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Bolsonaro veta
reﬁnanciamento
de dívidas para
micro e pequenos
empresários

Arquivo/O Hoje

Setor acumula dívida de R$ 50 bilhões
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) vetou integralmente
o projeto de lei que criava programa de refinanciamento de
dívidas para micro e pequenas empresas. A proposta previa
o corte de juros e encargos com a possibilidade de quitação
dos dividendos em até 180 meses. O setor acumula dívidas
de R$ 50 bilhões com 66% das empresas nessa situação. A
maior parte das empresas comprometem 1/3 dos seus custos mensais com o pagamento desse ítem. Política 6

Dilma concentra
críticas de
antipetistas

Goiânia fica sem bikes compartilhadas

Sem licitação com a prefeitura de Goiânia, o serviço de bicicletas compartilhadas não funciona. A previsão é que o termo de referência da licitação seja entregue à prefeitura ainda neste semestre. Cidades 9

Inquérito sobre
interferência na
PF é prorrogado
O ministro do Supremo Tribunal
Federal (STF) Alexandre de Moraes prorrogou por mais 90 dias as
investigações sobre interferência
de Bolsonaro na PF. Política 2

Fora de encontros políticos importantes para o Partido dos
Trabalhadores, como o primeiro
encontro entre Lula e Geraldo
Alckmin, a ex-presidente Dilma
é o principal alvo de adversários
da legenda. Sigla abandonou discurso de golpe em 2016 para focar nas articulações.
Política 2

União pagou
Tramitação do Plano Diretor se
torna alvo de dupla interpretação menor volume
Oposição e Associação de moradores cobram o cancelamento da sessão
convocada para votar o relatório da vereadora Sabrina Garcez (PSD) ao
projeto e reivindicam a ampla divulgação de todos os anexos, documentos, emendas e mapas, com todas as folhas relacionadas ao processo, que
não consta no portal da trânsparência da Câmara. Documento pede ainda a convocação de novas audiências públicas. Política 5

goiás apresenta
primeiro
reforço de 2022

Com contrato renovado até 2024,
Baralhas sabe que, devido às
novas contratações, a briga pela
condição de titular no meio do
Atlético será grande.
Esportes 8

Tesouro Nacional pagou R$ 8,96
bilhões em dívidas atrasadas
de estados. Valor representa
uma queda de 32,4% em relação
ao ano anterior. Política 6

Missão de Benitez no
PP é eleger quatro
deputados estaduais

Xadrez 2

Atacante Vinicius cede entrevista coletiva e fala sobre desafios
de vestir camisa esmeraldina
na temporada: "Quero fazer história no clube". Jogador chega do
Bahia por empréstimo. Esportes 7

Volante Vê briga
por titularidade
no Dragão

de dívidas

Pré-Sal tem
arrecadação recorde
de R$ 1,22 bilhão
Economia 4

Preço dos alimentos
teve alta global
de 28% com inflação
Negócios 17

Acidentes nas
BRs foram mais
mortais em 2021

Dólar: (paralelo) R$ 5,21 | Dólar: (comercial) R$ 5,212 |
Euro: (Comercial) R$ 5,964 | Boi gordo: (Média) R$ 221,15
Poupança: 0,3715% | Ouro: R$ 309,14 | Bovespa: -0,11%

A Polícia Rodoviária Federal
(PRF) registrou 205 óbitos em
2021 contra 189 ocorridos em
2020. Número de acidentes
também cresceu. Cidades 11

Carol & Vitoria lançam
EP com rappers
Chris MC e Kawe

Essência 13
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Tempo em Goiânia
s 31º C

t 14º C

Sol com algumas nuvens.
Não chove.
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Missão de Benitez no PP é eleger
quatro deputados estaduais

Ministro do STF prorroga por 90 dias a apuração do inquérito

Moraes prorroga
inquérito sobre
interferência na
Polícia Federal
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes prorrogou por mais 90 dias o inquérito que apura a suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal (PF) e o crime de denunciação
caluniosa por parte do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro.
“Considerando a necessidade de prosseguimento das investigações e a existência de diligências em andamento, nos
termos previstos no artigo 10 do Código de Processo Penal,
prorrogo por mais 90 dias, a partir do encerramento do prazo final anterior (27 de janeiro de 2022), o presente inquérito”, decidiu o ministro.
A abertura do inquérito sobre a suposta interferência
na PF foi autorizada em abril de 2020, a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR).
O objetivo é apurar declarações do ex-juiz Sergio
Moro, que ao se demitir do cargo de ministro da Justiça,
naquele ano, acusou o presidente de tentar interferir na
PF por meio da troca do diretor-geral da instituição.
Desde que o ex-juiz fez as acusações, o presidente
Jair Bolsonaro tem afirmado que não interferiu na PF
e que são “levianas todas as afirmações em sentido
contrário”. (ABr)

Escolhido para comandar os 20 diretórios
municipais da região metropolitana e, ainda, de
Anápolis, do Progressistas, onde se encontram os
maiores números de eleitores, Benitez Calil pode
mudar a história da sigla. “A intenção é formar
uma chapa competitiva
para eleger quatro deputados estaduais”,
disse ele à coluna.
Na primeira quinzena de fevereiro,
Benitez vai se reunir com os filiados sobretudo vereadores e prefeitos - para
oficializar
o convite e
construir a
chapa. Essa
estratégia do PP
fortalece a sigla
para 2026 numa possível disputa para
o governo.

Bolsonarista

O pastor Jenifer Cresci, da Frente Conservadora
de Goiás, comentou em uma rádio que médicos contrários às vacinas para crianças são como os cientistas
do filme “Não Olhe para Cima”. O filme critica o negacionismo da ciência.

Omissão

A vereadora Aava Santiago (PSDB) se contradisse nos últimos dias. Apesar de criticar a tramitação
e a aprovação do Código Tributário a toque de caixa, bem como a chegada tardia do Plano Diretor, votou favorável ao relatório na Mista.

Dúvidas

Adriana Reis Dourado, presidente da Associação de Moradores do Jaó, enviou requerimento com
seis pedidos ao presidente da Câmara, Romário Policarpo (Patriota). Quer saber sobre os mapas, impactos ambientais e autoria de emendas - se coletivas ou individuais.

Empurra-empurra

Enquanto a tramitação do novo Plano Diretor corria na Comissão Mista, sob
a presidência do vereador Cabo Senna
(Patriota), o vereador Policarpo fugia de
qualquer pergunta. Agora é o contrário:
Senna jogou a bomba, após aprovação
do texto, no colo de Policarpo.

Online

Policarpo foi questionado por uma
professora, no Instagram, sobre a necessidade de conceder título de honra ao
bispo Edir Macedo. “A tribuna é democrática e não tenho o direito de intervir nas proposituras de outros vereadores”, respondeu.

Tião

O projeto não foi apresentado por nenhum dos três vereadores do Republicanos (antigo PRB) e ligado à Universal,
mas pelo suplente de vereador Sebastião
Peixoto (DEM) durante afastamento de
Anderson Bokão (DEM), no ano passado.

Vigilantes

Fiéis e eleitores do pastor e deputado,
agora apresentador do quadro Patrulha
do Consumidor na Record TV, Jefferson
Rodrigues (Republicanos), fizeram um
mutirão de comentários em um post da
coluna ontem. “Ninguém joga pedra em
árvore que não dá fruto”, defendeu um.

Escolar

A Papelaria Tributária vai receber o
montante de R$3.358.507,36 da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia
para entregar mochilas escolares aos estudantes da rede de ensino.

CURTAS
2

t

A vice-reitora da UFG, Sandramara Chaves, assumiu o reitorado inteiramente ao cargo depois que o
mandato de Edward Madureira ter
vencido na quarta-feira.

Excluída pelo PT, Dilma tende a
concentrar críticas de antipetistas
Ricardo Stuckert

Lula e seus
auxiliares têm
evitado a expresidente, cujo
governo é
lembrado pelos
adversários por má
gestão e crise
econômica
Marcelo Mariano
Isolado na liderança das
principais pesquisas de intenção de voto e sem o desgaste natural de quem tem
mandato, o ex-presidente Lula
é, no momento, o presidenciável com mais tranquilidade, mas há um assunto que
tem preocupado os petistas.
Seis anos atrás, “golpe” era
a palavra que não saia da
boca dos membros do PT. Agora, porém, são poucos os que
querem lembrar da época em
que Dilma Rousseff era a presidente do Brasil.
Antes de mais nada, é importante deixar registrado que
o processo de impeachment
contra Dilma foi, de fato, um
golpe parlamentar. Sem entrar
no mérito das pedaladas fiscais, a ex-presidente só perdeu
o cargo porque comprou briga com o então presidente da
Câmara dos Deputados, Eduar-

Gestão de Dilma ainda é marcada pela articulação política conturbada e crise econômica
do Cunha. Se ele fosse aliado,
nada teria acontecido.
E não é de hoje que esse assunto ficou para trás entre os
petistas. Apenas dois anos depois, na campanha presidencial de 2018, o PT de Fernando Haddad se aliou a Renan
Calheiros, em Alagoas, e Eunício Oliveira, no Ceará, dois
emedebistas que estiveram
na linha de frente a favor do
“golpeachment”.
Aliás, tanto Eunício quanto
Renan jantaram recentemente com Lula, o que reforça a
tese de que o discurso em defesa de Dilma deixou mesmo
de ser prioridade. Mas foi um
outro jantar que chamou mais
a atenção da classe política.

No final de dezembro, um
grupo de advogados organizou um encontro entre Lula e
o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (sem partido), que foram adversários
diretos nas eleições de 2006 e
sempre estiveram em lados
opostos.
Fora do PSDB, partido que
tradicionalmente rivalizou
com o PT a nível nacional,
Alckmin negocia sua filiação
ao PSB e é cotado como um
possível candidato a vice na
chapa petista no próximo pleito presidencial.
No jantar, estiveram presentes várias lideranças políticas do partido. Dilma, contudo, não estava lá. Excluída,

a ex-presidente disse que não
foi convidada, embora os organizadores tenham dito o
contrário.
A vontade de omitir a expresidente ficou ainda mais
clara após a publicação de um
artigo na Folha de S. Paulo assinado por Guido Mantega,
ministro da Fazenda a partir
do final do primeiro mandato
de Lula, em 2006, e durante todos os quatro anos iniciais de
Dilma, de 2010 a 2014.
“Entre 2003 e 2014 o PIB
brasileiro teve um crescimento médio de 3,5% ao ano, enquanto o desemprego caiu
para abaixo de 6% da população economicamente ativa”,
escreveu Mantega, referindo-

se aos governos petistas desde
o começo, mas esquecendo de
2015 e parte de 2016, quando
o PT ainda estava no poder.
Mantega, vale lembrar, foi
um ministro, digamos, mais
gastador, diferentemente de
seu antecessor, Antonio Palocci. Tanto é que, do ponto de
vista econômico, os governos
de Lula costumam ser divididos em “Lula 1” e “Lula 2”
com o objetivo de ressaltar a
mudança de postura.
E foi ainda com Mantega
que o final do governo Dilma
e o Brasil entraram em crise.
Como os tempos de Lula são
lembrados de forma mais positiva pela população, é justamente para evitar que os
eleitores associem o PT à má
gestão que a ex-presidente,
sem merecer um tratamento
assim, foi esquecida por seus
colegas de partido.
Entretanto, os adversários
do petismo não se esquecem,
e as reações ao artigo de Mantega provam isso. Dessa forma, a tendência é a de que Dilma seja cada vez mais alvo de
críticas daqui para frente.
O problema, para os antipetistas, é que Lula, querendo
ou não, é maior do que o próprio PT. Com ou sem Dilma,
portanto, será difícil tirar seu
favoritismo nas eleições, a não
ser que o ex-presidente cometa uma sucessão de erros.
Afinal, o atual cenário indica
que ele só perde para ele mesmo. (Especial para O Hoje)
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Ética em tempos de tecnologia
Valdir Coscodai
Big data, Inteligência artificial, Webscrapping
e Deep learning são palavras presentes na hype
nos últimos tempos. Não é para menos: em diversos filmes dos anos 80 e 90, o Século 21 era retratado com carros voadores e tecnologias muito
avançadas. Exageros à parte, a sociedade conseguiu evoluir em muitos sentidos, tal como os veículos autônomos, reconhecimento facial, internet
das coisas e um avanço nos sistemas e processamentos computacionais, que permitem coletar e
analisar milhões de dados em nanosegundos,
em processadores cada vez menores.
A análise quase instantânea de dados e informações são a força motriz de diversas novas
tecnologias relacionadas a data analytics. Tal disponibilidade e o acesso a dados têm transformado
a relação de trabalho de diversas profissões.
Com a contabilidade, são inegáveis a agilidade e
o dinamismo gerados por métodos e softwares
cada vez mais responsivos e dinâmicos.
Na auditoria independente, se a empresa auditada apresentar tecnologia compatível em ser
utilizada pelo auditor, pode permitir que todos os
dados sejam disponibilizados para análise. Assim,
o trabalho pode basear-se na totalidade dos dados e não apenas em amostragem, e utilizar tecnologias como Big Data e ferramentas de data analytics para verificar indícios de distorções. Métodos avançados, como machine learning, geram
resultados conforme o entendimento do padrão
dos dados inseridos, cuja análise pode apontar indícios de erros ou irregularidades.
Esses são exemplos sobre como a contabilidade
e a auditoria podem usufruir da tecnologia para ganhar mais dinamismo, em um mundo de dados tão
abundantes. É do interesse de toda a sociedade que
esses dados se traduzam em informação válida e
confiável. Conforme consta do código do IESBA (Conselho Internacional Emissor de Normas Éticas para
Contadores), com tradução e convergência em nosso país realizadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, em parceria com o Ibracon, o profissional
não deve visar apenas à satisfação de um cliente ou
organização. Tem, também, a responsabilidade de
agir em prol do interesse público.
A questão que se coloca é se a tecnologia teria
algum impacto na conduta ética do profissional
cuja inclusão seria imprescindível no código do
IESBA. Cabe destacar que este norteia-se por
princípios e condutas abrangentes. Mesmo assim,
na sua última revisão, que entrará em vigência em
dezembro de 2021, o órgão objetivou promover a
função e mentalidade esperadas dos profissionais
de contabilidade. Os princípios fundamentais de
ética permaneceram os mesmos: integridade, objetividade, competência e devido zelo, confidencialidade e comportamento profissional.
Porém, foram incluídas algumas relações com
a tecnologia que poderiam influenciar esses princípios. No que se refere à objetividade, o órgão descreveu que este princípio não deve ser comprometido sob influência do uso de tecnologias: o pro-

fissional deve se manter objetivo e utilizar a tecnologia como sua aliada, mas com cuidado para
que as novas tecnologias não gerem um viés e afetem seu julgamento. Ao exercer o julgamento profissional, é expresso no código que se deve evitar
atuar sob influência ou dependência indevida de
tecnologia, bem como de indivíduos e organizações. O ceticismo profissional continua sendo pilar fundamental e impossível de ser delegado a ferramentas automatizadas.
Outra inclusão na nova versão do código de ética refere-se à competência: é expresso o dever do
profissional em se manter atualizado quanto ao
uso de novas tecnologias, além dos desenvolvimentos técnicos e profissionais. Essa exigência do
IESBA vem da necessidade de que não se pode basear a habilidade do auditor somente nos conhecimentos técnicos, estes indispensáveis, mas
que devem ser associados ao conhecimento de novas ferramentas e formas de trabalho.
Exemplo de como a tecnologia não pode substituir avaliações eminentemente humanas é o recrutamento feito por uma grande empresa, por
meio de ferramenta de inteligência artificial.
Como o sistema baseou os critérios de seleção em
dados históricos, a relação dos candidatos selecionados apresentou discriminação de gênero.
Uma publicação do ICAEW (Institute of Chartered
Accountants in England and Wales) sobre ética,
novas tecnologias e contabilidade reporta o episódio como evidência de como os recursos tecnológicos podem refletir problemas e preconceitos
humanos, se não forem bem arquitetados.
O código do IESBA, em sua nova versão revisada, deixa claro que mudanças de tecnologia e
evolução dos mercados financeiros fazem com
que seja inviável apresentar uma lista estanque
de serviços de não asseguração que as firmas podem fornecer aos clientes de auditoria sem afetar sua independência. Aí, cabe às auditorias independentes e seus profissionais utilizarem o framework conceitual previsto no Código de Ética,
inclusive em eventuais situações específicas não
previstas no documento.
Os trabalhos dos órgãos normalizadores ainda
estão em curso e assuntos relacionados à ética/tecnologia serão alvos de constantes discussões. Os
auditores independentes, como contadores e relevantes asseguradores de informações, são agentes ativos desse processo, seja por compreenderem
os limites e implicações do uso de ferramentas automatizadas ou por entenderem seu papel no processo. Manter-se atualizado não é só uma
questão de sobrevivência, mas também de
ética e responsabilidade com seu cliente e
com o público que deposita a confiança em
seus trabalhos, semValdir Coscodai é presipre pautados pela lidente do Ibracon -- Instituto de Auditoria Indesura que se espera despendente
do Brasil
ses profissionais.

Prepare-se para concursos
com o ciclo de estudos
Leonardo Chucrute
Algumas pessoas desistem de estudar para
concursos pela falta de tempo causada pela rotina ou até mesmo a vida corrida. Quando falamos de estudar, temos sempre que envolver a disciplina e o planejamento. Quando nosso dia é organizado, rende-se muito mais. O ciclo de estudos é uma estratégia fundamental para se obter
bons resultados.
O ciclo de estudos consiste em priorizar as matérias que têm mais peso em um concurso como
também priorizar os assuntos que o aluno tem
mais dificuldade. Esse método é considerado
prático, porque se adapta ao dia da pessoa, independentemente da rotina. Mas antes de montar o ciclo de estudos, é importante que ter em
mente que é um ciclo semanal. Ou seja, se em um
dia temos só duas horas para nos dedicarmos aos
estudos, durante uma semana temos 14 horas
para estudar. Outra vantagem desse método é que
pode ser alterado a cada semana, por exemplo,
mudando a quantidade de horas, as matérias e até
mesmo os assuntos das matérias.
Essa flexibilidade dá a oportunidade de diversificar o aprendizado. Aconselho a usar o método de estudo mesclado. Dessa forma é possível
distribuir melhor o conteúdo do concurso que irá
prestar e não tem aquela dor de cabeça, caso esqueça de examinar uma matéria.
Para montar o ciclo de estudos é muito importante que se tenha o edital do concurso que
vai concorrer em mãos. Assim, é possível saber
qual o peso de cada matéria, se ela cai muito ou

presidente

Editora Raízes Ltda
16.880.052.0001-30

Gean Alaesse
Cordeiro

Bancas:

R$ 2,50

não e quantas questões cada uma delas têm. E,
se alguma informação não tiver no edital, uma
dica é que veja em provas anteriores. Faça um
quadro, colocando em primeiro lugar as matérias
com maior peso e que se tem mais dificuldade.
Depois, coloque as matérias de menor peso e que
são as mais fáceis.
Após esse processo, distribua os horários.
Por exemplo, caso tenha 14 horas na semana para
estudar, e o concurso tem oito matérias, faça a divisão de 14 por 8. Logo, vai ter 1h45 de estudo
para cada matéria. Os 15 minutos que sobram podem ser usados em outra matéria e no dia seguinte estuda mais 1h30.
Vale ressaltar que ainda é preciso organizar o
ciclo de estudos pensando no peso/relevância de
cada matéria. Supondo que os pesos são: matérias
A e B, têm peso 3. Matérias C, D e E terão peso 2. Já
as matérias F, G e H, peso 1. Assim o total de pesos
são 15. Portanto, faça a divisão de 14 horas por 15,
que terá o total de 56 minutos para cada peso.
Logo, se a matéria “A” tem peso 3, o tempo que
vai estudá-la vai ser de 3 vezes 56, dando um total de duas horas e 48 minutos. Observe que ultrapassou o limite de
tempo que calculamos.
Então, deixe os 48 minutos restantes para o
dia seguinte. Seguindo
essa estratégia, mantendo o foco e se dedicando, você vai conseLeonardo Chucrute é direguir ter um excelente
tor-geral do Colégio e Curso ZeroHum
resultado nas provas.
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Juntos contra o suicídio
Hoje irei abordar um tema de extrema importância e que preocupa muito: o suicídio. São registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no
Brasil e mais de 16 milhões no mundo. Trata-se de
uma triste realidade, que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens. Cerca de
96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados
a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de
substâncias. Por isso, se você conhecer alguém que
já tentou ou pensa em cometer, ajude esta pessoa
e se possível leve ela até um profissional.
Rogério Silva
Goiânia

Mosquito da dengue
Em época de pandemia pouco se fala sobre o Aedes aegypti. O mosquito, que é responsável por causar doenças arboviroses, é o principal transmissor
da dengue. É importante os órgãos públicos intensificarem as campanhas de combate, principalmente por não termos o suporte dos agentes de
combate a endemias que auxiliam e verificam os
cuidados domésticos. Em épocas de chuvas isoladas devemos ficar mais atentos para que não sejamos omissos em relação ao mosquito da dengue,
já que podemos fazer a diferença.
Yasmine Gondim
Aparecida de Goiânia

CONTA PONTO

{

A Polícia Federal e a
Interpol [unidade de
Brasília] já estavam
cientes do nosso
levantamento. Assim que
realizamos a abordagem,
o sujeito foi apresentado
à Superintendência da PF
para o cumprimento do
mandado de prisão
internacional e autuação
pelo crime de uso de
documento falso
De acordo com o tenente-coronel
Raimundo Coelho Pinto Júnior, comandante do Giro, as equipes da especializada começaram a monitorar
o indivíduo assim que receberam a
informação de que um homem sulafricano, que havia aplicado diversos
golpes contra sistema financeiro, estaria escondido em Goiânia.

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
“São heróis, mas não são super heróis, nos
filmes, tudo é bonito,vencer os limites etc
,mas na vida real não é assim ,algo está errado,hj tudo depende mais de inteligência,
força bruta tem que ser dividida, então, claro
que estar na forma física é critério fundamental, mas qual é o limite ?”
Ricardo Simões

M

@ohoje
“Parabéns ao governo estadual por pagar
o benefício aos servidores da educação”,
comentou a internauta sobre o investimento de R$ 139,5 milhões em pagamento de bônus por resultados para
professores da rede estadual de educação ainda em dezembro.
adrielly.cavalcante

N

@jornalohoje
Autora de obras como 'O lado fatal', 'Pensar é transgredir' e 'Perdas e ganhos', a
gaúcha escreveu dezenas de livros, foi tradutora, poeta, colunista e professora universitária. Uma das escritoras mais
célebres do Brasil, Luft foi diagnosticada
com um melanoma há 7 meses e faleceu
em casa, com a família. Admiradores, amigos e políticos se despediram da autora.

Aos colaboradores do O Hoje: Artigos para este espaço devem conter no máximo 4.000 caracteres e
também podem ser divulgados no portal ohoje.com.
São analisados os textos enviados, com foto e assinatura, para editor@ohoje.com.br. Cartas não podem
ultrapassar 800 caracteres e o endereço para envio
é o mesmo dos artigos. Mais informações podem ser
obtidas pelo (62) 3095-8742.
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Prorrogada lei que amplia
funcionamento de térmicas
Foi prorrogando
os contratos de
venda de
energia elétrica
por usinas
térmicas
movidas a
carvão mineral
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.
Segundo a Secretaria-Geral
da Presidência, a medida é voltada para preservar a atividade de mineração na região durante o período de transição. “A
sanção ao projeto será impor-

Lei estende por 15
anos, contados a
partir de janeiro de
2025, os contratos
de suprimentos
dessas usinas

tante 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, além de apoiar as concessionárias do serviço público
de distribuição de energia elétrica de pequeno porte”, justificou a secretaria.

Pequeno porte

Além da prorrogação dos
contratos de geração terme-

PETRÓLEO

Resultado do ano passado ficou 74% acima do total obtido em 2020

Pré-Sal tem arrecadação recorde
de R$ 1,22 bilhão para a União
A Pré-Sal Petróleo S.A
(PPSA), empresa vinculada
ao Ministério de Minas e
Energia (MME), encerrou o
ano de 2021 com arrecadação
de R$ 1,22 bilhão para a
União, alta de 74% em comparação com o resultado de
2020, quando foram arrecadados R$ 704 milhões.
Segundo a PPSA, o resultado é recorde na série histórica,
superando o recorde anterior
de R$ 1,1 bilhão, registrado em
2018. Os recursos são referentes à comercialização da
parcela de petróleo e gás natural da União nos contratos
de partilha de produção.
Em 2021, a PPSA comercializou 3,5 milhões de barris de
petróleo da União do Campo
Entorno de Sapinhoá e da Área

de Desenvolvimento de Mero
(Libra). Foram também comercializados 57,6 milhões de
metros cúbicos de gás natural
da União dos Campos de Búzios, Entorno de Sapinhoá, Tartaruga Verde Sudoeste e Tupi.

Curva de crescimento

O diretor-presidente da
companhia, Eduardo Gerk,
disse que o resultado representa o início de uma curva de
crescimento da arrecadação
esperada para a União nos
próximos anos. “Os contratos
estão entrando em produção,
e este excelente resultado confirma a tendência de crescimento que vamos presenciar
nos próximos anos”.
No fim do ano passado, a
PPSA divulgou o estudo Esti-

mativas de Resultados nos Contratos de Partilha de Produção,
que prevê a produção, até
2031, de 8,2 bilhões de barris
de petróleo em regime de partilha de produção, sendo 1,5 bilhão de barris referentes à a
parcela da União. “Esperamos
arrecadar US$ 116 bilhões com
a comercialização desses volumes”, acrescentou Gerk,
Desde sua criação, em
2013, a PPSA já arrecadou R$
3,9 bilhões para a União, dos
quais R$ 2,6 bilhões com a atividade de comercialização do
petróleo e gás e R$ 1,3 bilhão
com equalização de gastos e
volumes realizada pela companhia em áreas onde a União
tem participação em acordos
de individualização da produção (AIPs). (ABr)

létrica a carvão mineral em
Santa Catarina, a lei também
cria subvenção econômica
para as distribuidoras de
energia elétrica de pequeno
porte, com mercado próprio
anual inferior a 350 gigawatts-hora (GWh).
As tarifas aplicáveis a essas
concessionárias não poderão
ser superiores às tarifas da
concessionária de distribuição
de energia elétrica de área adjacente e com mercado próprio
anual superior a 700 Gwh.
A lei define ainda que a

distribuidora de grande porte
que adquirir outra com mercado próprio inferior a 700
GWh/ano terá direito a 25% da
subvenção proposta por dez
anos.
A Secretaria-Geral da Presidência disse que a medida
vai garantir a modicidade nas
tarifas de pequenas distribuidoras de energia. O custo dessa subvenção econômica será
coberto pela Conta de Desenvolvimento Energético (CDE),
paga por todos os consumidores do país. (ABr)

ohoje.com
GOIÂNIA, FIM DE SEMANA, 8 E 9 DE JANEIRO DE 2022

POLÍTICA

n

5

Tramitação do Plano Diretor se
torna alvo de dupla interpretação
Matheus Du Pain

Para Câmara,
decisão judicial
expedida em
dezembro tem sido
cumprida em sua
integralidade.
Vereador, no
entanto, aponta
descumprimento
de alguns pontos
e sinaliza prejuízo
na tramitação
do texto

mara descumpriu. Diante desses descumprimentos é que
entendemos que a decisão judicial não foi obedecida e, portanto, que a tramitação da matéria está suspensa”. Questionado sobre os pontos mencionados, disparou: “A decisão
prevê, por exemplo, a publicidade dos fatos, mesmo assim,
não publicaram todas as informações do projeto com a antecedência prevista de 15 dias”.
Outro argumento do petista é que quem acessa o
Plano via portal da transparência, não possui acesso a alguns mapas específicos. “Outros, que lá estão, aparecem
em preto e branco, sendo que
a coloração é fundamental
para a interpretação do que
prevê cada uma de suas zonas. Nesse caso, um mapa
em preto e branco não diz absolutamente nada”.
Por esse e outros motivos,
Rubem entende que a tramitação da matéria deve ser suspensa, de forma que o Parlamento não poderá submetê-la
à votação nas próximas semanas, como esperado por muitos
vereadores.

Felipe Cardoso
A Justiça se eximiu em dois
pedidos protocolados em desfavor da tramitação do Plano
Diretor na Câmara Municipal
de Goiânia. O primeiro deles,
impetrado pelo vereador Mauro Rubem (PT), o segundo pela
Associação Pró Setor Sul (Aprosul). Ambos reivindicavam, por
meio de liminar, o cancelamento da sessão convocada
para votar o relatório da vereadora Sabrina Garcez (PSD)
ao projeto. Conforme mostrado
pelo jornal O Hoje, o relatório
foi votado sem o conhecimento dos vereadores que avalizaram o texto de 85 páginas sete
minutos depois de recebê-lo.
Além disso, Rubem e a
Aprosul também reivindicaram no processo a ampla divulgação de todos os anexos,
documentos, emendas e mapas, com todas as folhas relacionadas ao processo. Os arquivos deveriam ser disponibilizados por todos os meios
disponíveis na estrutura de comunicação do Parlamento.
Em outro trecho foi cobrada a convocação de novas audiências públicas para tratar
sobre o assunto, de preferência
“setorizadas”, com antecedência mínima de 15 dias. Por fim,
também foi pedido que a votação final do processo em plenário ocorra após o recesso
legislativo, que tem encerramento previsto no final da primeira quinzena de fevereiro.
Porém, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO),
por meio da juíza Joyre Cunha
Sobrinho, destacou em sua decisão, assinada na noite da última quinta-feira (6/1), que o
plantão judiciário “destina-se à
apreciação de medida de caráter urgente, cujo não conhecimento possa gerar dano irreparável ou de difícil reparação, ou, ainda, de perecimento
do objeto caso se aguarde para
ser protocolado dentro do ho-

Por outro

rário de expediente, à exceção de pedidos já apreciados”.
De acordo com a magistrada, durante o plantão forense
não se admite a análise ou reexame de pedido que “já tenha
sido apreciado anteriormente”, seja no órgão de origem ou
em plantão passado, nem mesmo, segundo ela, sua reconsideração. Em outro trecho, ela
avalia que os responsáveis pela
iniciativa estão reiterando “os
mesmo pedidos formulados e
já analisados” em mandado
de segurança anterior, deixando, por fim, de analisar
ambos os documentos.

O relatório do Plano
foi votado sem o
conhecimento dos
vereadores que
avalizaram o texto
de 85 páginas sete
minutos depois de
recebê-lo

Por um lado

Apesar dos últimos despachos, o gabinete do vereador Mauro Rubem (PT), res-

ponsável pela ação que garantiu a extensão do debate
por meio de uma audiência
pública realizada na última
terça-feira (4/1), entende, com
base em uma outra decisão
divulgada em 19 de dezembro do ano passado, que a tramitação do Plano Diretor está
comprometida.
Segundo o vereador, as declarações recentes do procurador geral da Câmara Municipal, Kowalsky Ribeiro, à imprensa local de que o Parlamento teria cumprido com a
decisão judicial ao publicar,
em 20 de dezembro, o chamamento público para audiência do dia 4 de janeiro,
são insuficientes.
“Esse é um dos pontos, mas
existem vários outros que a Câ-

Na outra ponta, a Câmara
Municipal diz encarar com
"tranquilidade" o despacho
do Poder Judiciário que garantiu a ampliação dos debates em relação à tramitação
da revisão do Plano.
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
com ‘desespero’ a condução
precipitada da matéria. A
preocupação ficou ainda
mais clara durante a audiência pública da última
semana, marcada, em sua
maioria, por palavras que
apontavam para uma espécie de 'tratoraço' do Paço e
submissão da Casa de Leis.
(Especial para O Hoje)

Publicidade

legal
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Refis para micro e pequenas
empresas é vetado por Bolsonaro
MEIS teriam o
perdão de multas e
encargos e setor
acumula dívida de
50 bilhões

Valter Campanato/ABr

ao instituir o benefício fiscal,
a proposição levaria a uma renúncia de receita sem a previsão de compensação. O veto
foi recomendado pelo Ministério da Economia e Advocacia-Geral da União (AGU).

Sebrae cobra sanção

Raphael Bezerra
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) vetou integralmente o projeto de lei
que previa um programa de
renegociação de dívidas de
micro e pequenas empresas.
A alegação do veto a proposta, publicada no Diário Oficial
da União desta sexta-feira
(7), é que a instituição do benefício fiscal implica em renúncia de receita
A proposta havia sido
aprovada pela Câmara dos
Deputados em 16 de dezembro do ano passado. De autoria do Senado, o texto foi
aprovado com emenda de redação do relator, deputado
Marco Bertaiolli (PSD-SP).
O parcelamento, chamado de Programa de Reescalonamento do Pagamento de
Débitos no Âmbito do Simples
Nacional (Relp), seria direcionado às empresas endividadas, que poderiam aderir a
ele até o último dia útil do
mês seguinte ao de publicação
da futura lei, devendo pagar
a primeira parcela nesta data
para ter o pedido deferido.
Um novo REFIS - programa
de refinanciamento de dívidas
seria criado e previa o parcelamento em até 15 anos das dívidas das micro e pequenas
empresas com a União, inclusive de microempreendedores
individuais. O setor acumula
dívida de R$ 50 bilhões.
A justificativa da decisão
de Bolsonaro em vetar o Refis
seria "por inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público", visto que,

O Sebrae vai atuar junto ao
Governo Federal e ao Congresso Nacional para defender o Programa de Reescalonamento do Pagamento de
Débitos no Âmbito do Simples
Nacional (RELP).
“Essa exclusão vale a partir
de janeiro desse ano e sem
esse Refis ficará muito difícil
para as empresas retornarem
para o Simples. O RELP pode
ajudar todos os empreendedores que passam dificuldades
intensificadas com a crise do
coronavírus. É uma medida
que vai impactar milhões de
pessoas que empreendem no
país e precisam desse respiro
para recomeçar”, pontuou o
gerente de Políticas Públicas
do Sebrae, Silas Santiago.
“A preocupação com a adequação fiscal é recorrente em
todos os governos, mas estamos
afinados com a Presidência da
República e certos de que todo
governo conhece e apoia a importância do Refis para recuperação financeira das micro e
pequenas empresas, que são
extremamente fundamentais
para a geração de empregos e
retomada da economia, ainda
assolada pela pandemia”, ressaltou o presidente do Sebrae,
Carlos Melles.
Além do prejuízo causado
a essas empresas que foram
excluídas do Simples Nacional,
de acordo com a 13ª pesquisa
de Impacto do Coronavírus
nos Pequenos Negócios, realizada pelo Sebrae em parceria
com a FGV em novembro de
2021, 66% das empresas estão
endividadas, sendo que 28%
encontram-se inadimplentes.
A mesma pesquisa revela que

A alegação do veto a
proposta é que a
instituição do
benefício ﬁscal
implica em renúncia
de receita
parte significativa dos custos
mensais das empresas está
comprometidos com pagamento de dívidas: 54% dos
pequenos negócios têm 1/3
dos seus custos mensais comprometido com esse item.
“A não existência de um
programa de refinanciamento
de débitos pode impactar um
número ainda maior de empresas e acabar afetando a
geração de empregos, por
exemplo”, ressalta Santiago.
As micro e pequenas empresas
têm sido as principais responsáveis pela geração de empregos no Brasil. De acordo
com levantamento feito pelo
Sebrae, com base no Caged, do

Ministério do Trabalho, 80%
dos empregos criados outubro do ano passado foram gerados nesse segmento.
Conforme relembra o presidente do SESCON-Goiás, contador e advogado Edson Cândido Pinto, o Congresso Nacional aprovou, em dezembro
de 2020, o projeto de Lei que
previa um novo Refis para o
segmento. “Na época, o texto
informava que todas as empresas que tiveram queda na
arrecadação no ano passado,
em comparação com o ano
anterior, seriam beneficiadas,
juntamente com as demais
que foram afetadas não só
pela pandemia”, comenta.
O projeto previa o corte de
90% dos juros e de 100% dos
encargos. Ainda permitia o
pagamento do restante da dívida em até 180 meses. Outro
aspecto muito importante de
se analisar, é que as empresas
optantes pelo Simples Nacional, que estão em dívida com
os tributos, serão desenqua-

dradas do SIMPLES a partir de
janeiro de 2022, podendo até
dobrar o valor da carga tributária se perder esse enquadramento.
Agora, após o veto, as microempresas e os MEIs precisam
se articular, principalmente junto às entidades classistas para
pressionarem os parlamentares
(Deputados Federais e Senadores), para a derrubada do veto
presidencial.
“Estamos num momento
propício para isso (derrubada),
é ano eleitoral e a maioria dos
parlamentares serão candidatos à reeleição. Essa Lei beneficiaria 98% dos empreendimentos brasileiros, que são as
micro e pequenas empresas e
os MEIs. Além disso, esse conjunto gera cerca de 70% dos
empregos formais do Brasil. É
uma força gigantesca, e, se
bem articulada, capaz de cobrar dos parlamentares a derrubada do veto”, destaca o
presidente do SESCON-Goiás.
(Especial para O Hoje)

RELATÓRIO

União pagou menos dívidas de estados em 2021
O Tesouro Nacional pagou, em 2021, R$ 8,96 bilhões
em dívidas atrasadas de estados. O valor é 32,4% menor
que o registrado em 2019,
quando a União havia desembolsado R$ 13,265 bilhões.
Desse total, a maior parte,
R$ 4,18 bilhões, é relativa a
atrasos de pagamento do estado do Rio de Janeiro. Em segundo lugar, vem Minas Gerais, com R$ 3,13 bilhões cobertos pela União.
A União cobriu débitos em
atraso de mais três estados:
Goiás (R$ 1,3 bilhão), Amapá
(R$ 194,32 milhões) e Rio Grande do Norte (R$ 156,98 milhões). O governo federal também quitou R$ 1,56 milhão de
dívidas em atraso do município de Belford Roxo (RJ).
Os dados estão no Relatório de Garantias Honradas
pela União em Operações de
Crédito, divulgado hoje (7)
pela Secretaria do Tesouro
Nacional. As garantias são
executadas pelo governo federal quando um estado ou
município ficar inadimplente
em alguma operação de crédito. Nesse caso, o Tesouro cobre o calote, mas retém repasses da União para o ente
devedor até quitar a diferen-

Decisões judiciais

Valor representa queda de 32,4% em relação ao ano anterior com o Rio de Janeiro na liderança com R$ 4 bi
ça, cobrando multa e juros.
As garantias honradas pelo
Tesouro são descontadas dos
repasses da União aos entes
federados – como receitas dos
fundos de participação e Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços
(ICMS), dentre outros. Sobre
as obrigações em atraso incidem juros, mora e outros custos operacionais referentes
ao período entre o vencimento da dívida e a efetiva
honra dos valores pela União.

Pandemia

O principal motivo para a
queda do valor das garantias honradas pela União em
2021 foi o fim da fase mais
aguda da pandemia de covid-19. Em 2020, a União tinha coberto dívidas de 14 estados e de oito municípios
afetados pela perda de arrecadação provocada pela restrição de atividades econômicas no início da pandemia
de covid-19.
Naquele ano, o Congresso

aprovou um pacote de socorro a governos locais, mas a lei
foi sancionada apenas no fim
de maio de 2020. Isso fez o Tesouro Nacional honrar as garantias dos entes locais na
maior parte do primeiro semestre do ano retrasado, aumentando o número de estados e de municípios com dívidas cobertas pela União.
Como a situação não se repetiu em 2021, o número de estados e de municípios com garantias honradas caiu.

Nos últimos anos, decisões
do Supremo Tribunal Federal
(STF) impediram a execução
das contragarantias de vários
estados em dificuldade financeira. Com a adesão do estado
do Rio de Janeiro ao Regime de
Recuperação Fiscal (RRF), no
fim de 2017, o estado pôde contratar novas operações de crédito com garantia da União,
mesmo estando inadimplente.
Algumas contragarantias de
Minas Gerais também não estão
sendo executadas por causa de
liminares concedidas pelo STF.
Em maio do ano passado, o
STF autorizou o governo goiano a aderir ao pacote de recuperação fiscal em troca da adoção de um teto de gastos estadual. Há cerca de duas semanas, Goiás assinou a adesão ao
RRF, que permite a suspensão do pagamento de dívidas
com a União em troca de um
plano de ajuste de gastos.
No início da pandemia de
covid-19, o STF concedeu liminar para suspender a execução de garantias em diversos estados. No fim de 2020, o
ministro Luiz Fux, do STF
concedeu liminar mantendo o
Rio de Janeiro no regime de
recuperação fiscal.
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grandes objetivos em vista
Reprodução/GEC

Goiás apresenta
atacante Vinicius
que chega com
vontade de vencer:
“Vim buscar títulos
e quero fazer
história”; Harlei
também falou
Victor pimenta
O Goiás apresentou de forma oficial na tarde desta sexta-feira (7), seu primeiro reforço para a temporada 2022.
O atacante Vinicius que chega
por empréstimo junto ao Bahia, chegou a ser anunciado
pela equipe esmeraldina como
presente de natal para o torcedor e é mais um jogador
que chega para contribuir no
sistema ofensivo do clube.
“Fico muito feliz e lisonjeado de ter essa oportunidade grandiosa de estar no
Goiás, vestindo essa camisa e
estar representando muito
bem esse gigante do futebol.
Essa questão de ser um dos pilares eu encaro com muita
tranquilidade porque sei do
meu potencial, da minha seriedade, do meu nível de trabalho e junto com meus companheiros tenho a certeza que
faremos um excelente trabalho e vamos em busca de todos os objetivos que forem
propostos”, disse o atacante.
Revelado nas categorias de
base do Palmeiras, o jogador
atuou em equipes como Vitória, Capivariano, Ceará, Coritiba, Chapecoense, Criciúma
e ainda passou pelo futebol
turco e grego. Nas duas últimas
temporadas, o atacante de 28
anos estava defendendo as co-

Atacante demonstrou felicidades em oportunidade de vestir a camisa esmeraldina; ele chega emprestado até o final do ano
res do Náutico, onde em 2021
foi um dos destaques do Timbu, marcando treze gols, onze
assistências em quarenta e
quatro partidas. Agora com a
camisa do Goiás, ele reforçou
seus objetivos, onde ficará no
clube até o final de 2022.
“Meus objetivos são grandes. É fazer um grande campeonato goiano, uma grande
Copa do Brasil, um grande
Campeonato Brasileiro, buscar títulos, fazer história no
Goiás. Sei que o Goiás tem
uma grande torcida, uma torcida apaixonada e espero dar
muitas alegrias para essa torcida com gols, assistências,
atuações e dar sequência no
meu trabalho juntamente
com meus companheiros que
vão estar me ajudando e eu
claro ajudando eles de todas
as formas possíveis”, concluiu
Vinicius, mais novo reforço
esmeraldino.

VÔLEI DE PRAIA

Mais reforços e treinador

Com uma base de 2021
mantida, a tendência é que o
Goiás inicie o campeonato
goiano com jogadores de sua
base, assim como foi na última temporada. Os jogadores
que pouco atuaram no último
ano terão mais chances e assim a diretoria esmeraldina
verá quais posições o time
irá buscar para se reforçar visando o Brasileirão.
“Lógico que sempre a base
vai ser prioridade no Goiás e
aquilo que a base não nos entregar e às vezes em uma ou
outra posição acaba não nos
dando o que a gente planeja e
vamos no mercado. Ultimamente o mercado anda muito
complicado e também muito
inflacionado e sabemos que é
assim. Por isso nunca tive desespero para contratar e não
tenho nem um tipo de situação
que a gente não conheça ou

não saiba como fazer. Vamos
com muita calma, trazendo
peças pontuais e sobrou uma
boa base da equipe que conquistou o acesso e com esses
atletas, vamos encaixando
para que a gente consiga o
mais rápido possível montar
um conjunto para que iniciemos o campeonato goiano e
também a Copa do Brasil”, disse Harlei Menezes.
Com a negociação pelo
treinador Dorival Júnior ter
sido descartada, alguns nomes apareceram como alvos
esmeraldinos e ao contrário
do que vinham especulando,
foram treinadores estrangeiros, casos de António Oliveira,
português ex-Athletico Paranaense e mais recentemente
o de Fabian Bustos, argentino
que atualmente treina o Barcelona SC, do Equador. Até o
momento, Gláuber Ramos segue no comando esmeraldino

CAMALEÃO

Isabella Brito/AA Aparecidense

Na Argentina,
brasileiros disputam
segunda etapa do
Circuito Sul-Americano
Neste fim de semana, a
temporada 2022 começa
para valer para as duplas
brasileiras de vôlei de praia.
A partir desta sexta-feira (7)
até domingo (9), acontece a
segunda etapa da temporada 2021/2022 do Circuito
Sul-Americano, em San
Juan, Argentina.
O Brasil tem quatro duplas na disputa. No feminino, Val/Verena e Josi Alves/Carol Goerl. No masculino, Pedro Solberg,
campeão do Circuito Mundial de 2008, joga ao lado
de Arthur Lanci, campeão
mundial sub-21 em 2016.
A outra parceria reúne
Arthur Mariano e Adrielson, campeão mundial
sub-21 em 2017.
No Circuito Sul-Americano, as duplas somam

pontos para o país. A primeira etapa da temporada
2021/2022 foi disputada
no ano passado, em Santiago, no Chile, onde George/André Stein levaram o
ouro e Thâmela/Elize
Maia, o bronze.
As próximas etapas
acontecerão em Montevidéu, no Uruguai, entre os
dias 14 e 16 de janeiro; no
Chile, de 4 a 6 de fevereiro;
em Neuquén, na Argentina, de 11 a 13 de fevereiro,
em Mollendo, no Peru, de
4 a 5 de março, e em Cochabamba, na Bolívia, de
11 a 13 de março. O torneio
final, que reúne os melhores países da temporada,
está marcado para Uberlândia-MG, de 13 a 15 de
maio. (Ildeu Iussef, especial para O Hoje)

JOGOS DE SábaDO
Copa Sp de Futebol Júnior
08h45 - Água Santa x aSSu
11hS - real ariquemeS x palmeiraS
11hS - ConFiança x taguatinga
13hS - deSportivo braSil x iape
13hS - pauliSta x bragantino-pa
13hS - ibraChina x SerranenSe
13hS - naCional-Sp x real braSília
13h15 - miraSSol x Sport
14hS - retrô x Cruzeiro
14hS - rio Claro x vaSCo
14h15 - deSp. aliança x andirÁ
15h15 - botaFogo-Sp x goiÁS

15h15 - São bernardo x CearÁ
15h15 - inter de limeira x nÁutiCo
15h15 - Capivariano x Coritiba
16h15 - itapirenSe x palmaS
16h15 - Ska braSil x lagarto
16h30 - linenSe x atlétiCo-mg
16h45 - oeSte x Forte rio bananal
17hS - São bernardo x aSter
19hS - FloreSta x Flamengo
19h15 - São Caetano x CSe
19h15 - São bento x londrina
21h30 - perilima x São paulo

para o início do Goianão.
“o Paulo Rogério deixou
essa questão a cargo do Edminho e minha e nós vamos
discutir bem isso. O Edminho
já tem uma visão ampla desse
mercado e conversando muito com o Edminho, acabei tendo essa mesma visão que ele
de estarmos estudando nomes de fora, até mesmo porque o mercado nacional tem
nos trazido bastantes dificuldades para acharmos um perfil que nós procuramos e vamos com muita calma, porque
o mercado sul-americano e o
português já é uma realidade
em nossas conversas e vamos
ver para frente o que acontece”, concluiu o dirigente.
A estreia do Goiás no Campeonato Goiano acontece no
dia 26 de janeiro, diante do
Grêmio Anápolis, às 20h30, no
estádio Jonas Duarte. (Especial
para O Hoje)

O meia, de 34 anos, é o principal nome do Camaleão para 2022

Na Aparecidense, Alan Mineiro
espera “se reencontrar”
Atual campeã brasileira
da quarta divisão nacional, a
Aparecidense buscou no mercado um reforço de nome
para a temporada de 2022. O
meia Alan Mineiro, ídolo da
torcida do Vila Nova e que estava jogando no Brasiliense, é,
até aqui, o principal reforço
anunciado pelo time de Aparecida de Goiânia.
Na última quinta-feira (9),
o jogador foi oficialmente
apresentado pelo Camaleão.
Motivado com o novo desafio
na carreira, Alan Mineiro afirmou que, apesar de estar com
34 anos, ele não deixou de sonhar e, por isso, chega à Aparecidense para buscar seus
objetivos.
“Estou feliz e motivado com
essa nova oportunidade. Temos de estar evoluindo sempre. Não é porque eu tenho 34
anos que eu deixei de sonhar,
de acreditar. Se eu estou aqui

(na Aparecidense), é porque
eu tenho meus objetivos. Quero poder encaixar os meus
objetivos com os do clube. E espero ajudar durante a temporada”, disse Alan Mineiro.
Na última temporada, após
o vice no Campeonato Goiano,
o atleta, em busca de novos
ares, acabou trocando o Tigre pelo Jacaré. Porém, pouco jogou. Agora, de volta ao
Estado onde esteve nas últimas cinco temporadas, Alan
quer se “reencontrar” e escrever sua história com a
camisa do Camaleão.
“Eu achei que era o momento para sair e respirar novos ares. Eu já estava no Vila
Nova há quase cinco anos. E eu
precisava desse tempo para
mim. Só que acabei me desencontrando. Infelizmente, no
segundo semestre do ano passado, eu joguei muito pouco.
Não tive uma sequência. E,

para se reencontrar, nada melhor do que estar num lugar
onde você se sente bem. Fiz história no Vila Nova. Mas já passou. Quero escrever uma nova
história. Agora, na Aparecidense. Venho com uma responsabilidade muito grande, já
que a equipe foi campeã brasileira. Mas como eu falei, venho para aprender, para evoluir. E eu tenho certeza de que
eu vim para o lugar certo”,
afirmou o meio-campista.
Semifinalista da última edição, a Aparecidense está no
Grupo B do Campeonato Goiano de 2022. Ao seu lado, estão
o Atlético, o Crac, o Goiatuba,
o Iporá e o Vila Nova. A estreia
do time comandado pelo técnico Thiago Carvalho será no
dia 26, às 20h30, contra o Iporá. A partida será realizada no
Estádio Anníbal Batista de Toledo. (Breno Modesto, especial para O Hoje)
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Com retornos e
contratações,
Baralhas vê
disputa pela
titularidade no
meio de campo
rubro-negro

briga saudável

Breno Modesto
Em 2022, o Atlético Goianiense entrará forte para ir
em busca de seus objetivos.
Apesar de ter perdido algumas das peças que foram titulares ao longo da última temporada, o Dragão trouxe reforços à altura, principalmente no meio de campo, onde
acertou os retornos do volante
Edson e dos meias Jorginho e
Wellington Rato e acertou a
chegada de Ramon, que também é volante e que estava no
América-MG.
Desse modo, a concorrência
por uma vaga de titular entre
as peças da parte central do
gramado será grande. Um dos
principais postulantes a seguir
entre os 11 iniciais é o volante
Baralhas, que fechou o ano de
2021 entre os titulares. De contrato renovado até o mês de junho de 2024, o atleta entende
que a concorrência será boa, já
que, para muitos, o meio de
campo do Rubro-negro é o melhor do Estado de Goiás.

O volante Baralhas foi um dos volantes titulares do Dragão na reta final de 2021
“Eu não posso falar isso (que
o Atlético tem o melhor meio de
campo do Estado de Goiás).
Mas acredito nos meus companheiros. Sei que eles vão dar
seus máximos. Esse conjunto
vai agregar muito para o Atlético. Vai ser uma disputa saudável, onde vai jogar quem estiver melhor”, disse Baralhas.
Sobre o novo vínculo assinado com o clube, Baralhas
cita que, quando desembarcou
em Goiânia para atuar pelo
Atlético, ficou muito feliz e,

COPA SÃO PAULO

pelo fato da equipe ter dado a
ele a oportunidade de disputar, pela primeira vez na carreira, um Campeonato Brasileiro, ele quer retribuir da
melhor maneira possível.
“Fiquei muito feliz quando o
Atlético me deu a oportunidade
de vir para cá, de disputar um
(Campeonato) Brasileiro. Foi o
primeiro que eu disputei. Então,
eu quero retribuir da melhor
maneira possível, dando o meu
melhor dentro de campo. E,
quando eu estou dentro de cam-

Reprodução / Elevan Sports

Goiás enfrenta Botafogo-SP de
olho em vaga na próxima fase
no primeiro gol e serviu seu
companheiro no segundo.
Para o confronto diante
do Botafogo de Ribeirão Preto, Richard Oliveira deve ter
mudanças. Uma delas é a volta do lateral-direito Gabriel
Carrijo, que foi poupado no
primeiro jogo e retorna no lugar de Luiz Felipe Araújo. O
restante deve ser mantido.
Em caso de vitória, o Goiás
avança antecipadamente para
a segunda fase da Copa São
Paulo de Futebol Júnior.

Goiás

Botafogo-SP

A equipe esmeraldina estreou com o pé direito após
um jogo complicado diante
do Iape, do Maranhão. O
time foi pressionado desde o
primeiro minuto, mas soube
controlar o jogo e aproveitar
as chances diante dos maranhenses. O resultado terminou em 2 a 0, com gols de
Juan Pablo (no primeiro tempo) e Lincon (no segundo
tempo. Destaque para a atuação do atacante Pedro Bahia, que cobrou o escanteio

Para seguir vivo na competição e sonhando com a
vaga na próxima fase, a equipe de Ribeirão Preto precisa
vencer o Goiás neste final de
semana. Após perder por 3 a
0 na estreia para o Desportivo
Brasil, para o Botafogo somente a vitória interessa.
O técnico Samuel Dias deve
fazer algumas alterações para
o confronto diante do Goiás.
Destaques no elenco do Botafogo ficam para os zagueiros
Gabriel Tocantins e Rayan, o

volante João Pedro e o meiaatacante Arthur e o atacante
Bruno Santos que já atuaram
pela equipe principal.
A outra partida do grupo
17 fica por conta de Desportivo Brasil e Iape, às 13 horas,
no estádio Ernesto Rocco, em
Porto Feliz. Em caso de vitória
dos mandantes, o time também se classifica antecipadamente para a próxima fase da
competição de base.

Aparecidense x Petrolina

Outro goiano que volta a
campo neste final de semana
é a Aparecidense, porém, já
pela terceira rodada da Copinha. Após perder na estreia
para o Botafogo e empatar
diante do Taubaté, os garotos
da Cidinha ainda tem chances
de classificação. Para isso tem
que vencer o Petrolina e torcer para uma vitória do Taubaté diante do Botafogo. O
confronto acontece no domingo (9), às 8h45, no estádio
Joaquim de Morais Filho, em
Taubaté. (Victor Pimenta, especial para O Hoje)

“Goiânia é uma cidade
muito boa. Eu, minha esposa
e minha filha já estamos muito adaptados à cidade. Apesar
de ser bem quente, nós já nos
adaptamos. Entre 2022 e 2024
(ano em que se encerra o contrato de Baralhas com o Atlético), temos de melhorar o
que fizemos em 2021. Nós temos que estar sempre procurando evoluir e melhorar. A
evolução é o nosso foco principal”, finalizou Baralhas. (Especial para O Hoje)

MERCADO DA BOLA

Goiatuba anuncia pacotão
com dezenove jogadores
para a disputa do Goianão
O Goiatuba anunciou
por meio de suas redes sociais, dezenove jogadores
que integrarão o elenco visando o início do Campeonato Goiano, onde o clube
campeão de 1992 retorna à
elite estadual. Dos dezenove atletas, nove renovaram
com a equipe após o título
da Divisão de Acesso, enquanto os outros dez, são
caras novas no Azulão.

Equipe esmeraldina venceu a estreia por 2 a 0, diante do Iape-MA

O Goiás volta a campo
neste sábado para a disputa
da Copa São Paulo de Futebol
Júnior. Após vencer a estreia
por 2 a 0 sobre o Iape-MA, a
equipe esmeraldina agora
encara o Botafogo de Ribeirão Preto, podendo avançar
antecipadamente para a segunda fase da competição
nacional Sub-20. Richard
pode ter reforços para o confronto. A partida acontece
às 15h15, no estádio Ernesto
Rocco, em Porto Feliz.

po, meu objetivo é “lutar”, “dar
a vida”. Que, em 2022, eu possa
ajudar o Atlético a conquistar
objetivos ainda maiores”, comentou o volante.
Por fim, Baralhas diz que
ele e a família já estão bem
adaptados à cidade de Goiânia
e que, até o ano de 2024, ele
espera que ele e o Atlético
evoluam e façam temporadas
ainda melhores do que à de
2021, quando o clube quase
conseguiu uma vaga na Libertadores da América.

Renovaram

Nove atletas seguem no
Goiatuba após a campanha
do acesso que ainda coroou
com um título da Segunda Divisão do Goiano, são eles: os
zagueiros Alan Ferreira (titular), com dez jogos e dois
gols marcados e Alison Ceará. Os laterais Éverton Pereira (titular na direita), que
atuou em dez partidas e marcou dois gols e Paulo Henrique (titular na esquerda),
que atuou em seis jogos na
campanha do acesso.
No meio-campo quatro
remanescentes: os volantes Wallheph, titular na
campanha do título da Divisão de Acesso, atuando
em nove jogos e marcando
um gol e Vinicius Lucas
que atuou em nove partidas no título da Divisão
de Acesso. Além dos meiocampistas Leandrinho,
principal armador da equipe e que atuou em oito jogos pelo Azulão, além de
Thiaguinho, que jogou três
partidas pelo clube.
Para o ataque, somente
João Paulo permanece do
time campeão da Divisão
de Acesso. O jogador foi o
último anunciado e além
de atacante, ele também
atua de meia fez seis jogos
com a camisa do Azulão.

Novidades

Das dez caras novas uma
delas é o goleiro Bruno Colaço, que foi revelado nas categorias de base do Goiás e
ainda jogou pela Aparecidense, Anápolis, Goianésia,
Canedense, Grêmio Anápolis, Crac e Itumbiara. Ainda
tem também uma novidade
no gol e trata-se de Mateus
Henrique – revelado nas categorias de base do Atlético
Goianiense.
Para a defesa, estão o experiente Flávio Boaventura,
que chega do América de
Natal, após a disputa da Série D e Marcos Alemão, que
já atuou no futebol goiano
passando por Goiânia, Rio
Verde e Trindade. Ainda
tem os laterais Hiago Alves,
que chega do Osvaldo CruzSP e Mateus França, que
vem do Paranoá-DF. No
meio-campo terá o volante
Gaúcho que atuou em 2021
no futebol nordestino e será
a primeira vez do jogador
atuando no futebol goiano.
No ataque, três novidades, como Chiquinho,
que tem passagem pelo
Atlético Goianiense e jogou a Série D pelo Rio
Branco, Alison Ara, revelação do e estava defendendo as cores do Sousa e
também Pedro Marinho,
com passagens pelas categorias de base de Atlético Goianiense e Goiás e
recentemente foi campeão Brasileiro da Série D
com a Aparecidense.
A estreia do Goiatuba
no Goianão acontece no
dia 27 de janeiro, quando
viajam para encarar o Vila
Nova, às 20h30, no estádio
Onésio Brasileiro Alvarenga. (Victor Pimenta,
especial para O Hoje)
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Tidas como uma evolução no sistema de mobilidade em Goiânia, as bicicletas compartilhadas saíram de circulação na Capital mas devem voltar este ano após novo contrato

Goiânia ﬁca sem serviço de
bicicletas compartilhadas

Oferta que estimulará a mobilidade urbana aguarda nova licitação da Prefeitura de Goiânia
Ítallo Antkiewicz
As bicicletas compartilhadas em Goiânia aguardam licitação para voltarem a circular pelas ruas. Informou a Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) da Prefeitura de
Goiânia. A previsão é que o termo de referência do processo
seja entregue à Prefeitura ainda neste semestre. A expectativa é que o município faça a
contratação de novas bicicletas
e estações. E que as mesmas sejam disponibilizadas em novos
bairros da Capital, assim como
a integração com o sistema de
transporte público.
Com tudo isso, a SMM espera que o serviço seja cada
vez mais integrado com a mobilidade urbana e com menos
aspecto de lazer, como ocorreu nas primeiras utilizações.
A licitação, entretanto, transcorre com um certo período
de atraso, já que era para ter
sido realizada em agosto do
ano passado. Que foi quando
venceu o contrato da prefeitura com a empresa Serttel, de
Pernambuco.
O serviço estava disponível em Goiânia desde dezembro de 2016. Porém, é realizado por meio de autorização
do uso de espaço público e foi
feito após um chamamento.
Ou seja, isso significa que não
houve um processo de concorrência e um contrato de
vínculo entre as partes, mas au-

mite que o maior desafio é fazer com que os veículos cheguem até quem realmente
precisa. A empresa que faz o
patrocínio em Goiânia, a operadora de plano de saúde Unimed, já demonstrou interesse
em patrocinar o projeto. A
operadora já negocia com a
Serttel a continuidade do patrocínio. Além disso, pediu
para o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos),
mais investimentos na malha cicloviária.

Aplicativo

Nova proposta permitirá mais acesso em outros bairros e o ciclista poderá levar a bike para casa
torização para que a empresa
opere na cidade usando o espaço público para implantar as
estações com as bicicletas.
O contrato com a empresa
pernambucana chegou a ser
aditivado por mais seis meses,
em janeiro de 2021. Nesta época, o programa de compartilhamento estava vinculado à
Secretaria Municipal de Planejamento e Habitação após
sair da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivo
(CMTC). Foi nesse momento
que começou a discussão da licitação do serviço. Porém, na
época, o pensado era em man-

ter a oferta de maneira semelhante ao que estava em vigor,
com a disponibilização de bicicletas em pontos mais atrativos da cidade. Eram 20 estações instaladas nas regiões
Sul e Central, que são consideradas mais adensadas e
também com pessoas com
maior poder aquisitivo.

Mudanças

Para tentar tirar o viés de lazer, uma das medidas apontadas para ser incluída no processo licitatório é a possibilidade de permitir que a bicicleta
passe a noite na casa do usuá-

rio. Ou seja, a pessoa pode pegar o meio de transporte em
determinado horário no terminal, ir para casa, voltar com
ela no outro dia, e continuar o
seu trajeto de ônibus. Isso já é
realidade em algumas cidades
brasileiras como Fortaleza, no
Ceará. Na capital cearense, o
usuário tem até 14 horas para
devolver a bicicleta. Isso permite que o ciclista percorra o
trecho final do trajeto, que é
como os especialistas em mobilidade chamam de ‘trecho
realizado entre o desembarque
do ônibus e a residência’.
Apesar disso, a SMM ad-

O aplicativo para a continuação do serviço deverá ser
gerido pela própria prefeitura.
Uma das propostas já realizadas, mas que ainda não obteve
resposta, é que o consórcio das
empresas do sistema de transporte coletivo (RedeMob) possa ser parceiro na tecnologia de
gestão. A ideia é que haja apenas um aplicativo de mobilidade em Goiânia. Nele, será
possível comprar passagens
de ônibus, BRT e bicicletas.
A previsão é que o processo licitatório para o serviço tenha como objeto o fornecimento das bicicletas e das estações, o rastreamento e a
distribuição dos veículos.
Além disso, não é descartado
que a prefeitura invista em recursos diretamente no sistema de compartilhamento público de bicicletas com subsídio ao programa.

Bikes começaram a rodar em 2016
Feito em parceria com a
Unimed, a Prefeitura de Goiânia inaugurou em 2016 na
Praça do Sol, no Setor Oeste,
o serviço de bicicletas compartilhadas GynDebike. O projeto começou com 20 pontos
da área central da cidade disponibilizando 150 bicicletas
para locação, 10 em cada um
dos pontos. Preços variavam
em R$ 4 até R$ 70
Segundo o presidente da
operadora do serviço de saúde, Sizenando da Silva, o GynDebike veio, na época, de encontro ao interesse da comunidade com o princípio do-

cooperativismo.
Além disso, ressaltou que
a novidade poderia estimular práticas mais saudáveis
e contribuir para a melhoria
da saúde da população.
“Esse tipo de parceria tem
muito a ver com a Unimed
Goiânia, porque nós investimos muito na promoção
da saúde e melhoria dos hábitos de vida visando uma
saúde melhor para a população”, defendeu ele.
O GynDebike se inseriu
em um contexto global de
compartilhamento de serviços. “É uma tendência da so-

ciedade atualmente, principalmente da faixa mais jovem da população, de compartilhar os bens e não se
apropriar deles definitivamente”. “É um passo na implantação definitiva dos vários modais de mobilidade
urbana que existem hoje a
nosso dispor”, acrescentou.
Para ele, Goiânia tem o
perfil adequado para a implantação do serviço: “Goiânia
é uma cidade ideal para o cicloativismo, não tem grandes
elevações e desníveis, é de
clima agradável. As pessoas às
vezes dizem: ‘ah, mas é tão

quente’, mas é o contrário’”.
Na sua opinião, o crescimento da mobilidade por bicicletas é um caminho sem volta.
“Hoje o cicloativismo é um
passo irreversível que eu tenho a grande satisfação de
ter contribuído”, comemorou.

GynDebike

Para utilizar o serviço,
era necessário baixar um
aplicativo (GynDeBike em
celulares Android e iOS).
Assim, realizar o cadastramento e, depois, retirar a
bicicleta. A devolução podia
ser feita em qualquer um

dos 15 pontos. Para utilizar o serviço, era possível
pagar pela diária (R$ 4),
pelo mês (R$ 8), pelo semestre (R$ 35) e pelo ano
(R$ 70). O pagamento era
feito por cartão de crédito.
A bicicleta podia ser usada por até 60 minutos em
dias úteis e por 90 minutos
aos domingos e feriados. Depois desse período, era necessário esperar pelo menos
15 minutos para poder voltar
a alugar a bike. Se o usuário
não a devolvesse no prazo,
pagava-se multa de R$ 5.
(Especial para O Hoje)

10

n

ohoje.com
GOIÂNIA, FIM DE SEMANA, 8 E 9 DE JANEIRO DE 2022

CIDADES

Registro de nascimentos
diminui anualmente em Goiás
Para especialistas,
questão impacta
diretamente no
sistema de saúde
e na economia
do país
Maiara Dal Bosco
A cada ano que passa o
número de nascimentos registrados nos cartórios diminui. Em Goiás, dados do
Portal da Transparência
do Registro Civil apontam
que em 2021 foram registrados 79.544 nascimentos,
2.854 a menos que os
8 2 . 3 9 8 r e g i s t ra d o s e m
2020. Já em nível nacional, os dados demonstram
que em 2021 foram registrados 18.035 nascimentos
a menos que em 2020,
quando os cartórios emitiram 2.641.934 registros.
Para a professora de Clínica Médica e de geriatria
na Faculdade de Medicina
do Centro Universitário São
Camilo – SP, Gisane Cavalcanti Rodrigues, a redução
das taxas de natalidade observadas no Brasil podem
ser explicadas por vários fatores. “O papel educativo da
população teve um impacto
fundamental nesse processo: de maior escolarização,
determinando mais oportunidades profissionais às mulheres, bem como o acesso à
educação sexual ainda no
ensino fundamental”, afirma a especialista.
Segundo Gisane, a oferta
didática do planejamento familiar também é preponderante para a redução da taxa
de fecundidade, ao permitir
o acesso à métodos contraceptivos à população como
um todo. “Por fim, podemos
acrescentar que o custo para
se ter filhos, hoje, no Brasil é
muito elevado. O que dificulta essa experiência de forma mais planejada à algumas
famílias”, destaca.

Em 2021 foram
registrados 79.544
nascimentos em
Goiás; 2.854 a menos
que os 82.398
registrados
em 2020

Envelhecimento da
população

De acordo com os dados
da Organização Mundial de
Saúde (OMC), a expectativa é
de que em 2035 o Brasil tenha
20% da sua população constituída por idosos, ou seja, com
60 anos ou mais. Para a professora do Centro Universitário
São Camilo, o envelhecimento
populacional é uma realidade
no mundo. “No entanto, o que
é o mais preocupante é a grande velocidade com que esse
processo vem ocorrendo no
Brasil, nos permitindo ter pouco tempo para ajustarmos os
serviços de saúde à demanda
do idoso como, por exemplo,
capacitação de profissionais
para assistência a esse grupo e
melhor coordenação dos serviços de saúde para um cuidado integral e multiprofissional”, afirma Gisane.

Economia

A reportagem de O Hoje
também conversou com um
economista para entender os

EM GOIÁS

Média de mortes por Covid
ﬁca abaixo da média nacional
O Estado de Goiás terminou dezembro de 2021 em
10º lugar na taxa do país de
mortes por Covid-19 por habitante. O primeiro está Rondônia e o menor o Acre. O
Brasil registrou no mês 21 vítimas por milhão, Goiás (23),
Rondônia (52) e Acre (3).
Esse foi o comparativo das
unidades da Federação em
relação às mortes por milhão
no último mês de 2021. O cálculo das mortes proporcionais é feito comparando os
dados do Ministério da Saúde
com a projeção do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, de habitantes
em cada UF em 2021.
Ao todo, sete Estados tiveram alta de óbito proporcionais
frente a novembro, entre eles
estão Rondônia, Roraima, Amapá, Pará, Mato Grosso do Sul e
Maranhão. Três tiveram o mesmo patamar nos 2 meses, tais
como Amazonas, Acre e Piauí.
A maioria das unidades da

Mortes diminuíram em todos os estados. Goiás está em 10º lugar
Federação tiveram queda de
mortes por milhão. Os números caíram em Goiás, Espírito
Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do
Norte, Pernambuco, Paraíba,
Ceará, Mato Grosso, Bahia,
Tocantins, Alagoas e Paraná.

Parte deste recurso se deu
por problemas técnicos na
plataforma do Ministério da
Saúde, uma vez que a base de
dados registra instabilidade
desde o ataque hacker que a
pasta sofreu em 10 de dezembro. Isso dificulta que as
Secretarias estaduais insiram
informações no sistema.

efeitos econômicos da diminuição de nascimentos em
um país. O economista Aurélio Troncoso, professor e
coordenador do Centro de
Pesquisas do Mestrado da
UNIALFA, explica que, ao falarmos em população, seja
crescimento ou queda no
crescimento demográfico,
percebe-se que o mundo está
passando por um processo
um pouco diferente do que
era visto no passado.
“Antigamente, as famílias
tinham muitos filhos para
que houvesse mão de obra
barata para eles trabalharem
nas empresas dos próprios
patriarcas (pais). Com os
anos, a quantidade de filhos
foi diminuindo. Isso acontece,
entre outros fatores, porque
o custo de vida aumentou”,
afirma Aurélio.
Ele detalha que um dos
problemas na diminuição de
nascimentos, está relacionado
à aposentadoria. “Sobretudo
hoje, onde temos pessoas com
longevidade maior. Então,

quando o país começa a envelhecer, vemos que a maioria da população vai chegar
aos 76 anos de vida e aposentar-se aos 65, o que representa 11 anos para receber do
INSS. Nesses 11 anos, a depender do tempo que vão começar a contribuir, vai chegar
em um ponto em que as pessoas mais velhas que têm benefícios para receber, irão se
igualar às pessoas que estão
entrando no mercado e, com
isso, o INSS quebra”, afirma o
economista.
O professor destaca, ainda,
que uma vez que a economia
gire em torno do aspecto populacional, é preciso estar
atento ao balanço entre o número de idosos e os que esnascem.”Quanto menor a
quantidade de pessoas que
nascem, e quanto maior é a
quantidade das que estão envelhecendo, poderá existir a
necessidade de se pensar em
um modelo diferente de aposentadoria no futuro. (Especial para O Hoje)

EXAME

Enem será
reaplicado nos
dias 9 e 16 de janeiro
O Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem)
será reaplicado nos dias
9 e 16 de janeiro para os
candidatos que fizeram a
solicitação ao Instituto
Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep),
órgão responsável pela
prova. Os casos nos
quais a reaplicação é
permitida são específicos e não valem para todos os candidatos.
Entre as situações, a
modalidade é destinada
aos candidatos que não fi-

Reavaliação
é permitida
para casos
especíﬁcos

zeram as provas em novembro de 2021 por estarem com sintomas de
doenças contagiosas,
como a covid-19, que tiveram problemas logísticos ou de infraestrutura,
além de outras ocorrências que impossibilitaram
a realização do exame na
data que foi destinada a
todos os candidatos.
Para saber se o pedido
de reaplicação foi aceito
pelo Inep, o candidato
deve acessar a página do
Participante e conferir se
o cartão de confirmação
está disponível. Basta entrar com o login único da
plataforma gov.br.
Em 9 e 16 de janeiro, o
exame também será aplicado para presos, menores que cumprem medida
socioeducativa e candidatos isentos que faltaram ao Enem 2020.
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Acidentes nas BRs foram
mais violentos em 2021
A Polícia Rodoviária
Federal (PRF)
registrou 205
óbitos em 2021
contra 189 em 2020
e ultrapassagens
indevidas
lideraram infrações
Daniell Alves
Levantamento divulgado
pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Goiás mostra que
os acidentes ocorridos nas
BRs que cortam o Estado foram mais mortais em 2021 em
comparação ao ano anterior.
A Polícia registrou 205 óbitos
em 2021 contra 189 ocorridos
em 2020. Mesmo que o aumento não tenha sido expressivo no número de acidentes, a pesquisa diz que os
casos foram mais graves e resultaram em mortes.
As rodovias goianas tiveram 2.192 acidentes, contra
2.139 em 2020. Segundo a PRF,
o índice é estável, com uma variação de 2,5%. Entre os motivos para o aumento de mortes
e acidentes está a movimentação mais intensa no último
ano, afirmam os agentes. Já
em 2020, houve o início da
pandemia do novo coronavírus, em que as pessoas precisaram ficar isoladas em casa.
No ano passado, mais pessoas
puderam sair de viagem, o que
resultou em mais flagrantes de
imprudências e mais acidentes.
Os condutores estão mais
imprudentes. Segundo o levantamento, quase 140 mil infrações de trânsito foram registradas em 2021. Dessas,
20.051 eram de ultrapassagens
indevidas, 6 mil a mais do que
o que foi registrado em 2020.

Além disso, 33 mil motoristas
foram submetidos ao teste do
bafômetro. 1.727 deles precisaram ser impedidos de dirigir
por estarem sob efeito de álcool
– 400 a mais que em 2020.
O esforço para promover a
segurança viária ainda flagrou
11.707 pessoas sem utilizar cinto de segurança, 789 casos de
crianças transportadas fora
dos dispositivos de retenção, 4
mil motoristas manuseando
celular enquanto dirigiam.

Entre os motivos
para o aumento
de mortes e
acidentes está a
movimentação mais
intensa nas estradas
no último ano

Fiscalização

Para mudar a realidade grave nas rodovias, a PRF afirma
que tem investido na fiscalização, mudanças na legislação
de trânsito, ajustes na engenharia das vias e, principalmente, em medidas educativas. Os policiais afirmam que é
através da conscientização, que

os motoristas podem mudar o
comportamento e ajudar na redução dos acidentes e mortes.
“Para sensibilizar o maior
número de pessoas, os policiais
vão até as empresas conversar
com motoristas e em escolas,
onde as crianças e adolescentes já vão formando a consciência no trânsito seguro. Nessa vertente, 18 mil pessoas foram alcançadas pelos projetos
de educação para o trânsito no
ano passado”, afirma.
Entre as recomendações da
PRF para reduzir o risco de acidentes no trânsito estão: respeitar os limites de velocidade,
manter distância de segurança
em relação aos demais veículos, ultrapassar apenas quando
houver plenas condições de
segurança e não desviar a atenção do trânsito. Também orienta aos usuários de rodovias,

mesmo antes de viagens curtas,
a fazer uma revisão preventiva do veículo, o que inclui a
checagem dos pneus, do sistema de iluminação, dos equipamentos obrigatórios, do nível do óleo e do radiador, entre
outros itens.

3,4 toneladas de cocaína

No ano de 2021 a PRF
apreendeu a maior quantidade de cocaína da história
em Goiás: 3,4 toneladas, causando um prejuízo de mais de
R$ 600 milhões ao crime organizado levando em conta
somente a cocaína apreendida. No enfrentamento à criminalidade, ainda foram interceptadas 15,2 toneladas de
maconha, totalizando 18,6 toneladas de drogas, e 219 pessoas foram presas por tráfico.
(Especial para O Hoje)

NO ESTADO

Frota de veículos aumentou 20% em seis anos
Mesmo diante da crise que
se instalou com a pandemia e
o desemprego crescente, Goiás
registrou um aumento no número de veículos em 2021. Dados do Departamento Estadual
de Trânsito (Detran) de Goiás
apontam para o acréscimo de
3,5% da frota passando de 4,17
milhões em 2020 para 4,23 milhões no ano passado. Em apenas seis anos, o aumento no
número de veículos no estado
foi de 20,6%, o que corresponde a 738.971 carros, motos e caminhões a mais.
O que mais chama a atenção nesses dados é que, de
acordo com o Mova-se Fórum
de Mobilidade, o que mais
cresceu foi o número de pessoas que compraram veículos
e ganham mensalmente entre
R$ 2 e R$ 4 mil.
Segundo Ronny Medrano,
engenheiro civil, doutor em
Transporte e integrante do
Mova-se, os novos tipos de
emprego como transporte por
aplicativo para pessoas e cargas, na área urbana, pode ser
uma causa desse aumento na
frota de veículos, principalmente fomentando a migração para trabalhar de moradores da região metropolitana para Goiânia. “Um efeito
no longo prazo é o aumento

to o trânsito de Goiânia é lento e estressante, conforme explica o professor do Instituto
Federal de Goiás (IFG) e engenheiro de transportes, Marcos Rothen. Segundo ele, a
cada ano são novos carros e o
trânsito piora. “E não tem opção, quem decide ir a pé anda
por calçadas inclinadas, obstruídas e o transporte coletivo não tem conforto", diz.

Mobilidade

do congestionamento, do risco de acidentes e queda do nível de serviço nas vias e cruzamento em horários de
maior pico”, afirma.
De acordo com o Detran, o
Estado tem 4,23 milhões de
automóveis, sendo 1,2 milhão somente em Goiânia. A
Capital possui 80 veículos a
cada 100 habitantes. Aparecida de Goiânia aparece em

Em um ano (2020
para 2021) o
acréscimo na frota
foi de 3,5%

segundo lugar no ranking,
com 320 mil veículos. Com relação às motocicletas, são cerca de 920 mil em Goiás. O último estudo divulgado pela
Confederação Nacional de
Municípios (CNM) mostrou
Goiânia em 6° lugar no quesito maior frota de carros do
Brasil. Na categoria motos, a
Capital ficou em 4° lugar.
O número justifica o quan-

Em Goiânia, o secretário
de Mobilidade, Horácio Mello,
ressalta que, neste ano, ocorrerá a aquisição de novos equipamentos de fiscalização eletrônica, já que uma nova licitação está em andamento. "É
uma reivindicação da cidade
justamente devido à imprudência. Mas é importante destacar que existe o paradigma
de que a implantação é ligada
à uma indústria da multa,
como se a cidade quisesse produzir dinheiro. Não. Iremos
implantar onde é necessário e
onde tiver estudo técnico. Multa não é faturamento. Multa é
para corrigir um mal. O mal da
imprudência que provoca violência e acidentes, e as lombadas são fundamentais", conclui. (Daniell Alves, especial
para O Hoje)
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Duterte diz que
vai prender não
vacinados que
saírem de casa
Presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, durante evento na capital do país

Presidente do
Cazaquistão manda
atirar para matar
durante tumultos
Fala foi feita um dia após confirmação de envio de tropas
russas para 'estabilizar e normalizar a situação do país'
O presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev,
disse na última sexta-feira (7)
que determinou às suas forças
de segurança que atirem para
matar em tumultos provocados por quem chamou de bandidos e terroristas. A informação foi dada um dia após a
Rússia enviar tropas para ajudar a reprimir um levante em
todo o país.
As forças de segurança pareciam estar no controle das
ruas da principal cidade do
país, Almaty, na manhã desta
sexta-feira, mas tiros ainda
podiam ser ouvidos após dias
de tumultos, nos quais dezenas de pessoas foram mortas
e prédio públicos saqueados e
incendiados.
"Os militantes não baixaram suas armas, eles continuam cometendo crimes ou
se preparando para eles. A
luta precisa ser levada até o
fim. Quem não se render,
será destruído", afirmou o
presidente em pronunciamento na televisão.
"Eu dei ordem às agências de
segurança e ao Exército que atirassem para matar, sem aviso".

Tokayev culpa terroristas
com treinamento internacional pelo pior episódio de violência do país da Ásia Central,
em 30 anos de independência.
O ministro da Defesa da
Rússia, citado pela agência
Interfax, disse que mais de 70
aviões estão fazendo viagens
ininterruptas para levar tropas russas para o Cazaquistão,
e que eles estão ajudando
agora a controlar o principal
aeroporto de Almaty, retomado nessa quinta-feira dos
manifestantes.
As manifestações começaram como resposta à alta de
preços de combustíveis e se
desdobraram para um movimento contra o governo e o
ex-líder Nursultan Nazarbayev, de 81 anos, o governante mais longevo de todas
as ex-repúblicas soviéticas.
Nazarbayev passou a presidência a Tokayev há três
anos, mas acredita-se que sua
família tenha mantido poderes em Nur-Sultan, a capital
construída especialmente
para o governo e que leva o
nome do ex-presidente.
O Ministério do Interior

informou que 26 "criminosos
armados" foram "liquidados",
enquanto 18 membros da polícia e da guarda nacional teriam sido mortos desde o início dos protestos, números
que parecem não ter sido
atualizados desde ontem. O
canal estatal de televisão falou
em mais de 3,7 mil prisões.
Na manhã desta sexta-feira, novos tiros podiam ser escutados perto da principal
praça em Almaty, onde as tropas haviam lutado contra manifestantes durante o dia anterior. Correspondentes da
Reuters viram veículos blindados de transporte de tropas
ocupando a praça.
Algumas centenas de metros dali, um cadáver estava
em um carro altamente danificado. Em outra parte da cidade, uma loja de munições
havia sido saqueada.
Agitações generalizadas foram registradas em outras cidades por todo país, de 19
milhões de pessoas. A internet
foi cortada desde quarta-feira
(5), tornando difícil determinar a extensão completa da
violência. (ABr)

COVID-19

Reino Unido convoca militares
para lidar com falta de pessoal
O Ministério da Defesa do
Reino Unido informou na sexta-feira (7) que começou a
destacar militares para apoiar
hospitais que sofrem escassez
de pessoal e pressões extremas, devido a casos recordes
de covid-19 no país. O governo disse que 200 militares
das Forças Armadas foram
disponibilizados para apoiar
o Serviço Nacional de Saúde
(NHS) em Londres, durante as
próximas três semanas.
O Reino Unido vive um surto de covid-19 devido à variante Ômicron e relatou mais de
150 mil novos casos a cada dia,
durante a última semana. O
primeiro-ministro, Boris John-

son, afirmou que a Inglaterra
pode suportar o surto sem novas restrições, graças à vacinação e menor gravidade da variante, mas alertou para algumas semanas desafiadoras.
O governo também destacou as Forças Armadas para auxiliar nos testes e programas de
vacinação da covid-19. "Mais
uma vez, eles estão ajudando os
trabalhadores do NHS, que trabalham 24 horas por dia em
toda a capital, auxiliando o serviço de saúde neste difícil período de inverno, em que a necessidade é maior", disse o ministro da Saúde, Sajid Javid.
O Reino Unido relatou quase 150 mil mortes pela covid-

19 e, dois anos após a pandemia,
o serviço de saúde estatal já enfrentava uma crise moral e de
pessoal mesmo antes do recente surto da Ômicron, segundo
relatório parlamentar publicado nessa quinta-feira (6).
Chaand Nagpaul, presidente do Conselho da Associação
Médica Britânica, afirmou que
há níveis sem precedentes de
ausência de pessoal do NHS.
"Embora o governo tenha recorrido à ajuda do Exército em
Londres, não esqueçamos que
temos um problema nacional
no momento", disse Nagpaul.
"Este é um problema nacional
e nunca vimos este nível de ausência de pessoal antes". (ABr)

O presidente filipino, Rodrigo Duterte, disse que
as autoridades policiais do país têm permissão para
prender pessoas não vacinadas que saírem de
suas casas durante o atual período de restrições impostas para frear os casos da variante ômicron do
coronavírus. "Devido ao fato de ser uma emergência nacional, minha posição é que podemos prender"
as pessoas que não se vacinaram, disse Duterte num
discurso transmitido pela televisão, acrescentando
que estava pedindo aos líderes comunitários que
procurassem por pessoas não vacinadas e se certificassem de que elas vão permanecer confinadas em
suas casas.
"Se a pessoa se recusar, se a pessoa sair de casa e
circular pela comunidade, ela pode ser contida. Se ela
se recusar, a polícia poderá prender as pessoas recalcitrantes", disse o ultradireitista Duterte, conhecido
por falas duras e muitas vezes ultrajantes.
De acordo com as regras em vigor, as pessoas não
vacinadas na região
da capital, Manila, e
várias províncias Filipinas vêm
do país só podem registrando
sair de suas casas
para viagens essen- aumento de casos de
ciais. As Filipinas
covid-19. Governo
detectaram até agora 43 casos domés- ordenou que não
ticos e importados
vacinados que vivem
de ômicron, o que
levou o governo a na capital e outras
aumentar as restriprovíncias
ções nesta semana.
A s i n f e c ç õ e s permaneçam
diárias por coroem casa
navírus nas Filipinas atingiram o
maior
número
desde 26 de setembro, com 17.220 casos nesta
quinta-feira, comunicou o Ministério da Saúde do país.
A contagem, que foi mais do que o triplo registrada na terça-feira, trouxe o total de casos nas
Filipinas para mais de 2,88 milhões. As mortes pela
doença oficialmente identificadas passam de
51.700. O país tem o segundo maior número de infecções e mortes por covid-19 no Sudeste Asiático,
depois da Indonésia.
"Sou responsável pela segurança e pelo bem-estar de cada filipino", disse Duterte, enquanto desafiava aqueles que desaprovam sua diretriz a processarem o governo.
Até o final do ano passado, 49,8 milhões de pessoas nas Filipinas haviam sido totalmente vacinadas,
ou 45% dos 110 milhões de habitantes do país.
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Essência

Valorização
das
experiências

Carol & Vitoria lança EP
'PR3VIAS', dupla estreia músicas
com os rappers Chris MC e Kawe

Elysia Cardoso

A dupla Carol & Vitoria estreia o EP
'Pr3vias', acompanhado de dois visualizers inéditos. Produzido pelo
duo Hitmaker o projeto conta com o
sucesso 'Oh Mãe' as participações dos
rappers Chris MC e Kawe, e um bônus
track com uma roupagem atualizada
de um dos maiores hits das irmãs catarinenses, 'Eu tô gostando de um menino aí' que agora ganhou uma versão
remix. Com mais de 16M de seguidores nas redes, o título do EP explicase pelas prévias à capela das três
canções autorais apresentadas pelas
cantoras no TikTok.
É com essa comunicação direta
com seus fãs que Carol & Vitoria
transita para uma fase mais madura. Das meninas que despontaram
em 2019 com covers em respostas às
músicas machistas para mulheres
que já passaram por relacionamentos abusivos e que agora escrevem
sobre o que aprenderam com a experiência. A receptividade das canções no TikTok, onde contabilizam
mais de 6,5 milhões de seguidores, as
colocam na lista de músicos que testam suas obras inéditas em seus
perfis antes de lançá-las.
“As músicas do nosso antigo projeto foram escritas quando ainda
éramos adolescentes e sentimos que
um amadurecimento era preciso,
até porque a nossa música é um reflexo de como está a nossa vida. A Carol está em todas as composições do
projeto e eu acompanhei de perto a
desilusão amorosa que rendeu inspirações para essas músicas. Então
construímos um som mais maduro,
com letras mais flipadas, muitas referências do cenário do rap/trap,
mas sem perder a nossa essência”,
explica Vitoria sobre a nova era na
carreira.
Compositora de todas as canções
do novo EP, Carol relata que as músicas 'Última Mensagem' com Kawe,
'Quebra-Cabeça' com Chris MC, 'Oh
Mãe' e a faixa bônus 'Eu tô gostando
de um menino aí 2.0' seguem uma or-

dem que contam uma história de começo, meio e fim sobre uma pessoa
com quem se envolveu, mas que
não foi legal com ela. “Na música de
abertura a gente ainda tinha tentado
alguma coisa. Depois que bloqueei a
pessoa, veio a segunda. Quando decreto o fim da nossa relação é depois
de uma conversa com a minha mãe
e aí surge a terceira. Por fim, nós trazemos agora um novo menino para
gostar com um remix bem atual”,
afirma Carolzinha.

Criatividade e parceria

Responsáveis por produzir o EP,
os produtores da HITMAKER acreditam que o diferencial do projeto é
o cunho sentimental muito grande
para as meninas. “Algo que veio do
coração mesmo, e isso transborda e
respinga em todos que escutam a
música, dá pra sentir. Gravar as meninas é sempre muito divertido, a
gente acaba até perdendo a noção do
tempo no estúdio, sempre com novas
ideias e resenha. Além de ser super
tranquila a gravação, as meninas
gravam bem rápido, sabem o que fazem, né?”, declaram.
Já os rappers Kawe e Chris MC estão animados em fazer parte desse
novo momento da dupla. Segundo
Kawe, participar da composição de 'Última Mensagem' foi uma experiência
muito boa: “Essa música tem uma levada diferente do que costumo fazer,
mas o processo no estúdio fluiu da melhor forma. Admiro o trabalho das meninas e espero que nossos fãs gostem
dessa parceria”. Para Chris MC, o convite para colaborar com a letra de
“Quebra-Cabeça” foi bem-vindo nesse
novo ciclo da carreira de ambos: “Foi
um convite especial para essa minha
nova fase de me aventurar por gêneros que não são os meus de origem.
Amei a confiança depositada na minha arte e desejo sucesso pra todos
nós”, diz o artista frequente nas edições do 'Poesia Acústica'.
Carolzinha acredita que a cada
novo ciclo a dupla consegue expandir o público, seja pela identidade vi-

sual ou pelas canções em si. “Acho
que esta nova fase alcançará um
público maior. Então, espero que as
pessoas ouçam e se sintam parte do
projeto”, declara com ansiedade também para a agenda de shows que está
por vir. “Mal podemos esperar! Não
fazemos nenhuma apresentação presencial desde 2019. Temos um grande número de seguidores, mas é
muito mais especial quando a gente
vê todo mundo cantando de perto. É
um desejo nosso que tenha vacina no
braço de geral para podermos percorrer em turnê por aí”, almeja ela.

Projeto conta com as
participações dos
rappers Chris MC e
Kawe e um bônus
track

(Especial para O Hoje)
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LIVRARIA
t

Escritas de um planeta
Livro de Jonas Ribeiro mostra o quão necessário é
colocar-se no lugar da Terra e entender como planeta
gostaria de ser tratado

Chá verde pode trazer diversos benefícios para o corpo

Saúde
corporal
Sandra Ribeiro, terapeuta holística,
comenta sobre as vantagens
desconhecidas de um dos chás
mais tradicionais do país
Elysia Cardoso
O consumo de chás é
facilmente associado à resolução de doenças e mal
estar, porém, o que não se
sabe é que tornar esta bebida um hábito diário pode
prevenir diversas condições e trazer inúmeros benefícios à saúde. “O chá
verde contém potentes antioxidantes que melhoram
o metabolismo oxidativo,
reduzindo o nível de degeneração celular provocado pelos radicais livres”,
explica a terapeuta holística, Sandra Ribeiro.
De acordo com ela, o
chá verde pode ainda trazer resultados interessantes para a saúde mental,
melhorando a disposição,
por exemplo, por conta da
cafeína presente na bebida.
“Além disso, o consumo regular pode ajudar a prevenir até mesmo alguns tipos
de câncer como o de próstata, de estômago, de
mama, de pulmão, de ovário e de bexiga”, detalha.
Além de também ajudar na prevenção de doenças como as do coração,
gripes e resfriados, diabetes e melhorar a saúde bucal, o chá verde pode ainda
ser um importante aliado
na perda de peso e na prevenção do envelhecimento
precoce. “O chá verde age
no combate à flacidez e
tem um efeito diurético
que ajuda em questões
como a retenção de líquido”, pontua a especialista.
Produzido a partir da
folha da Camellia sinensis,
o chá-verde é bastante popular no Oriente, onde começou a ser bebido com
mais frequência. Hoje, em
solo brasileiro, ele também
ficou acessível, se tornando
sinônimo de uma série de

benefícios, além de ser procurado por pessoas que desejam manter um estilo de
vida mais saudável.
Campeão em polifenóis,
ou seja, repleto de antioxidantes, o chá-verde teve o
consumo associado à melhora na circulação sanguínea, além de ser lembrado
como um aliado na resistência à ação da insulina no
corpo de quem o toma.
Este tipo de chá, que
muitas vezes passa despercebido, é tão importante que pode agir na prevenção de doenças degenerativas como o Parkinson e o Alzheimer. “Os polifenóis do chá ajudam a
melhorar a memória e a
mobilidade de pessoas que
já estão doentes também”,
explica Sandra Ribeiro.
O chá verde da Life Natural não contém glúten e é
solúvel, o que estimula a
ação do metabolismo, promove a quebra das moléculas de gordura e possui
ação termogênica. “Basta
adicionar 1 colher de sopa
em água quente e tomar. O
chá verde é responsável por
melhorar as atividades do
sistema imunológico”, conta a terapeuta holística.

O ‘A Terra tem
muito a dizer’. E o
novo livro de Jonas
Ribeiro detalha todos os recados do
planeta em que vivemos. Na verdade,
a primeira obra do
escritor, lançada
pela Editora Melhoramentos, pode ser
chamada de alerta.
Escrito antes da
pandemia de coronavírus, o livro foi
escolhido
justamente pelo seu caráter premonitório,
com um recado ao
mesmo tempo afetuoso e um aviso
aos cidadãos de todas as nações, de todas as idades. Como
diz Jonas, precisamos da ajuda de todos para salvar o mundo!
O livro parte da decisão da
Mãe Terra de escrever aos
seus habitantes, mostrando
como gostaria de ser tratada.
A carta vai parar nas mãos de
uma professora que responde com a criação do Projeto
Eco cidadãos, pelo qual ela e
22 alunos estudam várias
maneiras de fazer economia
de energia, consumir com
consciência, tudo a partir do
pedido da Terra.

sonhar, cantar e tantos outros. E as ilustrações de Cris Eich
são deliciosas.
Jonas, que mora
em Embu Guaçu, no
interior paulista, já
tem uma centena de
livros publicados e
costuma visitar escolas e eventos literários. Em razão da
pandemia, está fazendo tudo on-line. E
a Terra escreveu
uma carta faz um
convite à reflexão, de
olhar para dentro e
pensar no que queremos para o futuro
do nosso mundo.

Sobre o autor

E ainda participam de
uma inesquecível viagem de
fim de semana para um santuário ecológico, onde podem apreciar todas as belezas da nossa Terra azul. É
possível ajudar o planeta e
ainda se divertir!
Uma prova disso é praticar uma lista de 100 verbos
que a Terra cita como essenciais para viver melhor. Entre eles estão proteger, dialogar, abraçar, elogiar, ouvir,

Jonas Ribeiro é
formado em Língua
e Literatura Portuguesas pela PUC-SP e também pelos tantos livros que
leu por prazer em bibliotecas
públicas ou que garimpou
em livrarias. Ele vive inventando um jeito de aproximar
as pessoas dos livros. Visitou
muitas escolas e uma pilha de
livros. Atualmente está empenhado em preservar os
amigos cúmplices. Prefere as
redes de balanço às redes sociais. Jonas estuda piano, ternura e bobeira espontânea.

Sobre a Life Natural

O grupo Life Natural
foi fundado em 2014 por
Ricardo Maia em Rondônia. Atualmente, a matriz
fica em São Paulo. O foco
da empresa é a importação
e o desenvolvimento de
produtos naturais. Com o
objetivo de proporcionar
saúde, qualidade de vida e
bem estar aos clientes, a
Life Natural já conta com
mais de 100 produtos e representantes comerciais
espalhados por todo o Brasil e no exterior. (Especial
para o Hoje)

Jonas Ribeiro é formado em Língua e Literatura Portuguesa e gosta de aproximar as pessoas dos livros

CELEBRIDADES

Virgínia Fonseca adota cabelo curto e
surpreende com novo visual: 'Desapegada'
Virgínia Fonseca surpreendeu
os seguidores ao surgir com um
novo visual. A influencer se livrou dos fios longos e loiros e
adotou um corte mais curto. Famosa por expor nas redes sociais
a vida pessoal com o marido e a filha, a empresária compartilhou

um registro de sua nova versão.
"Tô pronta para você 2022!!! O
mood é: desapegada", escreveu no
Instagram. A transformação aconteceu em São Paulo, em um salão
no bairro do Jardim Paulista, pelas
mãos do hair stylist Romeu Felipe.
(Patrícia Dias, Purepeople)
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Milena Massarani

Duelo de Mães
O Duelo de Mães deste
sábado (8) traz uma disputa
acirrada entre as mães da ginasta Daniele Hypolito e da
dupla sertaneja Guilherme &
Santiago. Na primeira prova
da noite, a apresentadora
ticiana Villas Boas explica
que as matriarcas terão de
preparar receitas afetivas.
Enquanto Geni, mãe de Daniele, decide fazer uma farofa com picanha assada, Li-
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HORÓSCOPO
t

AGENDA CULtURAL
t
Programação musical
Neste sábado (8), a programação musical do Lowbrow Lab Arte & Boteco ficará por conta da banda Os
Blankas e do DJ Hudson Amaral. A partir das 21h, o público poderá conferir um repertório recheado de blues, rock,
country rock e folk. Neste dia,
a entrada tem um valor de R$
20. O DJ Hudson Amaral também chega na vibe do rock.
Além dos shows, o público
ainda poderá conferir a mostra coletiva 'Ancestral'. Quando: sábado (8). Onde: Rua
115, quadra F43A, lote 214, Nº
1.684, Setor Sul - Goiânia. Horário: 21h.

n

Banda Os Blankas realiza show neste sábado (8) em Goiânia
dinha, mãe dos cantores,
aposta em sua especialidade: o franguinho tira-gosto
da tia Lidinha. Quando: sábado (8). Onde: aplicativo
BandPlay. Horário: 20h30.
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 Cultu-

ral: (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.

Exposição online
Domingo (9), a mostra
terry Gilliam – o oníricoanarquista ocupará o Cinema I, sendo esta a mais
abrangente retrospectiva
realizada no Brasil sobre o diretor, ator e animador americano naturalizado inglês,
e que integrou o importante
grupo de humor Monty Python. Além das 28 produções
em sessões presenciais, em
formato digital, também
acontecerão atividades paralelas em formato on-line.
Quando: domingo (9).
Onde:(blgentretenimento.co
m.br/terrygilliamrj).
Liquida verão
O Buriti Shopping promove
a partir 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: Domingo
(9). Onde: Avenida Rio Verde,
Qd 102/104, Setor Vila Sao tomaz - Aparecida de Goiânia.
Horário: 10h às 22h.

CINEMA
t

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
Hoje você vai conseguir exercer uma liderança positiva no
seu meio, ajudando e incentivando as pessoas a darem seu
melhor. O dia traz à tona respostas sobre si mesmo e seu
ânimo vai melhorar muito. Apenas tome cuidado para não exagerar no excesso de atividades.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
O dia pode ser intenso e caótico, trazendo dificuldade até de
organizar os pensamentos. tome
cuidado com a dificuldade de
impor limites aos outros e a si
mesmo. É um dia em que é necessário manter a flexibilidade e
a capacidade de se comunicar de
forma verdadeira. tome cuidado
com a impessoalidade.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
O dia traz a união e a força,
portanto estar junto de pessoas
que o colocam para cima é indicado. Se estiver se relacionando
com pessoas negativas, críticas
ou autoritárias, você poderá se
sentir angustiado. Cuidado com
brigas. Use sua inteligência.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
O dia pode trazer excessos,
portanto cuidado com exageros. As emoções podem estar
equilibradas, mas sua busca por
perfeição pode ser grande. Cuidar da saúde é indicado, assim
como buscar sua criatividade.
Você pode rever pessoas que
não via há algum tempo.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
O dia pode trazer mudanças
de planos. Saber se adaptar é importante. tome cuidado com o
excesso de autoconfiança. Não
dê um passo maior que a perna,
exerça a paciência e evite a impulsividade. Não é um bom dia
para assinar contratos ou para fazer viagens longas.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
O dia traz a necessidade de
manter o foco. Pode ser um dia
produtivo, se você conseguir fazer escolhas conscientes por nível
de prioridades, senão pode fazer
muitas coisas, mas nenhuma
será o que deveria de fato fazer.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
Hoje você pode tomar uma
decisão importante sobre uma situação amorosa ou profissional.
Pode ser preciso finalizar ou buscar realizar mudanças para que
a situação melhore no futuro.
Cuidado com brigas ou ideias obsessivas, tendo dificuldade de
abrir mão de alguma coisa.

‘Matrix: Resurrections’ é o novo filme da franquia Matrix, continuando a saga de Neo (Keanu Reeves)
EM CARTAZ
Matrix: Ressurreição (Matrix:
Resurrections, 2021, EUA). Duração: 2h 28min. Direção: Lana
Wachowski. Elenco: Keanu
Reeves, Carrie-Anne Moss,
Jada Pinkett Smith. Gênero:
Ficção científica, Ação. Se passando 20 anos após os acontecimentos de de Matrix Revolutions, Neo vive uma vida
aparentemente comum sob
sua identidade original como
thomas A. Anderson em São
Francisco, Califórnia, com um
terapeuta que lhe prescreve
pílulas azuis para neutralizar
as coisas estranhas e não naturais que ele ocasionalmente vislumbra em sua mente.
Ele também conhece uma mulher que parece ser trinity
(Carrie Anne-Moss), mas nenhum deles se reconhece. No
entanto, quando uma nova
versão de Morpheus oferece a
ele a pílula vermelha e reabre
sua mente para o mundo da
Matrix, que se tornou mais seguro e perigoso nos anos desde a infecção de Smith, Neo
volta a se juntar a um grupo
de rebeldes para lutar contra
um novo e maois perigoso
inimigo e livrar todos da Matrix novamente. Cinemark
Flamboyant: 11h15, 11h40,
11h45, 12h30, 14h10, 14h30,
15h, 15h45, 17h25, 18h20,
19h, 20h40, 21h40, 22h20. Cinemark Passeio das Águas:
11h40, 11h45, 14h30, 15h,
18h20, 20h30, 21h40, 22h20.

Kinoplex Goiânia: 15h20. Cineflix Aparecida: 15h50, 17h,
17h30, 18h30, 18h50, 20h,
20h30, 21h30, 21h50. Cineflix
Buriti: 14h15, 15h10.
Homem-Aranha: Sem Volta
para Casa (Spider-Man: No
Way Home, 2021, EUA). Duração: 2h 28min. Direção: Jon
Watts. Elenco: tom Holland,
Zendaya, Benedict Cumberbatch. Gênero: Ação, aventura,
fantasia. Em Homem-Aranha:
Sem Volta para Casa, Peter
Parker (tom Holland) precisará lidar com as consequências da sua identidade como o
herói mais querido do mundo
após ter sido revelada pela
reportagem do Clarim Diário,
com uma gravação feita por
Mysterio (Jake Gyllenhaal) no
filme anterior. Incapaz de separar sua vida normal das
aventuras de ser um super-herói, além de ter sua reputação
arruinada por acharem que foi
ele quem matou Mysterio e
pondo em risco seus entes
mais queridos, Parker pede
ao Doutor Estranho (Benedict
Cumberbatch) para que todos esqueçam sua verdadeira
identidade. Entretanto, o feitiço não sai como planejado e a
situação torna-se ainda mais
perigosa quando vilões de outras versões de Homem-Aranha de outros universos acabam indo para seu mundo.
Agora, Peter não só deter vilões de suas outras versões e
fazer com que eles voltem

para seu universo original,
mas também aprender que,
com grandes poderes vem
grandes responsabilidades
como herói. Cinemark 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,

8

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.
Encanto (Encanto, 2021, EUA).
Duração: 1h43min. Direção:
Byron Howard, Jared Bush,
Charise Castro Smith. Elenco:
Filipe Bragança, Stephanie
Beatriz, John Leguizamo. Gênero: Animação, família, fantasia, comédia. Encanto é a
nova animação da Disney situada na Colômbia, sobre a extraordinária família Madrigal,
que vive escondida em uma região montanhosa isolada, conhecido como Encanto. A magia da região abençoou todos os meninos e meninas
membros da família com poderes mágicos, desde super
força até o dom da cura. Mirabel é a única que não tem
um dom mágico. Mas, quando
descobre que a magia que
cerca o Encanto está em perigo, ela decide que pode ser a
última esperança de sua família excepcional. Cinemark
Flamboyant: 11h50, 12h15,
14h20, 14h45, 17h15. Cinemark Passeio das Águas:
11h30, 12h, 14h, 14h45, 16h30.
Kinoplex Goiânia: 15h50. Cineflix Aparecida: 15h10, 16h10.

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
O dia pode trazer uma ajuda
inesperada ou você terá uma atitude altruísta e abnegada. Vale a
pena renovar sua energia, buscar
contato com natureza ou uma rotina mais leve, por isso você pode
ousar algo diferente, por necessidade de satisfazer um desejo.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
Hoje, você pode se sentir mais
disposto, firmando uma conexão positiva com alguém especial,
por isso as relações de amor e de
amizade ficam em destaque. Sua
saúde pode ser recuperada e
seus planos podem dar certo
graças à ajuda de alguém.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
Dia de ter paz e calma. tome
cuidado com a ansiedade. Vale a
pena descansar, repensar ou refletir sobre planos sem ter a necessidade de fazer ou produzir
tanto. A saúde pode ser a prioridade, além de organizar a rotina
doméstica ou cuidar da família.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
O dia pode ser agitado, mas
ainda assim você conseguirá manter a dedicação ao que precisa ser
feito. tome cuidado com excesso,
descanse e respire, porque pode
ser um dia intenso. Sua mente
pode ser o maior problema de
hoje e seus pensamentos podem
minar a sua autoconfiança.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
O dia vai te desafiar a encontrar meios de vencer hoje, mesmo
com obstáculos à vista. Use e abuse da sua criatividade, o que pode
ser essencial. Sua generosidade e
a sua capacidade de ouvir precisa
ser ativada para não ser um dia
cansativo e impaciente.
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Negócios

Preço dos alimentos
teve alta global de 28%
Vitória Coimbra
Na quinta-feira (6), a Organização das
Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) informou que os preços dos
alimentos no mundo saltaram 28% em
2021. Esse foi o nível mais alto registrado
em uma década e, segundo a FAO, as esperanças de um retorno de mercado mais estável são mínimas.
“Embora os preços normalmente
altos devam dar lugar ao aumento da
produção, o alto custo de insumos, a
pandemia global em curso e as condições climáticas cada vez mais incertas
deixam pouco espaço para otimismo
sobre um retorno a condições de mercado mais estáveis, mesmo em 2022”,
afirmou o economista sênior da FAO, Abdolreza Abbassian, em comunicado.
O índice dos preços dos alimentos que
acompanha as commodities alimentares
mais comercializadas globalmente durante o ano, teve uma média de 125,7
pontos registrados durante o ano e é o
maior registrado desde 2011. Em dezembro, houve uma queda de 0,9% no índice
mensal em relação ao mês de novembro,
mas com uma alta de 23,1% em relação
ao ano de 2020.
O valor mais alto dos alimentos contribuíram para o aumento da inflação, à medida que as economias vão se recuperando
da pandemia. A FAO ainda alertou que
esse aumento está colocando populações
de baixa renda em risco em países que dependem das importações de alimentos.
Pequenos empreendedores donos de
bares e restaurantes são os que mais sofrem com esse aumento no preço dos alimentos. Para ter-se ideia, o índice de
preços dos cereais atingiu o maior nível
anual desde 2012 e foi em média 27,2%
maior que o de 2020, com a alta de 44,1%
no caso do milho e 31,3% para o trigo. Por
outro lado, o índice do preço do arroz
caiu cerca de 4%.
O açúcar, um dos itens indispensáveis
na cesta básica do brasileiro, subiu 29,8%
comparado ao ano anterior e atingiu o
seu maior nível desde 2016, sem contar o
valor registrado das carnes que tiveram
uma alta de 12,7%.
A empresária e dona de um restaurante
na capital goiana, Layce Souza, teme fechar as portas por conta do aumento nos
preços. “Temos um bom movimento no
restaurante, mas com a alta no aluguel,
nas contas de água e luz e, agora, o aumento dos alimentos, temo não conseguir
ter lucro para conseguir manter o restaurante”, afirmou a empresária.

Os pequenos e
médios restaurantes
que servem comida
por quilo, tiveram
que se reinventar
durante a pandemia.
Muitos deles
fecharam as portas

Não só os pequenos empreendedores
donos de bares e restaurantes sofrem
com essa alta mundial dos alimentos,
mas projetos que ajudam a combater a
fome mundial, como o Zero Fome. Com
o aumento no índice de preços, muitas
pessoas deixaram de doar alimentos
para essas instituições por não conseguirem manter as compras dentro da
própria casa, como foi no caso da Diva
Soares. “Eu sempre ajudei essas instituições que combatem a fome, mas com o
aumento no arroz, no feijão, na carne e
em outros alimentos básicos tive que
suspender. Ou eu ajudava a causa ou eu
passava fome”, comentou Diva.

Causas para essa alta?

Embora o Brasil seja um dos quatro
produtores de bens de subsistência, o aumento internacional dos preços dos alimentos afeta, principalmente, o preço dos
produtos nacionais. 5 fatores ajudaram

para esse aumento, fora a crise econômica
causada pela pandemia do coronavírus,
são eles: 1) a desvalorização cambial e a
alta no preço do dólar; 2) aumento no
custo de produção e transporte; 3) a alta no
combustível e do petróleo; 4) a desorganização da cadeia produtiva; e 5) danos causados pela crise ambiental.

Salário mínimo não deve ajuda

Mesmo com o salário mínimo passando
para R$ 1.212, ele não deve ajudar no impacto causado pelo aumento do valor dos
alimentos mundialmente. Para se ter uma
ideia, a cesta básica - composta por 13 itens
básicos para a alimentação, como arroz,
feijão, café, óleo, macarrão, leite, carne, batata, farinha, tomate, pão, banana, açúcar
e manteiga - pode ser encontrada com valores que variam de região para região do
país, mas em nenhum local é possível comprar mais do que duas por mês com o novo
salário. (Especial para O Hoje)
Bares e restaurantes
foram os que mais
sofreram com o
constante aumento
dos alimentos,
principal óleo de
soja, arroz, açúcar,
café e
hortifrutigrangeiros

