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

s   27º C  
t  19º C

Bolsonaro afirma que não existe
reajuste garantido aos servidores
No final do ano passado, o Congresso aprovou o Orçamento com reserva
de R$ 1,7 bilhão para reajuste das forças federais de segurança e R$ 800
milhões para agentes comunitários de saúde e agentes de combate a en-
demias. O aumento reservado apenas para servidores da área de segurança
pública desagradou outras categorias do Executivo federal. Política 6

Barra Torres rebate
declaração de Bolsonaro
sobre vacinação infantil
Política 6

Plano Nacional de
Outorgas de rádios
comunitárias 
Esplanada 6

Confira os prazos 
e as regras para
propaganda eleitoral
Política 5

Setor Imobiliário
encerra 2021 com
saldo positivo
Negócios 17

Transporte
público perde
metade dos
usuários
Perto de completar dois anos de
pandemia de Covid-19, mudanças
significativas relacionadas à lo-
comoção dos goianienses podem
ser observadas. Se por um lado o
número de usuários do trans-
porte coletivo caiu quase pela
metade no comparativo com o pe-
ríodo anterior à pandemia, o nú-
mero da frota de veículos au-
mentou no Estado.  
Cidades 11

Goiânia e Anápolis reduzem
investimentos com educação
No primeiro ano da pandemia, dois dos maio-
res municípios goianos investiram menos em
educação. A redução dos gastos com a sus-
pensão das aulas presenciais não se refletiu
em medidas de apoio e contratação de novos

professores. O ensino na pandemia tem sido
um dos maiores desafios para as gestões preo-
cupadas com o desenvolvimento das crian-
ças. Os índices de evasão escolar cresceram
com a implementação das aulas virtuais, em

especial para crianças mais pobres, que não
possuem internet ou equipamento para aces-
sar as aulas. No país, o investimento caiu de R$
182,56 bilhões em 2019 para R$ 172,83 bilhões
em 2020, uma redução de 5,3%. Cidades 10

Capital tomada por buracos causa prejuízos
Os estragos causados pela chuva têm atingido a popu-
lação do interior goiano e os problemas na Capital tam-
bém se agravaram. Isto porque, com as chuvas, surgiram

mais buracos nas vias, o que facilita a ocorrência de aci-
dentes. Motoristas reclamam do aumento de problemas
no asfalto e falta de sinalização. Cidades 9

Mendanha ainda
não convenceu o
eleitor goiano
Candidatura do prefeito de Apare-
cida de Goiânia murchou e ainda
não passa de uma expectativa.
Xadrez 2

Presidente do 
TJ pode assumir
governo de Goiás
Regra eleitoral pode colocar o presi-
dente do Tribunal de Justiça de Goiás
(TJ-GO) como 1º na linha de sucessão.
Política 5

Outras eleições
que podem
influenciar a
disputa no Brasil
Ao longo dos próximos 12 meses,
há eleições nacionais e locais
agendadas em pelo menos 25
países, alguns mais e outros me-
nos democráticos.
Política 2

Essência

Gênova, a capital da animada
região da Ligúria. Essência 13

Tigre encaminha

a contratação 
de atacante
Artilheiro do Campeonato Mi-
neiro de 2020, Rubens, de 27
anos, que estava no Tombense, é
aguardado para realizar exames
médicos e assinar, por emprésti-
mo, com o Colorado.
Esportes 8



O diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa), Antonio Barra Torres, divulgou nota
em que nega a existência de interesses ocultos por trás
da aprovação da vacinação de crianças de 5 a 11 anos con-
tra covid-19. No texto, ele pede retratação ao presiden-
te Jair Bolsonaro sobre fala relacionada ao assunto.

Em entrevista a uma rádio na semana passada, Bol-
sonaro questionou o interesse da Anvisa com a apro-
vação da vacina da Pfizer contra covid-19 para crianças
nessa faixa etária. “Qual o interesse da Anvisa por trás
disso aí?", perguntou.

Na nota, divulgada nesse sábado à noite, Barra Torres
diz que se o presidente tiver informações que indiquem
corrupção deveria determinar investigação policial. “Ago-
ra, se o senhor não possui tais informações ou indícios,
exerça a grandeza que o seu cargo demanda e, pelo Deus
que o senhor tanto cita, se retrate. Estamos combatendo
o mesmo inimigo e ainda há muita guerra pela frente. Re-
ver uma fala ou um ato errado não diminuirá o senhor em
nada. Muito pelo contrário”, finaliza Barra Torres. (ABr)

Barra Torres
rebate declaração
de Bolsonaro
sobre vacinação
infantil

Marcelo Mariano

Os rankings que medem a
democracia pelo mundo,
como o elaborado pela revis-
ta britânica The Economist,
apontam para a infeliz ten-
dência de que cada vez mais
pessoas vivem em regimes
autoritários.

Não são todos, portanto,
que têm o direito de votar de
forma livre e justa. Ainda as-
sim, muitos o farão em 2022.
Ao longo dos próximos 12
meses, há eleições nacionais e
locais agendadas em pelo me-
nos 25 países, alguns mais e
outros menos democráticos,
espalhados por diferentes
continentes.

O Brasil é um deles. Mar-
cadas pela polarização en-
tre o presidente Jair Bolso-
naro (PL) e o ex-presidente
Lula (PT), o pleito brasileiro,
sem dúvida, está entre os
mais importantes que ocor-
rerão este ano.

Porém, não será aqui que
os eleitores enfrentarão
grandes desafios nas urnas.
Com base no subjetivo crité-
rio de relevância para o
mundo e para o Brasil, o jor-
nal O Hoje elaborou uma lis-
ta de outras cinco eleições
para ficar de olho.

Colômbia
Na Colômbia, a reeleição

não é permitida, mas, mesmo
se fosse, o presidente direitista
Iván Duque, com sua popula-
ridade em baixa e tendo en-
frentado grandes protestos con-
tra a proposta de reforma tri-
butária, dificilmente teria su-
cesso na votação de maio, com
eventual segundo turno em ju-
nho e depois das eleições le-
gislativas em março.

Ex-membro de uma guerri-
lha, ex-prefeito de Bogotá e
atualmente senador, Gustavo
Petro lidera as pesquisas e
pode se tornar o primeiro pre-
sidente de esquerda da história
do país, fortalecendo esse cam-
po político na América do Sul,
após as vitórias de Pedro Cas-
tillo, no Peru, e Gabriel Boric,
no Chile, ambas em 2021.

França
Em abril, o centrista Em-

manuel Macron tentará mais
um mandato como presidente
da França. Os seus principais
adversários são Marine Le Pen,
de extrema direita, Éric Zem-
mour, mais de extrema direita
ainda, e Valérie Pécresse, de
centro-direita.

Em um provável segundo
turno, Macron, que acumula
desentendimentos com Bolso-

naro e recebeu Lula em Paris no
final do ano passado, venceria
Le Pen e Zemmour com alguma
tranquilidade. Sua maior amea-
ça, no entanto, é Pécresse. De
qualquer forma, o cenário in-
dica que a França deve conti-
nuar sendo governada por um
ou uma centrista.

Hungria
Primeiro-ministro da Hun-

gria desde 2010, Viktor Orbán
foi um dos pioneiros da recen-
te onda populista de direita, an-
tes mesmo de Donald Trump.
Em abril, contudo, ele enfren-
tará o seu maior desafio elei-
toral durante todo esse tempo.

Na Hungria, de quem Bol-
sonaro se aproximou apesar
da pouca relação comercial
com o Brasil, há uma crescente
insatisfação de partes da classe
política e da sociedade com Or-

ban. Lá, a oposição, composta
por representantes de diferen-
tes ideologias, se uniu a favor de
Péter Márki-Zay, prefeito de
centro-direita de uma pequena
cidade do interior. 

Filipinas
Outro nome desse populis-

mo de direita é o do presiden-
te das Filipinas, Rodrigo Du-
terte, que não pode concorrer
à reeleição e lançou sua filha,
Sara, como candidata a vice na
chapa do ex-senador Bong-
bong Marcos, filho do ex-dita-
dor Ferdinand Marcos, no plei-
to marcado para maio.

Adversários criticam a ten-
tativa de manutenção de famí-
lias tradicionais no poder, mas,
no momento, os dois são favo-
ritos (vale dizer que, nas Fili-
pinas, presidente e vice são
eleitos separadamente). Ra-

chada, a oposição, que conta até
mesmo com o ex-boxeador e
atual senador Manny Pacquiao,
parece ter poucas chances. 

Estados Unidos
Por fim, em novembro, os

Estados Unidos terão as eleições
de meio de mandato, com todas
as cadeiras da Câmara dos Re-
presentantes, equivalente no
Brasil à Câmara dos Deputados,
e parte das do Senado em jogo.
O Partido Democrata, do pre-
sidente Joe Biden, tende a per-
der a maioria na Câmara e cor-
re o risco de não conseguir
manter o controle do Senado.
Se isso ocorrer, ele terá mais di-
ficuldades nos seus dois últimos
anos de mandato, o que forta-
lece os republicanos, ainda li-
derados por Trump, para a cor-
rida presidencial de 2024. (Es-
pecial para O Hoje)

O francês Emmanuel Macron deve enfrentar dois candidato de extrema direita em abril

Há votações agendas em pelo menos 25
países, muitos dos quais também
passam por polarização política

Mendanha sem o 
pique do ano passado

O prefeito Gustavo Mendanha (sem par-
tido) murchou o afã do que se convencionou
chamar de pré-candidatura ao governo de
Goiás. Nos bastidores, sabe-se que o prefeito
de Aparecida de Goiânia
não convenceu muito,
mesmo em andanças
pelo interior onde, às
claras, é sabido que
não tem populari-
dade. Seu nome, ain-
da frágil, não passa,
por enquanto, de
uma expectativa ex-
pectante de alguns dis-
sidentes emedebistas
(contrários à aliança
entre Daniel Vilela
e Ronaldo Caia-
do) ou de gru-
pos que fazem
oposição à ges-
tão do atual man-
datório do Palácio
Pedro Ludovico.

Mudança
O prefeito de Senador Canedo, Fernando Pel-

lozo (PSD), nomeou a enfermeira Ludmyla Ma-
ranha para a Secretaria Municipal de Saúde
(SMS). Até então superintendente executiva da
pasta, Maranha substitui Carlos Magno Neves.

Propaganda 
Circula nas redes sociais um vídeo com

destaque às obras e projetos dos anos de ges-
tão do ex-governador Marconi Perillo (PSDB)
em Goiás. "Sabe o homem que fez?", indaga
uma voz, com imagens de prédios inaugura-
dos pelo tucano.

Ajuda
A CUFA tem feito uma importante ação de

contribuição nas regiões que sofrem com as con-
sequências da tempestades em uma campanha
intitulada "Socorra o Nordeste Goiano".

2 De olho numa vaga na Câmara
Federal, a vereadora Sabrina Garcez
(PSD) não quer nem saber de ser
líder do Rogério Cruz (Republicanos)
na Câmara.

CURTAS
t
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Xadrez

Outras eleições em 2022, além da
brasileira, para prestar atenção

Chefe da Anvisa criticou fala de Bolsonaro sobre a Agência
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União 
A Federação Goiana de Municípios

(FGM) promove a rede de apoio mu-
nicipalista para arrecadar fundos e
apoio à população goiana que tem
sofrido com inundações, deslizamen-
tos, e, mais grave, isolamento por
causa de enchentes.

Horror (1)
Postos de saúde em Goiânia sem mé-

dicos aumentam a aflição de goianienses
que não sabem o diagnóstico diante da
confluência de sintomas. Dengue? H3N2?
Ou Covid-19? Resta o medo.

Horror (2)
A situação em Aparecida de Goiânia

não é diferente. No Cais Nova Era, por
exemplo, o tempo de espera para chegar
ao médico podia ultrapassar 3 horas no
sábado. Há servidores sob suspeita de
Covid e muitos gripados.

Pressão
A vereadora Aava Santiago (PSDB)

anunciou no Twitter que não vai vo-
tar favorável à atualização do novo
Plano Diretor. Ela viu que pegou
mal ter votado, sem tempo de um es-
tado aprofundado, a favor do rela-
tório na Comissão Mista.

Pamonharia 
O governador Ronaldo Caiado divul-

gou um vídeo em que mostra cinco fi-
lhotes da Pamonha, uma cadela que
adotou, e pediu dicas de nomes. "Sal,
Doce, Moda" , sugeriu uma internauta.
"Pequi, Paçoca, Baru, Amendoim e Gue-
roba", sugeriu outra. 



Não há dados sobre o descarte
irregular de esgotos no Brasil

Giselle Freire

Quando foi decretado estado de emergência
em todo mundo devido à presença de um vírus,
em março de 2020, muitas coisas mudaram em
nossas vidas. O que era pra ser uma semana de
quarentena, acabou tornando-se 1 ano e 9 meses
de combate incessante ao coronavírus. Ao longo
deste período, a sociedade passou por mudanças:
costumes foram repensados, novos hábitos foram
adquiridos no dia a dia e a Transformação Digi-
tal ganhou força, impactando diretamente na re-
lação das pessoas entre si e com o consumo de
produtos e serviços. 

Segundo um estudo realizado pela consulto-
ria Ebit/Nielsen, mais de 7,3 milhões de brasi-
leiros realizaram suas primeiras compras pela in-
ternet no primeiro semestre de 2020, o que re-
presentou um aumento de 40% no segmento. Essa
alteração forçada de clientes, que antes gostavam
de consumir produtos e experiências de forma fí-
sica/presencial, obrigou as marcas a repensarem
rapidamente a forma de se comunicar. 

A principal mudança no comportamento, no
entanto, não terá relação com o consumo de mí-
dia, mas na forma como as empresas se relacio-
nam com as pessoas. O engajamento socioam-
biental e as estratégias de relacionamento das
corporações com seus públicos seguirão como
prioridade. A abertura de um diálogo social é im-
perativo entre marcas e seus consumidores, e
deve ser feita sempre com foco em um propósi-
to bem alinhado aos princípios das empresas.  Afi-
nal, marcas que fazem a diferença para a socie-
dade e que são verdadeiramente úteis em sua
vida, tendem a ter mais probabilidade de suces-
so nesta nova fase da transição digital. 

Essa mudança de mindset acontece em um mo-
mento no qual há um incremento substancial nas
verbas de marketing digital das empresas. A re-
presentatividade deste segmento no bolo publi-
citário brasileiro muito provavelmente chegará

mais perto da média global de 40%. Dentro des-
te cenário, as marcas têm mudado suas diretrizes
quando o assunto é compartilhamento e engaja-
mento. Além do “Share of Market” e “Share of
Mind”, as empresas  precisam focar no “Share of
Heart” dos seus consumidores.

Um forte exemplo disso está na indústria de
construção civil, onde players como InterCement,
Duratex e Husqvarna, estão investindo na co-
municação omnichannel - multicanal em portu-
guês - para atingir engenheiros e arquitetos, mes-
tres de obra e pedreiros, ajudantes, entre outros
profissionais que trabalham no segmento. No caso
dessas empresas, as publicações realizadas em pla-
taformas digitais, tiveram um acréscimo de 40%
no engajamento, elevando também o desempenho
em vendas e consumo de produtos. 

De fato as organizações entenderam que ter
uma comunicação cada vez mais humanizada
nos diversos canais digitais é um fator essencial
para criar uma proximidade com o público. Ao
priorizar a criação de um diálogo com a socie-
dade em tempo real por meio de conversas re-
levantes, as marcas conseguem "entrar" na vida
do consumidor de forma efetiva e, com isso, aca-
bam aproximando essa relação. 

Atualmente, é possível dizer que a publici-
dade está cada vez mais humana e conectada
com diversas causas e movimentos sociais. Fe-
lizmente, as empresas estão saindo de cima do
muro e girando sob o centro de gravidade que
mais importa: o consumidor. O momento é de
encontrar um equilí-
brio nas comunicações
entre o novo normal e
o lado social dos afetos,
que aflorou ainda mais
na pandemia. Certa-
mente, quem conse-
guir aprimorar essa re-
lação sairá na frente
da concorrência.

Diogo Taranto

O cenário de emissões de efluentes no País é tur-
vo. Não temos um atlas completo, no âmbito priva-
do, sobre o quanto empresas, indústrias, condomínios
e centros comerciais descartam todos os dias, de for-
ma irregular, milhões de litros dos mais diversos ti-
pos de líquidos que causam impacto extremamente
nocivo a rios, lagos, ao solo e aos lençóis freáticos. Não
conhecer o tamanho e a geografia desse imenso pro-
blema é um alerta que aponta para o complexo de-
safio que temos pela frente: enfrentarmos a gestão
da água como prioridade.

Há, sim, alguns estudos que trazem sinais cla-
ros sobre pontos relacionados ao problema do sa-
neamento e do acesso à água no país. O Institu-
to Trata Brasil realiza um trabalho sério e que
contribui na definição de políticas públicas e to-
madas de decisões sobre, por exemplo, quais os
locais mais carentes de investimentos.

Um dado relevante publicado pela ANA –
Agência Nacional das Águas – estima que o con-
sumo das indústrias corresponda a 7% do volu-
me de água consumida no Brasil. A grande
maioria dos estudos que temos disponíveis tra-
tam de acesso e de disponibilidade hídrica.

Ainda de acordo com o Trata Brasil, em um es-
tudo divulgado esse ano, 35 milhões de pessoas
não têm acesso à água potável e cerca de 100 mi-
lhões não têm serviço de coleta de esgoto no país.
Tendo uma ideia de onde não há acesso à sanea-
mento, têm-se referências sobre os locais mais pro-
pensos a ocorrer irregularidades.

Mas os dados parecem ficar sem outras res-
postas fundamentais. Quais são as maiores in-
dústrias poluidoras que descartam efluentes con-
taminados? Onde elas estão? Quais os principais
setores industriais? Quais são os mais novos e no-
civos componentes químicos, misturados à água,
que são descartados? Qual a real característica da
água captada dos mananciais? Por fim, por que as
instituições de fiscalização não coíbem com efi-
cácia este que é um crime ambiental?

São respostas complexas mas que precisam ser
buscadas. Sabe-se, por exemplo, que a indústria
automotiva é umas das grandes consumidoras,
mas as montadoras - todas com padrões globais
- investem muito em tratamento de efluentes e reú-
so de água. O que já não ocorre tanto com as in-
dústrias periféricas do setor, na qual encontramos
ainda muitas irregulares.

A indústria têxtil também necessita de muita

água em seus processos. Grandes players preci-
sam seguir rígidos padrões internacionais. Mas
e os médios e pequenos negócios que utilizam de
componentes tóxicos na tinturaria de tecidos?
Não temos essa foto! 

Onde há abundância de recursos hídricos o
reúso de água na indústria é quase inexistente,
assim como são poucos os cases de tratamento le-
gal de efluentes.

Há uma triste razão muito clara que explica essa
cultura tóxica da gestão de água no Brasil: é mais
barato não tratar o efluente e descartá-lo de forma
irregular! Lavam as mãos e viram de costas para
a natureza e para os valores de ESG, cada vez mais
latentes na sociedade atual. E fazem isso pois sabem
que correm pouco risco de serem multados ou pro-
cessados pelas autoridades.

O efluente não tratado quase não deixa rastro, pois
acaba se misturando com as águas do corpo recep-
tor onde são lançados. É diferente do resíduo sólido,
que é muito mais complicado de escondê-lo.

É preciso que toda a sociedade esteja mobili-
zada para denunciar quem está irregular, e mo-
tivar o cumprimento das leis ambientais.

O Brasil e as empresas de tratamento de
águas e efluentes aqui instaladas, tem acesso as
mais modernas tecnologias que existem no mun-
do. Tecnologias de ponta, que são práticas con-
fiáveis e que entregam qualidades muito supe-
riores às requeridas pela legislação nacional, que,
vale destacar, é considerada uma das mais res-
tritas e exigentes do mundo.

Um empreendimento que trata seus efluentes
e atende as regulamentações não está somente
cumprindo sua obrigação legal, ele estará contri-
buindo com a melhoria dos mananciais, a susten-
tabilidade e subsistências das gerações futuras.

A pressão social tem que partir não apenas das
autoridades, mas de sociedades de classes e de as-
sociações setoriais. É urgente o mapeamento do
problema para que ele seja combatido de forma
coesa e efetiva. De pos-
se de um retrato real so-
bre os desafios gerados
pela emissão de efluen-
tes líquidos, é possível
criar campanhas que
incentivem quem está
irregular a entrar no
caminho correto para
que não sofram possí-
veis punições

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Diogo Taranto é diretor de
Desenvolvimento de Ne-
gócios no Grupo Opersa

Giselle Freire é CEO e Di-
retora de Contas da Drea-
mONE

Janeiro Branco
Estamos no mês de uma campanha linda cha-

mada Janeiro Branco. O seu objetivo é chamar a
atenção da humanidade para as questões e ne-
cessidades relacionadas à Saúde Mental e Emo-
cional das pessoas e das instituições humanas.
Uma humanidade mais saudável pressupõe um
cultura da Saúde Mental no mundo. O mês esco-
lhido é janeiro porque é uma data em que as pes-
soas estão mais propensas a pensarem em suas vi-
das, em suas relações sociais, em suas condições
de existência, em suas emoções e em seus senti-
dos existenciais. Cuide-se!

Silvia Diniz
Goiânia

Saúde sem descanso
Não é inacreditável a nossa aceitação com re-

presentantes que não respeitam a saúde pública,
um dos nossos bens mais preciosos sofre desvios
e uma série de condutas ilegais enquanto a po-
pulação assiste a isso. Recentemente diversos
hospitais de Goiânia e Aparecida denunciaram a
falta de repasses, vocês já conhecem os prefeitos
de ambas as cidades né? Basta não apoiar suas can-
didaturas e exigir dos próximos que cumpram suas
funções. Os prefeitos são funcionários da popu-
lação, foram eleitos e são bem pagos para prestar
um serviço limpo e coerente. 

Maria de Oliveira 
Trindade

{
O Estado tem a
função de cuidar das
pessoas. Foi esse o
motivo pelo qual nós
trouxemos esses
cartões. Não tem
nada mais
gratificante no
mundo do que
governar sabendo
que o foco principal 
é a pessoa”

Ronaldo Caiado durante a entrega
de cartões do Programa Mães de
Goiás. Os repasses foram feitos em
Aragoiânia (497), Trindade (1.667),
Morrinhos (466) e Quirinópolis (462).
O benefício oferece R$ 250 mensais.

Humanização da comunicação
para atrair consumidores

@jornalohoje
“Merece um advogado pra deixar ela com
ficha limpa.ela tá certinha se tivesse denun-
ciado ele,ele estaria soltinho da silva,agora
tá no quinto dos inferno”, cometou a inter-
nauta sobre a mãe que matou um homem
que confessou ter estuprado sua filha.

Mauricea França

@ohoje
“Tejota vem fazendo um bom trabalho ao
Lado do governador”, comentou a inter-
nauta sobre a articulação que o vice-go-
vernador Lincoln Tejota realiza com a
Câmara de Goiânia.

Luiza Amorim

@jornalohoje
É falso que pesquisas não indicaram vi-
tória de Bolsonaro em 2018, mostram
AFP e Lupa. Pesquisas realizadas antes
do 1º e do 2º turno já apontavam o então
candidato Jair Bolsonaro como favorito à
eleição presidencial de 2018, mostram
checagens das duas agências. Ibope e
Datafolha realizaram pesquisas perto do
2º turno que apontaram para números
muito parecidos com os oficiais.
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Buriti Shopping
Até o dia 28 de fevereiro, o Buriti Shopping recebe o Feirão Sestini, que conta com

mais de 5 mil itens entre malas, mochilas, mochiletes, estojos, lancheiras, pastas exe-
cutivas, entre outros. Localizado no Piso Térreo, em frente à C&A, o Feirão Sestini
conta com produtos com preços acessíveis e facilidades de pagamento, sendo uma
ótima oportunidade para a volta às aulas. O evento funciona de segunda a sábado,
das 10h às 22h e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.

Expansão 
A Bloomin’ Brands, um dos maiores grupos de restaurantes do mundo, fecha o ano ce-

lebrando a força de sua marca mais jovem que atua exclusivamente no delivery: o Aus-
sie Grill. Com menu exclusivamente focado na proteína de frango, a marca acaba de che-
gar à marca de 70 operações em apenas um ano de atuação no Brasil. O grupo, que tam-
bém é detentor das marcas Outback Steakhouse e Abbraccio, vem comemorando a expansão
acelerada de Aussie Grill que, desde que surgiu em 2020, vem ganhando mais espaço no
dia a dia dos consumidores. A marca já fincou a bandeira em 33 cidades de 15 estados e
Distrito Federal. 

50 anos do Walt Disney World
Em janeiro, os fãs de Disney podem comemorar os 50 anos do Walt

Disney World no McLanche Feliz com uma das mais aguardadas cam-
panhas já lançadas. Serão 50 brinquedos que trazem os queridos per-
sonagens do universo Disney, entre eles Mickey e seus amigos, além
dos personagens de clássicos como Rei Leão, Procurando o Nemo, Fro-
zen, Os Incríveis, Star Wars, entre outros. Cada brinquedo será acom-
panhado de um cenário holográfico dos principais ambientes do Walt
Disney World como o Magic Kingdom, Disney’s Hollywood Studios,
Epcot e o Animal Kingdom e uma base para que, assim, o público mon-
te um pequeno palco com seu personagem.

Desafiyou
As férias mais legais de janeiro serão, sem dúvida, no Rio Quente Parques & Resorts,

onde uma programação especial para toda a família trará para o destino uma série de de-
safios e atividades. Durante todo o mês, diversas ações, como workshops de TikTok, Wa-
ter Ball, High Jump, o espetáculo Game Show e muitas outras brincadeiras, acontecerão
no resort, incluindo a participação presencial das duplas de influenciadores Gabriel e Shir-
ley (@gabrieleshirleyoficial) e Manu (@manudigilio) e Dearo (@ogabrieldearo). Eles trans-
portarão da plataforma Desafiyou para o destino alguns dos melhores desafios.

O Desafiyou é o canal inovador da Aviva, detentora também do destino Costa do Sauí-
pe. Na plataforma, acontecem os desafios mais malucos, com os Youtubers mais estoura-
dos. Atualmente, são 232 mil inscritos e mais de 11 milhões de visualizações. Além dos de-
safios com os casais de influencers e da programação de atividades para todos os hóspe-
des, o público poderá aproveitar a presença de grandes ídolos do esporte nacional, para
experiências únicas em clínicas esportivas. 

MRV
A MRV, empresa do grupo MRV&CO, entregou em dezembro a última etapa do residencial

Gran Valley, no setor Perim, região Norte de Goiânia. Ao todo, foram concluídos 22 blocos com
432 apartamentos. O complexo conta com dois sub-condomínios, totalizando 752 unidades ha-
bitacionais, sendo que o primeiro condomínio, o Gran Vitta, foi entregue em novembro de 2020
com 320 apartamentos. Logo depois, os dois primeiros módulos do Gran Valley foram entregues
em novembro de 2021 com 120 unidades. A área de lazer e social do residencial também foi en-
tregue com pomar, bicicletário, playground e área gourmet. O Gran Valley, junto com o Gran Vit-
ta, foram os primeiros empreendimentos construídos no bairro. A região ainda recebeu o lan-
çamento do residencial Golden Park, que contará com 520 unidades.

SOS Bahia 
Para quem deseja se juntar à corrente de solidariedade SOS Bahia, o Flamboyant Shopping

Center oferece um ponto de coleta, localizado no Piso 3, próximo à Cúpula. A iniciativa é coor-
denada pelo Instituto Alok em parceria com a Cruz Vermelha Brasileira, Escoteiros do Brasil
e Instituto Flamboyant e em Goiânia estará disponível para doações físicas até hoje (10/01). En-
tre os itens que podem ser doados estão alimentos não perecíveis ou de pronto consumo, pro-
dutos para higiene pessoal (papel higiênico, absorvente, desodorante, shampoo, sabonete, es-
cova e pasta de dente, pente, barbeador, fralda descartável etc), além de roupas em geral.

Compromisso
A rede Super Barão começa o ano confirmando seu compromisso em oferecer os melhores

produtos com os menores preços para sua clientela. A empresa já carrega há algum tempo
consigo o comprometimento de priorizar os clientes. E pensando nisso, o Super Barão ini-
cia 2022 com promoções de encher os olhos. Em algumas unidades da rede, você encontra
eletroportáteis em até 10x sem juros no cartão Real Card, cartão exclusivo da rede que foi
criado com o intuito de facilitar o parcelamento bem como fidelizar o cliente Barão. Para
quem ainda vai curtir o descanso e os dias de férias, os copos e canecas térmicas Premier
são ótimas opções e também estão com preços acessíveis. O Super Barão garante que em 2022
os clientes podem esperar um ano cheio de novidades.

1 milhão de atendimentos
O Sistema Hapvida ultrapassou a marca de mais de um milhão de atendimentos de te-

lemedicina realizados no Brasil. Desde abril de 2020, a operadora de saúde conta com a
plataforma de teleconsultas, que tem um programa de telemedicina hospitalar, voltado para
as urgências em Cardiologia, Neurologia, Psiquiatria e paciente críticos; e os programas
de teleconsultas eletivas, a Clínica Digital, e de urgência, o Pronto Atendimento Digital. A
procura pelas soluções de saúde digital tem aumentado progressivamente. Na segunda onda
da covid-19, 85 mil teleconsultas foram realizadas por mês. A maior faixa etária de pacientes
que usam o portal de telemedicina do Hapvida está na faixa de 35 a 50 anos, o que representa
30% dos usuários.

Beneficiada pela aceleração do preço das commodities
(bens primários com cotação internacional), a balança co-
mercial encerrou 2021 com recorde. No ano passado, o Bra-
sil exportou US$ 61,01 bilhões a mais do que importou, o
melhor resultado da série histórica iniciada em 1989.

O resultado representa crescimento de 21,1% em re-
lação ao superávit comercial de US$ 50,39 bilhões re-
gistrado em 2020. Em relação ao recorde anterior, re-
gistrado em 2017, houve crescimento de 8,9%. Naquele
ano, o Brasil tinha exportado US$ 56,04 bilhões a mais
do que tinha importado.

Apesar do recorde, o número final ficou abaixo das es-
timativas do Ministério da Economia. A pasta previa que
o superávit da balança comercial encerraria 2021 em US$
70,9 bilhões. O resultado final, no entanto, ficou acima da
previsão do boletim Focus, pesquisa com analistas de
mercado divulgada toda semana pelo Banco Central, que
projetava superávit de US$ 59,15 bilhões no ano passado.

No ano passado, as exportações bateram recorde. O
Brasil vendeu para o exterior US$ 280,39 bilhões, com alta
de 34% em relação a 2020 pelo critério da média diária.
O recorde anterior havia sido registrado em 2011, quan-
do o país tinha exportado US$ 253,67 bilhões.

Impulsionadas pela recuperação da economia e pela
alta do preço internacional do petróleo, as importações
cresceram mais. No ano passado, o Brasil importou US$
219,39 bilhões, com alta de 38,2% em relação a 2020, tam-
bém pelo critério da média diária. Apesar do crescimento,
o valor importado foi o quinto maior da história, sendo
superado pelos montantes registrados em 2013 (recorde
de US$ 241,5 bilhões), 2014, 2011 e 2012.

Dezembro
Em dezembro, o saldo da balança comercial ficou po-

sitivo em US$ 3,948 bilhões. O superávit aumentou 39,3%
em relação a dezembro de 2020 pela média diária. Mes-
mo assim, o resultado está longe do recorde mensal de US$
5,617 bilhões registrado em dezembro de 2018.

Tanto as exportações como as importações bateram
recorde em dezembro. No mês passado, as vendas para
o exterior somaram US$ 24,37 bilhões, alta de 26,3% so-
bre dezembro de 2020 pelo critério da média diária. As
importações totalizaram US$ 15,749 bilhões, alta de 26%
na mesma comparação.

Produtos
Na comparação por produtos, a valorização das

commodities impulsionou as exportações em 2021. No
ano passado, o volume de mercadorias embarcadas su-
biu apenas 3,5% em relação a 2020. Os preços subiram,
em média, 28,3% na mesma comparação, com destaque
para minério de ferro, que ficou 64,9% mais caro; pe-
tróleo bruto (+58,9%) e soja (+30,3%).

Por causa da quebra na safra de milho, afetada pela seca
e pelas geadas, as exportações do produto caíram 27,5% em
2021 na comparação com 2020. A quantidade embarcada
caiu 40,6%, enquanto o preço subiu 21,9%. Em relação aos
açúcares e melaços, que também enfrentaram problemas
de safra, as exportações subiram 4,8%. A quantidade ven-
dida caiu 11%, mas o preço aumentou 17,7%.

A suspensão das compras de carne bovina pela Chi-
na, que vigorou em boa parte do segundo semestre, fez
a quantidade vendida cair 7% em 2021. O preço, no en-
tanto, subiu 18,9% em todo o ano passado, fazendo o va-
lor final das exportações registrar alta de 7%.

Estimativa
Para 2022, o governo prevê superávit de US$ 79,4 bi-

lhões, valor parecido com o deste ano. A estimativa já
considera a nova metodologia de cálculo da balança co-
mercial. As projeções estão mais otimistas que as do mer-
cado financeiro. O boletim Focus projeta superávit de US$
55 bilhões neste ano.

Em abril do ano passado, o Ministério da Economia
mudou o cálculo da balança comercial. Entre as princi-
pais alterações, estão a exclusão de exportações e im-
portações fictícias de plataformas de petróleo. Nessas
operações, plataformas de petróleo que jamais saíram
do país eram contabilizadas como exportação, ao serem
registradas em subsidiárias da Petrobras no exterior, e
como importação, ao serem registradas no Brasil.

Outras mudanças foram a inclusão, nas importações, da
energia elétrica produzida pela usina de Itaipu e compra-
da do Paraguai, num total de US$ 1,5 bilhão por ano, e das
compras feitas pelo programa Recof, que concede isenção
tributária a importações usadas para produção de bens que
serão exportados. Toda a série histórica a partir de 1989 foi
revisada com a nova metodologia. (ABr)

Exportações superam importações em US$ 61,01 bilhões
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Superávit 
da balança
comercial bate
recorde em 2021

Showroom
empresas & produtos

Maiara Dal Bosco  | editor@hojenoticia.com.br
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Raphael Bezerra

Vice-governadores e o vice-
presidente da República não
podem assumir o comando
do Poder Executivo após mea-
dos de abril caso queiram con-
correr a novos mandatos nas
eleições de 2 de outubro. 

Em Goiás, a linha de suces-
são pode chegar ao presidente
do Tribunal de Justiça de Goiás
(TJ-GO), Carlos Alberto França,
caso o atual vice-governador
Lincoln Tejota (Cidadania) seja
candidato a deputado federal.
Isso acontece porque a legisla-
ção também impede a candi-
datura de parlamentares que
houverem substituído o titular
do Poder Executivo.

A candidatura dos ‘Tejota’
A articulação da candida-

tura da família Tejota passa
pela abertura de uma vaga no
Tribunal de Contas do Estado
(TCE). A ideia é que Sebastião
Tejota desocupe a cadeira de
conselheiro e a vaga seja
preenchida pelo deputado es-
tadual Humberto Aidar (MDB).
Neste cenário, Sebastião dis-
putaria uma cadeira de depu-
tado federal e Lincoln seria in-
dicado para o TCM. 

Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça da As-
sembleia Legislativa de Goiás
(Alego), Aidar já recebeu o

aval dos deputados para assu-
mir uma vaga no Tribunal de
Contas dos Municípios. A pre-
visão era que ele assumisse o
lugar de Nilo Rezende no TCM
ainda no ano passado, mas a
possibilidade de alcançar o
tribunal estadual fez com que
a efetivação fosse freada.

A saída de Sebastião do
TCE, no entanto, não empolga
Lincoln, que deve dar apoio à
reeleição de Ronaldo Caiado
(DEM) para chegar a uma ca-
deira em Brasília. Outro ob-
jetivo é ampliar a sigla na
Assembleia, que hoje conta
apenas com o deputado Vir-
mondes Cruvinel. 

No cenário em que será
candidato à Câmara Federal,
Lincoln não poderá assumir o

comando do governo em
eventuais afastamentos do ti-
tular depois do dia 2 de abril,
exatamente seis meses antes
da eleição. 

Nem Lincoln nem
Lissauer

De saída do PSB para dis-
putar a Câmara dos Deputa-
dos, Lissauer Vieira é o se-
gundo na linha de sucessão.
Presidente da Assembleia Le-
gislativa, articula sua filiação
ao PSD, comandado por Vil-
mar Rocha em Goiás. O de-
putado apoia a reeleição de
Caiado enquanto o partido
articula o nome de Henrique
Meirelles para o Senado na
chapa governista.

Além de não poder assu-

mir o comando do governo
em casos extraordinários, em
2 de abril o presidente da As-
sembleia também já deve es-
tar devidamente filiado ao
partido que deseja concorrer. 

O 2 de abril é também a
data a partir da qual os ocu-
pantes de cargos majoritá-
rios – presidente, governa-
dores – renunciarem aos
mandatos caso queiram con-
correr a cargo diferente do
que já ocupam.

Nacionalmente
O cenário pode se repetir a

nível nacional e o comando do
país, em caso de ausências, via-
gens ou pedidos de licença mé-
dica, pode ficar com o presi-
dente do Supremo Tribunal Fe-

deral (STF), ministro Luiz Fux. 
O primeiro na linha de su-

cessão, general Mourão (PRTB)
pode se candidatar ao Senado
e caso assuma a presidência
nesse período pode ficar im-
pedido de disputar a eleição.
Com o mesmo “problema”, o
presidente da Câmara Arthur
Lira (PP), que concorre à ree-
leição no estado de Alagoas, e
o presidente do Senado Ro-
drigo Pacheco (PSD) que pre-
tende disputar a presidência.

As convenções partidárias
devem ocorrer entre 20 de ju-
lho e 5 de agosto, quando todas
as legendas devem oficializar
a escolha de seus candidatos.
Os registros de todas as can-
didaturas devem ser solicita-
dos até 15 de agosto.

Em caso de candidatura, Tejota e Mourão não pode substituir o titular do executivo depois do dia 2 de outubro

O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) aprovou, em de-
zembro, todas as normas que
valerão para as eleições ge-
rais de 2022, incluindo aque-
las referentes à propaganda
eleitoral.

Entre as principais novi-
dades está o endurecimento
das regras relativas à produ-
ção e compartilhamento de
informações sabidamente in-
verídicas sobre candidatos,
partidos e o próprio proces-
so eleitoral.

Tais condutas já eram ve-
dadas e coibidas pela Justiça
Eleitoral, mas a nova resolu-

ção prevê a responsabilização
penal mais severa de quem
espalhar desinformação.

Quem divulgar, na propa-
ganda eleitoral ou durante a
campanha, fake news sobre
candidatos e partidos, por
exemplo, fica agora sujeito à
pena de detenção de dois me-
ses a um ano, além de multa.

A mesma pena se aplica a
quem produz, oferece ou ven-
de vídeo com conteúdo inve-
rídico acerca de partido ou
candidato. A punição é acres-
cida de um terço se a conduta
for praticada por meio de rá-
dio, televisão ou redes sociais.

Pena ainda maior – de dois
a quatro anos de prisão e mul-
ta de R$ 15 mil a R$ 50 mil –
está prevista para quem con-
tratar terceiros com a finali-
dade de emitir mensagens ou
comentários na internet para
ofender a honra ou desabonar
a imagem de candidato, par-
tido ou coligação.

A resolução ainda deixa ex-
plícito ser proibida a divulga-
ção e compartilhamento de
fatos sabidamente inverídicos
ou gravemente descontextua-
lizados que atinjam a integri-
dade do processo eleitoral.

“Isso quer dizer que even-

tuais mentiras espalhadas in-
tencionalmente para preju-
dicar os processos de votação,
de apuração e totalização de
votos poderão ser punidos
com base em responsabilida-
de penal, abuso de poder e
uso indevido dos meios de
comunicação”, alertou o TSE.

Assim como em eleições
anteriores, segue também ve-
dado o disparo em massa de
comunicações via aplicativos
de mensagens instantâneas,
embora seja possível contra-
tar o impulsionamento de
conteúdo na internet, desde
que o serviço seja contratado

junto a empresas previamen-
te cadastradas no TSE.

Showmício
Segue vedada ainda a rea-

lização, seja de forma pre-
sencial ou via transmissão
pela internet, dos chamados
showmícios – eventos cultu-
rais com o objetivo claro de
promover candidato ou par-
tido. Contudo, fica permitida
a realização de shows e even-
tos com objetivo específico de
arrecadar recursos de cam-
panha, desde que não haja
pedido de votos. (Especial
para O Hoje)

Vice-governador e
vice-presidente
que quiser
concorrer eleições
não podem
substituir o titular
seis meses antes
das eleições

O último prazo para o vice que
é ‘candidato’ substituir titular

Fabio Rodrigues Pozzebom Agência Brasi

Confira os prazos e as regras para propaganda eleitoral

Denise Xavier

Fora disso, pode ocorrer improbidade administrativa para mandatários públicos.

Publicidade 

legal 

Depto comercial: (062) 3095-8700       e-mail: comercial1@ohoje.com.br

Somente os Diários Oficiais têm validade para comprovantes digitais.
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Esplanada
Leandro Mazzini | reportagem@colunaesplanada.com.br

Nas ondas eleitorais
Está na mesa do ministro das Comunica-

ções, Fábio Faria, o Plano Nacional de Ou-
torgas de rádios comunitárias para 2022, com
seis editais programados até novembro a fim
de contemplar 432 cidades. É um presentão
para os políticos e líderes de bairros popu-
lares e um canhão nas mãos do presidente
Jair Bolsonaro em ano de eleição. Esmiu-
çando a lista, descobrem-se curiosidades e
coincidências. O Rio Grande do Norte, por
exemplo, reduto político do ministro, ganhará
27 novas rádios. Um número significativo em
relação a outros Estados – o Acre e Amapá te-
rão só uma rádio, e Rondônia ficou de fora.
Cravada no sertão de Pernambuco, Gara-
nhuns, cidade natal de Lula da Silva, terá uma
emissora, e do outro lado, em alto-mar, Fer-
nando de Noronha sediará outra. 

Brasil das rádios
Ao todo, 237 cidades ganharão sua pri-

meira emissora. A meta do Governo é au-
torizar outorgas para cobrir 70,1% dos mu-
nicípios brasileiros até o fim do ano. 

No mais..
..Desde 1998 já foram concedidas 4.933

concessões de rádios no País. Muitas, sem se-
gredo, nas mãos de famílias de políticos.

Refém de Kátia
O Itamaraty está em polvorosa com a der-

rota da senadora Kátia Abreu (Progressistas-
TO) para o TCU. Ela fez um esforço para
aprovar mais de 20 embaixadores em duas
longas sessões, como parte de um acordo
para ganhar os votos dos governistas. Deu
em nada, pelo notório. 

Tá brava
Derrotada, Kátia tem mais um ano à fren-

te da Comissão de Relações Exteriores e já de-
volve a gentileza do lobby sem resultados.
Adiou de dezembro para fevereiro a sabati-
na de 13 diplomatas, na fila para nomeações
em importantes embaixadas. A senadora já foi
aliada de Dilma Rousseff, Michel Temer e, com
a bancada do agronegócio, tenta ser amiga de
Bolsonaro. E anda brava.

Cupido
No vaivém de egos publicitários dos

que se consideram padrinhos da apro-
ximação de Lula da Silva com Geraldo
Alckmin, o verdadeiro cupido se omite,
com a humildade da alma de quase-pa-
dre. Foi Gabriel Chalita quem fez a
ponte entre eles para a primeira reu-
nião. E ganhou pontos com ambos. O ex-
deputado federal não revela planos. 

Forno eleitoral
Capitaneados pelo PT, partidos de es-

querda estão perto de formalizar fede-
ração para as eleições. A despeito da
eventual chapa Lula-Alckmin – que es-
pantou a todos – participam das con-
versas lideranças petistas, do PSB e do
PCdoB. A REDE pode compor, e o PDT foi
escanteado. 

Afogados no píer
A suspensão de viagens de transa-

tlânticos no litoral por causa da va-
riante omicron deixa artistas em situa-
ção ruim. Cantores como Leonardo e
Bruno & Marrone venderam shows
para cruzeiros. O cachê não sai por
menos de R$ 200 mil. O calendário de
shows ‘al mare’ para 2022 está lotado.

Mais essa
Na onda de erros do presidente no

combate ao coronavírus, um passa des-
percebido pela população, mas não
para a indústria que já chiou. O Decre-
to 10.923, de 30 de dezembro, no apagar
das luzes de 2021, revoga em abril pró-
ximo o decreto de 2020 que zerou alí-
quota de IPI para artigos de laboratório,
de farmácia, e para luvas e máscaras. 

E o cumpra-se?
Um relatório da Fundação Grupo Bo-

ticário de Proteção à Natureza revela
que, enquanto 60,1% das 334 Unidades
de Conservação públicas federais do
País possuem planos de manejo, apenas
13,7% delas fizeram a revisão do docu-
mento, conforme prevê a Lei 9.985/2000.

O presidente Jair Bolsona-
ro afirmou no sábado (8) que
não há decisão tomada sobre
reajuste de servidores públi-
cos. Ele destacou que não exis-
te reajuste garantido para ne-
nhuma categoria. “Primeira-
mente, não está garantido o
reajuste pra ninguém. Tem
uma reserva de R$ 2 bilhões,
que você pode usar. Poderia
ser usado para PF [Polícia Fe-
deral], PRF [Polícia Rodoviária
Federal] e também o pessoal
do sistema prisional, mas não
está nada garantido”, disse a
jornalistas após participar de
um almoço de aniversário do
advogado-geral da União, Bru-
no Bianco. A comemoração
ocorreu em uma casa no Lago
Sul, bairro nobre de Brasília.

No final do ano passado, o
Congresso Nacional aprovou o
Orçamento de 2022 com re-
serva de R$ 1,7 bilhão para
reajuste das forças federais de
segurança e cerca de R$ 800
milhões para agentes comu-
nitários de saúde e agentes de
combate a endemias. No en-
tanto, o aumento reservado

apenas para servidores da
área de segurança pública de-
sagradou outras categorias do
Executivo federal, que amea-
çam deflagrar uma greve na-
cional no serviço público.

Bolsonaro lembrou que os
servidores estão sem reajuste
há três anos e que reconhece
que eles “perderam bastante
poder aquisitivo”. No entanto,
segundo ele, encontrar espa-
ço fiscal para aumento de sa-
lário é muito difícil.

“Não tem espaço no orça-
mento no momento. Você vê a
dificuldade que foi de nego-
ciar a questão dos precatórios
para poder dar o auxílio
emergencial de R$ 400 para

quem ganhava, em média, R$
190”, disse.

Reforma ministerial
Na conversa com jornalis-

tas, Bolsonaro também confir-
mou uma grande reforma mi-
nisterial para o fim de março,
quando 12 ministros deverão
deixar seus postos para con-
correrem a cargos nas eleições
deste ano. A lei eleitoral exige
que integrantes do Poder Exe-
cutivo deixem seus cargos pelo
menos seis meses antes do plei-
to eleitoral. Se isso se confirmar,
quase metade do primeiro es-
calão do governo federal, atual-
mente com 23 ministros, será
substituído de uma só vez.

“Já começamos a pensar
em nomes pra gente substi-
tuir”, disse o presidente, sem
citar possíveis substitutos. Os
ministros que devem deixar
os cargos para concorrer nas
eleições são: Anderson Torres
(Justiça e Segurança Pública),
Tereza Cristina (Agricultura),
Tarcísio de Freitas (Infraes-
trutura), João Roma (Cidada-
nia), Fábio Faria (Comunica-
ções), Marcelo Queiroga (Saú-
de), Marcos Pontes (Ciência e
Tecnologia), Gilson Machado
(Turismo), Rogério Marinho
(Desenvolvimento Regional),
Onyx Lorenzoni (Trabalho e
Previdência), Flávia Arruda
(Secretaria de Governo) e Da-

mares Alves (Mulher, Família
e Direitos Humanos).

No início da entrevista,
Bolsonaro foi perguntado so-
bre o desabamento de uma
rocha do cânion de Capitólio,
em Minias Gerais, que dei-
xou, pelo menos, cinco mortos
e várias pessoas feridas.

O presidente ainda não ha-
via visto as imagens do aci-
dente e um dos seus assessores
mostrou o vídeo. Em seguida,
Bolsonaro classificou o inci-
dente como uma tragédia e
disse que mobilizaria a Mari-
nha para prestar auxílio no
caso. Em nota, a Marinha do
Brasil informou que abriu in-
vestigação sobre o acidente.

Congresso aprovou
o Orçamento com
reserva de R$ 1,7
bilhão para
reajuste das forças
federais de
segurança

Motoristas devem ficar atentos com as alterações no trânsito

Bolsonaro lembrou que os servidores estão sem reajuste há três anos e que reconhece que eles “perderam bastante poder aquisitivo”

A Agência da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia
(AGCMG), por meio da Coordenadoria Municipal de Pro-
teção e Defesa Civil (COMPDEC) foi acionada pela
Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil – CO-
DEC / CBMGO (Corpo de Bombeiros Militar do Estado
de Goiás, a participar de uma ação conjunta de ava-
liação e monitoramento das cabeceiras das pontes so-
bre o Rio Meia Ponte (saída para Bela Vista de Goiás –
Rodovia GO - 020). 

Por se tratar de uma via estadual, foram também
acionados o Batalhão de Rodoviário - BPMRGO e a Agên-
cia Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra)
para garantir mais agilidade e segurança aos usuários
da via. 

Devido ao afundamento da pista na cabeceira da
ponte, sentido Bela Vista/Goiânia, foi feito uma inter-
dição parcial desde a manhã deste domingo (9/1), em
decorrência da abertura de um buraco registrada
após o temporal. 

Segundo o supervisor plantonista da COMPDEC, Lu-
ciano Padilha, os motoristas precisam ficar atentos às
mudanças provisórias no tráfego. “Estivemos no local
para dar apoio nas avaliações, também optamos em ope-
rar somente em meia pista. Mas por segurança, as
duas pistas de rolamento seguem monitoradas cons-
tantemente até a intervenção corretiva do afundamen-
to constatado”, frisou Padilha. 

Ponte da GO-020
entre Goiânia 
e Bela Vista 
é interditada

Bolsonaro afirma que não existe
reajuste garantido aos servidores

Tânia Regô / Agência Brasil
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Victor pimenta

O Goiás está atento ao mer-
cado da bola e o próximo con-
tratado pode ser anunciado
nos próximos dias. Isso porque
a diretoria esmeraldina está ne-
gociando com o volante Aure-
mir, que está livre desde o úl-
timo dia 31 de dezembro.

Natural de Recife (PE), o
volante foi revelado nas ca-
tegorias de base do Náutico e
jogou ainda por clubes como
Botafogo-PB, Vasco, Paraná,
Fortaleza, Sampaio Corrêa,
Guarani e Ceará. Auremir
também jogou no futebol tur-
co, defendendo o Sivasspor e
o Erzurum BB.

No Cuiabá desde 2020, o jo-
gador de 30 anos participou
do acesso inédito com o clube
para a Série A, foi campeão
mato-grossense em 2021 e
ainda ajudou a equipe a per-
manecer na elite nacional.
Foram ao todo setenta e três
jogos, um gol marcado e uma
assistência. Seu contrato se
encerrava no último dia 31 de
janeiro e as negociações por
sua renovação não acontece-
ram, assim Auremir ficando
livre para assinar com qual-
quer outra equipe.

Em caso de acerto com o
volante, O Goiás passará a ter
seis volantes no elenco. Além
dos dois que atuaram na últi-
ma Série B, Fellipe Bastos e
Caio Vinicius, a equipe esme-

raldina ainda tem Miguel Fi-
gueira, Henrique Lordelo e
Nathan, provenientes das ca-
tegorias de base.

“Nós não vamos entrar em
leilão e nem vamos fazer um
péssimo negócio pro Goiás e
isso eu prometo para a torcida
do Goiás. Péssimo negócio
para o Goiás não iremos fa-
zer”, disse Harlei Menezes em
sua última coletiva.

Até o momento o Goiás tem
três contratados para a tem-
porada 2022. Os zagueiros Cae-
tano e Éverson e o atacante Vi-
nicius. A estreia da equipe es-
meraldina no Campeonato
Goiano acontece no dia 26 de
janeiro, quando enfrentam o
Grêmio Anápolis, às 20h30,
no estádio Jonas Duarte.

Copinha
O Goiás vai para a última

rodada da Copa São Paulo de
Futebol Júnior ainda sem a
classificação para a próxima
fase da competição. A equipe
esmeraldina empatou em 0 a
0 diante do Botafogo-SP na
tarde deste sábado (8), no es-
tádio Ernesto Rocco. Com o re-
sultado, o time assume a li-
derança do grupo 17 com qua-
tro pontos.

Os primeiros quarenta e
cinco minutos bem equilibra-
dos. As duas equipes chegaram
bem próximas de abrir o pla-
car, mas os goleiros de Goiás e
Botafogo se saíram muito bem.
A primeira chance veio com a
equipe esmeraldina com Dudu,
mas ele mandou longe do gol.
A equipe esmeraldina criou
mais duas chances perigosas
antes dos vinte minutos de
jogo com Gustavo que finali-
zou duas vezes.

Depois disso a partida caiu
o ritmo de jogo, mas o Bota-
fogo também chegou com pe-
rigo por vezes no gol de Luís
Felype que com excelentes
defesas, garantiu que seu gol
não fosse vazado. A melhor
chance do time de Ribeirão
Preto foi nos acréscimos após
uma finalização de longe, po-
rém, o goleiro esmeraldino
voltou a levar a melhor.

Diferentemente do pri-
meiro tempo, a segunda etapa
foi mais acirrada e quem che-
gou mais próximo ao gol foi o
Botafogo, que nas cobranças
de falta e de escanteio, leva-
ram perigo ao goleiro Luis
Felype. O Goiás nas poucas ve-
zes que chegou antes dos vin-
te minutos, foi perigoso. Ain-
da mais nos chutes de Pedro
Bahia e Gustavo. 

Após mudanças feitas por

Richard, entrando Éverton,
Luiz Felipe e Lincon, o Goiás
chegou com pressão no final
da partida e Toninho e Pedro
Bahia finalizaram de longe,
mas o goleiro do Botafogo es-
tava atento no lance e defen-
dendo as finalizações em dois
lances. Porém, nada das redes
balançarem e terminar a par-
tida em 0 a 0.

Grupo 17
Com a vitória do Iape por 1

a 0 sobre o Desportivo Brasil, os
quatro clubes do grupo tem
chances de classificação na úl-
tima rodada. O Goiás enfrenta
na terça-feira (11), justamente
os donos da casa, no Ernesto
Rocco, às 15h15. Já o Botafogo-
SP, enfrenta os maranhenses às
13 horas, buscando a classifi-
cação para a próxima fase.
(Especial para O Hoje)

Goiás negocia com
Auremir, que
disputou a última
Série A pelo
Cuiabá; na
Copinha,
esmeraldinos
ficam no empate

Em busca de seu primeiro
título goiano da primeira di-
visão, a Aparecidense vem
montando um forte elenco
para a disputa do torneio es-
tadual, que tem início mar-
cado para o próximo dia 26,
data em que o Camaleão en-
frenta o Iporá, no Anníbal
Batista de Toledo. 

Depois da conquista da Sé-
rie D do Campeonato Brasilei-
ro, o time comandado pelo
técnico Thiago Carvalho rece-
beu reforços bastante conhe-
cidos no futebol goiano, como
o do meia Felipe Menezes, que
já defendeu as cores do Goiás
e que estava no Gama.

O jogador, que hoje está
com 33 anos, foi a primeira
contratação anunciada pela
Aparecidense após a conquis-
ta da quarta divisão nacional,
ainda no fim do ano passado.
De acordo com o atleta, o in-
teresse do Camaleão em contar
com ele. Porém, com insuces-
so nas primeiras tentativas.

“Nos finais de temporada,
quando o Cocá ainda era vivo,
ele sempre me ligava, para sa-
ber da minha situação. E a
gente sempre conversava. Nes-
ses dados momentos, acabei es-
colhendo outras coisas, que eu
julguei que seriam melhores
para mim. E acabou não dando
certo de vir para cá. Mas deu
certo nesse ano. E eu fico mui-
to feliz com o acerto. O inte-

resse já vinha lá de trás, mas foi
se concretizar no fim do ano
passado”, disse Felipe Menezes.

Segundo o próprio joga-
dor, ele é o mesmo que deixou
o futebol goiano em 2015,
quando conquistou o título
do Goianão. Mais experiente,
Felipe Menezes cita que chega
à Aparecidense com ambição
e motivação para buscar os
objetivos dele e do clube.

“O Felipe é o mesmo. É ób-
vio que com um pouco mais de
experiência. A última vez que

eu joguei o Campeonato Goia-
no foi em 2015. Já se passaram
quase sete anos. Mas a moti-
vação é a mesma. Temos essa
ambição de jogar futebol e es-
tar conquistando as coisas.
Hoje, a Aparecidense conquis-
tou seu lugar no futebol e pre-
cisa ser respeitada. Ela chegou
à Série C não só com o acesso,
mas também com o título (da
Série D). Então, coloca o clube
como um dos que vão vir for-
tes na Série C. E, vendo o nível
das contratações, a gente per-
cebe que a ambição continua.
E nós esperamos que assim
seja, tanto no Campeonato
Goiano quanto na Série C, para
conquistarmos nossos objeti-
vos”, finalizou Felipe Mene-
zes. (Breno Modesto, espe-
cial para O Hoje)

Volante estava no Dourado desde 2020 e seu contrato se encerrou no último dia 31 de dezembro

O Vila Nova/AEGB, atual
campeão goiano de bas-
quete, conta até o momen-
to com apenas cinco nomes
confirmados para a disputa
do Campeonato Brasileiro
de Basquete: Pezão, Victor
Garcia, Coimbra, Renan Lo-
pes e Homero Sousa.

O Jornal O Hoje conse-
guiu apurar que o time co-
lorado deve promover al-
guns jogadores da base que
disputaram o Goiano de
Basquete e foram campeões
sob o comando do técnico
Breno Pinheiro.

Além disso, o Vila
Nova/AEGB monitora de
perto dois atletas que estão

livres no mercado: o ala/ar-
mador Luís Otavio Vieira, o
“Chupeta”, de 1,96m, que vi-
nha atuando no Clube do
Remo e têm passagens pelo
Macaé, Campos dos Goyta-
cazes, Sorocaba, Flamengo
e Fluminense; e o ala/ar-
mador Alef César, de 1,85m,
que foi o grande destaque
do Anápolis Vultures na úl-
tima edição do Brasileiro
sendo o segundo maior pon-
tuador do torneio. 

O início da competição
está previsto para o dia 18
de fevereiro. Já o término,
está marcado para 1 de ju-
nho. (Ildeu Iussef, espe-
cial para O Hoje)

Vila Nova/AEGB 
busca reforços para a
disputa do Brasileirão

BASQUETE

Felipe Menezes mostra ambição

para atingir objetivos do Camaleão 

APARECIDENSE

AssCom

VolanTe chegando

Isabella Brito/AA Aparecidense

A Aparecidense está eliminada da Copinha. Pela ter-
ceira rodada da primeira fase da maior competição de
base do país, o time comandado pelo técnico Rodrigo Li-
miro até derrotou o Petrolina, de virada, por 3 a 2, mas,
devido ao outro resultado da chave, onde o Botafogo der-
rotou o Taubaté por 2 a 0, acabou ficando fora da segunda
fase por conta do saldo de gols (-2 dos goianos contra 0
dos paulistas, que seguiram adiante). A despedida do Ca-
maleão aconteceu ontem de manhã. No Estádio Joa-
quinzão, os pernambucanos do Petrolina saíram na
frente com Cristhian e Kinho, abrindo 2 a 0. Porém, com
três gols gols do garoto Diogo, a Aparecidense virou o jogo
para 3 a 2 e se despediu da Copinha com sua primeira vi-
tória na história da competição. (Breno Modesto, espe-
cial para O Hoje)

EXPRESSA

O meia foi o

primeiro reforço do

Camaleão após o

título da Série D



MERCADO DA BOLA

O Botafogo anunciou em
suas redes sociais mais uma
contratação para a temporada
2022. Após os acertos de Klaus,
Fabinho, e Vinicius Lopes o
clube alvinegro confirmou a
chegada do volante Breno,
que recentemente deixou o
Goiás a custo zero. Após pas-
sar por uma bateria de exa-
mes médicos, o jogador assi-
nou um contrato com detrês
anos com o time carioca.

Quem é Breno?
Revelado nas categorias de

base do Goiás, o jogador em
2019 chamou à atenção de
Ney Franco no amistoso dian-
te do Racing do Uruguai e des-
de lá não saiu mais do time
principal. O volante foi um
dos destaques na campanha,
jogando até mesmo improvi-
sado na lateral-direita. Em
2020, seguiu titular na equipe
e mesmo com contratações de
peso, mostrou seu potencial,
onde jogou trinta e oito parti-
das, vinte e nove na Série A.

Na temporada 2021, o jo-
gador de 21 anos começou
como titular e atuou em ca-
torze partidas na Série B, dan-
do uma assistência. Porém,
com o fim de seu contrato
com o Goiás encerrando no fi-
nal de dezembro, Breno aca-
bou afastado por não renovar
com a equipe esmeraldina.

Após rescindir com o Goiás
antes do fim de seu contrato,

o volante foi sondado por di-
versas equipes, como o fute-
bol espanhol e até mesmo do
mundo árabe. Porém, visando
uma projeção nacional, Breno
assinou com o Botafogo um
contrato de três anos, onde
terá em 2022 as disputas do
Carioca, Copa do Brasil e Bra-
sileiro da Série A.

O volante chega ao Botafo-
go à pedido de Enderson Mo-
reira, com quem trabalhou no
Goiás na disputa da Série A de
2020. Com o acerto, ele se jun-
ta à Vinicius Lopes, compa-

nheiros na equipe esmeraldina
desde às categorias de base. 

A estreia do Botafogo na
temporada de 2022 inicia-se
no dia 26 de janeiro, pela pri-
meira rodada do Campeonato
Carioca, quando enfrentam
fora de casa o Boavista. Horá-
rio e local ainda não foram de-
finidos. Além o estadual, a
equipe alvinegra terá em seu
calendário a Copa do Brasil e o
Brasileiro da Série A, onde re-
tornam campeões da segunda
divisão nacional. (Victor Pi-
menta, especial para O Hoje)
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Volante foi revelado no time esmeraldino

Heber Gomes

Depois de passar 2021
em branco, o tenista minei-
ro Marcelo Melo voltou a dis-
putar uma final de ATP, ao
lado do croata Ivan Dodig, e
ficaram com o vice-cam-
peonato, após perderem por
2 sets a 0 para os indianos
Rohan Bopanna e Ramku-
mar Ramanathan, com par-
ciais de 7/6 (8/6) e 6/1.

Com esse resultado, Mar-
celo Melo, que não disputa-
va uma decisão desde 2020,
leva uma premiação de
10.570 dólares e 150 pontos
no ranking ATP que deve lhe
render cinco colocações, al-
cançando o 24º lugar.

Importante destacar que
este foi o primeiro de dois
ATP 250 – Adelaide Inter-
national – que Marcelo
Melo e Dodig jogam como
preparação para o Austra-
lian Open, o primeiro Grand
Slam do ano. O ATP 250 –
Adelaide International 2 co-
meça nesta segunda-feira
(10). Depois, eles estarão no
Grand Slam, marcado para
o período de 17 a 30 de ja-
neiro, em Melbourne.

ATP 250 – Adelaide
International 2

O Brasil estará repre-
sentado no ATP 250 – Ade-
laide International 2 no tor-
neio de duplas pelo carioca
Fernando Romboli, que jo-
gará com o estadunidense
Jamie Cerretani e pelo mi-
neiro Marcelo Melo ao lado
do croata Ivan Dodig. En-
quanto, no torneio de sim-
ples, o cearense Thiago
Monteiro disputa as quali-
ficatórias e vai encarar o es-
tadunidense Steve Johnson.

WTA 500 de Sydney
No WTA 500 de Sydney,

o Brasil está sendo repre-
sentado pela paulista Bia
Haddad Maia que jogará
nas chaves de duplas e sim-
ples. No torneio de duplas,
Bia Haddad ao lado da ca-
zaque Anna Danilina vão
enfrentar a dupla formada
pela canadense Gabriela
Dabrowski e a mexicana
Giuliana Olmos, em duelo
válido pelas Oitavas de Fi-
nal. Enquanto, na chave de
simples, a brasileira vai me-
dir forças com a canadense
Gabriela Dabrowski, em
duelo válido pelas qualifi-
catórias. (Ildeu Iussef, es-
pecial para O Hoje)

Marcelo Melo e Ivan
Dodig conquistam o
vice-campeonato do
ATP 250 de Adelaide

TÊNIS

Breno Modesto

O Vila Nova está prestes a
anunciar mais uma contrata-
ção para a temporada. Na úl-
tima sexta-feira (7), a asses-
soria de imprensa do time co-
lorado informou que o Tigre
tem um acerto encaminhado
com o atacante Rubens, de 27
anos, que estava no Tomben-
se, de Minas Gerais.

O jogador é aguardado em
Goiânia no início desta sema-
na para a realização dos exa-
mes médicos. Caso seja apro-
vado, assinará um contrato
de empréstimo, que será váli-
do até o fim da temporada. 

Natural da cidade de Belo
Horizonte, Rubens é cria da
base do América-MG, onde
se profissionalizou, no ano
de 2014. Dois anos depois, foi
emprestado ao Tupi, mas, no
ano seguinte, acabou retor-
nando ao Coelho, onde foi
campeão da Série B do Cam-
peonato Brasileiro.

Em 2020, teve sua primei-
ra passagem pelo Tombense.
De lá, acabou indo para o
CSA e Figueirense, retornan-
do ao clube mineiro em 2019.
Por fim, passou pelo Joinville,
também em 2019, mas aca-
bou retornando ao Gavião
Carcará para ser artilheiro
do Campeonato Mineiro de
2020, marcando sete gols, e
para fazer parte do elenco
que, no ano passado, con-
quistou o acesso para a Série
B do Brasileirão.

Novo fisiologista
Além de Rubens, o Colora-

do tem outra contratação para
a temporada. Porém, não para
ser um atleta. Mas para cuidar
deles. O fisiologista André
Araújo, que já trabalhou no
Vila Nova em duas oportuni-
dades, está de volta ao clube.
O profissional, que estava no
Goiás desde 2011, quando
saiu do Tigre, retorna à equi-
pe colorada depois de mais de
uma década. 

À Tigrão Tv, o profissional
explicou como será feito seu
trabalho no Colorado. De
acordo com André, sua fun-
ção é coletar e analisar dados
dos jogadores, como fre-
quência e velocidade de cor-
rida, resistência, saltos e ou-
tros aspectos. Após essa etapa,
ele ajuda a definir o ritmo de
treinamento de cada um dos
atletas, baseado em seus ris-
cos de lesões.

“Esse trabalho é interdis-
ciplinar. Está ligado ao de-
partamento médico, à prepa-
ração física e à comissão téc-
nica. A fisiologia flutua entre
esses departamentos para dar
subsídios científicos à con-
dução das cargas de trabalho.
A linha entre performance e
lesão é muito tênue, então
precisamos estar próximos e
ter uma diretriz concreta das
cargas”, explicou André.

O fisiologista também falou
a respeito da estrutura vila-
novense, que, de acordo com
ele, sofreu muitas alterações e
recebeu melhoras positivas
com o passar dos anos.

“Percebi mudanças estru-
turais na parte administrati-
va e física. Muitas alterações
no CT, pavimentação, quali-
dade dos campos, academia,
departamento médico. Real-
mente percebi uma melhora
muito grande, afinal, são 10
anos desde minha última pas-
sagem. Encontrei agora uma
estrutura bem melhor”, fina-
lizou o fisiologista. (Especial
para O Hoje)

Vila Nova
encaminha a
contratação do
atacante Rubens,
do Tombense

mais um reforço

O atacante, de 27 anos, foi artilheiro do Campeonato Mineiro de 2020

Victor Souza/Tombense FC

Após fim de contrato com o Goiás, Breno
é anunciado como jogador do Botafogo
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Daniell Alves

Os estragos causados pela
chuva têm atingido a popula-
ção do interior goiano e os
problemas na Capital tam-
bém se agravaram. Isto por-
que, com as chuvas, surgiram
mais buracos nas vias, o que
facilita a ocorrência de aci-
dentes. Motoristas reclamam
do aumento de problemas no
asfalto e falta de sinalização.

Agora, as principais preo-
cupações de quem utiliza au-
tomóvel para sair de casa são
os locais cheios de buracos que
trazem prejuízos financeiros e
podem provocar acidentes. Mo-
radora do setor Estrela Dalva,
na região Noroeste, a vende-
dora Bruna Carvalho, 21 anos,
reclama dos buracos constan-
tes nas principais vias. “Prin-
cipalmente à noite é muito pe-
rigoso passar de moto porque
a gente não sabe se vai ter al-
gum buraco, então todo cui-
dado é pouco. A manutenção
dessas ruas tinha que ser mais
rápida”, explica.

A Avenida Maria de Melo,
na Vila Industrial Pedro, tam-
bém enfrenta os mesmos pro-
blemas. Waldemir Borges, 47
anos, passa por lá para ir ao
trabalho e conta que os con-
dutores precisam se desviar
dos buracos e também recla-
ma da falta de sinalização
adequada. Já em dias de chu-
vas, a situação piora. “Lá sem-
pre foi cheio de buracos e de-
morou anos para que refi-
zessem o asfalto. Mas em épo-
ca de chuva os problemas
voltam e ainda há falta de si-

nalização nos quebra-molas”.
Os últimos locais que foram

atingidos pelas chuvas em
Goiânia e precisaram de ma-
nutenção asfáltica foram o Se-
tor Central, Setor Centro-Oes-
te, Parque Amazônia, Parque
Santa Rita, Bairro Goiá, Con-
junto Aruanã, Jardim Curitiba,
Jardim Nova Esperança, Re-
canto do Bosque, Jardim Gua-
nabara e Jardim Atlântico.

Tapa-buracos
A Secretaria Municipal de

Infraestrutura (Seinfra) in-
forma que tem trabalhado
para diminuir os transtornos
e que os endereços com pro-
blemas podem ser indicados
pelo aplicativo Goiânia 24 ho-
ras e pelo WhatsApp e pelo

Serviço de Atendimento ao
Cidadão nos telefones 3524
8363 e 3524-8373 ou pelo
WhatsApp 98493-7229.

De acordo com o secretário
de Infraestrutura de Goiânia,
Everton Sérgio Schmaltz, há
14 equipes que fazem traba-
lho de tapa-buraco na Capital
de segunda a sábado. Aos do-
mingos, três equipes conti-
nuam com os trabalhos. Além
disso, destaca que pelo menos
duas carretas com asfalto são
usadas por semana para rea-
lização desse serviço e que
tem atendido à demanda que
chega à pasta.

O secretário ainda afirma
que não tem faltado material
para o trabalho e que o ser-
viço foi intensificado depois

que as chuvas ficaram mais
constantes. Ele diz entender a
necessidade de dar atenção a
esse serviço e que não obser-
va demora. “Às vezes o for-
necedor demora dois dias
para encaminhar o asfalto,
mas não tem sido motivo para
interromper o serviço. Todos
os dias, mais de cem pessoas
estão trabalhando neste ser-
viço para evitar transtornos
para a cidade".

Conforme explica o titular,
a Seinfra produz o Concreto Be-
tuminoso Usinado a Quente
(CBUQ) e tem sua própria pe-
dreira para produzir a brita
usada nos serviços municipais.
O secretário diz que o goia-
niense pode ter a impressão de
demora, mas afirma que tem
atendido às demandas que che-
gam à pasta pelo registro.

Reparos
Everton Sérgio acrescenta

que sempre que um endereço
com problema é informado, a
equipe comparece ao local e
um encarregado acompanha
para vistoriar a região e fazer
os outros reparos que forem
necessários.

Mesmo com o reforço na
operação tapa-buracos, a pre-
feitura entende que o proble-
ma dos buracos nas ruas de
Goiânia só será solucionado
definitivamente com a con-
clusão do programa de re-
construção da pavimentação
asfáltica de 630 km de ruas,
avenidas e trechos de vias
em 110 bairros de todas as re-
giões da cidade, que já foi
iniciado no ano passado.

A orientação é que a popu-
lação procure abrigos seguros
diante de uma chuva de tem-
pestade, evite áreas de alaga-
mento para não haver possi-
bilidade das pessoas ficarem
ilhadas. Também evitem áreas
de risco, como ambiente aber-
to de pasto e fazenda, nos casos
de raios, para que ninguém

seja atingido por algum.
Segundo a Defesa Civil, em

casos de árvores próximas da re-
sidência que ofereçam riscos,
os moradores precisam pedir
ajuda ao ambiental para poda ou
corte das plantas. Também ofe-
recem risco à população infil-
trações, rachaduras nas pare-
des e chãos, e o não plantio de ba-

naneiras ou plantas de raízes cur-
tas em morros. Além disso, quem
mora em área de baixada, ao pri-
meiro sinal do aumento do nível
de água, deve se abrigar em lo-
cais altos e secos.

A pasta ressalta que medi-
camentos devem ser mantidos
em locais seguros e documen-
tações em mochilas imper-

meáveis, caso seja necessário
abandonar a residência.
“Águas de enchente estão sem-
pre contaminadas e podem
oferecer risco à saúde, como
leptospirose ou doenças de
pele, por isso é melhor evitar
o contato”, diz o comunicado.

Se houver contaminação,
como febre, vômito, diarreia e

dores, é imprescindível pro-
curar uma unidade de saúde
próxima e informar o contato
com a água de enchente. Como
as inundações ocorrem repen-
tinamente, o mais importante
é priorizar a segurança própria
e de familiares em detrimento
de bens pessoais. (Especial
para O Hoje)

Os problemas anuais relacionados às chuvas se repetem em Goiânia e causam transtornos

População deve ficar em alerta durante as chuvas

As principais preocupações de quem utiliza automóvel são com os locais cheios de buracos que trazem prejuízos financeiros e podem provocar acidentes

Com chuvas, buracos tomam
conta das ruas da Capital

Com as chuvas,

surgiram mais

buracos nas vias, o

que facilita a

ocorrência de

acidentes



O decreto que permite a
abertura da Feira Hippie às
sextas-feiras agradou a cate-
goria de comerciantes do local.
O documento é válido até o dia
1º de abril deste ano. De acor-
do com o documento que foi
publicado na última quinta-
feira (6), os feirantes podem
montar as barracas a partir de
meia-noite de sexta-feira, en-
tretanto, o funcionamento é
permitido a partir das 6h.

O período máximo de per-
manência é até às 15h de do-
mingo. Além dos horários es-
tabelecidos, as portarias des-
tacam que deverão ser obe-
decidos todas as medidas e
protocolos sanitários de fun-
cionamento estabelecidos
pelo Decreto nº 3.237, de 8 de
junho de 2021.

Desde março do ano pas-
sado, a Feira Hippie estava
funcionando somente aos sá-
bados e domingos. A região
sofreu alterações nos dias e
horários de funcionamento
no início da pandemia em
Goiás. Segundo a prefeitura,
cerca de 5 mil feirantes estão
cadastrados no sistema da
prefeitura e, desta forma, es-
tão aptos a trabalhar.

O titular da Secretaria de
Desenvolvimento e Econo-

mia Criativa (Sedec), Michel
Afif Magul, afirmou a im-
portância dessa nova ação
para os feirantes “Por conta
da pandemia, os feirantes
foram muitos afetados. O re-
torno às sextas-feiras trará a
esperança de um retorno po-
sitivo e de melhoras para es-
ses trabalhadores”.

A feira está localizada entre
a rua 44 e o Terminal Rodo-
viário de Goiânia, no Setor

Norte Ferroviário. Participam
dela cerca de cinco mil feiran-
tes cadastrados no sistema da
prefeitura. Rogério Cruz afirma
que fez a concessão para a Fei-
ra Hippie porque a vacinação
contra covid-19 avançou e
maioria das outras atividades
econômicas já voltaram ao nor-
mal. “O funcionamento da Fei-
ra Hippie às sextas-feiras foi
promessa de campanha do pre-
feito Maguito Vilela (falecido

em janeiro de 2021) e eu vou
cumpri-las”, disse.

De acordo com o Decreto
n.º 3.237, os feirantes ainda
devem garantir distância mí-
nima de 1,5m entre trabalha-
dores e entre usuários. Devem
intensificar a limpeza das su-
perfícies dos ambientes, se-
guida de desinfecção com ál-
cool 70% e também disponi-
bilizar álcool em gel 70% para
higienização das mãos, em

cada barraca. Além disso, li-
xeira com tampa e aciona-
mento a pedal deverá ser dis-
ponibilizada no local.

Patrimônio cultural
Foi aprovado na reunião

da Comissão de Constituição,
Justiça e Redação, em setem-
bro do ano passado, o projeto
de lei (nº 159/2020) que de-
clara a Feira Hippie patrimô-
nio cultural imaterial da ci-
dade de Goiânia.

De autoria da vereadora
Priscilla Tejota (PSD), o proje-
to tem como objetivo reco-
nhecer a importância da Fei-
ra como parte da história da
cidade, das famílias e da cul-
tura goianiense. “Agradeço o
apoio dos vereadores pela
aprovação deste projeto. Tra-
ta-se do reconhecimento não
apenas economicamente da
feira, mas de todo trabalho de
um povo, capaz de criar e
consolidar uma atividade tão
arraigada com a cidade, a
ponto de se tornar símbolo
dela”, destacou a parlamentar.

A Feira Hippie de Goiânia
possui mais de 6 mil barracas
e é considerada a maior feira
ao ar livre do Brasil e da Amé-
rica Latina. (Ítallo Antkiewicz,
especial para O Hoje)

Feirantes comemoram um dia a mais de funcionamento

FEIRA HIPPIE

A abertura da Feira às sextas é permitida até o dia 1º de abril deste ano

Ítallo Antkiewicz

Goiânia e Anápolis dimi-
nuíram as despesas com Edu-
cação em 2020, ano em que
começou a pandemia e o país
teve que se adaptar ao dis-
tanciamento social. Os dados
foram publicados no anuário
Multi Cidades Finanças dos
Municípios do Brasil, lançado
pela Frente Nacional dos Pre-
feitos (FNP) com patrocínio da
Huawei e da Tecno It.

Entre as cidades selecio-
nadas na região, as piores
quedas em investimento com
a educação foram Cuiabá
(MT), com 5,2% a menos que
em 2019; Anápolis (GO), com
3,3% a menos; e Goiânia (GO),
que diminuiu 2,5%. Os valores
são atualizados pelo IPCA mé-
dio de 2020.

A suspensão de aulas pre-
senciais como medida de en-
frentamento à Covid-19 im-
pactou nas despesas com o
custeio da área da Educação, o
que fez com que os gastos com
a pasta caíssem. Esta mudança
de rotina nas redes de ensinos
ocasionou a revisão ou corte de
algumas despesas, especial-
mente os gastos com limpeza,
transporte escolar, água, luz, te-
lefone, alimentação dos alu-
nos e segurança, entre outros,
bem como os contratos tem-
porários de professores.

A Secretaria Municipal de
Educação de Anápolis (SMEA)
relatou que o volume de in-
vestimentos no ano de 2020 foi
menor em razão da pande-
mia. Naquele período, as aulas
foram suspensas nas 106 uni-

dades municipais de ensino e,
com isso, houve economia de
recursos para diversos fins,
como transporte e energia.
Ainda assim, no ano avaliado
pela pesquisa, o investimento
na área foi superior ao mínimo
(25% da receita do município)
exigido por lei.

Apesar dos impactos na
Educação, a Secretaria Muni-
cipal de Educação de Goiânia
(SME) informou que em 2021
investiu na rede municipal de
ensino do município além do

percentual estabelecido pela
Constituição Federal, que é de
25%. Os dados finais estão sen-
do processados pela Secretaria
Municipal de Finanças (Sefin),
mas a estimativa inicial apon-
ta para a ampliação dos in-
vestimentos e modernização
das unidades de ensino da Ca-
pital. Os investimentos, por
sua vez, garantiram o retorno
seguro das atividades após
mais de um ano de ensino re-
moto e foram fundamentais
para a melhoria da rede física.

No Brasil
Como resultado das modi-

ficações das despesas em fun-
ção da pandemia no Brasil, o
desembolso com educação
teve uma redução de 5,3%, a
maior já registrada em toda a
série histórica iniciada em
2002, passando de R$ 182,56
bilhões em 2019 para R$
172,83 bilhões em 2020.

Sob a ótica regional, os

municípios do Sul foram os
que assinalaram as maiores
baixas na despesa com a fun-
ção, em média -7%. Nas cida-
des do Norte, a taxa ficou em
-3,4%. Nas demais regiões, o
desempenho situou-se próxi-
mo à média nacional.

Tânia Villela, economista e
editora do anuário, explica
que é estabelecido no artigo
212 da Carta Magna que esta-
dos e municípios são obriga-
dos a aplicar, no mínimo, 25%
de toda a receita bruta pro-
veniente das arrecadações de
seus respectivos impostos e de
transferências com origem
tributária em ações de manu-
tenção e desenvolvimento da
educação (MDE).

Em 2020, milhares de mu-
nicípios tiveram dificuldades
para cumprir tal determina-
ção, expondo vários prefeitos
ao risco de receberem parece-
res ressalvados ou negativos
dos Tribunais de Contas em ra-

zão de eventuais irregulari-
dades. "Dessa forma, 2021 trou-
xe para as gestões locais uma
situação paradoxal, na qual
as administrações não têm
condições para realizarem os
gastos necessários a fim de
empregarem os 25%, ao mes-
mo tempo em que as receitas
se recuperaram de modo sig-
nificativo", analisa Tânia.

Por essa razão, a FNP apoia
a Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) nº 13/2021, em tra-
mitação no Congresso Nacional,
que procura dar uma solução
temporária para uma questão
excepcional decorrente do en-
frentamento à pandemia.

A entidade tem desempe-
nhado um trabalho de articu-
lação e mobilização para apro-
vação do texto, que prevê 2023
como prazo final para que es-
tados, Distrito Federal e muni-
cípios possam cumprir o míni-
mo estabelecido pela Consti-
tuição. (Especial para O Hoje)

Levantamento traz
comparativo de
despesas de
cidades
selecionadas 
com 2019

Goiânia e Anápolis diminuem
investimentos com Educação

Anápolis investiu

3,3% a menos em

Educação; e Goiânia

- 2,5%. Os valores

são atualizados pelo

IPCA médio de 2020
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Em Goiânia, o valor da ces-
ta básica aumentou quase 6%
no período entre dezembro de
2020 e dezembro de 2021. O
dado foi divulgado pelo De-
partamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeco-
nômicos (Dieese), realizador
da Pesquisa Nacional da Cesta
Básica de Alimentos. Ao todo, o
aumento na Capital goiana
chegou a 5,93% e Cesta Básica
atingiu o valor de R$ 597,24.
Entre as 17 Capitais que regis-
traram aumento, Goiânia apa-
rece entre as três cidades que
registraram menor acréscimo,
juntamente com Aracaju
(5,49%) e Brasília (5,03%).

De acordo com os dados,
em dezembro de 2021, o tem-
po médio necessário para ad-
quirir os produtos da cesta
básica foi de 119 horas e 53 mi-
nutos. No caso de Goiânia, es-
pecificamente, o trabalhador
precisou trabalhar 119 horas e
27 minutos para comprar uma
Cesta Básica. Em dezembro de
2020, a média foi de 115 horas
e 08 minutos. Quando se com-
para o custo da cesta e o salá-
rio mínimo líquido, ou seja,
após o desconto referente à

Previdência Social, verifica-se
que o trabalhador remunera-
do pelo piso nacional com-
prometeu, em dezembro de
2021, 58,91% do salário para
adquirir os mesmos produtos
que, em novembro, deman-
davam 58,95%. Em dezembro
de 2020, a média foi de 56,57%.

Segundo os dados, na com-
paração de dezembro de 2021
com o mesmo mês do ano an-
terior, as altas mais expressivas
ocorreram em Curitiba (16,3%),
Natal (15,42%), Recife (13,42%),

Florianópolis (12,02%) e Cam-
po Grande (11,26%). Em de-
zembro de 2021, o maior cus-
to da cesta foi o de São Paulo
(R$ 690,51), seguido de Flo-
rianópolis (R$ 689,56) e Porto
Alegre (R$ 682,90). Entre as ci-
dades do Norte e Nordeste,
localidades onde a composição
da cesta é diferente, os meno-
res valores médios foram ob-
servados em Aracaju (R$
478,05), João Pessoa (R$
510,82) e Salvador (R$ 518,21).

Segundo as estimativas do

Dieese, em dezembro de 2021,
o salário-mínimo necessário
para a manutenção de uma fa-
mília de quatro pessoas de-
veria equivaler a R$ 5.800,98
o que representa 5,27 vezes o
atual salário-mínimo, de R$
1.100. Em dezembro de 2020,
o salário-mínimo necessário
foi de R$ 5.304,90, ou 5,08 ve-
zes o piso em vigor, que equi-
valia a R$ 1.045,00.

Produtos
Os dados mostram que en-

tre dezembro de 2020 e de
2021 tiveram alta acumulada
de preços em quase todas as ca-
pitais pesquisadas a carne bo-
vina de primeira (de 5% em
Aracaju a 18,76%, em Porto
Alegre), açúcar (entre 32,12%
em Fortaleza e 73,25% em Cu-
ritiba), óleo de soja (de 8,94%
em Goiânia a 11,68% em Cam-
po Grande), pó de café (entre
39,42% em São Paulo a 112,44%
em Vitória) e o tomate - com va-
riações expressivas em Natal
(102,29%), Vitória (58,53%),
Florianópolis (43,85%), Rio de
Janeiro (42,39%) e Belo Hori-
zonte (36,76%).

Também aumentaram o
pão francês (altas que varia-
ram entre 1,42%, em Florianó-
polis e 14,14% em Curitiba), a
manteiga (entre 0,51% em Belo
Horizonte a 27,03% em Vitó-
ria), o leite integral longa vida
(de 5,24% em Curitiba a 9,52%
em Florianópolis), a farinha
de trigo (de 33,82% em Curiti-
ba a 17,2% em Porto Alegre), e
a mandioca, que variou no
Norte e Nordeste entre 0,65%
em João Pessoa a 13,14%, em
Natal). (Maiara Dal Bosco, Es-
pecial para O Hoje)

Em um ano, valor da Cesta Básica sobe quase 6%
GOIÂNIA

Cesta consome mais da metade do salário mínimo do trabalhador

Maiara Dal Bosco

Perto de completar dois
anos de pandemia de Covid-
19, mudanças significativas
relacionadas à locomoção dos
goianienses podem ser obser-
vadas. Se por um lado o nú-
mero de usuários do trans-
porte coletivo caiu quase pela
metade no comparativo com o
período anterior à pandemia,
o número da frota de veículos
aumentou no Estado.

Sobre o transporte coletivo,
dados da Rede Metropolitana
de Transporte Coletivo (RMTC)
apontam que, no último dia 06
de janeiro, a rede registrou
288.079 validações, um recuo
de 44,8% nas validações du-
rante todo o dia, ou seja, menos
233.884 validações deixaram
de ser feitas no sistema. No
comparativo com o dia 9 de
março de 2020, antes da pan-
demia de Covid-19, a demanda
era de 521.963 usuários.

No caso do SIMA - Sistema
Integrado Metropolitano
Anhanguera, antes da pande-
mia foram registradas 180.076
validações no dia 09 de mar-
ço de 2020. Já no último dia 06,
seguindo a mesma base com-
parativa, observa-se que hou-
ve queda de 44,8% nas vali-
dações no sistema, o que equi-
vale a 80.645 validações a me-
nos. Na Capital, que alcançou
217.211 validações no trans-
porte público antes da pan-
demia, em comparativo com a
quinta-feira (06), foram regis-
trados 114.334 usuários, um
volume 47,4% menor de vali-
dações – o que equivale a me-
nos 102.877 validações.

Veículos próprios
Com relação a frota de veí-

culos, dados do Departamento
Estadual de Trânsito de Goiás
apontam que, no último ano, a
frota registrada no Estado teve
um aumento de 3,5%, passan-
do de 4,17 milhões em 2020
para 4,23 milhões no fecha-

mento de 2021. Mesmo diante
da crise que se instalou com a
pandemia e o desemprego cres-
cente, o Estado de Goiás regis-
trou um aumento no número
de veículos em 2021.

Na Capital, o crescimento
da frota foi menos expressivo,
1,88% no último ano compa-
rado a 2020. Frente ao núme-
ro de 2015 (1,15 milhão), o le-
vantado em 2021 (1,27 mi-
lhão) apresentou aumento de
10,88%. Em 2020, foram re-
gistrados 23.582 veículos no
ano passado. Ao todo, são
311.352 veículos de duas rodas
e 966.433 de quatro ou mais
rodas. Já Aparecida de Goiânia
é o município com a segunda
maior frota do Estado, com
320.964 veículos. Seguido por
Anápolis (297.390), Rio Verde
(157.160), Itumbiara (89.537) e
Catalão (86.633). No total, a
frota goiana é composta por
1.225.369 veículos de duas ro-
das e 3.099.456 veículos de
quatro ou mais rodas.

Uma dessas pessoas que dei-
xou de usar transporte coletivo
e comprou carro foi o repre-

sentante comercial Olavo Cas-
siano. Ele conta que comprou o
carro durante a pandemia, em
novembro de 2020. “Decidi
comprar o carro porque devido
ao meu trabalho de represen-
tante comercial, estava difícil vi-
sitar os clientes dependendo de
carros de aplicativo, como Uber
ou 99, ou, ainda, utilizar um
carro emprestado. Então a com-
pra do veículo foi pensada jus-
tamente para facilitar esse tra-
balho”, afirma.

Para ele, que antes de ter o
próprio veículo, utilizava apli-
cativos de corrida, transporte
coletivo e até mesmo bicicleta
como meio de transporte, a
compra do carro impactou
bastante em sua rotina. “O
que mudou na minha rotina
foi o fato de que, querendo ou
não, com o carro próprio é
possível ter um pouco mais de
liberdade para ir e vir, sem
precisar ficar esperando por
muito tempo o ônibus ou mes-
mo o Uber. Você pode fazer o
que quiser na hora que quiser,
o que é bastante positivo. A
parte ruim é que com o carro,

os gastos aumentam, por con-
ta, principalmente, do com-
bustível”, aponta Olavo.

Análise
De acordo com o Mova-se

Fórum de Mobilidade, o que
mais chama a atenção nos da-
dos, é o fato de que o que mais
cresceu foi o número de pes-
soas que compraram veículos
e ganham mensalmente entre
R$ 2 e R$ 4 mil.  De acordo com
Ronny Medrano, engenheiro
civil, doutor em Transporte e
integrante do Mova-se, os no-
vos tipos de emprego como
transporte por aplicativo para
pessoas e cargas, na área ur-
bana, pode ser uma causa des-
se aumento na frota de veícu-
los, principalmente fomentan-
do a migração para trabalhar
de moradores da Região Me-
tropolitana para Goiânia.

“Um efeito no longo prazo é
o aumento do congestiona-
mento, do risco de acidentes e
queda do nível de serviço nas
vias e cruzamento em horários
de maior pico”, afirma. (Espe-
cial para O Hoje)

Por outro lado,
mesmo na crise,
frota de veículos
em Goiás
apresenta aumento
em 2021

Transporte público perde
quase metade dos usuários
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Dados apontam que

a rede registrou

288.079 validações

de passageiros por

dia, um recuo de

44,8% em um ano 



Com a nomeação do políti-
co verde Sven Lehmann como
encarregado para assuntos
queer, a coalizão governa-
mental alemã pretende emitir
um sinal pela diversidade se-
xual e contra a discriminação.

Ao receber o título, Leh-
mann declarou: "O recém-
criado Escritório do Encarre-
gado para Assuntos Queer
mostra quão importante é
para o governo federal a acei-
tação da diversidade." "A Ale-
manha deverá ser pioneira na
luta contra a discriminação",
e é preciso finalmente fazer
valer os direitos fundamen-
tais de trans, intersexuais e
não binário/as, integralmente,
completou.

Já do contrato de coalizão
do novo governo formado por
social-democratas, verdes e
liberais, consta: "Para com-
bater a fobia queer, elabora-
mos um Plano de Ação Na-
cional pela Aceitação e Pro-
teção da Diversidade Sexual e
de Gênero transministerial,
e o implementaremos com os
devidos meios financeiros."

Desde 2017 Sven Lehmann,
de 42 anos, integra o parla-
mento alemão. Em 2021 con-
quistou um mandato direto

em Colônia, um dos centro
da cena LGBTQ na Alemanha.
Antes, o deputado verde já
fora, durante três anos, porta-
voz da bancada parlamentar
Aliança 90/Os Verdes para po-
lítica queer e social.

Atenção para LGBTIs do
Afeganistão

Abordada pela DW, Henny
Engels, da presidência da As-
sociação de Lésbicas e Gays da
Alemanha (LSVD) classificou a
nova agência oficial como

"mais um importante sinal para
o avanço no política queer pro-
metido pelo governo".

Ela frisou a urgência de
Lehmann "se empenhar para
que LGBTIs [lésbicas, gaus,
bissexuais, transgêneros e in-
tergêneros] sejam expressa-
mente contempladas/os no
programa de acolhimento
para o Afeganistão, recém-
apresentado pela ministra do
Exterior, Annabella Baer-
bock". Em dezembro, a polí-
tica verde se comprometeu a

acelerar a evacuação, daque-
le país asiático sob governo ta-
libã, de indivíduos necessita-
dos de proteção.

Também a Sociedade Ale-
mã de Transidentidade e In-
tersexualidade (DGTI) "saúda
a nomeação de Sven Leh-
mann como primeiro encar-
regado queer de um governo
federal alemão", pois nos úl-
timos anos foram iniciadas al-
gumas mudanças nesse seg-
mento da sociedade, "que
agora poderão ser levados a

cabo favoravelmente". Des-
de 2018, a Alemanha é um
dos poucos países que, ao
lado de "masculino" e "femi-
nino", reconhece oficialmen-
te o gênero "diverso".

Leis humilhantes para
trans

A principal meta da DGTI,
no momento, é substituir a
"lei dos transexuais", aplicada
há 40 anos no país, por uma
"lei da autodeterminação",
desejo ecoado pelos partidos
da coalizão social-democrata-
verde-liberal. Muito/as trans
consideram humilhante a le-
gislação vigente.

Nova lei sobre
transgêneros enfrenta
resistência na Espanha

Esta só permite uma mu-
dança oficial de nome e gê-
nero, por exemplo, mediante
um atestado psicológico e
uma decisão judicial, o que
muitas vezes envolve se expor
a perguntas extremamente
íntimas. O contrato de coali-
zão permite que "mudanças
da denominação de sexo se-
jam possíveis, em princípio,
com base em informações
próprias" no Registro Civil.

SVEN LEHMANN

Político verde Sven Lehmann, de 42 anos, assume a agência incumbida de proteger a diversidade sexual

Os Estados Unidos des-
mentiram notícias de que es-
tariam se preparando para
reduzir seus contingentes mi-
litares no Leste Europeu, no
contexto das conversas com a
Rússia sobre a Ucrânia, pro-
gramadas para a segunda se-
mana de janeiro.

Citando diversas fontes, a
emissora NBC News noticiara
na véspera que Washington
estaria disposto a discutir uma
redução de suas tropas na re-
gião, enquanto a Rússia se re-
tiraria da fronteira da Ucrânia
e de outros territórios.

"Na verdade, temos sido
claros com a Rússia, em públi-
co e privadamente, que, caso
ela continue a invadir a Ucrâ-
nia, daríamos reforço a nossos
parceiros da Otan no flanco
oriental, com os quais temos
uma obrigação sagrada en-
quanto aliados", escreveu no
Twitter o porta-voz do Depar-
tamento de Estado Ned Price.

Sob condição de anonima-
to, um alto funcionário do
governo americano contou a
repórteres, durante uma co-
letiva organizada pela Casa
Branca, que os Estados Unidos
estariam dispostos a discutir
certos tópicos: as mobiliza-

ções de mísseis na Ucrânia e
os limites dos treinamentos
militares no Leste da Europa
estariam abertos ao debate.

No entanto, prosseguiu, os
acertos dependeriam da dis-
posição russa de deixar de
usar suas forças armadas
para ameaçar a Ucrânia. Além
disso, não se faria nenhum
acordo sem envolver na dis-
cussão Kiev e a Organização
do Tratado do Atlântico Nor-
te (Otan). Os americanos, po-
rém, não pretenderiam ne-
gociar o tamanho de suas tro-
pas nem o volume de equi-
pamentos no flanco oriental
da Otan, explicou a fonte go-
vernamental anônima.

"Como a raposa se
queixando das galinhas"

Nos últimos meses, a Rús-
sia posicionou mais de 100
mil soldados próximo à fron-
teira com a Ucrânia, provo-
cando apreensões no Ociden-
te. Em dezembro, apresentou
aos EUA uma série de recla-
mações e exigências como

condição para restabelecer
relações. A lista incluía o fim
dos postos militares da Otan
no flanco oriental e o fim da
expansão da aliança transa-
tlântica na região.

Em caráter informal, a
Otan rejeitou essas exigên-
cias, afirmando que os russos
não teriam poder de veto so-
bre as filiações à organização
nem ditariam suas operações.
Nesta sexta-feira, o secretário
de Estado Antony Blinken
acusou o país de "distorcer os
fatos" e de "promover uma
narrativa falsa" de que estaria
ameaçado pela Ucrânia e a
Otan, a fim de justificar o re-
forço às próprias tropas.

"É como a raposa dizer
que teve que atacar o gali-
nheiro porque seus ocupantes
apresentavam algum tipo de
ameaça. Nunca vimos uma
distorção dos fatos dessa or-
dem, antes", comentou, refe-
rindo-se à ocupação da pe-
nínsula ucraniana da Crimeia,
em 2014, e ao apoio do go-
verno de Vladimir Putin aos

separatistas da região de Don-
bass. Mesmo assim, ressal-
vou, uma solução diplomática
ainda é possível e preferível.

A Ucrânia estará no alto da
agenda de diversos encontros
diplomáticos na próxima se-
mana. Na segunda-feira, a
vice-secretária de Estado ame-
ricana, Wendy Sherman, tem
reunião marcada em Gene-
bra com seu homólogo russo,
Sergei Ryabkov. Há esperan-
ças de que os dois diplomatas
veteranos sejam capazes de
ajudar a dispersar as tensões
acumuladas há meses.

Na quarta-feira seguinte, o
Conselho da Otan para a Rùs-
sia se encontrará em Bruxe-
las, pela primeira vez desde
2019. Segue-se uma confe-
rência da Organização para
Segurança e Cooperação na
Europa (OSCE), em Viena, pre-
sidida pela Polônia.

Guerra de insultos
sujeitos a lei marcial

Embora a Ucrânia seja o
assunto mais premente, os

recentes eventos no Caza-
quistão também provocaram
uma guerra verbal entre o
Departarmento de Estado
americano e o Ministério do
Exterior russo.

Nesta sexta-feira, Blinken
alertou, referindo-se à ex-re-
pública soviética: "Uma lição
da história recente é que,
uma vez que os russos estão
na sua casa, às vezes é difícil
fazê-los ir embora."

Por sua vez, o Ministério do
Exterior em Moscou mostrou-
se ofendido, escrevendo no
serviço de mensagens Tele-
gram: "Se Antony Blinken gos-
ta de aulas de história, então
deve levar o seguinte em con-
sideração: quando os ameri-
canos estão na sua casa, é difí-
cil permanecer vivo, sem ser
assaltado nem violentado."

Teoricamente, tais insul-
tos estariam sujeitos às leis
militares americanas conhe-
cidas como Código Uniforme
de Justiça dos EUA, podende
resultar numa corte marcial
por violação de conduta.

Departamento de
Estado americano
afirma não ter
intenção de reduzir
contingentes no
flanco oriental da
Otan, a fim de
dispersar tensões
com Rússia.
Ucrânia e
Cazaquistão são
fontes de
desavenças entre
as duas potências

EUA descartam retirar tropas
da Europa para aplacar Moscou

Soldados ucranianos monitoram movimentos de tropas russas na região separatista de Donbass
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Alemanha nomeia encarregado para assuntos queer
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Elysia Cardoso 

Pode-se caminhar até o infinito, percorren-
do o centro histórico da cidade com seus en-
cantadores caruggi, as ruas estreitas e sinuosas
ladeadas por casas muito altas que falam do pas-
sado glorioso desta cidade. Cada parede, cada
beco, palazzo, villa, parque e estrutura de defesa
ostenta o charme, totalmente intacto, da velha
República Marinha genovesa.

‘Cidade das armas e do comércio’, suas bele-
zas artísticas estão protegidas dentro dos nobres
palácios conhecidos como Rolli, bem como den-
tro de muitos museus cívicos. Gênova, berço do
mundialmente famoso pesto e de outras exce-
lentes iguarias gastronômicas, ainda é hoje sede
de um eficiente porto comercial, de inúmeras ati-
vidades industriais e até de produções científicas
e tecnológicas de vanguarda, graças ao Parque
Científico e Tecnológico Collina Erzelli.

História
Importante ancoradouro e entreposto co-

mercial na Antiguidade, Gênova foi fundada pe-
los ligures no século VI a.C.; aliados dos romanos
na época. A cidade atingiu o auge de seu esplen-
dor na Idade Média, quando era oficialmente uma
República Marinha. Depois de derrotar Pisa (sua
rival pelo domínio do mar) em 1284, iniciou um
período de forte expansão econômica e predo-
minância sobre o Mar Tirreno, sobretudo como
consequência do sucesso de seus navios mer-
cantes na chegada à África e ao Oriente.

Suas batalhas internas e sua luta pelo poder
com Veneza resultaram na aliança de Gênova
com a França que, em 1499, se traduziu em sua
submissão. Foi apenas em 1529 que Gênova
readquiriu sua independência, um desenvolvi-
mento atribuído ao almirante Andrea Doria. Esta
independência manteve até a era napoleônica.
Então, durante o Congresso de Viena em 1819, a
cidade ficou sob o domínio de Savoy.

O que fazer
Gênova, porém, não é apenas um centro his-

tórico. Dados seus feitos arquitetônicos e proje-
tos de restauração mais recentes, uma das mui-
tas facetas da cidade é a modernidade. Afinal, na

zona do Porto Antigo, os visitantes encontram o
Acquário; projetado por Renzo Piano, este aquá-
rio é um dos maiores da Europa, não só em ter-
mos de espaço, mas também em sua variedade
e riqueza de espécies. Também aqui estão os su-
per-contemporâneos Bolla e Bigo.

Nos últimos anos, a zona do Porto Antico tor-
nou-se também centro de eventos para turismo,
música, cultura e esportes, trazendo ainda mais
agito a esta cidade encravada entre a serra e o
mar.

Ao vagar por Gênova e seus arredores, você
acabará encontrando pelo menos algumas de
suas várias vilas, marcos dos “bons tempos” da
nobreza genovesa: entre elas estão a Villa del
Principe, o Palazzo di Andrea Doria e a Villa Sa-
luzzo Bombrini, de forma reveladora referido
como ‘Paraíso’.

O status de Gênova como a principal cidade
portuária italiana corresponde à sua costa que
se estende por cerca de 35 quilômetros; explo-
re seu calçadão à beira-mar, experimente a mag-
nífica brisa do mar enquanto saboreia os típicos
petiscos de peixe e a deliciosa comida de rua ven-
dida nas barracas de antiguidades em cada es-
quina. (Especial para O Hoje) 

Gênova, a capital da animada região da Ligúria, 
é "magnífica por seu povo e suas muralhas", 

como Petrarca a caracterizou

Gênova é
principal cidade

portuária da
Itália, sua costa

se estende por
cerca de 35

quilômetros

Essência

Histórica e
encantadora
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Malhação - Sonhos 
Bianca e Gael não gostam

de ver Duca abraçado a nat,
que comemora sua armação
com Lobão. João tenta con-
versar com Bianca sobre Duca.
Josefina afirma a Joaquina que
conseguirá comprar a fábrica
de nando para construir um
shopping. Karina explica a nat
que não gosta do dia de seu
aniversário porque sua mãe
morreu em seu parto. BB e Lí-
rio desconfiam ao ver o carro
de Joaquina.

Nos Tempos do Imperador 
Tonico invade a casa de Do-

lores e nélio. Quinzinho agra-
dece ajuda de elvira, que teme
que Pilar descubra sua falsa
doença. Tonico sequestra Do-
lores e Mercedes. nélio e Do-
lores tentam se livrar de Borges
e Tonico, mas o deputado con-
segue cercá-los novamente.
nélio rende Tonico, mas desis-
te de acabar com sua vida. To-
nico atira nélio em um preci-
pício. Dolores se desespera, e
Tonico ameaça Mercedes.

Amanhã é Para Sempre 
Gardênia conta para Mar-

garida que Bárbara deu a Lú-
cio a casa quer era de Soleda-
de. Damião diz a Bárbara que
não pode impedir o encontro
de Aníbal e Camilo com Fran-
co, mas que já tem a solução
para que ele desista de in-
vestir na empresa e deixa cla-
ro que as consequências serão
fatais. O médico da clínica
conta para Bárbara que um tal
de eduardo Juarez procurou
por Liliana.

Prova de Amor 
Baltazar assina a lauda que

diz que elza melhorou. ele en-
trega para Saulo. Lopo, Murilo
e Barroso estão disfarçados,
dentro do carro na rua, espe-
rando Daniel, Clarice e nininha
chegarem. Carro de Daniel se
aproxima na rua. Barroso e
Murilo se distraem com meni-
nas na beira da praia. Lopo vê
Clarice e Daniel entrando no
prédio. Daniel, Clarice e nini-
nha chegam e são recebidos
com muita festa por todos.

Um Lugar ao Sol
Gabriela tenta tranquilizar

Ilana. Rebeca decide sair com
Felipe e desliga o celular. Bre-
no sofre com a perda de uma
das gêmeas. Bárbara desco-
bre o caso de Túlio com Ruth.
Stephany ajuda Érica com a
mudança.Túlio manda Chris-
tian/Renato convencer Bár-
bara a não contar para San-
tiago sobre seu caso com
Ruth. Cecília consola Breno.
Rebeca se desespera ao saber
o que aconteceu 

RESUMO
t

De nOveLAS

Samba e
parceria 
Samba urgente será atração do 
'De volta pra casa' do grupo 
Menos é Mais

Elysia Cardoso

O 'De volta pra casa' é or-
ganizado pela R2, platafor-
ma de entretenimento e de
diversão, em parceria com
a Bem Dito Produções, que
acaba de confirmar mais
uma atração: o Samba Ur-
gente. Responsável por um
repertório que reúne o me-
lhor do samba clássico e
hits atuais do pagode, o gru-
po é consagrado pelo pú-
blico, principalmente por-
que, antes da pandemia, lo-
tava as ruas de Brasília,
com rodas de samba ani-
madas e descontraídas.

Começaram há quase
duas décadas, como uma
brincadeira despretensiosa
entre amigos que aprecia-
vam a música brasileira. No
entanto, foi o Carnaval de
Brasília de 2018, no Clube
Recreativo e Esportivo dos
Subtenentes e Sargentos da
PMDF (Cresspom), que trou-
xe os holofotes para o grupo.
Eles se apresentaram de
forma gratuita e acabaram
conquistando não só aten-
ção da plateia, como tam-
bém a admiração.

De volta pra casa
“Nosso sonho cresceu e

ganhou o mundo, rodamos
de canto a canto apresen-
tando a nossa verdade, a
nossa alegria em forma de
música e agora chegou a
hora de voltar pra casa, com
a bagagem cheia de histó-
rias e de saudades”, revela
o grupo Menos e Mais.

Criado em 2016 pelos
amigos Gustavo Goes e Jor-
ge Farias, não demorou
muito para que o carisma
do Menos é Mais conquis-
tasse o público local, con-
sequentemente se tornan-
do presença carimbada
nos bares da capital fede-
ral. Em 2017, além de ex-

pandir seus horizontes, re-
ceberam Duzão, Paulinho
Félix e Ramon Alvarenga
para completar o time.

Atualmente, com quase
5 anos de estrada e shows
esgotados, graças ao seu
repertório de interpreta-
ção de grandes sucessos
musicais, acumulam cerca
de 4 milhões de ouvintes
mensais em suas platafor-
mas digitais.

Agora os pagodeiros do
Menos é Mais estarão de
volta para onde tudo co-
meçou e vão poder cele-
brar com os brasilienses as
conquistas que alcança-
ram ao longo da carreira.
“De volta ao lar, onde
aprendemos a valorizar o
que realmente importa, a
simplicidade da presença
de pessoas queridas, de
um abraço carinhoso, da
energia da nossa gente.
Afinal, menos é mais”, con-
tam os músicos do grupo.

Mas eles não irão voltar
sozinhos, o projeto contará
com a participação de
grandes astros da música.
Além do grupo Samba Ur-
gente, o cantor e composi-
tor Dilsinho é outra grande
atração confirmada. Dono
do single de platina ‘Péssi-
mo Negócio’ e dos hits ‘Pou-
co a Pouco’, ‘Refém’, ‘Vizi-
nha’', ele acumula 9,3 mi-
lhões de ouvintes mensais
no Spotify, além de ter con-
quistado em 2019 o Prêmio
Multishow na categoria
‘Melhor Cantor do Ano’.

E não será a primeira
vez que esses grandes no-
mes da música se unem. O
carioca esteve no quadro
Churrasquinho Menos é
Mais 2, juntos levaram os
internautas à loucura ao
som de ‘Quando Você Me
Beija’, ‘Eternamente’ e ‘De-
pois da Briga’. (Especial
para O Hoje)  

Projeto consiste em uma homenagem dos integrantes ao
lugar de onde vieram

Ken Blanchard é cofundador da The Blanchard Companies e já vendeu mais de 20 milhões de cópias 

LIVRARIA
t

Elysia Cardoso 

“Se você vende pizzas ou
serviços profissionais, seu
negócio não diz respeito a
você”. A gestão correta, en-
sina Ken Blanchard, passa
por uma cultura baseada em
pessoas, dirigida a resultados
e com foco no cliente. É sobre
isso que o autor best-seller e
um dos especialistas em li-
derança mais influentes do
mundo discorre no livro 'Ma-
nia de cliente!', publicado
pela Editora Hábito.

O coautor do icônico O
novo Gerente-Minuto e de
outros sessenta livros toma
como exemplo a maior rede
de restaurantes do mundo, a
Yum!, dona de marcas como
Pizza Hut, Taco Bell e KFC.
Juntamente com Jim Ballard
e Fred Finch, ele explica como
qualquer empresa, grande ou
pequena, pode desenvolver
uma cultura unificada, e ir
além de “apenas escutar e
responder aos clientes”.

Para isso, os autores en-
trevistaram altos executivos
da Yum!, donos das fran-
quias, líderes de todos os ní-
veis, gerentes de restauran-
tes, além de membros da
equipe, dentro e fora dos Es-
tados Unidos. Esses depoi-
mentos compõem a segunda
parte e o corpo principal do
livro, após um capítulo in-
trodutório e um breve histó-
rico da empresa, que for-
mam a primeira parte.

A partir dos exemplos
reais apontados no estudo
de caso, a obra enfatiza qua-
tro passos principais: mire no

alvo certo (cuidar dos clien-
tes e criar um ambiente mo-
tivacional aos funcionários);
trate seus clientes correta-
mente (definir o tipo de ex-
periência); trate seus funcio-
nários corretamente (criar
uma cultura de reconheci-
mento) e desenvolva o tipo
certo de liderança (autono-
mia e suporte à equipe).

Sobre os autores
Ken Blanchard é cofun-

dador da The Blanchard
Companies, Inc. Autor de
vários best-sellers, incluindo
'O Gerente-Minuto'.Jim Bal-
lard é educador, mentor cor-
porativo, consultor, organi-
zador de seminários e au-
tor.Fred Finch é autor de
Managing for Organizatio-
nal E‑etiveness. Sócio-fun-
dador da The Ken Blanchard
Companies, treinou gerentes
seniores na Universidade
de Harvard.

Foco no cliente 
Case da maior rede de restaurantes do mundo inspira nova
obra do best-seller Ken Blanchard sobre gestão 



O Governo de Goiás, por
meio da Secretaria de Estado
de Cultura (Secult), deverá
encaminhar nos próximos
dias, para aprovação na As-
sembleia Legislativa de Goiás
(Alego), o Plano Estadual de
Cultura (PEC), que será a pri-
meira política pública estru-
turada que o Estado terá. 

A iniciativa é mais um
compromisso de campanha
cumprido pelo governador
Ronaldo Caiado, que será o
norte da gestão para a cul-
tura do Estado. O projeto
está em fase de consulta pú-
blica para propostas da so-
ciedade civil, que podem su-
gerir novas ações ou mesmo
alterações nas diretrizes, que
serão avaliadas antes da ela-
boração do texto final.

Quando finalizada esta
etapa, o documento será en-
viado para a Secretaria de
Estado da Casa Civil e, de-
pois, seguirá para a Alego. O
formulário da consulta pú-
blica está disponível no site
da Secult/GO.

O PEC é decenal, sendo re-

visado de cinco em cinco
anos, e compõe um conjunto
de estratégias e metas, tra-
çado com a finalidade de
planejar programas, projetos
e atividades que valorizem,
reconheçam, promovam e
preservem a identidade de
Goiás. O projeto visa, ainda,
assegurar um sistema de ges-
tão, proteção e promoção do
patrimônio e da diversidade
cultural, acesso à produção e
fruição da cultura, além de
sua inserção em modelos
sustentáveis de desenvolvi-
mento socioeconômico.

Para melhor desenvolvi-
mento e eficácia, o PEC terá
21 objetivos, 10 eixos estra-
tégicos, 14 diretrizes, 41 me-
tas e 199 ações, e será a po-
lítica a ser utilizada, com-
pondo o Sistema Nacional
de Cultura/Plano Nacional
de Cultura, o qual Goiás é
signatário. 

Entenda o que é o PEC
O Plano Estadual de Cul-

tura é um instrumento de
planejamento estratégico
que organiza, regula e nor-
teia a execução da Política

Estadual de Cultura na pers-
pectiva de um futuro Siste-
ma Estadual de Cultura, in-
dicando prioridades para o
setor e definindo ações e
metas a serem efetivadas.

O documento deve con-
ter em sua organização pro-
posta para o desenvolvi-
mento da cultura, priorida-
des, objetivos gerais e espe-
cíficos, estratégias, metas e
ações, prazos de execução,
resultados e impactos espe-
rados, recursos materiais,
humanos e financeiros dis-
poníveis e necessários.

Humor consagrado 
'A Culpa é do Cabral', mesa
redonda de humor consa-
grada pelo quinteto de co-
mediantes formado por Fa-
biano Cambota, nando via-
na, Rafael Portugal, Rodrigo
Marques e Thiago ventura
está de volta, após um pe-
queno recesso de final de
ano, para sua décima tem-
porada. no episódio inédito,
que vai ao ar nesta sexta-fei-
ra (10), às 22h, no Comedy
Central, os humoristas re-
cebem Christian Figueire-
do, youtuber, influenciador
digital, ator, apresentador e
escritor, é recebido pelos
meninos que querem ouvir
as histórias do pai do Gael.
Quando: sexta-feira (10).
Onde: Comedy Central. Ho-
rário: 22h.

Mostra cinematografica 
vai começar a Mostra do

Filme Livre, MFL,  a maior
mostra de cinema indepen-
dente brasileiro.A live de
abertura da MFL ocorre hoje

(10), e será dedicada a Oc-
távio III, com a presença do
idealizador do evento, GuiW-
hi, o agitador cultural Felipe
Cataldo e a roteirista Claris-
sa Moebus, do longa 'Dja-
lioh' que contou com a atua-
ção de Octávio III.  A live
será às 20h e logo na se-
quência começa a MFL. A
programação e exibição da
mostra pelo site (www.mos-
tralivre.com). Quando: se-
gunda-feira (10). Onde:

(www.mostralivre.com). Ho-
rário: 20h. 

Exposição online 
Hoje (10), a mostra Terry

Gilliam – o oníricoanarquis-
ta ocupará o Cinema I, sen-
do esta a mais abrangente
retrospectiva realizada no
Brasil sobre o diretor, ator e
animador americano natu-
ralizado inglês, e que inte-
grou o importante grupo de
humor Monty Python. Além

das 28 produções em ses-
sões presenciais, em forma-
to digital, também aconte-
cerão atividades paralelas
em formato on-line. Quando:
segunda-feira (10). Onde:
(blgentretenimento.com.br/t
errygilliamrj). 

Coleção de filmes
O Itaú Cultural apresenta

a exposição ‘Filmes e vídeos
de Artista na Coleção Itaú
Cultural - virtual’, disponibi-
lizada na plataforma Super-
viz e com acesso pelo site do
Itaú Cultural: (www.itaucul-
tural.org.br). A mostra traz
uma seleção de obras de
arte audiovisual produzidas
no país nas últimas seis dé-
cadas. Pela primeira vez em
formato virtual, um recorte
dessa produção experimen-
tal iniciada nos anos de 1970
é apresentado em núcleos
temáticos, compostos por
obras de artistas como Re-
gina Silveira, Cao Guima-
rães, Lia Chaia, nelson Leir-
ner e eder Santos.

'A Culpa é do Cabral' recebe o influenciador Christian Figueiredo
em episódio inédito
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Após término polêmico,
Maiara e Fernando Zor te-
riam passado a noite em
mesmo quarto de hotel

Maiara e Fernando Zor le-
vantaram algumas suspeitas
nas redes sociais após pos-
tarem fotos no mesmo quar-
to de hotel. A sertaneja fez
um show ao lado da irmã
em Florianópolis (SC) e, du-
rante a tarde, o cantor postou
que estava pousando na ci-
dade. Os dois anunciaram o
término no natal.em uma
publicação no perfil de notí-
cias de famosos, 'Gossip do
Dia', os fãs se revoltaram
com a que seria décima vol-
ta do ex? atual? futuro? casal.
"Depois não reclama de mais
chifres", pontuou uma. (nat-
halia Duarte, Purepeople) 

Após viagem a Noronha,
Paolla Oliveira desembar-
ca com Diogo Nogueira

Paolla Oliveira e Diogo
nogueira desembarcaram
no aeroporto Santos Du-
mont, no Rio de Janeiro, ao
lado do filho do sambista,
Davi. O casal acabou de vol-
tar de uma viagem a Fer-
nando de noronha, que ren-

deu diversos cliques icônicos
nas redes sociais. Davi no-
gueira é filho do cantor com
a ex-mulher, Milena noguei-
ra, de quem ele se separou
em 2018, após 15 anos de re-
lacionamento. Os pombinhos
foram a noronha para um
show do sambista e apro-
veitaram a viagem para uma
folga romântica. (nathalia
Duarte, Purepeople) 

Bruna Marquezine conta
que é bloqueada por Boni-
nho nas redes sociais

Prestes a estrear, o 'BBB
22' já é pauta nas redes so-
ciais. Bruna Marquezine par-
ticipou de uma live no Twitter
sobre o reality. nela, a atriz re-
velou que é bloqueada por
Boninho na rede social e que,
por isso, tem dúvidas se o di-
retor gosta ou não dela. A
transmissão foi feita na sala
'Space do Muka', do jornalis-
ta Murilo Ribeiro. nela, Bruna
foi perguntada se participaria
do reality show. "não. Tenho
minhas dúvidas se o Boninho
gosta de mim, viu. Porque, no
caso, eu sou bloqueada", res-
pondeu Marquezine. (natha-
lia Duarte, Purepeople)

CELEBRIDADES

Em entrevista à revis-
ta 'Piauí', Marco Pigossi
falou sobre seu processo
de se assumir homosse-
xual. Na entrevista, Mar-
co Pigossi conta que teve
um relacionamento es-
condido de oito anos com
um rapaz, enquanto mo-
rava no Brasil. Segundo o
ator, sair com o namora-
do o aterrorizava por

causa do medo de ser
descoberto pelo público e
que isso afetasse sua car-
reira.Era um conflito in-
terno constante: eu não
podia deixar o medo me
vencer, eu tinha que ir ao
cinema, mas, ao mesmo
tempo, sentia um pânico
de ser descoberto gay",
explica. (Nathalia Duarte,
Purepeople) 

Marco Pigossi relata dores de ter
vivido anos escondendo a

orientação sexual

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

O dia pode ser favorável se
você tiver flexibilidade e capaci-
dade de mudar seus planos no
decorrer dos acontecimentos.
Tome cuidado com excessos.
você pode receber cobranças
demais no trabalho, o que vai tra-
zer estresse e ansiedade. Saiba
relaxar também.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

O dia pode te trazer criativi-
dade, mas também desejos ou
interesse em coisas mais fúteis.
Tome cuidado com a dificuldade
de ir mais profundamente nas
questões, pois pode ficar mais na
superfície dos acontecimentos
e sentir medo ou preguiça de re-
solver as coisas a fundo.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

Seu dia traz muita agitação,
compromissos e situações que
podem te tirar do sério. Tome
cuidado com a falta de equilíbrio,
que pode fazer você explodir de
raiva ou literalmente perder o
foco de tudo e deixar todos os
pratos caírem. Assegure-se de
que alguns fiquem intactos.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

Suas ideias estão intensas e
devem ser realizadas, canceria-
no! Portanto seja corajoso para
avançar além dos seus medos e
obstáculos. você é capaz de
avançar sozinho ou com a ajuda
de amigos ou pessoas próximas.
Além disso, você pode receber
notícias animadoras.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

você pode ter um dia de to-
madas de decisões acertadas se
souber ser mais estratégico e ob-
jetivo. Se deixar as emoções te
dominarem ou os apegos, po-
derá se trair e ter um dia cheio de
preocupações, atrasos ou pro-
blemas inesperados.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

O dia traz avanços se houver
aceitação sobre suas próprias li-
mitações ou as limitações das si-
tuações que se apresentam. Se
tentar forçar as situações ou
querer ter controle sobre tudo,
poderá se frustrar com os resul-
tados. Seja mais leve ao lidar
com os desafios.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

O dia traz necessidade de re-
solução de problemas antigos e é
possível que aconteça alguma
crise no seu ambiente familiar
ou doméstico. Seja firme ao tomar
suas decisões e não procrastine.
Cuidado apenas para não ser
cruel demais em suas palavras.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

O dia pode te levar a relevar
questões em nome do amor ou
das relações sociais. Tome cui-
dado para não se tornar sedutor
demais apenas para conseguir o
que quer. As promessas serão co-
bradas no futuro. Mantenha a
sinceridade e tome cuidado com
os autoenganos.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

Hoje o dia pode trazer produ-
tividade e realizações a ponto de
você liberar espaço na sua agen-
da ou apenas resolver problemas
que estavam há tempos te inco-
modando. Pode ser um dia difícil
em algum aspecto, mas que exi-
girá de você coragem e foco.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

você vai precisar de uma boa
dose e coragem e autoconfiança
para avançar no dia de hoje. Tome
cuidado com a tendência a ficar se
comparando e competindo ou se
explicando demais. Tenha foco
ou o seu dia tende a ser caótico.
Competições podem acontecer. 

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

O dia traz uma energia de
cansaço e você pode se sentir
exausto, portanto descansar ou se
resguardar é importante. evite a
exposição. Momento de reavaliar
e refletir. A situação pode ficar
mais voltada para assuntos do-
mésticos e familiares. Mantenha a
capacidade de ser flexível.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

O dia traz muito agito e mui-
tas mudanças. você pode ficar
exausto, mas sem dúvida surgi-
rão boas novas que te animarão.
Soluções podem chegar por in-
termédio de pessoas próximas,
como irmãos ou amigos. Seus
projetos podem ganhar expan-
são e popularidade.

Plano Estadual de Cultura  norteará as políticas públicas culturais do Estado

Plano Estadual de Cultura será
encaminhado à Assembleia Legislativa
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Elysia Cardoso 

Apesar de não ser consi-
derado pela Organização
Mundial da Saúde - OMS um
transtorno psicológico, certos
acometimentos, embora con-
siderados ‘comuns’, como an-
siedade, insegurança e dúvi-
das, quando em demasia, po-
dem caracterizar um quadro,
chamado por especialistas de
“Síndrome do Impostor”. 

Também conhecida como
fenômeno do impostor, essa
síndrome é caraterizada por
uma incapacidade de aceitar
o próprio sucesso, em uma
falsa ideia de “ser uma frau-
de”, para si e para os outros.
“O indivíduo possui dificul-
dades em reconhecer suas
evoluções e conquistas, mes-
mo em um contexto que as
deixe evidentes”, esclarece a
psicóloga do Grupo São Cris-
tóvão Saúde, Aline Melo. 

Segundo a especialista, em-
bora não seja oficialmente
reconhecida como um quadro
clínico, deve ser avaliada e re-
conhecida como desordem
psicológica por um profissio-
nal qualificado. As pessoas
que sofrem com a “Síndrome
do Impostor” possuem medo
de exposição, intolerância às
próprias falhas, dificuldades
em lidar com elogios e estão
mais propensas a desenvolver

quadros de ansiedade e es-
tresse, além de terem a au-
toestima e a autoconfiança
extremamente abaladas. 

De acordo com Aline Melo,
“ambientes de trabalho e aca-
dêmicos podem gerar grande
impacto na vida desses indi-
víduos, pois há forte tendên-
cia na autossabotagem, por
meio de percepções distorci-
das e dificuldade em aceitar
novos desafios, por receio de
ser descoberto como uma
fraude”. Ainda segundo a psi-
cóloga, “as habilidades so-
ciais também são afetadas,
gerando baixo convívio social

e maior isolamento”.
Essa desordem pode estar

relacionada a experiências des-
de a infância, como excesso de
cobranças absorvidas como
crenças e reforçam a dificul-
dade de fortalecer a autocon-
fiança, uma vez que o pacien-
te se sabota constantemente.
Segundo a psicóloga do Grupo
São Cristóvão Saúde, “o trata-
mento se faz por meio da psi-
coterapia, no intuito de cola-
borar com o paciente no pro-
cesso de internalizar suas qua-
lidades e competências”.

O autoconhecimento por
meio da autoconscientização

desses comportamentos e per-
cepções é uma ferramenta de
extremo impacto. “Outro pon-
to que pode colaborar para
uma melhor avaliação e inter-
rupção desse ciclo é a confron-
tação de pensamentos autos-
sabotadores, de maneira sau-
dável e produtiva, baseado nas
evidências positivas percebi-
das no cotidiano e em seus re-
sultados”, complementa Aline.

Validar e buscar a aceita-
ção de feedbacks sobre suas
conquistas também pode ser
uma forma de trabalhar dia-
riamente essas percepções,
de modo mais racional e téc-

nico. O acompanhamento psi-
cológico ajudará a descobrir
quais são seus pontos fortes e
talentos, de modo a fortalecê-
los, assim como respeitar suas
falhas e limitações, reformu-
lar o pensamento e com-
preender que ninguém é per-
feito. Sendo assim, caso haja
identificação com um ou mais
pontos descritos acima, a bus-
ca por um profissional da saú-
de como mentor é essencial
para direcionamento do pa-
ciente, para auxiliar na iden-
tificação de gatilhos e reduzir
sofrimentos desnecessários.
(Especial para O Hoje)

Psicóloga salienta
algumas atitudes
de pessoas mais
perfeccionistas e
como evitar a
autossabotagem

Síndrome é caraterizada por uma incapacidade de aceitar o próprio sucesso

A Síndrome do Impostor

EM CARTAZ

Matrix: Ressurreição (Matrix:
Resurrections, 2021, euA). Du-
ração: 2h 28min. Direção: Lana
Wachowski. elenco: Keanu Ree-
ves, 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 ori-
ginal como Thomas A. Ander-
son em São Francisco, Califór-
nia, com um terapeuta que lhe
prescreve pílulas azuis para
neutralizar as coisas estranhas
e não naturais que ele ocasio-
nalmente 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 se-
guro e perigoso nos anos des-
de 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 Ma-
trix novamente. Cinemark
Flamboyant: 11h15, 11h40,
11h45, 12h30, 14h10, 14h30,
15h, 15h45, 17h25, 18h20,
19h, 20h40, 21h40, 22h20. Ci-
nemark Passeio das Águas:
11h40, 11h45, 14h30, 15h,
18h20, 20h30, 21h40, 22h20.
Kinoplex Goiânia: 15h20. Ci-
neflix Aparecida: 15h50, 17h,
17h30, 18h30, 18h50, 20h,
20h30, 21h30, 21h50. Cine-
flix 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. Gêne-
ro: Ação, aventura, fantasia.
em Homem-Aranha: Sem volta
para Casa, Peter Parker (Tom
Holland) precisará lidar com as
consequências da sua identi-
dade como o herói mais queri-
do do mundo após ter sido re-
velada pela reportagem do Cla-
rim Diário, com uma gravação
feita por Mysterio (Jake Gylle-
nhaal) no filme anterior. Incapaz
de separar sua vida normal das
aventuras de ser um super-he-
rói, 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 iden-
tidade. entretanto, o feitiço não
sai como planejado e a situação
torna-se ainda mais perigosa
quando vilões de outras ver-
sões de Homem-Aranha de ou-
tros universos acabam indo
para seu mundo. Agora, Peter

não só deter vilões de suas ou-
tras versões e fazer com que
eles voltem para seu universo
original, mas também aprender
que, com grandes poderes vem
grandes responsabilidades
como herói. Cinemark Flam-
boyant: 11h05, 11h20, 11h55,
12h15, 12h20, 12h25, 12h45,
13h, 13h30, 13h45, 14h10,
14h20, 14h40, 15h10, 15h30,
15h40, 15h50, 16h, 16h15, 17h,
17h25, 17h40, 18h, 18h30,
18h45, 18h55, 19h10, 19h45,
20h, 20h20, 20h40, 21h, 21h20,
21h50, 22h, 22h10, 22h30, 23h.
Cinemark Passeio das Águas:
11h, 11h30, 11h40, 12h10,
12h25, 12h45, 13h, 13h30, 14h,
14h10, 14h20, 14h45, 15h15,
15h30, 15h40, 16h, 16h15,
16h20, 16h45, 17h15, 17h25,
17h40, 18h, 18h30, 18h45, 19h,
19h45, 20h, 20h40, 21h, 21h20,
22h, 22h30, 23h. Kinoplex Goiâ-
nia: 15h, 15h40. Cineflix Apare-
cida: 15h, 15h40, 16h, 17h30,
18h30, 18h40, 19h, 20h30,
21h30, 21h40, 22h. Cineflix Bu-
riti: 13h50, 15h.

Casa Gucci (House of Gucci,
2021, euA). Duração: 2h37min.
Direção: Ridley Scott. elenco:
Lady Gaga, Adam Driver, Al Pa-
cino. Gênero: Biografia, dra-
ma. 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 ma-
tador de aluguel e outras três
pessoas, incluindo a terapeuta
e melhor amiga. ela foi consi-
derada culpada e condenada a
29 anos de prisão. Quase 3 dé-
cadas de amor, traição, deca-
dência, vingança e assassinato,
o filme revela a importância e
poder que o nome Gucci car-
rega e tudo o que a família fez
para conseguir esse controle.
Kinoplex Goiânia: 16h. 

Encanto  (encanto, 2021, euA).
Duração: 1h43min. Direção: By-
ron Howard, Jared Bush, Chari-
se Castro Smith. elenco: Filipe
Bragança, Stephanie Beatriz,

John Leguizamo. Gênero: Ani-
mação, família, fantasia, co-
média. encanto é a nova ani-
mação da Disney situada na Co-
lômbia, sobre a extraordinária
família Madrigal, que vive es-
condida em uma região mon-
tanhosa isolada, conhecido
como encanto. A magia da re-
gião abençoou todos os meni-
nos 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 Apare-
cida: 15h10, 16h10. 

Clifford: O Gigante Cão Ver-
melho (Clifford The Big Red
Dog, 2021, euA). Duração:
1h37min. Direção: Walt Becker.
elenco: Jack Whitehall, Darby
Camp, Tony Hale. Gênero: Fa-
mília, aventura, comédia. em
Clifford: O Gigante Cão ver-
melho, a estudante do ensino
médio emily elizabeth (Darby
Camp) conhece um criador de
animais mágico (John Cleese)
que lhe dá um cachorrinho
vermelho. entretanto, ela nun-
ca imaginou acordar e encon-
trar um cão gigante de três
metros em seu pequeno apar-
tamento em nova York. en-
quanto sua mãe (Sienna Guil-
lory) está viajando a negócios,
emily e seu tio divertido Casey
(Jack Whitehall) vão viver uma
grande aventura pelas ruas
de nova York com a chegada
do novo membro da família. Ci-
neflix Buriti: 13h.

'Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa' segue em exibição nos cinemas brasileiros, tendo estreado no
dia 15 de Dezembro

tCINEMA



Igor Afonso

O Produto Interno Bruto
(PIB) da Construção Civil cres-
ceu 3,9% no terceiro trimestre
de 2021 em comparação com
o segundo trimestre, apresen-
tando o melhor desempenho
da Indústria, de acordo com
relatório divulgado pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) em dezem-
bro. No acumulado do ano
passado, o PIB da Construção
subiu 8,8% enquanto o nacio-
nal apresentou crescimento
de 5,7%. Esses números de-
monstram que, assim como
ocorreu em 2020, o mercado
imobiliário seguiu em alta
mesmo com a pandemia de
Covid-19 acontecendo.

A pandemia, a inflação, a
alta de juros e o aumento do
custo da construção foram
alguns dos desafios enfrenta-
dos pelo mercado imobiliário,
mas eles não foram suficien-
tes para frear o avanço do se-
tor. Segundo estimativa da
Associação de Dirigentes de
Empresas do Mercado Imobi-
liário do Rio de Janeiro (Ade-
mi-RJ),o valor Geral de Vendas
(VGV) no Brasil deve chegar a
R$ 99 bilhões em 2022, um
crescimento de 12% em com-
paração com 2020.

Outro número que de-

monstra que 2021 foi um ano
histórico para o mercado imo-
biliário brasileiro é o de con-
cessões de novos emprésti-
mos para a compra da casa
própria por pessoas físicas,
que bateu um novo recorde.
Segundo dados do Banco Cen-
tral, até outubro já eram R$
152,8 bilhões, o que superou
todo o ano de 2014 com R$
134,8 bilhões, até então o
maior patamar de emprésti-
mos imobiliários já realiza-
dos. De janeiro a outubro,
mais de 284 mil novas vagas
no setor, no período de janei-
ro a outubro de 2021, segundo
relatório da Brain Inteligência

Estratégica. De acordo com a
CBIC (Câmara Brasileira da
Indústria da Construção) o
PIB do setor subiu de 2,5%
para 4% em 2021.

Em âmbito regional, o setor
imobiliário de Goiânia e Apa-
recida de Goiânia viveu um de
seus melhores momentos da
história. Até setembro de 2021,
vendeu 50% a mais de imóveis
- 7.775 - em comparação com o
mesmo período de 2020 - 5.168
-, um recorde desde o ano de
2014, analisando o período de
nove meses. 

Em volume de lançamen-
tos, os nove primeiros meses
de 2021 foram suficientes para

quase superar todo o ano de
2020: foram 7.760 unidades
ante 7.879. Em paralelo, o vo-
lume de distratos foi o mais
baixo dos últimos sete anos
(685). De acordo com a pes-
quisa realizada pela Associa-
ção das Empresas do Mercado
Imobiliário de Goiás (Ademi-
GO), a valorização dos imóveis
chegou à casa dos 40%.

Em Goiânia, um exemplo
que tem se destacado apre-
sentou um crescimento 20%
maior em 2021 quando com-
parado ao ano anterior. “Em
2021 tivemos cinco lança-
mentos, entre comerciais e re-
sidenciais, sendo um a mais
que em 2020, mostrando a di-
versificação do nosso portfólio,
tanto em tipologia, quanto lo-
calização e público-alvo. Esses
são alguns dos motivos do re-
corde de VGV (Valor Geral de
Vendas)”, destaca o diretor da
empresa, Dener Justino.

Em previsão para o merca-
do em 2022, o especialista em
desenvolvimento imobiliário
Cleberson Marques pontua que
“O mercado imobiliário, assim
como o mercado financeiro, é
feito de confiança. Teremos
um ano de eleições, Copa do
Mundo, ainda em meio às no-
vas cepas da Covid-19, o que irá
causar insegurança no incor-
porador e, consequentemente,
uma produção mais regulada.
O crédito também vai ficar
mais caro, em razão da alta da
Selic, o que irá atrapalhar o

consumo. Ainda assim, a de-
manda por imóveis continua
latente e quem aproveitar essa
lacuna em meio a essa movi-
mentação econômica vai ter-
minar 2022 muito bem”.

Financiamentos
De acordo com dados da

Associação Brasileira das Enti-
dades de Crédito Imobiliário e
Poupança (Abecip) realizada
pela Brain Inteligência Estra-
tégica, no acumulado de 12
meses, entre outubro de 2020 e
setembro de 2021, o montante
de financiamentos no país so-
mou cerca de R$ 200 bilhões,
uma alta de 94,5% em relação
ao período anterior. Somente
no terceiro trimestre de 2021,
o montante financiado somou
R$ 57,64 bilhões, alta de 62,6%.

Guilherme Feitosa reali-
zou o sonho de comprar o
apartamento próprio em Goiâ-
nia no fim de 2021 e explica
que o financiamento foi um
grande trunfo. “Eu estava
pronto para dar uma entrada
no apartamento que eu queria
no início de 2020, mas com a
chegada da pandemia não me
senti confiante para investir,
até porque eu não sabia se ia
continuar no meu emprego.
Agora com o avanço da vaci-
nação e a retomada da eco-
nomia, me senti confiante de
novo. O financiamento me
ajudou e agora é só alegria, já
estou no meu cantinho”, ex-
plica. (Especial para O Hoje)
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Negócios

Número de conces-
sões de emprésti-
mos para compra
da casa nova bate
recorde

Setor Imobiliário encerra
2021 com saldo positivo

Setor imobiliário 
de Goiânia e
Aparecida de
Goiânia viveu um
de seus melhores
momentos da
história








