'Vai que cola'
e 'Parafernalha' preocupou-
se apenas com a introdução
e o encerramento da obra, as
palavras mais difíceis já es-
critas por Léo. “O livro tem
nome, tem capa, mas falta
um último texto. Estou há
oito dias travado neste últi-
mo texto. E você sabe bem
que eu nunca travo. Mas tra-
vei”, confessou o autor para
Anna, a quem se dirige ao
longo da produção, e tam-
bém para o leitor.

O autor reforça que cada
palavra é real: não é um livro
de fofoca, é um ponto de vis-
ta, um lado, com tudo o que foi
escrito por uma das partes da
relação para a outra – antes,
durante e depois do fim do re-
lacionamento – até a publica-
ção. Nos agradecimentos
quem recebe destaque é nin-
guém menos que o cupido, o

culpado de todo o relaciona-
mento ter acontecido e, con-
sequentemente, da publica-
ção de Cartas para Anna.

O lançamento de Léo Luz
faz parte de uma nova fase na
vida do escritor. O expurgo
necessário, como afirma o
roteirista, representa o fim do
ciclo com a ex-namorada.
Para o leitor, a obra pode ser
um lembrete que sim, o amor
existe mesmo quando não

dá certo, e que cada um tem
uma forma de superá-lo.

Sobre o autor
Léo Luz é carioca. Rotei-

rista de projetos como 'Até
que a Sorte nos Separe', 'Vai
que cola' e 'Parafernalha', é
autor de 'Amor, otário
amor', livro prefaciado por
Luis Fernando Verissimo.
'Cartas para Anna' é o novo
livro do autor.

Cartas para Anna
Obra prefaciada por Luis Fernando Verissimo, roteirista e
escritor Léo Luz encerra ciclo com a ex namorada em novo livro



O ‘Festival do Amor’, novo
filme de Woody Allen, es-
treia em todo o Brasil nesta
quinta-feira (6). Com um
elenco de peso, encabeçado
por Wallace Shawn (‘Jovem
Sheldon’), Gina Gershon (‘Ri-
verdale’), Louis Garrel (‘Ado-
ráveis Mulheres') e Chris-
toph Waltz (‘007: Sem Tempo
Para Morrer’), o longa traz
uma história divertida e
cheia de referências cinéfilas,
como somente o diretor Woo-
dy Allen consegue fazer.

A comédia gira em torno
de Mort Rifkin (Wallace
Shawn) e sua esposa, Sue
(Gina Gershon), que trabalha
como assessora de diretores
de cinema. Eles viajam para a
Espanha para acompanhar o
Festival de San Sebastián e,
após deixarem-se envolver

pelo charme e magia da cida-
de, Mort passa a desconfiar
que Sue pode estar tendo um
caso com um atraente diretor
francês (Louis Garrel).

O 50º longa da carreira

do diretor, que tem o roteiro
também assinado por ele,
homenageia suas maiores
inspirações e relembra obras
de grandes cineastas euro-
peus, como Jean-Luc Godard,

François Truffaut, Federico
Fellini, Ingmar Bergman e
Luis Buñuel. O filme foi ro-
dado na cidade espanhola de
San Sebastián, que sedia um
dos principais festivais de ci-
nema na Europa.

“Eu já estive no Festival
de San Sebastián e me lem-
brei de como a cidade é lin-
da, então decidi escrever
uma história que se passas-
se lá”, revelou Woody Allen
a respeito da escolha da lo-
cação para o filme. Quando
questionada a respeito de
seu trabalho em O Festival
do Amor, a atriz Gina Ger-
son definiu o projeto como
“uma verdadeira carta de
amor ao cinema”. O filme,
como não poderia ser dife-
rente, abriu o Festival de
San Sebastián deste ano.
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Mostra coletiva 
“a terra é meu corpo, a

água é meu sangue, o ar é
meu sopro, o fogo é meu es-
pírito”. É com esta mensa-
gem que a mostra coletiva
'ancestral' chega à galeria de
arte do lowbrow lab arte &
Boteco nesta quinta-feira (6).
Nova exposição apresenta
pinturas, fotografias, insta-
lações e caderno artístico
das artistas mirna anaquiri,
roberta rox, ayanna duran
e Katiúscia Costa. a exposi-
ção segue até 16 de feverei-
ro. a visitação é gratuita e
pode ser realizada entre
quinta-feira e sábado, das
19h às 0h. Quando: sexta-fei-
ra (6). Onde: rua 115, quadra
F43a, lote 214, Nº 1.684, Se-
tor Sul - goiânia. Horário: das
19h às 0h. 

Sessão de clássicos 
a sessão de clássicos da

sétima arte da TV Brasil exi-
be o longa-metragem 'e o bi-
cho não deu' nesta quinta-
feira (6), às 22h30, na faixa
Cine retrô. Produção inédita
na emissora, o filme é mais

um entre os grandes suces-
sos da parceria nas telonas
dos comediantes ankito e
grande Otelo.a película de
1958 foi dirigida pelo célebre
cineasta J.B. Tanko, croata
radicado no Brasil com vasta
filmografia, principalmente
em obras de humor. Quan-
do:  quinta-feira (6). Onde: TV

Brasil. Horário: 22h30. 

Exposição online 
Hoje (6), a mostra Terry

gilliam – o oníricoanarquis-
ta ocupará o Cinema i, sen-
do esta a mais abrangente
retrospectiva realizada no
Brasil sobre o diretor, ator e
animador americano natu-

ralizado inglês, e que inte-
grou o importante grupo
de humor monty Python.
além das 28 produções em
sessões presenciais, em for-
mato digital, também acon-
tecerão atividades paralelas
em formato on-line. Quan-
do: quarta-feira (6). Onde:
(blgentretenimento.com.br/
terrygilliamrj). 

Coleção de filmes
O itaú Cultural apresenta a

exposição ‘Filmes e Vídeos de
artista na Coleção itaú Cultu-
ral - Virtual’, disponibilizada
na plataforma Superviz e com
acesso pelo site do itaú Cul-
tural: (www.itaucultural.org.br).
a mostra traz uma seleção de
obras de arte audiovisual pro-
duzidas no país nas últimas
seis décadas. Pela primeira
vez em formato virtual, um re-
corte dessa produção experi-
mental iniciada nos anos de
1970  é apresentado em nú-
cleos temáticos, compostos
por obras de artistas como re-
gina Silveira, Cao guimarães,
lia Chaia, Nelson leirner e
eder Santos.

Mostra Coletiva ‘Ancestral’ estreia nesta 
quinta-feira (6), na galeria do Lowbrow

AGENDA
t

CulTural HORÓSCOPO
t

Giselle Itié expõe doença
do filho e cita dificuldade.
Veja relato comovente da
atriz

giselle itié sempre mostra
os momentos da maternidade
real no instagram e compar-
tilha a rotina com o filho, Pe-
dro luna, de 1 ano. em con-
versa com os seguidores, a
atriz revelou que o pequeno
está doente há mais de um
mês. "está muito difícil. Pedro
está doente praticamente há
1 mês. ele ficou doente no iní-
cio de dezembro, teve uma
pausa de 7 dias e voltou a fi-
car doente. Não tivemos ré-
veillon, praia, nada. está mui-
to difícil, de verdade", con-
tou. (Patrícia dias, Purepeople) 

'BBB 22': Naiara Azevedo e
Pedro Scooby ganham fol-
low suspeito e animam fãs

a uma semana da revela-
ção de quem vai estar no 'BBB
22' e início do pré-confina-
mento do elenco, os fãs estão
mais atentos do que nunca
aos sinais dos participantes.
esta semana, uma marketei-
ra conhecida por adminis-
trar as redes sociais de vários
ex-BBBs passou a seguir al-
guns dos cotados da nova
edição e levantou suspeitas
de que irá cuidar da conta de-
les, além de confirmar sua
participação. (raphaela Fer-
nandes, Purepeople) 

Andressa Suita atualiza se-
guidores sobre estado de
saúde dela e dos filhos

andressa Suita foi às re-
des sociais se pronunciar
após gusttavo lima ter tes-
tado positivo para coronaví-
rus nesta quarta-feira (5).

Pelos Stories, do instagram,
a modelo atualizou os fãs
sobre o estado de saúde dela
e dos filhos gabriel, 4, e Sa-
muel, 3. em um vídeo ao
lado dos filhos, andressa Sui-
ta escreveu: "Por aqui esta-
mos bem. Só o papai segue

em isolamento e sem sinto-
mas graves... graças a
deus!", postou.em um co-
municado enviado pela Ba-
lada music, empresa que ge-
rencia a carreira do artista,
gusttavo lima informou o
teste positivo. (Purepeople)

CELEBRIDADES

Whindersson Nu-
nes comemora 27
anos e recebeu uma
homenagem de Ma-
ria Lina. No Insta-
gram, a ex-noiva do
humorista se decla-
rou ao rapaz com fo-
tos de um momento
especial para os dois.
Maria Lina publicou
duas imagens do chá
de revelação do fi-
lho. Na primeira,
Whindersson apare-
ce brincando com o
cachorro. "Parabéns,
Whindersson. Peço a
Deus que ele te pro-
teja, te dê saúde e
muita sabedoria. Que
você conquiste tudo
aquilo que sonha. Fe-
liz Aniversário!", es-
creveu. (Nathalia
Duarte, Purepeople) 

Maria Lina faz declaração a Whindersson 
Nunes em aniversário do humorista

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

O dia pode trazer a necessi-
dade de mostrar melhor suas in-
tenções, ainda que isso desagra-
de as pessoas à sua volta, o que
pode ser desafiador. Às vezes
manter as aparências ou esconder
suas reais intenções parecerá mais
seguro. a escolha é sempre sua.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

O dia pode trazer a necessi-
dade de mostrar melhor suas in-
tenções, ainda que isso desagra-
de as pessoas à sua volta, o que
pode ser desafiador. Às vezes
manter as aparências ou esconder
suas reais intenções parecerá mais
seguro. a escolha é sempre sua.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

O dia pode trazer a necessi-
dade de mostrar melhor suas in-
tenções, ainda que isso desagra-
de as pessoas à sua volta, o que
pode ser desafiador. Às vezes
manter as aparências ou esconder
suas reais intenções parecerá mais
seguro. a escolha é sempre sua.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

Suas relações podem passar
por uma necessidade de ajustes:
pessoais, profissionais ou fami-
liares. Pode ser um bom mo-
mento para mudar o jeito de
tratar alguém, portanto saiba
colocar limites e mantenha sua
autoestima e seu amor-próprio.
O dia também é positivo. 

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

Seu ânimo está na mesma
medida da sua ambição. Pode ser
um dia de muito foco e produtivi-
dade, de colocar limites e organi-
zar tudo à sua volta. apenas tome
cuidado com os excessos. Não se
descuide da sua saúde. Pode ser
um bom momento para respeitar
seus próprios limites.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

Hoje o dia pode trazer enga-
nos e alguns perigos, portanto
tome cuidado com os desejos do
ego. Você pode se iludir e acre-
ditar em pessoas ou em situa-
ções que são uma grande furada.
mantenha seu equilíbrio e seu
foco no que realmente importa e
siga uma rotina.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

O dia traz necessidade de or-
ganização da sua rotina. Suas
emoções podem ser intensas ou
até caóticas, e isso pode trazer de-
safios de viver a vida real. Tome
cuidado com excesso de imagi-
nação ou fugas, querendo fazer
apenas as coisas que trazem pra-
zer ou acabar procrastinando. 

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

O dia traz trabalho coopera-
tivo. Pode ser menos agitado,
mais focado e incrivelmente pro-
dutivo. Quanto mais se abrir para
receber ajuda ou para trabalhar
as parcerias, melhor este dia
será. as conversas poderão ser
fluidas. mantenha a confiança.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

Hoje o dia pode trazer apatia,
preguiça ou tudo pode ser lento
e moroso, exigindo de você pa-
ciência. Porém você pode ter
ideias criativas ou projetos enga-
jados, que podem ser colocados
em prática e este dia traz poten-
cial para realizar o planejado.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

O dia pode trazer grande paz
ou segurança. Você pode ficar
mais solitário neste dia, mas mes-
mo que tenha um dia cheio, as
mudanças trarão êxito, então a
sensação é de alegria e tranqui-
lidade. Tome cuidado com pro-
messas ou com a necessidade.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

O dia pede comedimento, prin-
cipalmente financeira. Vale a pena
poupar energia e não se desgas-
tar tanto. Você pode se gabar por
receber uma ajuda ou um pre-
sente de alguém de quem gosta.
existe algum benefício neste dia,
então saiba ser generoso.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

Hoje é um dia de muita ener-
gia e coragem: apenas cuidado
com exageros e falta de foco.
Pode ser ótimo começar algo, ter
iniciativa para se dirigir com au-
toconfiança rumo ao que deseja,
mas saiba respeitar os limites dos
outros e, se precisar, recue. 

Rodado na cidade de San Sebastián, longa traz no elenco 
nomes como Louis Garrel, Christoph Waltz, Gina Gerson

‘Festival do Amor’, novo filme de Woody
Allen, estreia nesta quinta-feira (6)
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Vinho é maravilhoso
neste tempo de chuva,
um filme e uma boa com-
panhia.E por que não no
outono, durante um jan-
tar com a família? No ve-
rão, parece até incompa-
tível com o calor, mas já
há tantas opções de vi-
nhos menos encorpados
ou para serem bebidos
gelados que dá até para
combinar perfeitamente
com uma tarde na pisci-
na, na praia ou um bom
churrasco.

Branco, rosé ou tinto
–, há diferentes sabo-
res, mais leves ou mais
encorpados, que depen-
dem principalmente do
tipo da uva utilizada no
processo e da tempera-
tura ao servir. O mais
importante, sem dúvida, é escolher
aquele cujo sabor o agrada mais.
Mas algumas dicas podem ajudá-lo a
escolher a bebida de acordo com o
quanto ela combina com a estação

do ano.Boa é a vida, mas
melhor é com o vinho.

Vinhos para o verão
Existem opções de to-

dos os tipos de vinhos,
além dos rosés, brancos e
espumantes. Até mesmo
para os dias excessiva-
mente quentes. 

O conselho para quem
deseja apreciar um vi-
nho tinto no verão é evi-
tar os encorpados. Opte
pelos que tenham leveza
e frescor, como os da cas-
ta Gamay, Cabernet
Franc e Pinot de aromas
frutados singelos.

Lembre-se de servi-
los abaixo dos 18ºC, di-
ferente do recomenda-
do para os tintos fortes
no inverno. Coloque à

mesa a uma temperatura de 14 a 16
graus celsius.

Os vinhos brancos como: Sauvignon
Blanc, Chardonnay e Riesling são uma
ótima pedida. Essas castas dão origem

aos vinhos com menor teor alcoólico, e
menos complexos.

São mais refrescantes, leves e har-
monizam com pratos típicos de verão,
como peixes e frutos do mar.

Nessas categorias, você encontra
inúmeros rótulos com excelente cus-
to-benefício, sejam brasileiros, se-
jam de outros países, que agradam di-
ferentes gostos e bolsos. Todos estes
vinhos harmonizam perfeitamente
com massas leves e pizzas e também
com sobremesas.

Vinhos para o outono
O outono é a estação em que as

temperaturas começam a baixar - e
nessa época todos costumam estar até
com saudade do clima mais friozinho.
É a época ideal para desfrutar vinhos
um pouco mais encorpados, se o cli-
ma estiver mais frio. Entre as opções
estão os vinhos com uvas Malbec, Car-
menere e Merlot.

Vinhos para o inverno
Entre as uvas que combinam bem

com o inverno estão as do tipo Caber-
net, Malbec, Syrah e Tannat. Para quem
prefere vinho branco, os vinhos do tipo
Semillon e Chardonnay podem ser ex-
celentes.

Vinho na primavera
É uma época muito linda, cheia

de flores, romântica e muito apra-
zível para fazer um piquenique.Os
brancos também são uma boa pedi-
da, como os de uvas Chardonnay ou
bom espumante ou uma cava. Entre
os tintos, se destacam igualmente
aqueles com sabores mais delicados,
como o Pinot Noir. 

É claro que, mesmo com todas as
sugestões, você precisa eleger seus cri-
térios: a uva preferida, o sabor e os
alimentos que vão acompanhar a be-
bida, a temperatura que mais agrada.
A harmonização também é impor-
tante nesses casos, o que faz com que
os sabores sejam potencializados e a
experiência com a bebida seja ainda
mais prazerosa.

Com o amor dá-se o mesmo que com
o vinho. Perdoem-me os leitores o pou-
co delicada da confrontação; mas bem
vêem que ambos embriagam.Que co-
mecemos o ano de bem com a vida e
sempre com uma taça de vinho para co-
memorar a saúde e o prazer de viver.
(Especial para O Hoje)

Edna Gomes é
jornalista
especializada em
gastronomia,
sommeliere e poeta. 
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as épocas do ano



Giovana Andrade

Após longos meses mar-
cados por mudanças drásticas
e por perdas irrecuperáveis
causadas pela pandemia de
Covid-19, o avanço da vaci-
nação trouxe, no segundo se-
mestre de 2021, enfim, o gra-
dativo retorno à normalidade,
que possibilitou a volta de
eventos. Agora, com a chega-
da de 2022, a expectativa é
consolidar essa guinada. 

Desde outubro, as normas
contra a disseminação do Co-
vid-19 foram flexibilizadas e
hoje já vemos todo o mercado
de eventos de volta às ativi-
dades. Shows, exposições, ci-
nemas, corridas de rua, feiras
corporativas, enfim, o mer-
cado de eventos de entrete-
nimento e negócios retomou
seus projetos com a presença
de público. Um dos primeiros
a parar na pandemia, o setor
é agora um dos últimos a ini-
ciar a recuperação.

A produtora de eventos
Anna Barros diz que no se-
gundo semestre de 2021 as
coisas mudaram para quem
vive desse mercado em Goiás,
mas que espera um avanço em
2022, o que também é um de-
sejo do público, que anseia
por viver experiências inter-
rompidas, por confraternizar
com amigos e familiares.

Segundo ela, já houve uma
demanda significativa no fi-
nal do ano passado, mas os pró-
ximos passos ainda estão sen-
do planejados. “Por depender-
mos do avanço da vacinação e
do poder público, ainda sofre-

mos com algumas limitações”,
diz. Ela ressalta ainda que o re-
torno consciente e seguindo
todas as normas sanitárias é de
extrema importância para o
fortalecimento do mercado.

O estado de Goiás tem ex-
perimentado formatos maio-
res de eventos, os chamados
eventos testes. A prefeitura
de Goiânia autorizou, em ou-
tubro, o show do cantor ser-
tanejo Gusttavo Lima para 15
mil pessoas e os resultados
foram positivos. “Esses testes
são importantes, porque pre-
cisamos aprender a lidar com
essa realidade”, analisa Anna. 

O ponto que chancelou essa
decisão pela volta de grandes
apresentações foi o quanto
elas movimentam financeira-
mente o mercado. Muitas pes-
soas dependem delas para so-
breviver. De acordo com a
produtora, para que se faça
uma análise justa sobre a re-
tomada, é preciso que se en-
tenda que a questão influencia
diretamente a renda de di-
versas famílias, e que o retor-
no tem simbolismos maiores. 

“Sabemos que a volta é
inevitável, mas entendemos
que o nosso papel vai além de
promover eventos. É propor-
cionar o retorno do contato
das pessoas, de inserir o pú-
blico em momentos que fica-
ram marcados, é possibilitar o
contato dos artistas com seu
público e mais, criar memó-
rias afetivas depois de um pe-
ríodo tão difícil para todos”.

Ela destaca que o contexto
atual ainda exige atenção, com
o uso das máscaras e o distan-
ciamento sendo solicitados. Os
eventos corporativos também
têm tido grandes demandas,
com maior cuidado que os so-
ciais, pois várias empresas e
multinacionais criaram regras
de viagens e realizações. 

“Com tudo isso os eventos
híbridos já são tendência e vie-
ram para ficar, distribuir o nú-
mero de convidados em pre-
sencial e virtual é o nosso novo
normal. Esse formato já está
nos acompanhando há quase 2

anos e tem trazido mais con-
fiança às empresas com gran-
de número de colaboradores
ou para congressos com gran-
des números de participantes,
permitindo assim, um retorno
mais seguro”, explica.

No final do ano, o aumen-
to dos eventos foi impulsio-
nado pelas comemorações
tradicionais da época, com
programações natalinas e fes-
tas de réveillon sendo reali-
zadas em diversos lugares do
Estado. Anna, ao lado do de-
corador Johnata Alves, parti-
cipou de alguns dos projetos
espalhados por Goiânia em
dezembro. Eles foram res-
ponsáveis pela decoração de
quatro ambientes da Vila de
Natal do Oscar Niemeyer.

Agora, a chegada do novo
ano traz a expectativa de que
tudo esteja com 100% de fun-
cionamento. 

“Estamos trabalhando para
oferecer muita alegria e com
muita segurança. Com mais de
60% de pessoas vacinadas, con-
seguimos almejar dias cada
vez melhores”, declara a pro-
dutora. Ela finaliza enfatizando
a importância da movimenta-
ção para um retorno conscien-
te. Seja com a família, com
amigos ou em grandes eventos,
é indispensável se cuidar e ter
empatia. A partir daí, é só di-
versão, compartilhar amor, cul-
tivar esperança e torcer por um
2022 mais próximo do normal.
(Especial para O Hoje)
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Negócios

A produtora de
evento Anna Bar-
ros conta que, com
mais de 60% de
pessoas vacinadas,
é possível se apro-
ximar cada vez
mais da antiga nor-
malidade

A importância do retorno
consciente dos eventos

A expectativa para
2022 é que tudo
esteja com 100% de
funcionamento, e
que as grandes
festas voltem a
acontecer








