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Entorno do DF
será decisivo na
eleição para
governador
As cinco maiores cidades do Entorno do DF têm juntas mais de 850
mil moradores e a região pode definir as eleições para o governo em
2022. Os principais candidatos já se
articulam no Entorno em busca de
musculatura eleitoral.
Política 2
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Geração millenials,
distintas facetas
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Votação do Plano Diretor é
visto pela população como
abusivo e truculento
Populares do setor Sul, em um dos bairros mais tradicionais de Goiânia, a moradores de ocupações no
Solar Ville, reclamam da pressa com o que o Plano Diretor é apreciado. Legislativo enxerga com “tranquilidade” a decisão judicial que garantiu a amplia-

ção dos debates enquanto moradores escancaram o
desespero com o atropelo. Participação nas discussões
cobrou atenção ao desenvolvimento do Plano Diretor e atualização do projeto para que a pandemia seja
levada em consideração na legislação. Política 5

Aparecida tem
primeira morte
por Ômicron
Com transmissão comunitária da
Ômicron, Aparecida de Goiânia
registrou a primeira morte devido
às complicações da variante. De
acordo com a Secretaria Municipal
de Saúde (SMS) da cidade, trata-se
de um homem de 68 anos, portador
de doença pulmonar obstrutiva
crônica e hipertensão arterial.
Cidades 10

Microcefalia
reúne mães em
grupo de apoio
A luta pela superação e a adoção
peculiar para cuidar das crianças
que nasceram com microcefalia
em Goiás conta com uma rede de
apoio para 140 mães. As mulheres
que se conheceram nos corredores
dos hospitais se conectaram pelas
redes sociais e trocam informações,
remédios e mantimentos.
Cidades 9

Indicador de
emprego tem 2ª
queda seguida

Cinco dos sete componentes do
indicador tiveram queda, com
destaque para a situação atual
dos negócios da indústria.
Economia 4

Atendimento em hospitais
privados cresce 50%

Rede de hospitais particulares de Goiânia registraram crescimento
de pacientes com sintomas gripais. Pronto-socorro chegou a atender mais de 350 pacientes em um dia, quase 100 a mais do que
o maior número já registrado na unidade. Cidades 11

Crianças serão vacinadas contra Senado deve
Covid a partir do próximo dia 17 retomar debate
De acordo com a Superintendência
de Vigilância em Saúde de Goiás, na
primeira etapa, o Estado deve receber cerca de 3,5% do quantitativo total de doses destinadas para
crianças. Há em torno de 700 mil

nesta faixa etária. A imunização
deve ocorrer em ordem decrescente de idade (a partir de 11 anos)
e não irá exigir prescrição médica,
conforme orientação do Ministério
da Saúde. Cidades 10

sobre armas

Projeto autoriza, por exemplo, a aquisição de no mínimo
16 armas para CACs, sendo
até seis de uso restrito.
Política 6

Jefferson Rodrigues:
Pastor, deputado e agora
‘repórter’ da Record TV

Xadrez 2

Fim do saídão nas
prisões é esquecido após
saída de Sergio Moro
Esplanada 6

Espetáculo que tece a
poesia do envelhecer
fará apresentação
Essência 13

'Eduardo e Mônica'
tem estreia remarcada
para o dia 20 de janeiro

Essência 15

Produção do agro
goiano cresceu
15% no ano passado

Dólar: (paralelo) R$ 5,68 | Dólar: (comercial) R$ 5,680 |
Euro: (Comercial) R$ 6,411 | Boi gordo: (Média) R$ 337,60
Poupança: 0,3715% | Ouro: R$ 328,35 | Bovespa: +0,55%

Antônio GerAldo

Exportação de soja é o principal negócio do agro goiano. Carne e o complexo sucroalcooleiro ficam logo atrás
na lista dos mais vendidos. Negócios 17

Analistas-tributários estão
indignados contra ataques do
governo à receita

Negócios: (62) 3095-8722
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Tempo em Goiânia
s 27º C

t 20º C

Sol com muitas nuvens durante
o dia. Períodos de nublado,
com chuva a qualquer hora.
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Jefferson Rodrigues: Pastor, deputado
e agora ‘repórter’ da Record TV
Em dezembro, depósitos superaram saques em R$ 7,66 bi

Poupança
tem retirada
líquida de

R$ 35,5 bi em 2021
Pressionada pelo fim do auxílio emergencial, pelos
rendimentos baixos e pelo endividamento maior dos
brasileiros, a caderneta de poupança registrou, em
2021, a terceira maior retirada líquida da história. No
ano passado, os investidores sacaram R$ 35,5 bilhões
a mais do que depositaram, informou ontem (6) o Banco Central (BC).
A retirada líquida – diferença entre saques e depósitos – só não foi maior que a registrada em 2015 (R$
53,57 bilhões) e em 2016 (R$ 40,7 bilhões). Naqueles
anos, a forte crise econômica levou os brasileiros a sacarem recursos da aplicação.
Em 2020, a caderneta tinha registrado capitação líquida – diferença entre depósitos e retiradas – recorde
de R$ 166,31 bilhões. No ano retrasado, o pagamento do
auxílio emergencial de R$ 600, depositado em contas
poupança digitais, inflou o saldo da poupança. A instabilidade no mercado financeiro no início da pandemia de covid-19 também aumentou temporariamente
as aplicações na caderneta.
Apesar do resultado negativo no ano, em dezembro, os
brasileiros depositaram R$ 7,66 bilhões a mais do que sacaram da poupança. O valor é 62,8% menor que a captação líquida de R$ 20,6 bilhões registrada em dezembro de
2020. Tradicionalmente, os brasileiros depositam mais na
caderneta em dezembro, por causa do pagamento da segunda metade do décimo terceiro salário. (ABr)

Em ano de eleição, o deputado Jefferson Rodrigues (Republicanos) - do partido do prefeito Rogério Cruz - estreou, no dia 5, como ‘repórter’ do Balanço Geral, da Record TV, no quadro Patrulha do
Consumidor. A intenção é repetir o mesmo oportunismo do colega de partido,
Celso Russomanno, deputado federal por São Paulo:
reverter a popularidade
em votos. Rodriguez é
um deputado restrito aos
púlpitos da Universal,
dona do partido do qual
faz parte. Pastor da denominação,
Rodrigues recebeu uma
“benção”, ajoelhado, ao lado
da primeiradama Thelma
Cruz, no dia 19 de dezembro, do Bispo Álvaro
Lima - o representante de
Edir Macedo em Goiás.

“Batalha”

Na postagem em que o Bispo ‘abençoa’ o novo quadro da Record TV, o deputado escreve: “Hoje eu e a primeira-dama Thelma Cruz recebemos uma grande
missão para o ano de 2022: Continuar servindo a quem
tanto necessita!” Não dá para deixar de desconfiar: a
esposa de Rogério Cruz, antes notoriamente tímida, é
uma potencial aposta do Republicanos a um cargo eletivo em outubro.

Davi e Golias

"Patrulha do Consumidor” foi lançado na semana
em que o programa Goiás Agora, apresentado pelo jornalista Messias da Gente, na PUC TV, completou um
ano. Desde a primeira edição do telejornal, o advogado
e vereador de Trindade, Edson Cândido (PDT), grava
o quadro “Fiscal do Povo”, que denuncia desrespeito
com os direitos do consumidor. Não faltaram memes
acusando a emissora da igreja evangélica de copiar a
da igreja católica.

Esperteza

Edson Cândido, inclusive, causou
dor de cabeça ao prefeito de Trindade, Mardem Júnior (Progressistas)
ao divulgar que a prefeitura havia firmado contrato de aluguel com o vereador Nélio Fortunato (MDB) de
uma residência no valor de R$12
mil mensais - R$144 mil por ano para abrigar o Procon Municipal.

Desistir?

O professor Arquidones Bites Leão
Leite publicou no Facebook fotografia
ao lado de Lula na Marcha dos 100 mil,
em 1999. Filiado ao PT, foi preso pela
PM ano passado em Trindade por
usar faixa chamando Bolsonaro de genocida no capô do carro. Lá em 2018,
candidatou-se à Câmara Federal, mas
obteve apenas 3.038 votos. Ele vai
tentar o cargo outra vez este ano.

Pivô

Passou despercebida a morte do
policial civil Elivaldo Monteiro de
Araújo. Até 2019 ele era lotado na Delegacia Especializada em Investigação
Criminal (Deic). Segundo investigações, foi ele quem extorquiu o padre
Robson e, para não divulgar imagens
“secretas”, recebeu pelo menos R$ 50
mil do religioso.

Estresse

O homem que desencadeou todos
os transtornos na vida do padre mais
famoso de Goiás morreu na manhã
do dia 18 de dezembro de 2021 em
consequência de uma psoríase, doença causada por estresse. A União
Goiana dos Policiais Civis (UGOPOC)
confirmou o falecimento.
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O Procon Goiânia chegou à
quantia de 20 servidores contaminados com Covid-19.

Entorno do DF será decisivo
na eleição para governador
Região tem o
segundo maior
eleitorado de
Goiás e concentra
as atenções tanto
de Ronaldo Caiado
quanto de Gustavo
Mendanha
Marcelo Mariano
A classe política goiana está
cada vez mais convencida de
que o Entorno do Distrito Federal, com o segundo maior
eleitorado de Goiás, será o
grande palco da corrida pelo
Palácio das Esmeraldas nas
eleições de outubro.
Não é à toa que o governador Ronaldo Caiado
(DEM/União Brasil) e o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (sem
partido), considerados os
dois principais candidatos
do próximo pleito, têm concentrado suas atenções nas
cidades dessa área.
Há quase um consenso de
que, enquanto Caiado tende a
ter vida mais tranquila no interior do estado, especialmente no sudoeste, onde Mendanha é pouco conhecido, o prefeito de Aparecida deve representar um desafio maior ao

Os principais pré-candidatos ao governo de Goiás se movimentam na região em busca de musculatura
caiadismo na Região Metropolitana de Goiânia, a que concentra o maior número de eleitores, por ser a sua base.
Já o cenário no Entorno do
DF, tido como um tradicional
reduto do PSDB, ainda não é
tão claro. O local pode ser
para as eleições goianas o que
Minas Gerais costuma ser para
presidente, ou seja, quem ganhar lá tem grandes chances
de se tornar o vencedor de
toda a disputa.
O Entorno do DF, que alguns ainda nutrem o pouco
provável sonho de ver como
um estado separado de Goiás,
engloba 19 municípios, dos
quais cinco estão entre as 14 cidades goianas com mais de
100 mil habitantes, de acordo
com estimativa de 2021 do Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE).
São elas: Águas Lindas de
Goiás (5ª), Luziânia (6ª), Valparaíso de Goiás (7ª), Formosa
(9ª) e Novo Gama (11ª). Juntas,
elas ultrapassam 850 mil habitantes e servirão de base
para o jornal O Hoje tentar
explicar as movimentações políticas da região.
O Podemos, presidido em
Goiás pelo deputado federal
José Nelto, é o partido com
mais prefeitos desses municípios: Dr. Lucas Antonietti
(Águas Lindas de Goiás) e Gustavo Marques (Formosa).
Como o jornal O Hoje tem
mostrado, o Podemos é uma
das opções para Mendanha se
filiar, mas, se isso ocorrer, tanto Dr. Lucas Antonietti quanto
Gustavo Marques devem deixar a legenda e permanecer na

base caiadista, da qual faz parte Nelto, a quem são ligados.
Caiado também conta com o
apoio dos prefeitos de Luziânia,
Diego Sorgatto (DEM/União Brasil), e Águas Lindas de Goiás, Pábio Mossoró (MDB), além do deputado federal Célio Silveira
(de saída do PSDB e a caminho
do MDB) e do deputado estadual Wilde Cambão (de saída
do PSD e a caminho da União
Brasil), ambos com estrutura no
Entorno do DF.
Em Novo Gama, o prefeito
da cidade, Carlinhos do Mangão, está no PL, da deputada federal Magda Mofatto, aliada de
Mendanha, e da ministra-chefe da Secretaria de Governo,
Flávia Arruda. Ele é próximo
de ambas, mas há uma especulação sobre caminhar ao
lado de Caiado.

Apoiar o atual governo é um
movimento natural por parte
de quem tem mandato, como a
maioria dos prefeitos, de olho
na força da máquina estadual
e seus recursos destinados a
ações nos municípios.
Isso talvez explique a dificuldade de Mendanha em conquistar apoios mais relevantes
no Entorno do DF. Por enquanto, ele conta com alguns
vereadores e ex-vereadores,
além de lideranças religiosas.
De fato, Caiado, no momento, tem mais força na região do que o prefeito de Aparecida de Goiânia, o que faz
dele favorito nas eleições de
2018. Lá, o governador, vale
lembrar, teve uma votação
expressiva em 2018.
Contudo, a deputada estadual e líder da oposição na Assembleia Legislativa, Lêda Borges (PSDB), é considerada por
muitos políticos locais como o
principal nome do Entorno do
DF na atualidade, demonstrando resistência dos tucanos.
Se o PSDB não lançar candidatura própria ao governo
estadual, Lêda surge como uma
possibilidade para ser vice na
chapa de Mendanha. Sem dúvidas, ela é quem mais deve
dar trabalho a Caiado nesse local decisivo eleitoralmente e,
em um eventual segundo turno, a tendência é a de que os tucanos declarem apoio ao prefeito de Aparecida de Goiânia.
(Especial para O Hoje)
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Analistas-Tributários estão indignados

contra ataques do governo à Receita
Antônio Geraldo de Oliveira Seixas
Em resposta aos recentes ataques perpetrados pelo governo à Receita Federal do Brasil (RFB), nós, Analistas-Tributários, estamos
reunidos em assembleias, nesta semana, para
debater estratégias voltadas à construção de
uma ampla mobilização nacional. Esta ação
conduzida pela categoria é motivada, sobretudo, pelo corte de metade do orçamento da Receita Federal aprovado pelo governo, bem
como pelo descumprimento, por parte do Poder Executivo, do seu próprio compromisso firmado junto aos servidores da Carreira Tributária e Aduaneira em garantir recursos necessários para a regulamentação do Bônus de
Eficiência e Produtividade.
Estas ações arbitrárias e irresponsáveis do
governo, aprovadas no âmbito da Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2022, tornam iminente a possibilidade de paralisação das atividades da Receita Federal e fragilizam gravemente as diversas áreas de atuação do órgão,
como a arrecadação, a fiscalização e o controle
aduaneiro. Diante deste cenário de ameaças,
nós, Analistas-Tributários, não mediremos esforços para defender a nossa instituição, que
figura entre as mais importantes do Estado brasileiro, uma vez que é responsável pela arrecadação de recursos imprescindíveis para o
custeio das iniciativas políticas e das políticas
públicas da União.
Cabe ressaltar que o remanejamento de despesas ordinárias da Receita Federal para outros
órgãos e finalidades, conforme aprovado e sancionado na LOA de 2022, configura um claro desrespeito à Constituição Federal de 1988. Isso porque, a Carta Magna estabelece, em seu artigo 37,
inciso XXII, que as administrações tributárias da
União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios são “essenciais ao funcionamento do Estado” e, por esta razão, devem, obrigatoriamente, ter “recursos prioritários para a realização de suas atividades”.
Diante das constantes perdas dos servidores
da Receita Federal, acordamos em 2016 com o
Governo Federal uma mudança na remuneração, que passou a prever uma parcela variável,
denominada Bônus de Eficiência e Produtividade, que prevê o cumprimento de metas institucionais. Essas metas correspondem ao desempenho e ao mérito do corpo funcional da
Receita Federal, e focam na prestação de serviços e nos objetivos da arrecadação. A gratificação integra o acordo salarial da carreira debatido desde o ano de 2015 e consubstanciado
na Lei nº 13.464/2017.

Em 2021, após seis anos aguardando a regulamentação do acordo, evoluímos na negociação,
após o compromisso firmado pela Presidência da
República, pelo ministro da Casa Civil e o próprio
ministro da Economia junto aos servidores da Carreira Tributária e Aduaneira da RFB de pacificar
a questão, regulamentando o Bônus de Eficiência.
Após anos de exaustivas tratativas, tal compromisso foi desonrado pelo próprio governo federal,
não nos deixando outra saída além de travarmos
uma batalha intransigente em defesa dos nossos
direitos. Reiteramos que não se trata de uma negociação para reportar as perdas do governo
Bolsonaro, mas sim, do Poder Executivo cumprir
um acordo firmado já há seis anos, desde a promulgação da Lei em 2017.
Também cabe destacar que mesmo vivenciando perdas salariais nos últimos anos e
sem contarmos com a regulamentação do Bônus já aprovado em lei, nós, Analistas-Tributários e demais servidores da Receita Federal
seguimos honrando a nossa instituição. Os recordes de produtividade alcançados, a cada
ano, pelo órgão, são fruto do trabalho e empenho de cada servidor da Casa, que atua no atendimento aos milhões de contribuintes brasileiros, bem como na proteção das fronteiras secas, portos e aeroportos do país.
O ataque vivenciado pela Receita Federal
atualmente não possui precedentes e o Sindireceita tem buscado todos os caminhos para enfrentar este grave momento. Conscientes de que
a união é imprescindível para vencermos esta batalha, nosso Sindicato lançou, em dezembro,
uma carta aberta assinada em conjunto com o
Sindifisco Nacional, entidade de representação
dos Auditores-Fiscais da RFB. No documento, ressaltamos um conjunto de medidas adotadas em
protesto contra as ações do governo, entre elas
a entrega efetiva de todos os cargos comissionados e funções de confiança, bem como o afastamento do cumprimento de metas.
Seguiremos adotando todas as ações necessárias em defesa da Receita Federal, dos nossos
direitos e da Carreira Tributária e Aduaneira. O
desmonte da Receita Federal afetará toda a sociedade brasileira e trará impactos devastadores à segurança nacional e economia do
país que já enfrenta
um grave cenário de
crise fiscal. Não permitiremos ainda mais
retrocessos. Em 2022, a
Antônio Geraldo de Olimobilização é a nossa
veira Seixas é presidente
palavra de ordem.
do Sindireceita

Geração millenials,
distintas facetas
Wagner Siqueira
A crise mundial – econômica, social e política – produzida pela transformação sem precedentes da Economia 4.0 coloca, de forma dramática, a questão do emprego para os jovens que
ascendem ao mercado de trabalho. O presente
e o futuro são sombrios para a grande massa de
millenials desqualificados, a ponto de já se falar
em geração perdida pelo trabalho.
O conceito de emprego é muito recente na
história, pois, em verdade, advém da 1ª Revolução Industrial há pouco mais de 300 anos. Definitivamente não será um “dolce far niente”,
uma vida prazerosa de trabalho e de ócio criativo bem remunerado e realizador para a grande maioria dos millenials. Essa geração precarizada terá crescentes dificuldades e uma enorme necessidade de redes de proteção social para
realizarem uma longa travessia cheia de atribulações face ao desemprego e à precariedade
do trabalho enquanto fizerem a transição para
a plenitude da Economia 4.0.
É claro, os jovens bem qualificados têm, e terão, muito menos dificuldades de obtenção do tão
almejado emprego - ou da empregabilidade e do
empreendedorismo. Mas essa facilidade não
funciona para todos, e cada vez funcionará menos para a grande maioria das Gerações Y e Z. Se
a base da Economia 4.0 é a cognição, como fica
o Brasil tão incompetente em educação?
A tecnologia não reduz desigualdades, ao
contrário, pode ampliar e aprofundar as diferenças entre pessoas e as classes sociais. A agricultura há 10 mil anos legou riqueza a poucos, em
detrimento da maioria que trabalhava no cam-
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po: o senhor feudal e os obreiros da terra: a vida
faustosa para uns e a fome para muitos. Institucionalizou as castas e as diferenças no conjunto
das sociedades humanas.
A tecnologia não necessariamente traz a distribuição equitativa de seus benefícios. Qual é
o grande desafio da sociedade moderna: aprofundar ou diminuir as desigualdades? É preciso colocar a tecnologia a serviço da plena realização humana!
Estamos no início de uma nova era, que alterará profundamente a maneira como vivemos,
trabalhamos e nos relacionamos. Dois campos
opostos se sobressaem quando se trata do impacto das tecnologias emergentes no mercado de
trabalho mundial.
O fato hoje é que temos milhões de robôs em
número aceleradamente crescente substituem os
humanos nas mais distintas formas de trabalho;
mas não recebem salários, não têm FGTS, previdência social, direitos trabalhistas, férias, não
reclamam de horas-extras e ainda trabalham noite e dia sem parar, se necessário.
Para a grande maioria dos millenials quase nada
é pensado e sugerido, sequer se adentram em formulações de políticas públicas e de caminhos para
atenuarem uma transição difícil e inóspita. A
evidência demonstra, às
escancaras, que a 4ª Revolução Industrial está
criando menos postos
de trabalho nas novas
atividades econômicas
Wagner Siqueira é diretordo que as três revoluções
geral da UCAdm
industriais anteriores.
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Desabrigados
Muito triste ler no jornal a quantidade de pessoas desabrigadas, em situação de rua em Goiânia. Saber que o Estado não faz sua parte e que
nós, como comunidade, deveríamos fazer mais.
Principalmente no momento que vivemos hoje, é
importante que o governo pense em medidas urgentes para proporcionar moradia para essas pessoas, já que esse é um dos principais direitos garantido na constituição.
Francisco Fernandes
Goiânia

Palavras cruzadas
Encontrei meu passatempo favorito pra matar o tempo durante a pandemia: palavras cruzadas! Desde criança, sempre gostei dessa atividade, mas com o tempo acabei perdendo o hábito. Agora, anos depois, readquiri o hábito e ele
está sendo muito importante para que eu possa
treinar o meu vocabulário e também a minha
memória de verbetes e de gramática. É engraçado como a gente acaba perdendo algumas tradições devido à explosão digital que vem nos assolando nesses últimos anos, mas acho que é importante mantermos algumas.
Giovana Marçal
Goiânia

CONTA PONTO

{

Iris dedicou toda
a sua vida para
fazer boa política.
É um homem que
projetou Goiás
com sua gestão.
Governar é
trabalhar para
alavancar
aquilo que a
sociedade deseja
O governador Ronaldo Caiado foi
homenageado, nesta quarta-feira
(08/12), com o Prêmio Iris Rezende
Machado, durante o encerramento
do Encontro Estadual de Gestores
Municipais, organizado pela Federação Goiana de Municípios (FGM),
com apoio da Confederação Nacional de Municípios (CNM)

INTERAJA CONOSCO
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@jornalohoje
“Bendito Supremo, tão confiável, a gente
só vê boas notícias do trio, ainda ganham
milhões e mordomias. Fazer o que, ditadura não precisa usar tarde”, comentou o
internauta sobre o direito ao silêncio em
abordagens policiais.
Ricardo Simões

M

@ohoje
“eta senador rancoroso vai cumprir o seu
mandato dar espaços pro os outros que
ambição e essa”, comentou o internauta
sobre a declaração de Vanderlan Cardoso
que disse que não deve disputar o governo, mas alfinetou daniel Vilela.
Nelito Fagundes

N

@jornalohoje
Apesar do calendário reduzido, o início de
um novo ano no futebol é tudo menos parado. isso porque clubes do mundo inteiro
estão a todo vapor negociando seus elencos para a primeira metade de 2022. no
Brasil, que está entre temporadas, as compras, vendas e renovações são ainda mais
intensas para as equipes.
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ECONOMIA

Indicador de emprego tem
segunda queda consecutiva
Índice teve queda
de 1,2 ponto em
dezembro,
encerrando 2021
com 81,8 pontos
O Indicador Antecedente
de Emprego (Iaemp), medido
pela Fundação Getulio Vargas
(FGV), teve queda de 1,2 ponto em dezembro, encerrando
2021 com 81,8 pontos. É a segunda queda consecutiva do
indicador, que chegou ao menor patamar desde abril do
ano passado.
O Iaemp busca antecipar
tendências do mercado de trabalho para os próximos meses
e é calculado com base em entrevistas com consumidores e
empresários da indústria e
do setor de serviços.
Cinco dos sete componentes do indicador tiveram queda, com destaque para a situação atual dos negócios da
indústria, que recuou 7 pontos, e para tendências dos negócios de serviços, que cedeu
3 pontos. Os dois componentes que tiveram alta foram situação atual dos negócios de
serviços (2,5 pontos) e emprego previsto da indústria
(2,2 pontos).
“A desaceleração da economia no final de 2021, observada nos principais setores, parece ser o principal
fator para esse resultado já
que a pandemia, neste momento, parece controlada.
Para os primeiros meses de
2022, é difícil vislumbrar um
cenário muito favorável para
o mercado de trabalho considerando o frágil ambiente
macroeconômico que deve
persistir no curto prazo”, afir-

É a segunda queda consecutiva do indicador, que chegou ao menor patamar desde abril do ano passado
ma o economista da FGV Rodolpho Tobler.

Indústria

A produção industrial do
país caiu 0,2% de outubro
para novembro de 2021. Foi a
sexta queda consecutiva do
indicador, que acumula perdas de 4% no período de seis
meses. Os dados da Pesquisa
Industrial Mensal foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Na comparação com novembro de 2020, a queda foi
de 4,4%. Apesar disso, no acumulado do ano e no acumulado de 12 meses, a indústria
acumula altas, de 4,7% e de
5%, respectivamente.

Na passagem de outubro
para novembro, 12 das 26 atividades industriais tiveram
queda na produção. As perdas
mais relevantes foram observadas nos segmentos de borracha e de material plástico (4,8%), metalurgia (-3%), produtos de metal (-2,7%), bebidas (-2,2%) e coque, produtos
derivados do petróleo e biocombustíveis (-0,6%).
Treze ramos da indústria
tiveram alta. Os destaques foram produtos alimentícios
(6,8%), indústrias extrativas
(5%) e veículos automotores,
reboques e carrocerias (2,9%).
Entre as quatro grandes
categorias econômicas da indústria, bens de capital, isto é,
máquinas e equipamentos

COMPENSAÇÃO

Presidente sanciona lei que retira
entrave para acordo da Lei Kandir
Firmado no fim de 2020, o
acordo de compensação dos
prejuízos de estados com a Lei
Kandir teve o último entrave
retirado. O presidente Jair
Bolsonaro sancionou a Lei
Complementar 190 de 2022,
que regulamenta a cobrança
do Imposto sobre a Circulação
de Mercadorias e Serviços
(ICMS) em operações entre
estados diferentes.
O texto foi sancionado
sem vetos. A nova lei traz esclarecimentos à Lei Complementar 176, sancionada no
fim de 2020, que estabeleceu o acordo fechado entre a
União e os estados em maio
do mesmo ano para repor
perdas dos governos estaduais com a Lei Kandir.
A nova lei regulamenta a
cobrança do ICMS em operações e prestações de serviço a
consumidor final de outro estado, que não contribui com o
imposto. O texto define detalhes como fato gerador, a base
de cálculo do imposto e o tipo
de contribuinte responsável
pelo recolhimento.
A lei também especifica em
que situações o estado que receber o bem ou o serviço deverá arrecadar parte do ICMS,
mesmo nos casos em que mercadorias passem por outros
estados até o destino final.

Lei regulamenta cobrança do ICMS a consumidor de outro estado

Acordo

Pelo acordo fechado em
2020, a União repassará, entre
2020 e 2037, R$ 58 bilhões aos
estados exportadores para
compensar perdas da Lei Kandir. Outros R$ 4 bilhões dos leilões do campo de petróleo da
camada pré-sal de Atapu e Sépia serão partilhados entre os
estados. Os leilões ocorreram
em dezembro do ano passado,
após diversas tentativas.
O pagamento será feito
em parcelas anuais e decrescentes. De 2020 a 2030, os estados receberão R$ 4 bilhões
por ano. Entre 2031 e 2037, o
valor será diminuído em R$
500 milhões por ano, até o último pagamento.

Pelo acordo, os estados terão dez dias, contados a partir
de hoje, data da publicação da
lei, para retirarem as ações judiciais que pediam compensações da Lei Kandir. Sancionada no fim dos anos 1990, a
Lei Kandir desonera de ICMS,
tributo administrado pelos estados, de mercadorias primárias e semielaboradas.
A União compensou as
perdas de receita por várias
décadas. No entanto, o valor
era negociado anualmente
com os estados. Isso levou diversos governadores a recorrerem à Justiça, alegando
que os repasses eram bastante inferiores à perda de
arrecadação. (ABr)

usados no setor produtivo, foi
a única com queda (-3%). Os
bens de consumo duráveis,
por outro lado, apresentaram
o único ganho no mês (0,5%).
Bens de consumo semi e não
duráveis e bens intermediários (insumos industrializados usados no setor produtivo) mantiveram-se estáveis.

Inflação

O Índice Geral de Preços –
Disponibilidade Interna (IGPDI) fechou 2021 com inflação
acumulada de 17,74%. A taxa
ficou abaixo da observada no
ano anterior (23,08%). O dado
foi divulgado pela Fundação
Getulio Vargas (FGV).
Em 2021, a maior alta de
preços foi observada no ata-

cado. O Índice de Preços ao
Produtor Amplo (IPA), que
mede o segmento, fechou o
ano com inflação de 20,64%.
O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede o
varejo, registrou taxa de
9,34% em 2021. Já o Índice Nacional de Custo da Construção
(INCC) teve inflação de 13,85%
no período.
Em dezembro de 2021, o
IGP-DI ficou em 1,25%, acima
do índice de novembro, que
teve queda de preços de
0,58%, e de dezembro do ano
anterior, que registrou inflação de 0,76%. Entre os segmentos analisados, as taxas
registradas foram as seguintes: IPA (1,54%), IPC (0,57%) e
INCC (0,35%). (ABr)
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Sociedade enxerga tramitação
truculenta do Plano Diretor
Apesar do
Legislativo
enxergar com
“tranquilidade”
decisão judicial
que garantiu
ampliação dos
debates, sociedade
vê com ‘desespero’
análise do texto a
toque de caixa
Felipe Cardoso
Apesar da Câmara Municipal encarar com “tranquilidade” o despacho do Poder Judiciário que garantiu a ampliação dos debates em relação a
tramitação da revisão do Plano
Diretor de Goiânia, a sociedade tem encarado com ‘desespero’ a condução precipitada
da matéria do Legislativo.
Em nota disparada à imprensa local ainda na última
quinta-feira (6/1) a Câmara
justificou sua posição com base
em alguns pontos. Dentre eles
a não conclusão da apreciação
da matéria que segue, segundo
o Parlamento, “aberta à propostas da comunidade”. Outro
ponto diz respeito à transparência, haja vista a disponibilização do conteúdo para consulta popular através do portal
da Câmara.
Em outro trecho, o Legislativo argumentou que “vem
realizando ampla divulgação
das sucessivas etapas de tramitação e apreciação do Plano Diretor, promovendo a
participação popular – presencial e remota – nas reuniões, audiências públicas e
sessões relacionadas à matéria”. Apesar da posição, a sociedade civil tem enxergado a
movimentação da matéria
com outros olhos.
Durante a última audiência pública realizada pela Comissão Mista na última terçafeira (4/1), uma das primeiras
a usar a tribuna para falar sobre o assunto foi Dulce Helena, que representou as cooperativas de catadores de
materiais recicláveis. Ela pediu que fosse descrito, de
forma clara na revisão do

Populares do setor Sul,
em um dos bairros
mais tradicionais de
Goiânia, a moradores
de ocupações no Solar
Ville, reclamam da
pressa com o que o
Plano Diretor é
apreciado

Plano, as normativas garantidas ao Polo de Desenvolvimento Social do município.
“Hoje as pessoas não dão a
devida importância, mas os
resíduos são sinônimos de
saúde, economia, dignidade e
geração de emprego e renda.
Vocês precisam entender a
importância desse universo
para a economia”, disparou
da tribuna.
Já o presidente da Associação Pró Setor Sul (Aprosul),
Edmilson Moura, criticou a
condução “truculenta” da Câmara em relação ao projeto.
“Quero juntar minha voz à voz
de muitos que já subiram nesta tribuna para denunciar a
postura anti povo que tem
marcado a tramitação do Plano

Diretor dessa cidade”. E continuou: “Lamento profundamente a postura do prefeito Rogério Cruz (Republicanos). O
que temos visto, como a imprensa já mostrou, são diversas
reuniões com o segmento empresarial ao invés de ouvir a sociedade civil”.
Moura ainda acrescentou
que a sociedade termina “brutalmente impactada” com a
aprovação acelerada da matéria. “É importantíssimo que os
senhores tenham compromisso com as pessoas menos favorecidas. Por acaso estamos
discutindo a mesma Goiânia de
2017? A pandemia não afetou
essa cidade? Temos hoje a mesma situação de quando o plano
diretor foi redigido lá atrás ou
precisamos estudar o brutal
impacto que a pandemia causou?”, questionou.
Antes de deixar a tribuna,
Edmilson ainda considerou
as audiências públicas realizadas desde a chegada do texto na Casa de Leis como um
“processo teatral” e assegurou
que tudo será judicializado
também pela Aprosul. “Não
podemos abrir mão do cumprimento do Estatuto da Cidade e vamos fazer questão,
até o último minuto, que a população seja verdadeiramen-

te ouvida e que sua vontade
esteja no texto final”.

Em nome da ocupação

Vários participantes da audiência pública da última terça pediram a palavra para sair
em defesa da população que reside nas regiões ocupadas de
Goiânia. Maria Regina, que falou em nome do Solar Ville,
lembrou que são milhares de
crianças e idosos que merecem
atenção do Poder Público. “Estamos aqui para pedir que incluam essas pessoas no Plano.
Respeitamos os senhores vereadores, assim como os empresários, mas também fazemos parte da cidade e precisamos de reconhecimento. Nós
pagamos nossos impostos, votamos e, sobretudo, existimos”.
“Falar é bonito, mas não
vemos ninguém fazendo algo
por essa parte da população.
Ninguém se dispõe a ajudar.
Não somos uma massa que
pode ser moldada ao bel-prazer
de quem quer que seja. Queremos que coloquem os nossos
direitos em pauta. Procurem
conhecer nossa realidade. Precisamos de emprego, escolas,
saúde, mas na verdade seguimos ali esquecidos e somos
lembrados apenas em época de
campanha”.

Ainda em nome das ocupações, Ana Carla também foi
convidada a usar a tribuna.
“Não estamos ali porque gostamos ou queremos morar em
casas improvisadas. Estamos
ali porque precisamos de moradia, necessitamos de um lugar que seja nosso. Com a chegada da pandemia ficamos desassistidos e queremos o nosso
direito de morar e criar nossos
filhos com educação e dignidade. Não vamos calar nossa
voz porque existimos e precisamos”, disparou.

Terceiro setor

Representantes do terceiro
setor também marcaram presença no último encontro. Em
nome do segmento, o assistente social e presidente do Fórum
Goiano do Terceiro Setor, Arízio Ribeiro, reivindicou que o
projeto contenha normativas
relacionadas à regularização
das áreas desafetadas. “É um
pedido justo porque precisamos ter acesso a construções e
reformas que atualmente são
prejudicadas por não estarem
em nome das instituições. Isso
nos impede de termos acesso a
recursos públicos e até privados. Peço aos senhores que
analisem com cuidado essa
nossa demanda”.

Impacto no lençol freático e no trânsito preocupam
Preocupado com o impacto
ambiental, Antônio de Pádua
lembrou que o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás (CREA) sempre
foi contra o rebaixamento do
lençol freático “para não acontecer o mesmo que já aconteceu na região do Parque Flamboyant, por exemplo”.
Ele explicou que devido ao
procedimento, foi necessário o
bombeamento da água do lençol e isso fez com que a vegetação do parque terminasse
afetada. Ele também citou
como exemplo a execução do
viaduto da Araguaia.
“Sempre fomos contra,
mas atualmente já contamos
com tecnologia que permite o
rebaixamento permanente
sem afetar a região do entorno, utilizando laje sob pressão, paredes de diafragma,
enfim, o que queremos é pedir que se rejeite a emenda
proposta impedido o rebai-

xamento permanente. Esse
ofício já foi, inclusive, encaminhado. O rebaixamento
em segurança já é possível e,
por isso, entendemos que ele
não deve ser proibido.

Impacto no trânsito

Por sua vez, o ex-vereador
por Goiânia, Geovane Antônio, disse que ainda durante
sua passagem pela Câmara os
vereadores já lutavam contra
alguns “gargalos”. “Dentre eles,
a exigência do estudo de impacto de trânsito e vizinhança
para os macro empreendimentos residenciais”, citou.
Outra luta, segundo ele,
diz respeito às áreas de desaceleração de crescimento
da cidade.
“Gostaria de saber se tem
alguma previsão de não permitir o uso da outorga onerosa nessas áreas definidas
na lei do Plano Diretor como
área de desaceleração do

crescimento”.
Depois foi a vez do também
ex-vereador Djalma Araújo
considerar os encontros promovidos pela Câmara um
grande “espetáculo”. “Estamos
dando um cheque em branco
para o segmento imobiliário,
tudo isso para atender seus interesses. Fiquei aqui por 24
anos e nunca vi tanta coisa nefasta como a revisão desse
Plano que busca atender apenas um setor”.
Araújo também lembrou
da recente decisão judicial provocada por iniciativa do vereador Mauro Rubem (PT) que
culminou no adiamento das
discussões. “Se dependesse unicamente deles [representantes] o trator já teria passado. O
próprio Poder Judiciário já reconheceu que é preciso obedecer o Estatuto das Cidades
que garante a realização de
quantas audiências forem necessárias para debater o Plano.

Estou vendo aqui um jogo de
cena. Reuniram alguns vereadores e alguns empresários
para decidir o destino de 1,5
milhão de goianienses”.

Patrimônio Cultural

Em nome do segmento, a
arquiteta e urbanista Bia Otto
de Santana lembrou ter sido
uma das personalidades a participar da equipe que fez o
diagnóstico de discutiu as mudanças trazidas ao patrimônio cultural. “Infelizmetne o
que foi pontuado no diagnóstico não foi tão bem refletido
na leitura final do projeto e algumas emendas apresentadas
podem afetar isso de maneira
muito séria”, garantiu.
Ela chamou atenção, por
exemplo, para as alterações
que afetam a Área de Proteção
Cultural da cidade. “Foi feito
um juízo de valor dizendo que
essa área poderia impactar negativamente a requalificação

do Centro de Goiânia devido
sua limitação nas áreas do entorno do bem tombado. É necessário um estudo aprofundado dessa questão. Essa bola
é levantada no relatório, mas
os técnicos do patrimônio que
foram ouvidos na fase de diagnóstico não foram ouvidos pelas pessoas que fizeram esse
juízo de valor”, criticou.
Segundo ela, as alterações
não ficaram claras seja nos
mapas ou na própria descrição
do Plano. “Queremos saber
quais foram as alterações e se
elas se relacionam a definição
de polígono ou aos parâmetros
urbanos estabelecidos para
ocupação dessas áreas. Nos
colocamos, inclusive, a disposição para explicar melhor
que essas limitações não impactam negativamente, pelo
contrário, elas existem para
proteger o bem tombado, o
que é fundamental”, finalizou.
(Especial para O Hoje)
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Esplanada
Leandro Mazzini |

Medida preserva atividade de mineração de Santa Catarina

Prorrogado
funcionamento
de térmicas
a Carvão
O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou
a Lei 712/2019, que cria o programa de Transição
Energética Justa, prorrogando os contratos de venda de
energia elétrica por usinas térmicas movidas a carvão
mineral em Santa Catarina. A lei estende por 15 anos,
contados a partir de janeiro de 2025, os contratos de suprimentos dessas usinas.
A lei determina a prorrogação dos contratos do Complexo Termelétrico Jorge Lacerda (CTJL), no sul do estado,
até 2040, para atender o sistema elétrico nacional.
A legislação determina a criação de um conselho,
composto por representantes do governo, trabalhadores e empresas, que será responsável por implantar o programa de transição até o fechamento das minas de carvão.
A medida é voltada para preservar a atividade de mineração na região durante o período de transição. “A sanção ao projeto será importante para promover uma transição energética justa para a região carbonífera do Estado de Santa Catarina, observados os impactos ambientais,
econômicos e sociais e a valorização dos recursos energéticos e minerais”, explica. (Agência Câmara)

reportagem@colunaesplanada.com.br

E o ‘saidão’?

Do contra

O presidente Jair Bolsonaro prometeu
na campanha para sua eleição em 2018 trabalhar para proibir o indulto judicial para liberação de detentos dos presídios em datas
festivas – o famigerado ‘saidão’. É lei e acontece no Brasil inteiro. Já eleito, em setembro
de 2019, ao lado do então ministro da Justiça, Sergio Moro, o presidente disse que o único “saidão que pode existir é o da cela ao pátio da prisão”. Moro tinha pacote anticrime
forte para aprovar no Congresso Nacional, incluindo o tema. Os mandatários fizeram de
cegos, o ministro foi abandonado e pediu demissão, o presidente ‘esqueceu’ o tema, e hoje
ninguém mais toca no assunto.

Religioso e contra bingos e cassinos,
o senador Eduardo Girão (PodemosCE) não tem férias. Dia sim, outro também, espalha para whatsapp de congressistas e publica nas redes sociais sua
campanha e argumentos contra a liberação dos jogos.

Resultado

Milhares de presos, em todo o Brasil, não
voltaram para as penitenciárias após o
saidão de fim de ano. Muitos crimes registrados são de bandidos que deveriam estar
na cela.

Rio sem rumo

Só no Estado do Rio de Janeiro, quase metade dos que saíram com o benefício – mais
de 500 – ficou nas ruas, muitos condenados
por roubos e homicídios.

Cenários

O prefeito Eduardo Paes (PSD) jura
que continua no cargo. Mas não se assuste o leitor se surgir candidato ao Governo
do Rio, com Marcelo Freixo de vice e
Lula de padrinho.

Aposta paralímpico

É um lobby (e que bom!) dos paratletas
com a primeira-dama Michele Bolsonaro de
madrinha nos bastidores (Aliás, ela tem
mandado muito no Palácio). Entrou em vigor
na quarta-feira a Lei 14.294, que destina mais
recursos das loterias para patrocinar e promover esportes paralímpicos.

Uma pergunta

O presidenciável Sergio Moro não se
posicionou ainda se é contra ou a favor
da legalização dos jogos de azar. A pauta mais importante do Congresso em fevereiro.

Exemplo

O apresentador de TV Luciano Huck
fez teste de Covid e gripe Influenza nos
poucos convidados que entraram na
casa que alugou na praia de Itapororoca, em Trancoso.

Nas montanha$

Empresários do setor imobiliário
pressionam o Governo de Minas a construir avenida sobre uma ferrovia pouco usada por mineradora, em Nova
Lima, região metropolitana de BH. A
área tem alto valor de venda residencial.
Mas há resistências de vizinhos e ambientalistas. O governo federal, dono da
área, marcou leilão para março.

Hamburguer social

A turma do McDia Feliz está confiante para 2022 da campanha que há
33 edições faz doações para o Instituto
Ronald McDonald. De 2017 a 2021, já
foram arrecadados cerca de R$ 92 milhões – subiu 13% ano passado em relação a 2020. “O crescimento mostra
que a população está comprometida a
contribuir com projetos em prol da saúde e educação”.

Em 2022, Senado voltará a
discutir regras sobre armas
O texto autoriza,
por exemplo, a
aquisição de no
mínimo 16 armas
para CACs, sendo
até seis de uso
restrito
As regras sobre registro, posse e comercialização de armas
de fogo para caçadores, atiradores e colecionadores (grupo
conhecido como CACs) devem
ser tema de discussão no Senado em 2022. O PL 3.723/2019,
projeto de lei que trata do assunto, estava na pauta da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado em dezembro de 2021, mas um pedido de
vista coletivo acabou fazendo
com que a sua votação fosse
adiada. A expectativa é de que
o texto volte a ser discutido
após o recesso parlamentar,
que termina em fevereiro.
O projeto foi apresentado
pelo Poder Executivo em junho
de 2019. A matéria foi aprovada
pela Câmara dos Deputados
(onde passou por alterações)
no final daquele ano, quando foi
enviada para o Senado. Entre
seus pontos mais polêmicos está
a eliminação da exigência de
marcação de munições. O texto
revoga o artigo do Estatuto do
Desarmamento (Lei 10.826, de
2003) que exige a venda de munições em embalagens com código de rastreio e a venda de armas com dispositivo de segurança e identificação, gravada
no corpo da arma.

Julgamento sobre flexibilização do porte de armas em Medidas Provisórias foi suspensa após pedido de vista de Kassio Nunes Marques
O texto também autoriza a
aquisição de no mínimo 16 armas para CACs, sendo até seis
de uso restrito. Não está indicado o limite máximo de aquisição, que poderá ser expandido em regulamentação do Comando do Exército. Outro ponto da proposta que vem recebendo críticas é a autorização
automática de recarga caseira
de munição para todos os CACs.
Os defensores do projeto
argumentam que há necessidade de segurança jurídica
para o grupo ao qual se refere
o texto. Segundo o relator da
matéria, senador Marcos do
Val (Podemos-ES), cresce cada
vez mais o número de armas
registradas no país e todas essas novas armas seguem as
regras previstas em decretos

presidenciais. Ele afirma que o
tema precisa estar consolidado
em lei, já que grande parte
desses decretos está sendo
questionada no Supremo Tribunal Federal (STF).
“Achei ser ideal o momento
agora por causa do que vem
acontecendo, a interferência do
STF em legislar, em tomar decisões monocráticas e, em pleno
recesso, quando os ministros
do STF podem tomar decisões
monocráticas, não do colegiado,
ser possível derrubar os decretos que estão hoje em vigor”, declarou Marcos do Val durante a
última discussão do projeto no
Senado, em dezembro.

Decretos

Já os senadores e as instituições que são contra o projeto

argumentam que a insegurança jurídica existe justamente
porque o Executivo extrapola
a sua competência ao tratar do
tema por meio de decretos e
portarias, em vez de promover
uma discussão ampla para
aprovar projetos sobre o assunto. Vários dos instrumentos
utilizados pelo governo são
questionados por projetos de
decreto legislativo que buscam sustar seus efeitos.
Em setembro passado, o
Supremo Tribunal Federal julgaria 14 ações sobre decretos
e portarias do governo federal
relacionadas a posse, compra,
registro e tributação de armas
e munições. O julgamento, no
entanto, foi suspenso após pedido de vista do ministro Kassio Nunes Marques. Com isso,

até que o assunto seja julgado
pelo plenário do STF, ficam valendo as decisões individuais
tomadas pelos ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Rosa Weber, relatores
dos processos, que suspenderam parte das modificações
feitas pelo governo.
“O que está acontecendo
na prática, e eu respeito quem
pensa diferente, é dar um balão, no linguajar futebolístico,
fazendo alterações por decretos, que foram parar no STF. Eu
tenho minhas discordâncias
com o STF, todo mundo sabe
disso, mas respeito as decisões
que vêm da Corte”, disse o senador Eduardo Girão (Podemos-CE) ao defender uma
maior discussão do projeto.
(Agência Câmara)
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Seguir crescendo

Bruno Corsino/Atlético-GO

Dudu almeja
classificação na
Sul-Americana
para que Atlético
se firme ainda
mais no cenário
do futebol
Breno Modesto

Na temporada passada,
um jogador foi peça fundamental no esquema de titular
do Atlético Goianiense. Depois de um 2020 difícil, com
oscilações nas atuações, Dudu
assumiu a condição de titular
em 2021 e deve iniciar o ano
da mesma maneira.
Apesar de estar vivendo
um bom momento na carreira, o defensor passou por um
momento difícil no começo de
sua trajetória no Dragão, já
que vinha de um longo período no Internacional sem
atuar. De acordo com Dudu,
isso já é passado e ficou apenas como um aprendizado.
No Rubro-negro, ele quer
aproveitar a pré-temporada,
que se iniciou na última segunda-feira (3), para fazer de
2022 um dos melhores anos
dele como profissional.
“Quando eu cheguei ao Atlético, cheguei em um momento
muito difícil da minha carreira. Eu fiquei praticamente dois
anos sem jogar, lá no Internacional. Mas isso ficou para trás.
Aprendi muito com o que pas-

Dudu deve iniciar a temporada de 2022 como titular da lateral-direita atleticana
sou e estou muito feliz aqui no
Atlético. Estou iniciando mais
uma pré-temporada aqui e isso
é muito bom. Já vivi essa mesma experiência aqui e sei muito bem o quanto isso ajuda
durante o ano. A pré-temporada daqui é muito diferente em
relação aos outros clubes, pois
nos condiciona para estarmos
bem durante toda a temporada”, comentou Dudu.
Nos últimos dias, vários jogadores, principalmente na
Europa, testaram positivo para
a Covid-19. Apesar da bola ainda não estar rolando, Dudu
mostra preocupação com a si-

SUPERLIGA MASCULINA DE VÔLEI

tuação e pede que todos os
atletas e demais pessoas continuem seguindo as recomendações dos órgãos de saúde.
“Da minha parte, que tenho
uma filha pequena, estou sempre me cuidando, pois a pandemia ainda não acabou. Essa
nova variante (da Covid-19) só
veio para atrapalhar. Mas eu
acho que, quem está se cuidando mesmo, sabe que a pandemia não acabou. Precisamos
continuar seguindo os mesmos protocolos que o clube
vem seguindo, que é usar máscara, seja nas viagens ou no
banco de reservas, usar álcool,

que tem espalhado por todo o
centro de treinamento. Isso
vem para ajudar. Mas as pessoas precisam se cuidar, porque senão, só vai se complicando”, disse Dudu.
Por fim, o lateral-direito
cita que, para 2022, a grande
meta do Atlético é avançar na
Sul-America, algo que ficou no
quase em 2021. Para ele, seria
um passo para que o clube se
firmasse nos cenários nacional
e internacional.
“Passar de fase na Sul-Americana. Aquela eliminação, de
forma invicta, no ano passado,
ficou um pouco “engasgada”,

principalmente pelo fato de
não termos ganhado nenhum
jogo dentro de casa. Isso nos
machucou muito. Então, além
do estadual, eu vejo que a SulAmericana vai ser muito importante para nós, para que
possamos nos firmar mais no
cenário nacional e internacional, também. E nós também
queremos fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. No ano passado, passamos perto de uma vaga na Libertadores. Mas, aos poucos,
vamos nos consolidando na
parte de cima”, finalizou Dudu.
(Especial para O Hoje)

DAKAR 2022

Divulgação

Goiás tem jogo adiado
por conta de casos de
Covid-19 no adversário
A estreia do Goiás Vôlei
no segundo turno da Superliga Masculina, que estava
prevista para o próximo sábado (8), no ginásio do Rio
Vermelho, em Goiânia, está
adiada. A Funvic/Natal solicitou, na última quarta-feira (5) o adiamento da partida, junto à Confederação
Brasileira de Vôlei (CBV),
devido a cinco casos de Covid-19 na equipe.
Dessa forma, o time esmeraldino ganhou uns dias
a mais na preparação e sequência do trabalho visando
o returno da Superliga Masculina de Vôlei. Neste momento, o Goiás ocupa a 11ª

posição na tabela de classificação, com 6 pontos conquistados, e vem de uma
sequência positiva de duas
vitórias contra o Montes Claros América Vôlei e o Azulim/Gabarito/Uberlândia.
Por meio de nota, o
Goiás informou que os ingressos já adquiridos pelos
torcedores no site ingresso.goiasec.com.br, serão estornados pela operadora do
cartão. O próximo desafio
do Goiás Vôlei será no próximo sábado, dia 15, contra
o Apan/Eleva, às 19h no Ginásio Rio Vermelho, em
Goiânia. (Ildeu Iussef, especial para O Hoje)

EXPRESSA
A Aparecidense somou seu primeiro ponto na Copinha.
Depois de estrear com uma derrota de 2 a 0 para o Botafogo,
o time comandado pelo técnico Rodrigo Limiro empatou em
1 a 1 com o Taubaté, pela segunda rodada da maior competição de base do país. Yago, para os donos da casa, e Alex,
para o Camaleão, fizeram os gols do confronto. Com os resultados do grupo, a equipe de Aparecida de Goiânia permanece na lanterna da chave, mas ainda com chances de
classificação, já que o Botafogo foi derrotado pelo Petrolina. A última rodada da fase de grupos será no domingo (9).
A Aparecidense encara o próprio Petrolina, às 08h45.
(Breno Modesto, especial para O Hoje)

JOGOS DE HOJE
Copa Sp de Futebol Júnior

11hS - união Suzano x ConCórdia
13hS - VotuporanguenSe x atlétiCo-Mt
13hS - tanabi x aquidauanenSe
13hS - MatonenSe x JaCuipenSe
13hS - Manthiqueira x São JoSé-rS
13hS - Jaguariúna x FluMinenSe-pi
13hS - FlaMengo-Sp x Santana
13hS - Mauá x Volta redonda
13hS - JuVentuS-Sp x Canaã
13h15 - ituano x Fortaleza
15h15 - Monte azul x bahia
15h15 - guarani x Vila noVa
15h15 - FaSt x FluMinenSe
15h15 - xV piraCiCaba x Vitória
15h15 - bragantino x abC
15h15 - guarulhoS x aVaí

15h15 - MauaenSe x atlétiCo-go
15h15 - portugueSa SantiSta x Crb
17hS - audax-Sp x CaMaçarienSe
17h15 - u.Mogi x S.raiMundo-rr
17h45 - FranCana x ConFiança-pb
19h15 - Santo andré x JoinVille
19h30 - São JoSé-Sp x reSende
19h30 - portugueSa x internaCional
20hS - ponte preta x JuVentude
21h45 - riVer-pi x CorinthianS

CaMpeonato FranCêS

17hS - bordeaux x olyMpique

Copa da inglaterra

17hS - Swindon town x ManC. City

O piloto brasileiro é o único representante nos quadriciclos no Dakar 2022

Marcelo Medeiros está em 10º lugar no

geral do Dakar entre os quadriciclos
O piloto Marcelo Medeiros,
da Tagracing Team, não completou a quinta etapa do Dakar
2022 na categoria Quadriciclos. O maranhense teve problemas na suspensão entre os
pontos de controle do km 220
e do km 259 e precisou ser rebocado. Com isso, o titular da
Yamaha Raptor 700, #183, foi
punido com mais 14h30min
no tempo do dia, ficando com
25h50min. Na classificação geral, Medeiros caiu para o 10° lugar na classificação geral, com
46h32min19seg.
“Eu tive um pequeno problema no início da prova que
me fez perder tempo e cair
para a décima posição. Busquei fazer uma corrida de recuperação e cheguei a ficar em
segundo nos três últimos
checkpoints. Mas uma quebra na suspensão, logo antes
do final, me tirou da prova de
hoje. Agora é concentrar, fazer
meu melhor nas próximas eta-

pas e recuperar posições na
classificação da competição e
pontuar no ranking da FIM”,
afirma o piloto.
Nesta sexta-feira (7), acontece mais uma etapa em forma de laço nos arredores da
cidade de Riad, capital da Arábia Saudita. Na especial de
421 quilômetros, a oeste da cidade, a navegação será colocada em cheque novamente.
Uma rede de intersecções exigirá extrema atenção em meio
às dunas nos primeiros 40
quilômetros. Na sequência,
uma cadeia de pistas rápidas
até o final da especial.

Brasileiros no Dakar

Os brasileiros Rodrigo Luppi e Maykel Justo, da South
Racing Can-Am, venceram a
Etapa 5 do Dakar, realizada no
entorno de Riad, e assumiram
a liderança entre os UTVs T4
(veículo que é uma mistura de
carro e quadriciclos) com

04min27seg de vantagem para
os vice-líderes que são o co-piloto brasileiro Gustavo Gugelmin e o piloto estadunidense
Austin Jones, da Can-Am Factory South Racing, atuais campeões do Dakar.
Já entre os carros, a dupla
formada pelos brasileiros
Marcelo Gastaldi e Cadu
Sachs, da Century Racing, conseguiu seu melhor resultado
até o momento no Dakar 2022:
um 13º lugar na Etapa 5, realizada no entorno de Riad, ficando a 09min54 do sul-africano Henk Lategan.
A caravana permanecerá
na capital do país até sábado
(8), que será o dia reservado
ao descanso dos competidores. Afinal, a segunda parte do
Rally Dakar passará pelas cidades de Al Dawadimi, Wadi
Ad-Dawasir e Bisha, antes de
retornar a Jeddah onde será a
linha de chegada. (Ildeu Iussef, especial para O Hoje)
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Começou o 2022
Goiás inicia prétemporada com
reforços, aposta na
defesa e com
Gláuber Ramos
seguindo no
comando técnico

Rosiron Rodrigues / Goiás EC

Victor pimenta
A temporada 2022 do Goiás
começou na última terça-feira
(4), conforme o planejado. Os
atletas se reapresentaram no
CT Edmo Pinheiro à princípio
para os exames médicos. O
elenco já conta com as duas
novidades, o zagueiro Caetano
e o atacante Vinicius.
“Estou muito feliz de estar
aqui, fui muito bem recebido
pelo grupo e vou dar meu máximo aqui, pode confiar que se
Deus quiser, vamos alcançar
todos os objetivos desse ano”,
disse o zagueiro Caetano.
Além dos dois novos contratados, à reapresentação contou também com as caras conhecidas dos goleiros Tadeu,
Matheus Alves e Marcelo Rangel, dos laterais Apodi, Gabriel
Carrijo, Artur e Hugo, dos zagueiros Iago Mendonça e Da Silva dos volantes Felippe Bastos,
Miguel Figueira, Dieguinho e
Caio Vinicius, dos meias Albano, Élvis, Daniel de Pauli e dos
atacantes Lucas Emmanuel, Nicolas e Índio. Este último chegou a ser negociado com uma
equipe da República Tcheca,
mas acabou não avançando

Equipe esmeraldina já conta com os contratados Vinicius, Caetano e Éverson, aposta para o Goianão
nas negociações e ele retornando ao clube esmeraldino.
Ainda sem definição do
novo treinador, a equipe seguirá comandada por Gláuber
Ramos na disputa do Goianão
e auxiliado por Leandrão.
Novidade na zaga
Conforme apurou o jornalista Charlie Pereira, o
Goiás que iniciou a pré-temporada na última terça-feira
(4), teve em seu elenco uma
novidade que não chegou a
ser anunciada pelo clube esmeraldino. Trata-se do zagueiro Everson, de 24 anos e
que chega como uma aposta
no Campeonato Goiano.
Natural de Salvador (BA), o
defensor foi revelado nas categorias de base do Bahia,
onde se profissionalizou e
tem em seu currículo dois tí-

AZULÃO DO VALE

tulos do Campeonato Baiano
e uma Copa do Nordeste.
Éverson ainda atuou no Portimonense, de Portugal e no
Paraná, por empréstimo.
Ele chega para uma posição escassa no elenco esmeraldino. O time tem somente
quatro atletas para a disputa
do Goianão, sendo Iago Mendonça e Da Silva, ambos proveniente das categorias de
base e de Caetano, recémcontratado por empréstimo
para a temporada de 2022.
Quem treina?
Uma questão bastante recorrente nos bastidores do
Goiás desde o ano passado é
saber quem comandará a
equipe esmeraldina na temporada de 2022 que tem como
principal objetivo, a permanência na Série A.

Breno Modesto

O comandante retorna ao Azulão depois de três anos

De volta, Edson Júnior quer

deixar um legado no Goianésia
Ausente das fases finais da
última edição do Campeonato
Goiano, o Goianésia quer se
reencontrar com o caminho
do sucesso no estadual. Depois
da mágica temporada de 2020,
onde o time do Vale do São Patrício acabou ficando com o
vice do Goianão, o desejo para
a temporada de 2022 é voltar
a trilhar esse caminho e garantir um calendário maior
para o ano que vem.
Para isso, o Azulão do Vale
trouxe de volta um velho conhecido. O técnico Edson Júnior, que teve uma boa passagem pelo clube, em 2019, está
de volta e com a missão de levar o Goianésia aos torneios
nacionais na próxima temporada. Como meta pessoal, o
comandante espera deixar um
legado na equipe, conquistando um título.

“Temos de entender o momento. Não podemos desmerecer o vice-campeonato
do Goianésia, muito menos o
Grêmio Anápolis. Mas foi
uma época de pandemia,
onde os grandes não estavam tão focados no estadual.
Eles estavam focados no
meio do (Campeonato) Brasileiro e aquelas coisas todas.
E agora não é assim. Goiás,
Atlético, Vila Nova e a própria Aparecidense, com o título da Série C, vão vir muito fortes. Mas o Goianésia
sempre foi um clube respeitado, que fez grandes campanhas. Tirando 2021, que
não se classificou, o Goianésia esteve sempre brigando
com os grandes. E o que eu
quero é retomar isso. Quero
deixar um legado, com um título”, disse o treinador.

Com pouco mais de três semanas de pré-temporada até a
estreia no Goianão, no dia 27,
contra o Anápolis, Edson Júnior
confessa que quer utilizar o
curto tempo para fazer com
que seus comandados se adequem ao seu estilo de jogo.
“Vamos ter que “transformar” esses 24 dias (de prétemporada) em 60. Como? Com
bons trabalhos de conceito,
para que os atletas entendam
a maneira como o Goianésia
vai jogar. Não vai fugir das
minhas características de jogar
com a bola no chão, dominando o adversário. É um tempo
hábil para estrearmos muito
bem. Alguns clubes terão ainda menos tempo. Mas temos de
nos preocupar apenas com a
gente”, finalizou Edson Júnior.
(Breno Modesto, especial
para O Hoje)

A resposta de momento
então é: Gláuber Ramos. Ele
quem ajudou o Goiás na conquista do vice-campeonato
da Série B, juntamente com o
acesso, segue treinando a
equipe no início do Goiano até
então negociarem com um
novo treinador.
Isso porquê, o principal
alvo da diretoria esmeraldina
era o treinador Dorival Júnior,
que treinou pela última vez o
Athletico Paranaense, em 2020.
Quem tratou diretamente do
assunto e das negociações com
o técnico foi o presidente Paulo Rogério Pinheiro, mas após
várias reuniões entre eles, acabou não tendo acordo e por
fim, a busca por um comandante em 2022 segue.
De acordo com as informações do repórter André Rodrigues, o vice-presidente do con-

selho, Edminho Pinheiro, deixou claro na sua visão que o
clube pode buscar um técnico
português ou até mesmo sulamericano. Por fim, o nome de
um treinador uruguaio chegou
a ser oferecido ao Goiás e trata-se de Alejandro Cappuccio,
de 45 anos, campeão do Uruguai pelo Rentistas no apertura de 2020 foi oferecido ao
Goiás. Ele estava no Nacional
e agora está livre no mercado.
O técnico levou a equipe a sua
primeira Libertadores em 87
anos de existência. Informação
passada por Willian Rommel,
do Esporte Goiano.
A estreia do Goiás no Campeonato Goiano acontece no
dia 26 de janeiro, fora de casa,
diante do Grêmio Anápolis, no
estádio Jonas Duarte, às
20h30, horário de Brasília.
(Especial para O Hoje)

MERCADO DA BOLA

Jataiense anuncia
pacotão com sete reforços
para o Goianão 2022
A Jataiense já iniciou
seus trabalhos visando a
disputa do Campeonato
Goiano de 2022. Para isso,
por meio de suas redes sociais, a equipe anunciou
seus sete primeiros reforços
para a competição estadual,
que se trata de um goleiro,
dois laterais, dois zagueiros, um meia e um atacante. A equipe será treinada
por Márcio Goiano.
O goleiro trata-se de Rodrigo, de 24 anos. Com passagens pelas categorias de
base Bangu, Botafogo, Figueirense, Flamengo e Ponte Preta, se profissionalizou no time alvinegro e
após se destacar, foi emprestado ao União Madeira,
de Portugal. Após retornar
ao Brasil, ainda jogou por
Barra-SC, XV de Jaú, Angra
dos Reis e recentemente estava na disputa da Terceira
Divisão, defendendo as cores do Mineiros.
Os laterais-direitos tratam-se de Bruno Silva e
Gustavo Bartell. O primeiro
tem 25 anos e com passagens por Tocantins Miracema-TO, Paduano-RJ, Mageense-RJ, Democrata SLMG e recentemente estava
defendendo as cores do 7 de
Abril-RJ. O segundo tem somente 22 anos e foi revelado no Atlético Tubarão-SC,
onde se profissionalizou.
Atuou também no Sub-20
do Hammarby, da Suécia.
Em 2021, atuou pelo Próspera e Caçador, ambos de
Santa Catarina.
Para a zaga, dois nomes
também foram anunciados
e tratam-se de Diego Cle-

mente e Campestrini. O primeiro tem 27 anos e jogou
por Paduano-RJ, Icasa-CE,
Mageense, Barbalha-CE,
Americano-RJ e recentemente estava no 7 de AbrilRJ. Já João Marcos Campestrini tem 28 anos e
atuou em diversos clubes
na carreira, principalmente no futebol catarinense
como SC Jaraguá, Joinville
e recentemente estava no
Atlético Tubarão. Ele já
atuou no futebol goiano,
defendendo as cores de
Anápolis e Goianésia.
O meia Elivélton não é
novidade no futebol goiano
e passou pelas categorias de
base do Goiás, onde se profissionalizou e ainda atuou
no time principal do Atlético Goianiense. Jogou ainda
por Avaí, Guarani, Cascavel,
Ituano, Noroeste, Corumbaense-MS, Vitória-ES, Costa Rica-MS, Sergipe e recentemente estava no Itabaiana. Ele tem 28 anos.
Por fim, o atacante Maicon Santana, de 32 anos.
Bastante conhecido no futebol sulista, ele jogou por
Aimoré, Juventude, Caxias,
Londrina, Iraty, Cerâmica,
Santa Cruz-RS, Tupi-RS,
Guarany de Bagé-RS, Passo
Fundo, Próspera, Bagé-RS,
Barra-SC e por último no Caravaggio-SC. Ainda atuou
no futebol de Hong Kong.
A estreia da Jataiense
na competição acontece no
dia 26 de janeiro, quando
viajam para enfrentar o
Morrinhos, às 20h30, no
Centro Esportivo João Vilela. (Victor Pimenta, especial para O Hoje)
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Microcefalia une 140 mães em
Goiás em busca de um sonho
Apoiadores lutam por associação que reunirá atendimentos em comum
Alzenar Abreu
No auge da infecção por
zika vírus no Brasil - que
pode causar microcefalia em
mães gestantes ao serem picadas pelo mosquito transmissor- a publicitária Rochelle Alves e o técnico em
informátização, Samuel Miranda tiveram em comum a
resiliência, a força e o amor
intangível pelas filhas Hiquele Mariá, de 5 anos( de
Rochelle) e Lavínia Gonçalves, 4 anos, de Samuel.
Bebês de famílias diferentes que nasceram com a doença entre 2016 e 2017. A luta
pela superação e a doação peculiar para cuidar das crianças
com microcefalia em Goiás os
levou, primeiramente, ao Centro Estadual de Reabilitação e
Readaptação Dr. Henrique
Santillo (Crer) para reabilitação dos bebês. Nos corredores
da unidade, Rochelle e Samuel
criaram laços de amizade com
outras mães e fundaram a Associação de Microcefalia e outras malformações por zika
vírus em Goiás (Amiz-GO),
que ainda não têm sede própria, mas já atua com rede de
apoio a 140 mães de Goiás e de
Tocantins. “Foi no Crer que os
vínculos foram se fortalecendo. Com ajuda mútua entre
familiares e responsáveis que
acompanhavam seus bebês

para reabilitação
Rochelle conta que contraiu o vírus em 2016. “Estava
gestante e fiquei com o corpo
empolado. Busquei o diagnóstico e era zika. Desde então, comecei o acompanhamento no Hospital das Clínicas e no quinto mês de gestação descobri que minha bebê
tinha microcefalia. Mas eu já
estava preparada que nós
(mãe e filha) iríamos vencer
todos os desafios. Uma grande força surgiu em mim e o
amor pela minha pequena só
foi aumentando”, conta.
Já Samuel brinca ao dizer
que primeiro apaixonou-se
pela filha Lavínia e, depois,
pela mãe, Kamilla. “Vim passar
férias em Itaberaí e conheci a
bebê. Linda. Ruivinha. Uma
boneca como é até hoje. E também a Kamilla. Foi uma mistura de sentimentos. Porque
via a luta da Kamilla, sozinha,
com a criança. As dificuldades
para fazer o acompanhamento de reabilitação. O dinheiro
para comprar o que a bebê
precisava. Enfim, já me senti
pai e cuidador da pequena. E
assim, nos casamos e cuidamos
com um amor inexplicável da
nossa criança. “Um anjo. A
vejo muito mais forte do que
eu. Ela sorri, enquanto uma
agulhinha toca o braço dela,
para fazer os exames de costume”, emociona-se.

Rede de Assistência

A Associação tão sonhada
pelos idealizadores terá corpo a partir de agosto deste
ano, à medida que a documentação for consolidada.
Mas ainda não tem sede. Todos os contatos são feitos via
WhatsApp com as mães. A
maioria carente e do interior de Goiás, que recebem
ajuda dos fundadores e
apoiadores para dar entrada
nos pedidos de pensões vitalícias, via Lei Federal, ajuda
para levar às sessões de reabilitação, compra de leite especial, remédios e até mesmo
auxílio com cestas básicas.
“Precisamos do nosso espaço. Porque teremos voz
para reivindicar nossas necessidades, que são muitas.
As crianças necessitam de
demandas urgentes e nem
sempre o poder público tem
a mesma velocidade para
saná-las. Isso porque, o salário mínimo previsto em Lei
não é o suficiente para todos
os cuidados. Digo que o ideal
seria por volta de R$ 3,5 mil.
Eu mesmo ou a Rochelle, usamos nosso carro para levar
cadeiras de banho, remédios,
cadeiras de roda. Que nem
sempre estão disponíveis, pelas entidades assistenciais”,
diz Samuel.
Eles devem pleitear, via
Prefeitura de Goiânia, um es-

A família de Lavínia, 4 anos, luta para dar toda assistência que a pequena precisa

paço para a sede, juntamente com outras associações sociais. Há muita necessidade
nessa rede de mães. “Temos
muitos voluntários. Médicos,
fisioterapeutas, terapeutas
ocupacionais e empresários
que ajudam com alimentos e
procedimentos nas residências. A maior parte das mães
não pode trabalhar porque
as crianças requerem auxílio integral. Porque não conseguem comer sozinhas ou
andar. São totalmente dependentes dos cuidadores”,
diz Rochelle.

Dificuldades e dramas

Eles desejam montar uma
sede com um escritório, uma
sala montada para reabilitação e um depósito. Um local
para para desburocratizar processos e viabilizar os direitos
que as mães têm, mas que, em
muitos casos, não conseguem
a tempo. São latas de leite especiais (que custam mais de
R$ 50 e duram, em média,
dois dias); remédios, sessões
de fisioterapia, fonoaudiologia e até cirurgias. “Estamos
na fila há dois anos pelo SUS
à espera da gastrostomia
(procedimento para implantar uma sonda no estômago
por onde é dada a alimentação) para Lavínia”, diz.
Isso porque, de acordo
com Samuel, as crianças com

microcefalia precisam dessa
cirurgia porque não conseguem engolir normalmente
os alimentos. Daí, sempre
broncoaspiram (engolem resíduos de alimentos que descem para o pulmão e causam pneumonia). “Minha filha já internou cinco vezes
ano passado. E dizem que o
caso não é de urgência e que
a cirurgia pode esperar. Não
pode. Depois de certa idade,
sem a sonda, a criança nunca
vai poder experimentar pela
boca uma fruta. Ter a sensação de sentir o paladar de um
pequeno doce. São essas as
carências que queremos lutar
para dar adiantamento nos
processos para todas as 140
mães”, completa.

Ajuda nas horas difíceis

Eduarda Cavalcante, dona
de casa, mãe de Rebeca e Derick sofreu, recentemente, a
perda da irmã gêmea de Rebeca, Hadassa, que não resistiu às complicações da
doença. “ Foi a Rochelle e o
Samuel que me ajudaram a
sepultar minha filha. Eles me
ajudam muito”.
“Somos poucos, mas somos fortes. E nossa união trará segurança e conforto para
famílias tão necessitadas que,
muitas vezes, se veem sozinhas com tantas dificuldades”, explica Samuel.

Hiquele, 5 anos, brincando de pintar com a irmã mais velha Ashiley Alves, 12 anos

Goiás encerra o ano sem nenhum caso novo
Em Goiás, ano passado,
não houve nenhum registro
de nascimento de bebê com a
enfermidade (microcefalia
por infecção via zika vírus).
Porém, autoridades sanitárias alertam às mães para
manterem os cuidados de proteção contra a picada do mosquito Aedes Aegypti transmissor da enfermidade.
Na série histórica de casos
em Goiás têm-se no ano de
2016 o maior número de recém-nascidos com microcefalia (46 casos). Até 2021 foram
83 registros, segundo boletim

epidemiológico da Secretaria
de Estado da Saúde (SES-GO).
Segundo o estudo Revisiting Key Entry Routes of Human Epidemic Arboviruses
into the Mainland Americas
through Large-Scale Phylogenomics (revisitando as principais rotas de entrada de arbovírus epidêmicos em humanos no continente americano por meio de Filogenômica de grande escala) o vírus
zika, originário da Polinésia
Francesa, não veio de lá diretamente para o Brasil.
Antes ele migrou para a

Oceania, depois para a Ilha de
Páscoa - de onde foi para a região da América Central e Caribe, e só então chegou ao
Brasil, no final de 2013. “Isso
coincide com o caminho percorrido pelos vírus da dengue e da chikungunya”, explica um dos investigadores, o
pesquisador Lindomar Pena.
Esse resultado, aponta para
o fato que a América Central
e Caribe são importantes rotas
de entrada para arbovírus na
América do Sul. Uma informação estratégica para a vigilância epidemiológica e para

adoção de medidas de controle e monitoramento dessas doenças, especialmente
em regiões de fronteira com
outros países, portos e aeroportos, segundo o artigo.
Em todos os casos brasileiros estudados, o ancestral em
comum dos vírus é uma cepa
do Haiti, país sabidamente afetado pela tripla epidemia de
zika, dengue e chikungunya.
Imigrantes ilegais vindos do
Haiti e militares brasileiros
em missão de paz naquele país
podem ter trazido o vírus zika
para o Brasil. Em consonância

com esses resultados, estudos
anteriores haviam confirmado
casos de chikungunya no Brasil importados do Haiti e da
República Dominicana, destacando a América Central e
Caribe como rotas importantes
para a introdução desse arbovírus no Brasil.
Outra conclusão do estudo
é que houve múltiplas introduções, independentes entre si,
do vírus zika no Brasil. Isso
muda a crença de que um único paciente poderia ter trazido
a doença para o Brasil (Especial para O Hoje)
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Crianças serão vacinadas
a partir do dia 17 em Goiás
A imunização deve
ocorrer em ordem
decrescente de
idade e não irá
exigir prescrição
médica
Daniell Alves
A partir do dia 17 de janeiro, as crianças entre 5 e 11
anos já devem começar a ser
imunizadas contra a Covid-19
em Goiás. O anúncio foi feito
pela Superintendente substituta de Vigilância em Saúde
de Goiás, Cristina Laval. A vacinação deve ser realizada caso
não ocorra atraso por parte do
Ministério da Saúde (MS) na
distribuição dos imunizantes.
De acordo com a superintendente, na primeira etapa, o
Estado deve receber até o fim
deste mês cerca de 3,5% do
quantitativo total de doses destinadas para o Estado. Há em
torno de 700 mil crianças nesta
faixa etária, informou Cristina.
A imunização deve ocorrer em ordem decrescente de
idade (a partir de 11 anos) e
não irá exigir prescrição médica, antecipa o secretário de
Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino. A medida é diferente da recomendada pelo
MS, que orienta a imunização
por critério de comorbidades.
No último mês, o ministro da
Saúde, Marcelo Queiroga, recomendou a vacinação em
criança mediante prescrição
médica e consentimento dos
pais. O imunizante da Pfizer já
foi autorizado pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para ser aplicado
a essa faixa-etária.
De acordo com ele, a orientação é que o imunizante não
seja aplicado de modo compulsório. “E essa vacina estará
vinculada a prescrição médica,
e a recomendação obedece a
todas as orientações da Anvi-

Saúde Estadual diz
que Goiás possui em
torno de 700 mil
crianças na faixa
etária estipulada
para receber o
imunizante

sa”, aponta o ministro. Porém,
o secretário Ismael explica
que, em caso de vacinação
com prioridade para crianças
com comorbidades, o processo
seria atrasado, enquanto a intenção é imunizar o maior número possível de crianças o
mais rápido possível.
“Se a gente coloca um critério a mais, muitas pessoas que
sequer tem o laudo da comorbidade terão que ir novamente à unidade básica de saúde e
isso vai sobrecarregar o sistema. Enquanto a pessoa está
correndo atrás desse laudo, já
descemos a idade e chegamos
na idade da pessoa”, explica.

O início do ano letivo de
2022 será no dia 19 de janeiro.
A orientação é que, a partir
desta data, todas as escolas da
rede pública estadual de Educação retomem as aulas presenciais de forma integral e
universal. Para garantir um retorno seguro, as equipes escolares e estudantes deverão continuar cumprindo rigorosamente os protocolos de biossegurança e as normas definidas
pelos órgãos de saúde em relação à Covid-19. Dentre as normas, o uso de máscara durante
o período de permanência na
escola segue obrigatório.

Aulas presenciais

Com relação à porcentagem da cobertura vacinal, ainda não é considerada o suficiente “Quanto menos se vacina, mais tem possibilidade
do vírus se multiplicar e apresentar variações e mutações.
A vacinação não é um ato individual, ela só faz sentido
na coletividade. Vacinamos
para diminuir a contaminação

Entre as principais preocupações da Saúde neste momento é o retorno das aulas.
Mesmo que as crianças sejam
inferiores com menor risco,
um aumento descontrolado de
casos pode levar a complicações para os pequenos e também para o sistema de saúde
como um todo, avalia Ismael.

Cobertura vacinal

e para que as pessoas contaminadas tenham um quadro
menos agravado”, reforça.

Ômicron

Atualmente, o Estado soma
mais de 60 casos confirmados
da nova variante do coronavírus, com transmissão comunitária. De acordo com sequenciamento genômico feito
pelo Estado, a cepa ainda não
é a predominante em Goiás.
Entretanto, o cenário pode mudar em pouco tempo. “A Ômicron tem uma capacidade de
transmissão muito grande. Felizmente, com papel da vacina
também, ela tem demonstrado
menor agravamento e menor
letalidade”, avalia Ismael.
Segundo o MS, evidências
científicas apontam que a variante Ômicron possui um índice de transmissibilidade
maior que as outras, mas não
há estudos comprovados sobre a sua severidade e nem
sobre a resposta vacinal contra a nova variante. (Especial
para O Hoje)

NOVA VARIANTE

Aparecida registra 1ª morte pela Ômicron no País
Com transmissão comunitária da Ômicron, Aparecida
de Goiânia registrou a primeira morte devido às complicações da variante. De acordo
com a Secretaria Municipal
de Saúde (SMS) da cidade, trata-se de um homem de 68 anos,
portador de doença pulmonar
obstrutiva crônica e hipertensão arterial. Ele estava internado em unidade hospitalar.
O paciente era contactante
de um caso que a pasta já havia confirmado como infecção
pela variante. O homem estava vacinado com três doses. A
confirmação do primeiro óbito ocorre exatamente dez dias
após a declaração de transmissão comunitária na cidade.
A detecção foi possível graças
ao Programa Municipal de Sequenciamento Genômico que
tem feito a análise de amostras positivas de RT-PCR coletadas no município para mapear a informação genética e
identificar as variantes do
SARS-CoV-2 (novo coronavírus) em circulação.
Até o momento, 2.386 sequenciamentos já foram realizados na cidade, que já con-

2021, a prevalência da variante Delta era 100%. Já na semana 52, última do ano, alcançamos 93,5%. Esse dado confirma
a rapidez da disseminação da
Ômicron, identificada pela primeira vez na África do Sul.
Segundo ele, ainda é muito
recente para que possamos
analisar dados como letalidade e taxas de agravamento. O
gestor destacou que Aparecida
segue monitorando a situação, atenta a quaisquer alterações no cenário da pandemia: “Nossa estratégia permanece aquela indicada pela
OMS: testar, monitorar, cuidar e vacinar”.

Sequenciamento

Paciente tinha 68 anos e era portador de comorbidades como doença pulmonar e hipertensão arterial
firmou 55 casos de Ômicron.
A prevalência da variante alcançou a casa dos 93,5%. O secretário de Saúde, Alessandro Magalhães, explica que a
vacinação é muito importante porque reduz as chances de
complicações e óbitos, mas
que deve estar acompanhada
do uso da máscara, da corre-

ta higiene das mãos e do distanciamento social sempre
que possível.
“Nós perdemos um paciente vacinado, mas que tinha problemas crônicos de
saúde, que são importantes
fatores de risco da Covid-19.
Infelizmente, ele não resistiu. Uma vida perdida em

meio a milhares salvas pela
imunização”, afirmou.

Avanço da Ômicron

Alessandro Magalhães ressalta que o avanço da variante
Ômicron já foi percebido em todas as partes do mundo e que
aqui não será diferente. “Na semana epidemiológica 48, de

O Programa Municipal de
Sequenciamento
analisa
amostras colhidas durante a
realização do RT-PCR que tenham uma carga viral mínima
e com os seguintes critérios:
pacientes com suspeita de
reinfecção, pacientes de baixo
risco que precisaram de internação e pacientes aleatórios agrupados por semana
epidemiológica. (Daniell Alves, especial para O Hoje)
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Hospitais privados registram
aumento de 50% nos atendimentos
Crescimento
simultâneo dos
casos de dengue,
influenza e Covid19 impulsionaram
a procura por
serviços de saúde
Maiara Dal Bosco
Além da rede pública, a rede
privada de saúde em Goiás também tem sentido os efeitos do
aumento pela procura de atendimento médico. Com o crescimento significativo dos casos de
dengue, gripe e Covid-19, hospitais privados da Capital e do
interior estão vivendo um momento atípico desde o final do
ano passado com prontos atendimentos lotados. Em alguns
hospitais a busca por atendimentos cresceu 50%.
De acordo com a Associação
dos Hospitais Privados de Alta
Complexidade do Estado de
Goiás (Ahpaceg), nem mesmo
em 2020, primeiro ano da pandemia de Covid-19, foi registrada uma demanda tão grande entre meados de novembro
e dezembro, como a verificada
agora. Segundo a Ahpaceg, na
última semana de dezembro de
2021, em apenas um dia, um de
seus hospitais associados, localizado na região Sudoeste
de Goiânia, chegou a atender
cerca de 350 pacientes no pronto atendimento, quase 100 a
mais do que o maior número
de atendimentos diários já registrados na unidade.
Em outro hospital associado, localizado no Setor Oeste, o
aumento começou em outubro com a transição de atendi-

Casos sintomáticos de dengue ou Covid-19, que já registravam 20% de aumento, desde dezembro, são confirmados por exames
mentos para casos clínicos não
Covid-19. Naquele mês, foi registrado um aumento de 6% na
demanda. Em novembro, esse
percentual subiu para 10% e,
em dezembro, já superou 20%
de aumento e segue crescendo.
Situado no Setor Bueno, um outro associado registrou um
crescimento de cerca de 50%
na demanda de dezembro em
relação a novembro no pronto
atendimento.
A situação repete-se em outras regiões de Goiânia e no interior, como em Rio Verde.
Segundo a Ahpaceg, o reflexo
deste aumento na demanda
tem sido pontos de atendimentos cheios e o aumento no
tempo de espera, pois mesmo
com mais médicos na equipe,
os hospitais não têm conseguido manter o tempo habitual de assistência.
A maior procura é por par-

te de pessoas com sintomas de
gripe e dengue, com casos de
Covid-19 sendo descartados por
exames laboratoriais. Os pacientes chegam com queixas
de febre, tosse, dor de garganta, cefaleia e dores no corpo.
Mesmo diante desta situação de
aumento na demanda, a Associação orienta que pacientes
com esses sintomas é que continuem procurando atendimento médico-hospitalar.

Cuidados

Para entender melhor os
riscos da infecção simultânea
de Covid-19 e Influenza, a reportagem conversou com a
médica e professora de Pneumologia do Centro Universitário São Camilo, Luiza Helena
Falcão. Ela explica que até
pouco tempo, a coinfecção influenza e Covid-19 era bastante rara, motivo pelo qual ainda

INFECÇÃO SIMULTÂNEA

Conﬁrmado primeiro caso
de Flurona em Goiânia
O primeiro caso confirmado de infecção simultânea
por Covid-19 e Influenza em
Goiânia foi confirmado pela
Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da Capital. De acordo com a pasta, trata-se de
uma mulher, profissional de
Saúde, com cerca de 60 anos
e que apresenta sintomas leves. A SMS está monitorando
o caso, que foi constatado em
um exame realizado em laboratório particular, e foi realizada coleta para sequenciamento a fim de identificar a
variante para Covid-19.
Na última quarta-feira (05),
a Secretaria Estadual de Saúde
de Goiás (SES-GO), anunciou o
primeiro caso suspeito de Flurona no Estado. À ocasião, a
pasta informou que o respectivo caso não foi considerado
grave e não houve necessidade
de internação. A SES informou
ainda que a paciente teve material coletado e que a amostra
foi enviada para análise no
Instituto Adolfo Lutz, em São
Paulo, para investigação laboratorial. A paciente segue sendo monitorada e a notificação
sendo investigada pela Vigilância Epidemiológica.
No Brasil, além de Goiás e
do Distrito Federal, que já
soma 26 casos de Flurona, outros Estados também já registram casos da infecção simul-

Trata-se de uma mulher com 60 anos com sintomas leves
tânea por Covid-19 e Influenza. Em São Paulo, a Secretaria
Municipal de Saúde informou
que, desde 2020, dados do Sistema de Vigilância Epidemiológica da Gripe indicavam 24
registros da dupla infecção. Já
no Ceará, foram confirmados
três casos ainda em dezembro
do ano passado.

Testagem

Desde ontem (06), a Prefeitura de Goiânia ampliou o
atendimento e disponibiliza à
população três pontos de testagem de Covid-19. Com a medida, a Secretaria Municipal
de Saúde (SMS) visa atender a
alta procura que tem ocorrido nos últimos dias nos locais
de testagens. Para isso, a pasta vai ofertar na modalidade
pedestre aproximadamente
2 mil testes rápidos de antí-

geno por dia. A partir de hoje
(07), os próximos locais a receber as testagens, serão disponibilizados no site da Prefeitura de Goiânia.
A testagem é realizada em
pessoas a partir de 5 anos e
tem como objetivo promover
o isolamento social de quem
tem resultado positivo para
Covid-19, mas que não apresentam sintomas. “A testagem ampliada da população
faz parte da ação de vigilância
desenvolvida pela gestão municipal no enfrentamento da
pandemia”, disse o titular da
SMS, Durval Pedroso, acrescentando que a população
ainda precisa se atentar aos
cuidados sanitários, como o
uso de máscara, higienização
das mãos e o distanciamento
social. (Maiara Dal Bosco,
Especial para O Hoje)

há poucas evidências robustas
sobre a evolução clínica destes
pacientes. Segundo a especialista, em estudos experimentais já foi demonstrado que o
vírus influenza é capaz de aumentar a infectividade do
SARS-CoV-2 (vírus da COVID19) e os dois juntos podem
causar mais dano pulmonar do
que separados. “No entanto,
isso não significa que todas as
pessoas com infecção por ambos os vírus irão desenvolver
quadros graves com pneumonia. É importante ficar atento
a indivíduos que sabidamente
fazem parte do chamado grupo de risco para doença grave
por qualquer um destes vírus,
como os idosos, os pacientes
obesos, as gestantes e os pacientes portadores de doenças cardiorrespiratórias crônicas”, alerta a médica.
Com relação aos sintomas,

a médica destaca que ambos
os vírus podem causar dor
de garganta, coriza, obstrução
nasal, espirros, febre e falta de
ar. “Assim, já que estamos
num cenário de epidemia das
duas doenças, é realmente
quase impossível fazer essa diferenciação simplesmente
pelo quadro clínico. A exceção
é se o paciente perde subitamente o olfato ou o paladar,
que são sintomas muito mais
associados à infecção por
SARS-CoV-2. Desta forma, é
importante fazer o teste confirmatório - PCR ou ao menos
algum teste rápido - para saber qual o vírus responsável
pelos sintomas, já que o tratamento pode ser substancialmente modificado em pacientes que sejam de grupos
de risco ou que desenvolvam
sintomas graves”, finaliza Luiza. (Especial para O Hoje)

INFLUENZA

Vacina contra H3N2
chega em março,
diz ministério
As vacinas para a
nova cepa do vírus influenza, denominada
H3N2, deverão chegar ao
país em março. A informação foi dada pelo ministro da Saúde, Marcelo
Queiroga, durante coletiva para anunciar a inclusão de crianças no Plano Nacional de Imunização contra a covid-19.
“Ainda não temos essas vacinas específicas.
Elas só chegam no final
do primeiro trimestre. A
Organização Mundial da
Saúde [OMS] indica a
cepa, e a vacina tem que
ser produzida”, justificou o titular da pasta.
Segundo ele, a equipe
do Ministério da Saúde
está acompanhando os

casos para avaliar o impacto. O mesmo vale para
casos de flurona, nome
dado à infecção simultânea pelo novo coronavírus e pela cepa H3N2.
Em sua conta na rede
social Twitter, o secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo
Cruz, destacou a circulação da variante e confirmou que a pasta tem registrado casos de H3N2
em diversos estados.
“Por isso recomendamos que todos os cuidados relacionados à saúde
sejam priorizados”, disse
Cruz. O uso de máscaras
e a higienização das
mãos ainda são sumariamente importantes”,
completou. (ABr)

EXPRESSA
O Ministério da Saúde lançou o programa Cuida
Mais Brasil, que vai destinar R$ 194 milhões do orçamento da pasta para inserção de pediatras e ginecologistas-obstetras nas equipes de Atenção Primária à
Saúde (APS) do Sistema Único de Saúde (SUS).
De acordo com os números apresentados pelo ministério, há hoje 5.699 pediatras alocados na APS em
todo o Brasil. Contudo, mais da metade deles (2.965),
por exemplo, encontra-se em apenas dois estados –
São Paulo e Minas Gerais.
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Rússia e aliados enviam
tropas para o Cazaquistão
Aliança militar
liderada por
Moscou destaca
soldados para
tentar conter
revolta popular
gerada por
aumento do preço
dos combustíveis
Uma aliança militar liderada por Moscou enviou tropas nesta quinta-feira (06/01)
para ajudar a conter a crescente agitação no Cazaquistão, após a polícia do país dizer que dezenas de pessoas
morreram tentando invadir
prédios do governo.
Vista por muito tempo
como uma das mais estáveis
ex-repúblicas soviéticas da
Ásia Central, o Cazaquistão é
palco de sua maior crise em
décadas, após dias de protestos contra o aumento dos preços dos combustíveis que se
transformaram em agitação
generalizada.
Sob pressão crescente, o
presidente Kassym-Jomart Tokayev apelou durante a noite
para a Organização do Tratado de Segurança Coletiva
(OTSC), aliança liderada pela
Rússia e que inclui cinco outras ex-repúblicas soviéticas,
para combater o que chamou
de "grupos terroristas" que
"receberam treinamento extensivo no exterior" .
Em poucas horas, a aliança disse que as primeiras tropas haviam sido enviadas, incluindo paraquedistas russos
e unidades militares de outros
membros da OTSC. Não foi informado o número de soldados envolvidos.
O atual presidente da aliança, o primeiro-ministro armênio Nikol Pashinyan, anunciou
anteriormente que concorda-

Dezenas morrem em
confrontos na maior
cidade do país
ria com o pedido, dizendo que
o Cazaquistão estava enfrentando "interferência externa".

"Dezenas de agressores
eliminados"

No pior episódio de violência relatado até agora, a
polícia disse que dezenas de
pessoas foram mortas em confrontos entre manifestantes e
forças de segurança em prédios do governo na maior cidade do país, Almaty.
"Na última madrugada, forças extremistas tentaram assaltar prédios administrativos, o departamento de polícia
da cidade de Almaty, assim
como comissariados da polícia
local. Dezenas de agressores
foram eliminados", disse o
porta-voz da polícia Saltanat
Azirbek, citado pelas agências
de notícias Interfax-Cazaquistão, Tass e Ria Novosti.
A TV estatal afirmou que 13
membros das forças de segurança foram mortos e que os

corpos de dois deles foram
encontrados decapitados.
O presidente Tokayev disse em um discurso televisionado nesta quinta-feira que
"terroristas" estavam invadindo edifícios, prédios de infraestrutura e combatendo as
forças de segurança.
Vídeos nas redes sociais
nesta quinta-feira mostraram
lojas saqueadas e prédios queimados em Almaty, tiros de armas automáticas nas ruas e
moradores gritando de medo.

Mais de mil feridos

As autoridades disseram
que mais de mil pessoas ficaram feridas até o momento
nos distúrbios, com quase 400
hospitalizadas e 62 em tratamento intensivo.
Protestos se espalharam
pelo país de 19 milhões de habitantes nesta semana, em
meio à crescente indignação
com o aumento na virada do
ano nos preços do gás liquefeito de petróleo (GLP), que é
amplamente usado para abastecer carros no oeste do país.
Milhares foram às ruas em
Almaty e na província oci-

Coreia do Norte testa com
sucesso míssil hipersônico
A Coreia do Norte fez teste de um míssil hipersônico,
informou nessa quarta-feira
(5) a agência oficial nortecoreana KCNA, o primeiro
desse tipo realizado pelo país
neste ano. O míssil transportava uma "ogiva hipersônica",
que "atingiu com precisão
um alvo a 700 quilômetros
(km) de distância".
É a segunda vez que a Coreia do Norte faz o lançamento de míssil hipersônico, uma
arma sofisticada que mostra os
avanços da indústria de defesa
de Pyongyang. O teste ocorre
no momento em que a Coreia
do Norte passa por grave escassez de alimentos e bloqueios
devido ao SARS-CoV-2.
De acordo com militares
sul-coreanos, Pyongyang disparou o que "se presume ser
um míssil balístico" no Mar
do Japão, a leste da península
coreana, incidente que os serviços de informações sul-coreanos e norte-americanos
“analisam cuidadosamente”.
Este é o segundo teste de
míssil hipersônico, que pode
demorar mais tempo para
ser detectado do que os ba-

Informação é da agência oficial norte-coreana KCNA
lísticos. O lançamento aconteceu depois de o líder nortecoreano, Kim Jong-un, ter
prometido, em mensagem de
ano-novo, reforçar as defesas
de Pyongyang.
As armas hipersônicas geralmente voam em direção a
alvos em atitudes mais baixas
do que os mísseis balísticos e
podem atingir mais de cinco
vezes a velocidade do som –
cerca de 6,2 mil km por hora.

Reações

O governo japonês con-

denou o lançamento do míssil no Mar do Japão (conhecido como Mar Oriental nas
duas Coreias) pela Coreia do
Norte e disse que vai reforçar ainda mais seus sistemas de monitoramento.
"É extremamente lamentável que a Coreia do Norte
tenha continuado a lançar
mísseis desde o ano passado. O governo vai reforçar
ainda mais a vigilância", disse o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, em
entrevista. (ABr)

dental de Mangystau, reclamando que o aumento do preço é injusto, dadas as vastas
reservas do Cazaquistão, exportador de petróleo e gás.
Manifestantes teriam invadido vários prédios do governo na quarta-feira, incluindo o
gabinete do prefeito de Almaty e a residência presidencial.

Comunicações cortadas

O quadro completo do caos
é difícil de ser confirmado
de forma independente, devido principalmente a interrupções generalizadas nas redes de comunicações, incluindo de telefones celulares
e de internet, por horas.
Os protestos são a maior
ameaça até agora ao regime
estabelecido pelo presidente
fundador do Cazaquistão, Nursultan Nazarbayev, que deixou
o cargo em 2019e escolheu
Tokayev como seu sucessor.
Tokayev tentou evitar mais
agitação anunciando a renúncia do governo chefiado pelo
primeiro-ministro Askar Mamin na manhã de quarta-feira,
mas os protestos continuaram.
Tokayev também anunciou

que estava substituindo seu
antecessor, Nazarbayev, como
chefe do poderoso conselho
de segurança, uma medida que
surpreendeu, dada a grande influência que ainda possui o
ex-presidente e sua família.
Com a escalada dos protestos, o governo disse na noite de quarta-feira que o estado de emergência declarado
nas áreas afetadas seria estendido para todo o país e ficaria em vigor até 19 de janeiro. A medida inclui toque
de recolher durante a noite,
restringe os movimentos e
proíbe as reuniões em massa.
Grande parte da revolta
parece se dirigir a Nazarbayev, que tem 81 anos e governou o Cazaquistão a partir
de 1989 antes de entregar o
poder a Tokayev.
A UE e a ONU pediram "contenção" de todos os lados, enquanto Washington pediu às
autoridades que permitissem
que os manifestantes "se expressassem pacificamente".
O governo do Cazaquistão
tolera pouca oposição real e repetidamente foi acusado de silenciar vozes independentes.
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Premiado espetáculo, que tece a poesia do envelhecer, será apresentado pela primeira vez em Goiânia

O movimento do tempo

Essência

Elysia Cardoso
O premiado espetáculo, que tece a
poesia do envelhecer, será apresentado pela primeira vez em Goiânia. É sexta (14) e sábado (15), a partir das 19h,
que os artistas Giselle Rodrigues e Édi
Oliveira sobem ao palco do Teatro
SESC para juntos emocionarem o público. A entrada é franca e terá tradução para Libras.
O curso dos anos impõe limites ao
corpo, por isso envelhecer é tão paradoxal. Fio a Fio é sobre esse movimento do tempo, de acúmulos e perdas. Em
cena, Giselle Rodrigues e Édi Oliveira,
são criadores e intérpretes. O tema
abordado na peça é resultado de pesquisa sobre processo de criação.
Segundo a coreógrafa, Giselle Rodrigues o espetáculo surgiu do desejo dela
e do Édi de falarem sobre quando o corpo começa a não realizar atividades, que
antes eram simples. "Meu próprio corpo é reflexo disso. Voltar a dançar, após
20 anos fora dos palcos, período em que
atuei como diretora e coreógrafa, foi

uma redescoberta e um aprendizado sobre esse novo corpo, que envelhece a
cada dia”, complementa.
No palco, elementos do teatro e da
dança se fundem. A coreografia é ampliada pela oralidade. “Desde o princípio do processo, buscamos dar ênfase
a uma composição que primasse pelo
detalhe, pela sutileza e pela abordagem
poética de pontos difíceis e até tabus
sobre o processo de envelhecer”, explica Édi Oliveira.

Oficina

Os diretores e intérpretes do espetáculo, Giselle Rodrigues e Édi Oliveira, vão
ministrar a “Oficina de Improvisação”.
A capacitação é gratuita e vai acontecer
no sábado (15) das 9h às 12h, na sala de
Dança II, 2º andar – SESC (Centro). Podem participar bailarinos, estudantes
e/ou profissionais. O encontro, que é
uma oportunidade de troca de experiências, terá intérprete de Libras. Envie
um e-mail para nanamaris@gmail.com
e faça a sua inscrição. Esse projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio

à Cultura do Distrito Federal

Histórico

Fio a Fio estreou em outubro de 2015
no Teatro SESC Garagem, em Brasília. No
ano seguinte participou de dois festivais
no Brasil: Festival Brasileiro de Teatro –
XVIII Edição (RJ) e o Cena Contemporânea
– Festival Internacional de Teatro de
Brasília (DF). Participou, ainda em 2016,
da Mostra Prêmio SESC do Teatro Candango, na qual foi premiado em seis categorias: melhor espetáculo, melhor direção e melhor atriz, entre outras.
Em agosto de 2017, participou como
convidado, da XVI Edição do Festival de
Danza Contemporânea de Costa Rica e
do Festival do Teatro Brasileiro em
Belo Horizonte (MG). Em 2018 foi contemplado pelo Edital de Teatro da Petrobras Distribuidora tendo circulado
por três estados brasileiros, Ceará, Tocantins e Rio de Janeiro, finalizando em
Brasília. Em novembro de 2018 participou como convidado do XI Festival
Danza en la Ciudad, em Bogotá, Colômbia. (Especial para O Hoje)

Diretores e
intérpretes do
espetáculo,
Giselle
Rodrigues e Édi
Oliveira, vão
ministrar a
'Oficina de
Improvisação
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Diversão
estendida
Mutirama prorroga abertura do
parque das 16h às 22h até
domingo, 16 de janeiro
Elysia Cardoso
Agência Municipal de
Turismo, Eventos e Lazer
(Agetul) prorrogou a abertura do Parque Mutirama
durante a tarde e noite até
o domingo, dia 16 de janeiro. Segundo o presidente da Agetul, Valdery
Junior, a iniciativa proposta pelo prefeito Rogério
Cruz visa abrir o parque todos os dias da semana e
oferecer melhor opção de
lazer durante as férias escolares. “Recebemos vários
pedidos, nas redes sociais e
na administração do parque para continuar com o
Mutirama aberto em horário estendido. Tanto as
crianças quanto os pais poderão visitar o Mutirama
também durante a noite”,
esclarece Valdery Junior.
Durante sua abertura
no horário especial para as
festividades de Natal e Ano
Novo, o Parque recebeu
quase 60 mil pessoas, em 23
dias de operação. O está
aberto das 16h às 22h, desde o dia 14 de dezembro.

Decoração

“Para aqueles que ainda não puderam contemplar a decoração do Mutirama, é mais uma chance,
pois até o dia 16 de janeiro
o parque continuará iluminado e com a decoração
de Natal”, explica o presidente da Agetul.
A entrada continua
gratuita com a campanha
Bilheteria Solidária. Apenas pessoas que queiram
podem doar um quilo de
alimento não perecível,
que no mês de janeiro
será destinado para o nordeste goiano, que tem sofrido com os impactos das
fortes chuvas.
Nesta quinta-feira (6),
o Parque Mutirama enviou
um caminhão com 4 toneladas de alimentos para

LIVRARIA
t

Poderosa chave
Escritor best-seller e pastor Luciano
Subirá desmistifica o ensino equivocado
sobre mistérios escondidos nas Escrituras

Cavalcante. “Esses alimentos foram arrecadados aqui
na Bilheteria Solidária, entre novembro e dezembro.
Agora fazemos uma mega
operação para ajudar essas
famílias que precisam tanto”, disse Valdery Junior.

História do Parque

O Mutirama foi inaugurado no final da década
de 60 (1969). Localizado
ao lado do Parque Botafogo, está numa área criada
e planejada desde a fundação de Goiânia, estando
no Centro da cidade. Em
suas instalações, consta o
planetário que pertence à
Universidade Federal de
Goiás e o Parque dos Di-

A entrada
continua gratuita
com a campanha
Bilheteria
Solidária. Apenas
pessoas que
queiram podem
doar um quilo de
alimento não
perecível

nossauros, contendo réplicas em tamanho real.
Em 2011, parte da Avenida Araguaia e Marginal
Botafogo foram interditadas
para a reforma do parque,
que segundo projeto seria
fundido com o Parque Botafogo. Tal reforma causou
um imbróglio no trânsito local, além de diversas denúncias de irregularidades
na obra, incluindo superfaturamento na compra dos
novos brinquedos que compõem o centro de diversões.
(Especial para O Hoje)

A Agetul prorrogou a abertura do Parque Mutirama
durante a tarde e noite até o domingo, dia 16 de janeiro

Luciano Subirá é pastor da Comunidade Alcance, em Curitiba, e coordenador do projeto Orvalho.com
A ‘graça’ é um dos conceitos mais usados e, também, o
menos compreendido entre
as pessoas. Em tempos de
grandes distorções do seu verdadeiro significado, surge a
necessidade de desmistificar
o poder da Graça de Deus.
Para isso, o escritor best-seller,
pastor e conferencista Luciano Subirá se debruça em um
profundo estudo bíblico que
resulta em respostas compartilhadas no lançamento
'Graça Transformadora', publicado pela Editora Vida.
No estudo da Teologia, a
graça consiste no dom sobrenatural concedido por Deus,
como meio de salvação e restauração para a humanidade.
Mas, para o autor, o entendimento equivocado sobre esse
tema pode gerar
retrocesso e incalculáveis perdas ao
longo da jornada espiritual. Com uma série de reflexões, Subirá explica que a deturpação do assunto
leva também a uma
crença igualmente errada, que pode suceder a
pseudograça, que “surge
com base em uma porção
de descontextualização bíblica e da influência cultural mundana.”
Em busca de reaproximar o leitor dos dons que o
Pai fornece gratuitamente ao
homem, o autor desvenda os
mistérios escondidos na Bíblia para definir a visão correta e completa da graça, em
uma construção lógica e cronológica dessa doutrina. Para
isso, Luciano Subirá monta
um ‘quebra-cabeça doutrinatário’ com o leitor, ou seja,

ele demonstra quais peças
são necessárias para compreender a graça de Deus e
onde elas se encaixam.
Com prefácio de Samuel
de Sousa Junior, presidente
do MFI-Brasil (Comunhão
Internacional de Ministros)
e pastor da Comunidade
Casa do Pai, Graça Transformadora vai além das instruções, ensinamentos e
questionamentos sobre a dádiva de Deus. Ao logo dos 20
capítulos, o autor investiga o
entendimento da macrovisão bíblica, a fim de fortalecer a fé dos cristãos e recémconvertidos em busca da
verdadeira graça

que tem o poder de mudar a
vida cristã.

Sobre o autor

Luciano Subirá é pastor da
Comunidade Alcance, em Curitiba/PR, e coordenador do
projeto Orvalho.com, um ministério de ensino bíblico. Subirá exerce um chamado sem
fronteiras denominacionais
para ensinar a Palavra, principalmente no apoio a pastores
e líderes. É autor das obras O
Agir invisível de Deus e Como
flechas, publicadas por Editora Vida. É casado com Kelly,
com quem tem dois filhos, Israel e Lissa.

RESUMO de noVelAS
t
Malhação - Sonhos
lobão pede que nat finja
que está apaixonada por duca.
rené se declara para delma.
Pedro apoia o relacionamento
entre delma e rené. Sol comemora as possibilidades de
melhorar a sua vida e a de sua
mãe. BB e lírio tentam descobrir o segredo de Joaquina. Pedro arma uma festa surpresa
para Karina. nat finge passar
mal e abraça duca. Bianca e
Gael flagram duca e nat juntos
na academia.

Nos Tempos do Imperador
Gastão se sente traído por
isabel. Zayla comanda a libertação das mulheres, e Justina
afirma que Guebo teria orgulho
dela. Caxias convida Samuel
para ir para a guerra com ele.
Bernardinho pede ajuda a tonico, que acaba descobrindo o
possível paradeiro de dolores e
nélio. isabel não consegue se
entender com Gastão. Pilar se
desespera ao saber que Samuel irá para a guerra. Zayla e
Justina reencontram Guebo.

Amanhã é Para Sempre
Gardênia ao ver liliana e Marina dormindo comenta que
Santoro é um descarado pois
não é correto levar duas mulheres ao mesmo tempo para
sua casa. Jacinto defende o patrão e Santoro diz para Gardênia
que, quando foi contratada, uma
das condições era de que não fizesse perguntas. Priscila faz Aníbal acreditar que fizeram amor
Bárbara ordena a damião que
evite um encontro ente Camilo,
Aníbal e Franco Santoro.

Prova de Amor
Barroso e Murilo tentam tirar da cabeça de lopo a idéia
de atacar Clarice e daniel no
casamento de Gui e Alice.
lopo não aceita a idéia deles
e diz que vai penetrar no casamento. lola vem chegando
na praia e vê Gerião sendo espancado por Bruque e seus
amigos. lopo se disfarça para
ir ao casamento. diana recebe
flores. ela suspeita que o presente na verdade é uma armação. diana liga para Júlio.

Um Lugar ao Sol
ilana e Breno discutem e decidem que Gabriela não será
mais a médica do casal. Breno
aceita se passar por pai de Cecília para ajudar a moça a alugar um apartamento. rebeca
fica atordoada ao perceber que
foi fotografada com Felipe por
um paparazzo. Santiago propõe que Bárbara atue como estagiária na redentor, acompanhando o projeto social que
Christian/renato implementou
no restaurante de noca.
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AGENDA CulturAl
t
grou o importante grupo
de humor Monty Python.
Além das 28 produções em
sessões presenciais, em formato digital, também acontecerão atividades paralelas em formato on-line.
quando: quarta-feira (6).
onde: (blgentretenimento.com.br/terrygilliamrj).

Lowbrow Lab Arte & Boteco promove
o primeiro Brasa Jam do ano, hoje (7)
feira (7). onde: Avenida rio
Verde, qd 102/104, Setor Vila
Sao tomaz - Aparecida de
Goiânia. Horário: 10h às 22h.
Exposição online
Hoje (6), a mostra terry

Gilliam – o oníricoanarquista ocupará o Cinema i, sendo esta a mais abrangente
retrospectiva realizada no
Brasil sobre o diretor, ator e
animador americano naturalizado inglês, e que inte-

Coleção de filmes
o itaú Cultural apresenta
a exposição ‘Filmes e Vídeos
de Artista na Coleção itaú
Cultural - Virtual’, disponibilizada na plataforma Superviz e com acesso pelo site do
itaú Cultural: (www.itaucultural.org.br). A mostra traz
uma seleção de obras de
arte audiovisual produzidas
no país nas últimas seis décadas. Pela primeira vez em
formato virtual, um recorte
dessa produção experimental iniciada nos anos de 1970
é apresentado em núcleos
temáticos, compostos por
obras de artistas como regina Silveira, Cao Guimarães, lia Chaia, nelson leirner e eder Santos.

‘Eduardo e Mônica’ tem estreia
remarcada para o dia 20 de janeiro
Um dos lançamentos nacionais mais aguardados de
2022, o longa-metragem
‘Eduardo e Mônica’ ganhou
uma nova data de estreia nos
cinemas de todo o país: dia 20
de janeiro. Inspirado nos populares personagens criados
por Renato Russo, a comédia
romântica marca a reedição
da parceria entre o diretor
René Sampaio e a produtora
Bianca De Felippes, responsáveis também por ‘Faroeste
Caboclo’ (2013), outro grande
sucesso da banda brasiliense
Legião Urbana, cuja adaptação cinematográfica foi vista
por mais de 1,5 milhão de espectadores.
Com Alice Braga e Gabriel
Leone nos papéis-título, o filme percorreu renomados festivais internacionais, como
os de Miami e Edmonton,
onde conquistou em 2020 o

Dirigido por René Sampaio e estrelado
por Gabriel Leone e Alice Braga
prêmio de Melhor Filme. O
longa tem produção da Gávea
Filmes, Barry Company e
Fogo Cerrado Filmes, coprodução da Globo Filmes e distribuição da Downtown Filmes e Paris Filmes.
‘Eduardo e Mônica’ foi filmado em Brasília, no Rio de
Janeiro e na Chapada dos
Veadeiros durante oito se-

manas em 2018. A equipe
principal contou com mais
de 200 pessoas. A produtora
Bianca De Felippes, o diretor
René Sampaio, o diretor de fotografia Gustavo Hadba e o diretor de arte Tiago Marques,
a produtora de elenco Marcela Altberg e o preparador de
elenco Sérgio Penna, entre
outros profissionais, se uni-

ram novamente depois do sucesso de ‘Faroeste Caboclo’.
A adaptação da famosa
canção de Renato Russo é uma
história de amor que acompanha o relacionamento de
Mônica e Eduardo, que precisam superar as muitas diferenças para viver um grande
amor na Brasília dos anos 80.
‘O filme é uma delicada
história de amor que fala, entre outras coisas, sobre como
é possível amar e respeitar
quem pensa muito diferente
de você. Em alguma medida,
todos já foram o Eduardo ou
a Mônica em alguma relação’, define o diretor René
Sampaio. ‘Era muito importante para a gente ser fiel ao
espírito do Renato. Das músicas compostas por ele, esta é
a mais solar. Então, a ideia era
manter essa energia’, acrescenta Bianca De Felippes.

CELEBRIDADES
Thais Fersoza volta para
Globo após quase 20 anos
e será reforço de famoso
programa
Afastada da tV Globo há 19
anos, thais Fersoza está de volta para a emissora carioca.
Conhecida por ter feito novelas de sucesso na casa, a mãe
de Melinda e teodoro, que, recentemente, foi alvo de um flagra surpreendente em um
shopping, se prepara para um
novo desafio na carreira: entrar para o 'the Voice +'. As informações são da colunista
Carla Bittencourt, do Metrópoles. thais é a nova repórter
da versão sênior do reality de
talentos musicais e tomará o
lugar que antes era da escritora thalita rebouças. (Matheus queiroz, Purepeople)
Deolane Bezerra leva mais
de 50 multas de trânsito,
avisa que vai descontar
deolane Bezerra começou
o ano ostentando multas. A
advogada, que viajou após as
festas de fim de ano, mostrou, pelas redes sociais, as 53
cartas que recebeu do governo de São Paulo. nas imagens, a doutora explicou que
vai descontar do motorista,
Jader, o valor das infrações.
"Gente do céu! Ai, Jader, vai
ser descontado. Meu deus! tá
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Brasa Jam
nesta sexta-feira (7), o
lowbrow lab Arte & Boteco
promoverá o primeiro Brasa
Jam do ano, com um repertório recheado de brasilidades, afrolatinidades, reggae,
soul e hip hop. desta vez, a
energizante jam session será
comandada pelos músicos
Afrika Billy e lucão Matos,
que estarão acompanhados
por George drummer e Brunight. As apresentações começam às 22h30, mas a casa
abre às 19h com a mostra coletiva 'Ancestral'. quando:
sexta-feira (7). onde: rua 115,
nº 1684, Setor Sul - Goiânia.
Horário: 22h30.
Liquida verão
o Buriti Shopping promove a partir desta sexta-feira (7)
de janeiro, até domingo (9), a
liquida Verão. Produtos de
diversos segmentos como eletrodomésticos, perfumaria,
vestuário, entre outros, estarão com preços especiais neste final de semana de promoção. os descontos podem chegar até a 70%. quando: sexta-

n

Anitta arruma briga em balada nos EUA
para defender Gkay: 'Dei um tapão'
Anitta e Gkay tiveram
uma experiência desagradável em uma balada durante a
viagem a Aspen, nos Estados
Unidos. Primeiro, a cantora
defendeu a amiga de um homem que teve falas machistas
com ela. Em seguida, a funkeira precisou partir para a
agressão após outro rapaz
tomar uma atitude inconveniente com a humorista. Em
vídeos publicados pela dona
da 'Farofa', Anitta narra o
que aconteceu. Segundo a
cantora, um homem fez pouco caso do trabalho de Gkay
e, em uma fala machista,
acusou dela ser famosa apenas por andar com o ator
Austin North. (Nathalia
Duarte, Purepeople)
felizinho? Pimenta no c* dos
outros, né? tudo no seu
nome, eu te avisei, só para começar o ano bem. Cinquenta
e três multas de trânsito",
contou. (Purepeople)
Ex-namorada de Luan Santana, Jade Magalhães dá
dicas de como esquecer antigo amor

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
o dia pede calma e aceitação.
dia importante para refletir e buscar cuidar mais da sua saúde espiritual e mental. tome cuidado
com situações dúbias e não se deixe levar por críticas ou fofocas. Saiba se manter centrado e equilibrado, porque tudo isso pode ser
o seu desafio no dia de hoje.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
Hoje o dia traz conexão. Portanto você pode ter um dia positivo ao lado de amigos ou de colegas de trabalho. Ótimo dia para
ter ideias em conjunto ou para organizar suas próprias ideias e projetos. Passeios podem acontecer,
mas você pode se deixar levar por
inúmeros desejos.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
dia positivo para fazer ajustes
ou mudanças na vida em geral,
mas principalmente na vida profissional ou na carreira. Podem
existir novas ideias a serem implantadas. Saiba se abrir para novidades e para buscar novas formas de realizar suas atividades.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
o dia será agitado ou longo,
mas com certeza você terá realizado seus objetivos, pois está com
energia e sabe aonde quer chegar.
Viagens estão favorecidas, assim
como estudos. Você pode ter importantes insights sobre processos
que estavam emperrados.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
Hoje o dia pode ser pautado
por impasses ou discussões. o dia
não flui ou é lento e exige paciência. o melhor para hoje é se
manter equilibrado e mais afastado de problemas. Sua paz valerá muito. tome cuidado com excesso de preocupações e medos.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
o dia favorece as relações e as
questões contratuais e de justiça.
tome cuidado com a dificuldade
de expressar suas emoções e de ficar racionalizando demais, buscando mais falar do que fazer. É
importante manter a coerência.
Você pode ter atitudes diferentes
daquilo que realmente gostaria.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
o dia pede equilíbrio em relação às suas ações. É importante
conseguir descansar e dividir as tarefas. tome cuidado com o mau
uso do seu dinheiro também.
Pode ser preciso ajudar alguém
com relação a isso, então é importante se organizar para não ser
pego de surpresa.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
o dia pode trazer emoções
intensas, por isso tome cuidado
com o desânimo. Pode ser preciso se esforçar para compreender
algo que, até então, não estava
sendo compreendido, seja sobre
si mesmo, seja sobre alguma situação externa ou sobre alguém.
tome cuidado com brigas e tenha
flexibilidade para se reinventar.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
tome cuidado com o desânimo que pode bater em você hoje.
É preciso buscar ter mais confiança na sua capacidade de criar
o novo. As relações familiares podem receber destaque, e o mesmo pode acontecer com algum
assunto doméstico. Pode ser preciso fazer mudanças na sua casa.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
o dia segue leve e com boas
perspectivas. Há um bom entendimento com as pessoas em geral,
o que pode ser ótimo para se expor, vender algo ou fazer propaganda das suas ideias. existe sucesso e uma certa vantagem a seu
favor hoje. Aproveite a sorte.

;

Jade Magalhães, ex-namorada de luan Santana, bancou
a conselheira amorosa em
conversa com os seguidores
do instagram na tarde desta
quinta-feira (06). A estilista,
que, recentemente, foi notícia
por conta de um tratamento
estético, respondeu a uma
seguidora que pediu conselhos para esquecer um antigo

amor. "Só o tempo pode fazer
isso! Pode parecer que nunca
vai passar, mas passa! enquanto isso, foque em você,
na sua vida, suas coisas... Vai
viajar, fazer amizades, tentar
se divertir e se ocupar sempre!
Se ame e se cuide como nunca fez e quando notar, passou!", aconselhou Jade. (Matheus queiroz, Purepeople)

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
o dia pode trazer certa calmaria. É um bom dia para se manter em segurança e não fazer
nada muito arriscado. A disciplina
está ativada e pode ser um dia
mais rotineiro, com propensão
ao autocuidado. Mantenha a atenção ao lado financeiro, porque
pode existir certa tendência a gastos desnecessários.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
o dia traz a potencialidade de
iniciar algo novo ou uma atividade pode ser descoberta, inclusive
por acaso. Mantenha-se aberto e
curioso e novos caminhos podem
despontar. A vida profissional
pode ser desafiadora, mas ao
mesmo tempo prazerosa.
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Essência
CINEMA
t

EM CARTAZ
Matrix: Ressurreição (Matrix:
resurrections, 2021, euA). duração: 2h 28min. direção: lana
Wachowski. elenco: Keanu reeves, Carrie-Anne Moss, Jada
Pinkett Smith. Gênero: Ficção
científica, Ação. Se passando 20
anos após os acontecimentos
de de Matrix revolutions, neo
vive uma vida aparentemente
comum sob sua identidade original como thomas A. Anderson em São Francisco, Califórnia, com um terapeuta que lhe
prescreve pílulas azuis para
neutralizar as coisas estranhas
e não naturais que ele ocasionalmente vislumbra em sua
mente. ele também conhece
uma mulher que parece ser
trinity (Carrie Anne-Moss), mas
nenhum deles se reconhece.
no entanto, quando uma nova
versão de Morpheus oferece a
ele a pílula vermelha e reabre
sua mente para o mundo da
Matrix, que se tornou mais seguro e perigoso nos anos desde a infecção de Smith, neo volta a se juntar a um grupo de rebeldes para lutar contra um
novo e maois perigoso inimigo e livrar todos da Matrix novamente. Cinemark Flamboyant: 11h15, 11h40, 11h45,
12h30, 14h10, 14h30, 15h,
15h45, 17h25, 18h20, 19h,
20h40, 21h40, 22h20. Cinemark Passeio das Águas:
11h40, 11h45, 14h30, 15h,
18h20, 20h30, 21h40, 22h20.
Kinoplex Goiânia: 15h20. Cineflix Aparecida: 15h50, 17h,
17h30, 18h30, 18h50, 20h,
20h30, 21h30, 21h50. Cineflix
Buriti: 14h15, 15h10.
Homem-Aranha: Sem Volta
para Casa (Spider-Man: no Way
Home, 2021, euA). duração:
2h 28min. direção: Jon Watts.
elenco: tom Holland, Zendaya,
Benedict Cumberbatch. Gênero: Ação, aventura, fantasia.
em Homem-Aranha: Sem Volta
para Casa, Peter Parker (tom
Holland) precisará lidar com as
consequências da sua identidade como o herói mais querido do mundo após ter sido revelada pela reportagem do Clarim diário, com uma gravação

'Sem Volta para Casa': novo filme da saga do Homem-Aranha faz aceno ao passado da série
feita por Mysterio (Jake Gyllenhaal) no filme anterior. incapaz
de separar sua vida normal das
aventuras de ser um super-herói, além de ter sua reputação
arruinada por acharem que foi
ele quem matou Mysterio e
pondo em risco seus entes
mais queridos, Parker pede ao
doutor estranho (Benedict
Cumberbatch) para que todos
esqueçam sua verdadeira identidade. entretanto, o feitiço não
sai como planejado e a situação
torna-se ainda mais perigosa
quando vilões de outras versões de Homem-Aranha de outros universos acabam indo
para seu mundo. Agora, Peter
não só deter vilões de suas outras versões e fazer com que
eles voltem para seu universo
original, mas também aprender
que, com grandes poderes vem
grandes responsabilidades
como herói. Cinemark Flamboyant: 11h05, 11h20, 11h55,
12h15, 12h20, 12h25, 12h45,
13h, 13h30, 13h45, 14h10,
14h20, 14h40, 15h10, 15h30,
15h40, 15h50, 16h, 16h15, 17h,
17h25, 17h40, 18h, 18h30,
18h45, 18h55, 19h10, 19h45,
20h, 20h20, 20h40, 21h, 21h20,

21h50, 22h, 22h10, 22h30, 23h.
Cinemark Passeio das Águas:
11h, 11h30, 11h40, 12h10,
12h25, 12h45, 13h, 13h30, 14h,
14h10, 14h20, 14h45, 15h15,
15h30, 15h40, 16h, 16h15,
16h20, 16h45, 17h15, 17h25,
17h40, 18h, 18h30, 18h45, 19h,
19h45, 20h, 20h40, 21h, 21h20,
22h, 22h30, 23h. Kinoplex Goiânia: 15h, 15h40. Cineflix Aparecida: 15h, 15h40, 16h, 17h30,
18h30, 18h40, 19h, 20h30,
21h30, 21h40, 22h. Cineflix Buriti: 13h50, 15h.
Casa Gucci (House of Gucci,
2021, euA). duração: 2h37min.
direção: ridley Scott. elenco:
lady Gaga, Adam driver, Al Pacino. Gênero: Biografia, drama. Casa Gucci é baseado na
história de Patrizia reggiani,
ex-mulher de Maurizio Gucci,
membro da família fundadora
da marca italiana Gucci. Patrizia conspirou para matar o
marido em 1995, contratando
um matador de aluguel e outras três pessoas, incluindo a
terapeuta e melhor amiga.
ela foi considerada culpada e
condenada a 29 anos de prisão. quase 3 décadas de

amor, traição, decadência, vingança e assassinato, o filme
revela a importância e poder
que o nome Gucci carrega e
tudo o que a família fez para
conseguir esse controle. Kinoplex Goiânia: 16h.

Flamboyant: 11h50, 12h15,
14h20, 14h45, 17h15. Cinemark Passeio das Águas:
11h30, 12h, 14h, 14h45,
16h30. Kinoplex Goiânia:
15h50. Cineflix Aparecida:
15h10, 16h10.

Encanto (encanto, 2021, euA).
duração: 1h43min. direção:
Byron Howard, Jared Bush,
Charise Castro Smith. elenco:
Filipe Bragança, Stephanie
Beatriz, John leguizamo. Gênero: Animação, família, fantasia, comédia. encanto é a
nova animação da disney situada na Colômbia, sobre a
extraordinária família Madrigal, que vive escondida em
uma região montanhosa isolada, conhecido como encanto. A magia da região abençoou todos os meninos e meninas membros da família
com poderes mágicos, desde
super força até o dom da cura.
Mirabel é a única que não
tem um dom mágico. Mas,
quando descobre que a magia
que cerca o encanto está em
perigo, ela decide que pode
ser a última esperança de sua
família excepcional. Cinemark

Clifford: O Gigante Cão Vermelho (Clifford the Big red
dog, 2021, euA). duração:
1h37min. direção: Walt Becker.
elenco: Jack Whitehall, darby
Camp, tony Hale. Gênero: Família, aventura, comédia. em
Clifford: o Gigante Cão Vermelho, a estudante do ensino
médio emily elizabeth (darby
Camp) conhece um criador de
animais mágico (John Cleese)
que lhe dá um cachorrinho
vermelho. entretanto, ela nunca imaginou acordar e encontrar um cão gigante de três
metros em seu pequeno apartamento em nova York. enquanto sua mãe (Sienna Guillory) está viajando a negócios,
emily e seu tio divertido Casey
(Jack Whitehall) vão viver uma
grande aventura pelas ruas
de nova York com a chegada
do novo membro da família. Cineflix Buriti: 13h.
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Negócios
Pesquisa da FGV
IBRE aponta
diferentes setores
da agropecuária
brasileira devem
registrar
crescimento de pelo
menos 5% em sua
produção

Produção na agropecuária
goiana cresceu 15% em 2021
A soja encabeçou
a lista de produtos mais vendidos
por Goiás, seguida de carnes e do
complexo
sucroalcooleiro
Ícaro Gonçalves
O setor agropecuário goiano tem registrado bons números e fechou o ano de 2021 em
alta. Segundo a Secretaria de
Estado de Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (Seapa), o Valor Bruto de Produção (VBP)
agropecuária de Goiás foi de R$
97,8 bilhões até o mês de novembro, o que representa 8,8%
do VBP nacional e consolida o
Estado na sexta posição de
maiores produtores no campo.
O valor representa um crescimento de 15,2% em relação a
2020, conforme os dados divulgados pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).
Já no setor de grãos, produtores de soja e arroz tiveram
bons resultados, mesmo após
enfrentarem uma das piores
crises hídricas e energéticas
que o Brasil viveu em décadas.
Até o mês de setembro, quando ocorreu o encerramento da
safra 2020/2021, a Companhia
Nacional de Abastecimento
(Conab) registrou crescimento
de 4,3% na produção de soja,
que saiu de 13,2 milhões de toneladas na safra anterior para
13,7 milhões na safra 20/21. No
caso do arroz, o salto foi de
8,7% na produção, passando de
120,4 mil toneladas para 130,9
mil toneladas.
Para a nova safra
2021/2022, a projeção é de
avanço de 21,7% na produção
de grãos no Estado, devendo
ser colhidos 28,9 milhões de
toneladas. A Conab estima
ainda variação positiva na
área plantada (5,1%) e na produtividade (15,8%), na comparação com a safra 20/21.
Outro indicador importante e que registrou alta é o de
exportações. Segundo o Ministério da Economia, Goiás
atingiu US$ 6,7 bilhões em
vendas externas de produtos
do agronegócio entre janeiro e
novembro do ano passado. O

resultado é 10,9% maior que o
do mesmo período de 2020. O
complexo de soja encabeçou
a lista de produtos mais vendidos por Goiás (60,7%). As
carnes vieram em segundo
lugar (24,8%), e em terceiro,
o complexo sucroalcooleiro
(5,3%). No mesmo período, a
China se manteve como
maior compradora de produtos goianos, seguida por
Tailândia e Holanda.
Em todo Brasil, foram 137,1
milhões de toneladas de soja
colhida, a maior quantidade
da série histórica. Deste total,
86,6 milhões de toneladas foram exportadas, sendo a China a principal compradora
do Brasil. A única exceção do
bom momento vivido no campo ocorreu na produção de
milho. As exportações do cereal atingiram 20,5 milhões de
toneladas em 2021, o menor
patamar desde 2012. “A produção de milho foi de 85,8
milhões de toneladas, aproximadamente 18% menor em
2020/21 em comparação com
a temporada anterior. Isso levou a uma queda importante
nas exportações”, informou
a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec)
em comunicado.

Geração de empregos

O setor agropecuário é res-

ponsável por 10% de todos os
empregos brasileiros, segundo
os dados mais atualizados do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Entre janeiro e novembro de
2021, esse setor registrou crescimento na quantidade de trabalhadores goianos contratados formalmente. Foram
38.849 admissões contra
32.093 desligamentos, o que
resultou num saldo de 6.756
novos postos de empregos formais no campo. Até o fim de
dezembro, a agropecuária
goiana tem 106.322 trabalhadores registrados. No fim de
2020, eram 99.566.

Expectativa para 2022

Os bons números alcançados em 2021 ocorreram mesmo
quando o país enfrentava a
pandemia de coronavírus e
uma grave crise hídrica e energética que afetou a produção
no segundo semestre do ano.
Para 2022, as expectativas são
ainda melhores, com sinais de
clima favorável e retomada de
todos os setores ante a pandemia. De acordo com projeção
do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio
Vargas (FGV IBRE), os diferentes setores da agropecuária
brasileira devem registrar crescimento de pelo menos 5% em

sua produção.
Para Tiago Mendonça, secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), o ano que se inicia
demonstra ser promissor para
os agricultores goianos. “Nos
superamos em 2021 e vamos
nos superar de novo em 2022.
As perspectivas são excepcionais tanto para a produção de
grãos quanto para a produção
de carne. Estamos vendo uma
safra se desenvolvendo muito
bem, nossa pecuária também
está indo muito bem, e com
certeza 2022 será um ano promissor”, afirmou o secretário.
(Especial para O Hoje)

