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Após recesso, vereadores terão que encontrar uma saída
para aplacar revolta da população contra o Plano Diretor
Vereadores criaram grupo de trabalho para formular mudanças na proposta de alteração do Plano Diretor
da Capital. Mudança pode influenciar a votação da proposta que vai à plenário em fevereiro. Política 5

Arquivo / O Hoje

Justiça suspende
permuta de
área pública
Justiça acatou pedido do Ministério Público de Goiás sobre permuta de terrenos públicos no município de Caldas Novas. As áreas
que seriam destinadas à instalação
de creches, escolas e postos de saúde fazem parte, segundo a apuração do MP, de “uma fraudulenta compensação tributária”.
Política 6

Economia deve
ficar em baixa
novamente

Obras de Cmeis paradas
deixam quase cinco mil
crianças fora da escola
As oito unidades foram iniciadas ainda em 2015 e
contam com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, do Governo Federal.
A conclusão das obras ainda não será suficiente

Saúde municipal
na mira do
Republicano
Durval Pedroso, último aliado de
Daniel Vilela no Paço, é cotado
para se filiar a legenda de Rogério Cruz e Universal. Política 2

para cobrir a demanda de quase cinco mil vagas
para crianças de 0 a 5 anos. Além do déficit, os pais
relatam inclusão na fila de espera sem previsão de
vagas próximas à casa das crianças. Cidades 9

Os últimos meses do ano que já
se encerrou trouxeram indicadores pouco animadores sobre
o ritmo da atividade econômica.
A produção industrial passou a
cair sistematicamente a partir de
agosto do ano passado. Foram
quatro meses de baixas entre
agosto e novembro.
Econômica 4

Cerca de 2,4 mil
foram afetados
pelas chuvas
Com 16 cidades afetadas pelas
fortes chuvas que atingem o estado desde o final do ano, o número de pessoas atingidas pela calamidade também subiu. Corpo de
Bombeiro e Defesa Civil trabalha
no apoio e cuidado das famílais da
região Nordeste do Estado.
Cidades 11

Pagos mais de R$ 78 milhões em Força-tarefa
diferença salarial para Educação monitora
Ao todo, os recursos investidos pelo Governo estadual no pagamento de diferenças salariais desde 2019 já somam R$ 78 milhões. São 32.697 processos autuados por 25.218 servidores efetivos e por 24.099 profissionais que
trabalharam na Educação em contratos temporários. No primeiro ano da
gestão, mais de 5.4 mil processores foram quitados. Economia 4

barragens

Secretária de Meio Ambiente
Andreia Vulcanis diz que não há
risco de rompimento.
Política 5

Reprodução video da Prefeitura da Cidade de Goiás

Fazendeiro que doou bois
a campanha de Bolsonaro
ameaçou Ibaneis Rocha

Xadrez 2

TRF1 tranca ação contra
advogado por emissão
de parecer jurídico
Jurídica 10

Baleia Rossi descarta
ex-juiz e diz que Sergio
Moro não tem chance
Esplanada 6

Poeta e escritor carioca
narra a busca do
homem ocidental

Livraria 14

Gabriel Campos

Caiado tranquiliza
população sobre
cheia do Rio Vermelho

Dólar: (paralelo) R$ 5,67 | Dólar: (comercial) R$ 5,674 |
Euro: (Comercial) R$ 6,424 | Boi gordo: (Média) R$ 331,40
Poupança: 0,3715% | Ouro: R$ 327,16 | Bovespa: -0,75%

Ao lado do prefeito Anderson, do PT, Ronaldo Caiado vistoria a cheia do Rio Vermelho e tranquiliza a população sobre
danos no patrimônio histórico. Cidades 11

manter a segurança da
impressão no setor financeiro
é ainda mais fundamental
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Tempo em Goiânia
s 25º C

t 20º C

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

Xadrez

Yago Sales |
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Fazendeiro da doação de bois
a Bolsonaro ameaçou Ibaneis
Boletim Focus reduz expectativa de 0,36% para 0,28%

Mercado
ﬁnanceiro volta a
diminuir previsão
de crescimento
O mercado financeiro diminuiu mais uma vez a previsão para o crescimento da economia brasileira neste
ano. As projeções constam do segundo boletim Focus de
2022, que aponta um crescimento do Produto Interno
Bruto (PIB) de 0,28%, ante os 0,36% projetado na primeira
semana do ano.
O boletim, divulgado hoje (10) pelo Banco Central (BC),
reúne a projeção do mercado para os principais indicadores econômicos do país. Na última semana de
2021, a previsão do mercado era de um crescimento de
0,42% e, há quatro semanas, a previsão era de 0,50%.
O mercado também reduziu a previsão de crescimento
do PIB - a soma de todos os bens e serviços produzidos
no país - para 2023, de 1,8% para 1,7%. Há quatro semanas, a projeção era de crescimento de 1,9%.
Em 2024, a projeção do mercado financeiro se manteve estável em relação à semana anterior, com expansão do PIB em 2%. No boletim divulgado hoje, o mercado manteve em 4,5% a previsão do PIB para o ano de
2021. Há quatro semanas, a previsão era de um crescimento de 4,71%, em 2021.
Para 2022, o mercado financeiro manteve a estimativa de inflação das duas últimas semanas, com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ficando em 5,03%. Já para 2023, o mercado reduziu a expectativa de inflação para 3,36%, ante os 3,41% da semana passada. Em 2024, a previsão é mesma da semana passada com inflação em 3%. (ABr)

Em vídeo que circula nas redes sociais, na Praça Tamandaré, em frente ao Bradesco, no Setor
Oeste, em Goiânia, um fazendeiro lança uma
campanha para doar arrobas de bois para financiar a reeleição do presidente Jair Bolsonaro
(sem partido). Semana passada o grupo protestou
contra uma propaganda do banco criticando o consumo de carne. O líder da proposta é o fazendeiro André Luiz de Paula Costa, que, num tom apocalíptico, disse que, caso o PT volte ao poder, o brasileiro comeria “espetinho
de cachorro e gato”. Este
mesmo fazendeiro tem histórico de esfaquear um idoso em 2018 e de ameaçar o
governador do DF, Ibaneis
Rocha (MDB). A agropecuarista Janaína
Flor, que estava no
local, afirma que a
campanha não tem
apoio do setor em Goiás.
Não existe consenso. “Não
por enquanto”, disse ela.

Pensão

Em setembro o acidente com o Césio-137 em Goiânia completa 35 anos. Um projeto de lei do deputado
Major Araújo (PSL) de reajuste do valor da pensão das
vítimas da tragédia, que seria de um salário mínimo,
está travado desde 2019, quando foi aprovado na Comissão de Finanças.

Socorro

As 740 vítimas reconhecidas pelo Estado recebem R$940 apenas. O governo federal paga, reajustado, um salário mínimo a 254 vítimas. Ao menos 200 recebem as duas pensões. Vítimas ouvidas
pela coluna afirmam que dinheiro não banca
nem medicamentos.

Na cola

O deputado federal Major Vitor Hugo (PSL) foi a
quinta personalidade política que mais participou de
lives com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido)
desde o início do mandato.

Indeciso

O deputado Amauri Ribeiro (Patriota) ainda não decidiu se vai tentar
reeleição ou um cargo na Câmara Federal. Amauri tem andado pelo interior e sentido que sua popularidade é
bem maior daquele que o elegeu com
24.922 votos. Sobre a busca de apoio
de prefeitos e vereadores, Ribeiro
garante: “Não faço política. Meu eleitor é solto, sou o único que representa o agro, o roceiro, o goiano, o criador de pássaros”.

Debaixo de chuva

No domingo (9), cerca de 500 pessoas participaram da 2°Cavalgada
Nossa Senhora Beneficente, em Aragoiânia. “Caiu um toró, mas passei lá”,
lembrou Amauri Ribeiro, único parlamentar no evento que arrecadou alimentos e, com ingresso a R$10, para
ajudar famílias carentes.

Luto

A família do secretário de Saúde de
Goiás, Ismael Alexandrino, está em
luto depois que um desmoronamento em uma rodovia mineira matou
cinco de seus integrantes.

Curiosidade

O controlador-geral do Estado,
Henrique Ziller, andou pesquisando
fotos antigas das cidades goianas. Mineiro e auditor federal de carreira, a
ideia de Ziller é ver o que mudou nos
últimos anos. Ele postou no Twitter
uma fotografia aérea da Praça Cívica
de 1957 e, impressionado, comentou: “Mudou muito, né?”.

CURTAS
t

2 O site da Prefeitura de Caldas

Novas permaneceu fora do ar durante o dia de ontem. A suspeita
é a de que um hacker invadiu o
endereço virtual.

Secretário municipal de Saúde
entra na mira do Republicanos
Durval Pedroso é o único secretário
ligado a Daniel Vilela que permaneceu
na Prefeitura de Goiânia após a
ruptura entre o presidente estadual
do MDB e Rogério Cruz
Marcelo Mariano
O secretário de Saúde da
Prefeitura de Goiânia, Durval
Pedroso, é o mais novo integrante do primeiro escalão do
Paço Municipal a entrar na
mira da cúpula do Republicanos, partido do prefeito Rogério Cruz, segundo duas pessoas
com acesso às discussões.
A pasta da Saúde é uma
das poucas da gestão de Cruz
que não sofreu alterações desde o início da atual administração, tendo a maioria ocorrido no contexto da ruptura,
em abril, entre o presidente
estadual do MDB, Daniel Vilela, e o prefeito de Goiânia.
Durval Pedroso, no entanto, é o único secretário do grupo de Daniel que permaneceu
no cargo. À época, a justificativa era a de que a sua saída
poderia atrapalhar o combate
à pandemia de Covid-19 em
um momento crítico.
A maior insatisfação dos
auxiliares ligados ao MDB era
a influência do presidente do
Republicanos no Distrito Federal, Wanderley Tavares, nos
rumos da Prefeitura de Goiâ-

nia, o que mais tarde, em outubro, também gerou a queda
de Fabiano Bissoto da Secretaria de Administração.
Nos bastidores, o comentário que se ouve é o de que
Wanderley quer ter controle
em todos os cargos do primeiro escalão, e causa certo incômodo o fato de a Secretaria de
Saúde, uma das principais em
termos de recursos, ainda ser
comandada por alguém indicado por outra pessoa.
A propósito, uma possível
saída de Durval sempre esteve
nos radares da cúpula do Republicanos à medida em que a
pandemia de Covid-19 perdesse força. Agora, apesar da
variante ômicron, há um sentimento de que o trabalho da
pasta não seria prejudicado
com a troca do titular.
A ofensiva contra Durval
teria começado nas últimas
semanas de dezembro, com
uma intensificação nos primeiros dias de 2022, de acordo com uma das fontes consultadas pelo jornal O Hoje.
O secretário de Saúde estaria, ainda, sofrendo pressão
por parte de vereadores, in-

Paço quis evitar desgaste de trocar Durval Pedroso em meio à pandemia de Covid-19
satisfeitos por supostamente
não terem seus pedidos atendidos pelo titular da pasta,
mas isso também pode ter o
dedo do Republicanos.
Nos corredores da Câmara
Municipal, há quem acredite
que o secretário de Governo,
Arthur Bernardes, que, embora seja filiado ao PSD, é o homem de confiança de Wanderley em Goiânia, tenha escalado
alguns parlamentares para pôr
em prática essa missão.
O vereador Leandro Sena
(Republicanos) afirmou à reportagem que não está ciente
sobre esse assunto. “Pelo menos da minha parte, sempre
fui muito bem-atendido pelo
secretário e acho que ele está
desempenhando sua função

com competência.”
O jornal O Hoje entrou em
contato com a assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde,
mas, até o fechamento desta
edição, não houve resposta aos
questionamentos enviados por
e-mail. Por telefone, contudo, a
responsável pela assessoria
disse que Durval dificilmente
daria um posicionamento em
relação a “especulações”.

Eleições

A eventual queda do secretário de Saúde tem condições de
influenciar as articulações de
alianças para as eleições deste
ano. Pensando na sua reeleição
em 2024, Cruz, no fundo, gostaria de apoiar o governador Ronaldo Caiado (DEM/União Bra-

sil). Porém, o Republicanos ainda não definiu um lado.
O problema para o prefeito
de Goiânia é que derrubar
mais uma pessoa ligada a Daniel, que deve ser o vice na chapa caiadista, pode dificultar as
conversas em busca de uma
composição desses diferentes
grupos na base governista.
Aliás, o próprio Durval já
teria demonstrado interesse,
ainda inicial, de lançar uma
candidatura no próximo pleito. Para isso, ele precisa deixar
o cargo até o início de abril, ou
seja, sua saída da Secretaria de
Saúde tem possibilidade de
ocorrer no mesmo momento
da reforma dos secretários
que serão candidatos. (Especial para O Hoje)
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Segurança da impressão no
setor ﬁnanceiro é fundamental
Gabriel Campos
Mesmo com tantos sistemas e situações novas,
informações impressas ainda têm um papel imprescindível no setor financeiro tanto por questões
regulatórias quanto de fluxo de trabalho. Segundo
um estudo realizado pelo IDC, 53% dos processos
de fluxo de trabalho financeiro ainda envolvem impressão. No entanto, muitas empresas ainda têm
dificuldades para saber quantas impressões ou cópias são feitas diariamente, ainda mais neste momento em que podem ter funcionários trabalhando tanto do escritório quanto de casa.
Enquanto seguimos rumo a novas formas híbridas de trabalho, o desafio é construir um ambiente de TI seguro que proteja os clientes e dados confidenciais mantidos por organizações
financeiras, sejam essas informações digitais, impressas ou ambas. Soluções de tecnologia robustas e seguras devem ser implementadas a fim
de proteger empresa e clientes de qualquer futuro evento catastrófico -- algo que muitos especialistas defendem ser provável.
Um recurso de segurança que poderia ser
mais utilizado são os dispositivos de impressão
inteligentes que foram ganhando ainda mais inteligência com o passar dos anos, ganhando recursos como armazenar informações em uma
rede ou na própria impressora. Só que, durante
o último um ano e meio, com a pandemia e o
home office, impressoras de escritórios praticamente não foram usadas -- e a manutenção programada desses equipamentos provavelmente foi
adiada ou mesmo perdida.
Isto acende um grande sinal vermelho, porque
significa que os dispositivos em rede ficaram vulneráveis a ataques ou comprometidos. Resumindo,
se as impressoras inteligentes instaladas em escritórios não estiverem devidamente protegidas por
meio de atualizações regulares de firmware e

não tiverem configurações de controle de acesso
que impedem que documentos confidenciais sejam
vistos ou acessados por pessoas indevidas, eles representam um risco à segurança do negócio.
Existe um desafio semelhante para as organizações que fornecem a seus funcionários dispositivos de impressão para uso em casa. Coletar
informações sobre esses dispositivos por meio de
uma auditoria quando eles não estão no local da
rede é uma tarefa logística mais difícil do que
para dispositivos que ficam no escritório e, portanto, precisa de uma solução tecnológica cuidadosamente pensada.
Por essa razão, é fundamental que as instituições financeiras adotem soluções em nuvem capazes de não apenas ter uma visão total de todos
os arquivos de clientes que estão sendo manipulados, mas também de monitorar e avaliar riscos comportamentais a fim de evitar vazamentos
de dados maliciosos ou acidentais. Uma organização que lida com o dinheiro de seus clientes tem
a obrigação de saber, por exemplo, se um determinado funcionário está driblando a rede para
imprimir dados de correntistas e investidores ou
se criou cópias adicionais de um documento sigiloso. Ou, ainda, se dados de um cliente específico estão sendo acessados em grande frequência,
totalmente fora do padrão.
As regras para trabalhar em casa aceleraram a
transformação digital
no setor financeiro, mas
à medida que continuamos a fazer a transição para uma nova
forma híbrida de trabalho, devemos garantir que a segurança da
impressão faça parte
Gabriel Campos é consultor
de nossa estratégia de
de serviços financeiros
transformação digital.
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Mosquito da dengue
Em época de pandemia pouco se fala sobre o Aedes aegypti. O mosquito, que é responsável por causar doenças arboviroses, é o principal transmissor
da dengue. É importante os órgãos públicos intensificarem as campanhas de combate, principalmente por não termos o suporte dos agentes de
combate a endemias que auxiliam e verificam os
cuidados domésticos. Em épocas de chuvas isoladas devemos ficar mais atentos para que não sejamos omissos em relação ao mosquito da dengue,
já que podemos fazer a diferença, com os cuidados
necessários protegem não somente nossa família,
mas também nossos vizinhos. É um trabalho em
conjunto. A consciência de mantermos uma cidade limpa e os cuidados em casa resulta em vidas preservadas.
Yasmine Gondim
Aparecida de Goiânia

UPAs
Doutores e doutoras, pelo amor de Deus, o certificado médico de vocês não é um papel que te torna mais poderoso(a), assim como nós não podemos
praticar um abuso de autoridade, vocês não podem
ser tão mal educados e nem se acharem tanto. Somos humanos, e sua profissão, assim como muitas
outras, exige que você se esforce até o último minuto para salvar vidas, sejam elas físicas ou psicológicas e não o contrário, portanto senhores e senhoras, tenham ciência de que tudo tem limites, e
por gentileza, mas amor ao próximo, principalmente nesse momento em que precisamos tanto de
vocês. Fica minha revolta passiva para alguns que
se identificam, sei que são a menoria mas algo precisa mudar. E URGENTE.
Maria de Lourdes
Aparecida de Goiânia

CONTA PONTO

{

É um poder constituído,
instituído e tem sim
condições de ﬁscalizar
recursos, olhar a grade
curricular, veriﬁcar se os
200 dias letivos estão
sendo cumpridos e,
principalmente,
participar dos
conselhos de classe
A secretária de Educação Fátima Gavioli sobre a entrega do Bolsa Estudo com R$ 100 mensais para
alunos do Ensino Médio.

Checagem de antecedentes
no setor público é iminente
Eduardo Tardelli
Dentro de diversos trabalhos realizados pelo
Compliance, a checagem de antecedentes já é
bem conhecida. Amparada por empresas especializadas em coleta de dados, a medida é essencial para a contratação de terceiros e colabores, sejam eles temporários ou não. Recentemente, foi divulgado que uma ex-estagiária do gabinete de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal servia como fonte interna para um
produtor de conteúdo investigado pelo próprio
STF. Diante deste cenário, é possível perceber a
necessidade da checagem constante dos colaboradores, públicos ou não.
Para que o processo de contratação seja o
mais eficiente possível, a investigação social
não deve ser feita apenas quando o candidato é considerado apto a fazer parte do serviço
público. Uma análise completa considera a vida
profissional do servidor antes e enquanto ele
exerce a função.
Todos que fazem parte das instituições públicas,
seja em cargos de carreira ou políticos, prestam serviços à sociedade, e isso evidencia que o corpo social tenha confiança nessas pessoas para garantir
a segurança das instituições e da democracia. De
acordo com a pesquisa EXAME/IDEIA de abril de
2021, praticamente metade da população (48%) mudou de opinião em relação às instituições públicas,
e não foi para melhor. 27% dos que mudaram de
ideia se dizem mais desconfiados e negativos.

presidente
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Bancas:

R$ 2,50

Acostumados com escândalos de corrupção e
fraude envolvendo o poder público em noticiários, o brasileiro, mais uma vez, se viu diante de
mais um caso de gestão sendo usada para atender interesses pessoais. Acontece que, a apatia
causada pela recorrência de casos como esses não
deve ser normalizada. É possível mudar este cenário com planejamento e ferramentas adequadas. O compliance tem um papel fundamental
nesse processo.
Durante as 79 fases da Lava Jato, considerada uma das maiores operações de combate à corrupção na história do Brasil, retornaram aos cofres públicos R$ 5 bilhões. Além disso, a previsão
é que os condenados cheguem a devolver o valor total de R$ 22 bilhões ao longo dos próximos
20 anos, já que alguns dos mais de 270 acordos
realizados pela força tarefa da operação envolvem pagamentos parcelados.
O custo da corrupção no Brasil é inestimável e,
retirando de cena todas as questões políticas que envolvem o problema, é
possível evitá-la. O background check, aliado às
medidas sólidas de compliance, consegue identificar inconsistências no
setor público, garantindo
um serviço transparente
Eduardo Tardelli é CEO de
e eficiente, essencial
empresa de software que
para o futuro das próxidesenvolve informações
mas gerações.
extraídas de Big Data
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@jornalohoje
“Não sei se o problema é o tempo, ou o trabalho da última gestão”, comentou o internauta sobre uma erosão que provocou a
interdição da rodovia Go-118 próximo a
Chapada dos Veadeiros.
Bruno Silva

M

@ohoje
“Falou bem jornalista foragido, fugiu por
crime de opinião, o bestas da imprensa , se
lula voltar ao poder , eles pensam que vão
poder exercer o livre arbítrio”, comentou o
internauta sobre a participação do ministro das Comunicações, Fábio Faria, esteve
em um evento em orlando com allan dos
santos, que é procurado pela polícia Federal pelo inquérito das Fake News.
Cidney Jati

N

@jornalohoje
a entrada do tenista sérvio na austrália
para disputar o aberto de tênis do país
havia sido barrada após o atleta não ter
comprovado que se vacinou contra a
Covid-19. Novak Djokovic alegou que se infectou recentemente pelo coronavírus e
que, por isso, apresenta imunidade contra
a doença – o que não é comprovado, segundo cientistas. o governo australiano diz
que ainda pode cancelar o visto do atleta.

aos colaboradores do o Hoje: artigos para este espaço devem conter no máximo 4.000 caracteres e
também podem ser divulgados no portal ohoje.com.
são analisados os textos enviados, com foto e assinatura, para editor@ohoje.com.br. Cartas não podem
ultrapassar 800 caracteres e o endereço para envio
é o mesmo dos artigos. mais informações podem ser
obtidas pelo (62) 3095-8742.
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ECONOMIA

Econômica
Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Indicadores disponíveis apontam
dias ruins à frente para economia
Esses recursos podem também estar contribuindo para
movimentar o comércio, a indústria e a prestação de serviços

Pagos R$ 78 mi
em diferenças
salariais para
a Educação
Em 1995 um servidor da Educação entrou com requerimento solicitando o pagamento de valores a que tinha direito e que, por algum motivo, não lhe haviam sido
pagos, normalmente, em seu contracheque. Passados 26
anos, várias gestões governamentais, esse servidor e outros 50 mil trabalhadores da Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc), que pleitearam as chamadas diferenças salariais nas últimas quase três décadas, receberam o que lhes era devido por direito.
Esta ação do Governo de Goiás, fruto de uma decisão
pessoal do governador Ronaldo Caiado, para além de beneficiar servidores e ex-servidores da Educação estadual, injetou, nos últimos três anos, R$ 78,4 milhões em recursos que estão nas mãos dos servidores, em todo o estado. Para o governo, esses recursos podem também estar
contribuindo para movimentar o comércio, a indústria e
a prestação de serviços.

Mais de 30 mil processos

São 32.697 processos autuados por 25.218 servidores
efetivos e por 24.099 profissionais que trabalharam na
Educação em contratos temporários.
Ao todo, os recursos investidos pelo Governo estadual no pagamento de diferenças salariais desde 2019
já
somam
R$
78.474.934,04, sendo R$
43.544.290,99 que quitaram processos instituídos por servidores efetivos e R$ 34.930.643,05
que pagaram os procesSó em dezembro
sos dos servidores em
contrato temporário.
foram pagos
‘É uma ação histórica,
mas, sobretudo, emble- processos
mática da forma de gode 2,1 mil
vernar do nosso governador”, afirma a secretá- servidores com
ria de Estado da Educação, Fátima Gavioli, des- investimentos de
tacando todo o cuidado
R$ 2,5 milhões
que tem sido dispensado
aos pleitos dos servidores da Seduc.
De acordo com a secretária, juntamente com
todo um trabalho que tem
mudado a rede pública
estadual de ensino e a
oferta da Educação pública em Goiás, ações como o pagamento dessas diferenças salariais demonstram o
olhar do governo para as demandas do povo goiano.
“Num momento de tantas dificuldades, um governo
que se preocupa com as pessoas e trabalha pelo bem-estar delas faz toda diferença. A Educação tem sido a porta para muita coisa boa feita pelo Governo de Goiás”, destaca Fátima Gavioli.

De 1995 a 2021

Às vésperas deste Natal, no dia 23 de dezembro, foram pagos processos de diferenças salariais de 2.123 servidores, sendo 1.887 em contrato temporário e 236 efetivos. O total desse pagamento é de R$ 2.508.638,66.
Em 2019, primeiro ano da gestão e início da ação de
pagamento das diferenças salariais, foram quitados
5.467 processos, de 6.538 servidores, com recursos no
valor de R$ 8,8 milhões.
Em 2020, com investimentos de R$ 34,5 milhões
foram pagos 16.936 processos requeridos por 16.878
servidores. Em 2021, incluindo o pagamento efetuado no mês de dezembro, foram saldados 10.294
processos, de 25.901 servidores. Os recursos superam R$ 35,1 milhões.
As diferenças salariais ocorrem nas circunstâncias em
que o então servidor da Educação estadual recebeu um
valor menor do que ao que tinha direito ou naquelas situações em que, efetivamente, não recebeu a remuneração. O servidor tem direito ao recebimento do processo devidamente autuado e da apresentação da documentação comprobatória. O pagamento das diferenças salariais terá continuidade, agora, em 2022.

Os últimos meses do ano que já se encerrou trouxeram indicadores pouco animadores sobre o ritmo da atividade econômica, sugerindo um começo de 2022 igualmente cercado por nuvens de tormenta. Os
sinais já não eram muito promissores mesmo antes da divulgação dos números mais
recentes, que agora reforçam uma herança
pouco atrativa para os próximos 12 meses.
Nitidamente, a indústria não tem conseguido
vencer os obstáculos criados pela pandemia,
com consequente desorganização das cadeias de suprimento em todo o mundo gerada pela paralisação de setores inteiros durante os meses mais críticos da crise sanitária, pela alta de custos, pela fraca demanda
doméstica e pelo novo ciclo de encarecimento do crédito determinado pelo aumento dos juros básicos.
No mercado de trabalho, a queda no
número de desempregados e na taxa de
desocupação tem sido ditada muito mais
pelo avanço da informalidade, resultando em degradação dos empregos que a
economia passou a criar ao longo do ano
passado, com perda de renda para as famílias em função das ocupações de baixa
qualidade geradas e pelo avanço da inflação. A mudança de direção da política
monetária nos Estados Unidos, com a revisão gradual da política de compra de títulos do Federal Reserve (Fed, o banco
central dos EUA), o que significará reduzir a oferta de moeda no mercado, e a
perspectiva de alta dos juros, incrementa as incertezas já presentes e coloca novos desafios para a economia em todo o
mundo, Brasil incluído.
Para complicar, a escalada nos casos de
Covid-19, deflagrada pela variante Ômicron, começa a paralisar as atividades em
setores ainda limitados ao redor do mundo e surge como novo complicador para
uma economia que já não vinha apresentando números muito brilhantes. Longe disso, aliás. A pesquisa mensal sobre produção
industrial do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada na pri-

meira semana do ano, mostrou que a atividade no setor, em novembro do ano
passado, só conseguiu ser maior do que os
níveis registrados em igual mês de 2003 –
o que dá uma precisa dimensão dos desafios que a indústria brasileira terá que enfrentar para se recompor e retomar algum
crescimento nos próximos meses.
Na comparação com o mês imediatamente anterior, a produção industrial experimentou nove resultados negativos nos
11 primeiros meses de 2021, chegando a novembro numa sequência de seis meses de
queda. Comparada a janeiro do ano passado, a produção havia encolhido 7,7% e passou a anotar baixa de 4,3% frente a fevereiro
de 2020, mês que antecedeu o início da pandemia no País. Para relembrar, naquele mesmo janeiro de 2021, a produção chegou a
apresentar elevação de 3,7% em relação a fevereiro do ano anterior. Nitidamente, a recuperação teve pernas curtas e não conseguiu se sustentar nos 10 meses seguintes,
aguardando-se novas perdas para dezembro, tendência que deverá comprometer os
resultados esperados para os primeiros
meses deste ano.

Regressão

De fato, não há muitos fatores que permitam antever uma melhora no desempenho da indústria no cenário de curto e médio prazos. Na avaliação do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial
(Iedi), os dados mais recentes do IBGE confirmam que a crise provocada pela pandemia não chegou de fato a ser superada. “Demanda fragilizada, gargalos logísticos e nas
cadeias de suprimento e pressões de custo
são desdobramentos que ainda estão bastante presentes no setor”, sustenta o Iedi. Na
visão do instituto, a indústria regrediu “nada
menos do que 16 meses”, retornando a “um
ponto não muito distante daquele” em que
estava em julho de 2020. “A sinalização é clara: as condições que possibilitaram a reação
do setor na segunda metade de 2020 não
mais se verificam”, aponta.

BALANÇO
t

2 A preocupação com o que
virá torna-se mais premente,
conforme o instituto, quando
se considera a evolução mais
recente da produção industrial, “dada a magnitude das
perdas com a pandemia e
sua sobreposição à grave crise de 2015-2016”. Especialmente porque, prossegueo
Iedi, “a indústria global está
passando por um processo
profundo de transformação
tecnológica e de busca por resiliência, apoiado por políticas
industriais ambiciosas em todas as principais potências
mundiais, a exemplo dos
EUA, União Europeia e China”
– perspectiva que nem de
longe se observa no País, com
o boqueio exercido pelo pensamento econômico dominante sobre qualquer debate
que envolva a busca de soluções duradouras para a indústria brasileira.
2 Os números iniciais do setor em 2021 chegaram a criar
a ilusão de um crescimento
vigoroso, capitalizado politicamente pelo desgoverno de
Brasília, com a irresponsabilidade de sempre. Os dados só
apresentaram crescimento
em relação a uma base muito achatada. À medida que a
produção passou a ser comparada com números menos

piores, registrados a partir
do começo da segunda metade de 2020, os sinais voltaram
a ser negativos.
2 A produção passou a cair
sistematicamente a partir de
agosto do ano passado, agora
na comparação com os mesmos meses de 2020. Foram
quatro meses de baixas entre
agosto e novembro, com perdas de 0,6%, de 4,0%, de 7,8%
e de 4,4%. Apenas 39,4% dos
itens produzidos pela indústria apresentaram crescimento em novembro, a menor taxa para o mês desde novembro de 2014.
2 “Os revezes mais expressivos atingem os bens
de consumo, refletindo a escalada da inflação e o alto desemprego, que deterioram o
poder de compra da população, bem como as rupturas
das cadeias produtivas, já
que muitos de seus setores
reúnem um grande número
de partes e componentes em
sua produção”, avalia o Iedi.
Os setores de fabricação de
bens duráveis, semi e não duráveis amargavam, até novembro do ano passado, cinco meses sucessivos de perdas. Comparada a seu melhor momento na série histórica, registrado em junho
de 2013, antes da recessão de

2015-2016, a produção de
duráveis havia encolhido
nada menos do que 45,0%. O
setor de semiduráveis e não
duráveis, que incluem indústrias mais relacionadas à
demanda imediata das famílias, como as de produtos
alimentícios, vestuário, calçados e medicamentos, encontrava-se 17,8% abaixo do
seu melhor desempenho histórico, depois de cair 1,9%
(julho), 1,2% (agosto), 5,6%
(setembro), 10,3% (outubro)
e 6,3% (novembro) – sempre
em comparação com iguais
meses de 2020.
2 A desorganização das
cadeias de produção afetou
especialmente a indústria
de bens intermediários, que
passou a apresentar em novembro do ano passado recuo de 1,0% em relação a fevereiro de 2020, depois de
ter avançado 4,7% na comparação entre o último mês
daquele ano e o mesmo mês
de fevereiro. Foram cinco
meses de perdas entre agosto e novembro do ano passado (tomado os mesmos
meses de 2020 como base) e
um retrocesso de 17,2% desde fevereiro de 2011, quando o setor havia anotado
seus melhores números na
série histórica do IBGE.

Conceito
Freemium
Distribuição dirigida com alto conteúdo editorial
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ohoje.com
GOIÂNIA, TERÇA-FEIRA, 11 DE JANEIRO DE 2022

POLÍTICA

n

5

Após votar às cegas, vereadores ﬁcam
‘perplexos’ com alterações no Plano
Em primeira de
cinco reuniões
previstas, Grupo
de Trabalho
formado por Aava
Santiago (PSDB)
decidiu propor
duas mudanças
significativas ao
projeto que
tramita, para
muitos, à toque de
caixa no
Legislativo
Felipe Cardoso
A revisão do Plano Diretor
de Goiânia ganhou mais uma
voz de oposição na Câmara
Municipal de Goiânia. No último final de semana foi a vez da
vereadora Aava Santiago
(PSDB) fazer coro ao duro posicionamento do colega Mauro
Rubem (PT) e se levantar contra a matéria que tramita —
para muitos, à toque de caixa
— no Legislativo municipal.
A parlamentar anunciou
em sua conta no Twitter que
não irá manter seu voto favorável ao relatório aprovado na
última quarta-feira (5/1) na
Comissão Mista. O texto foi
apresentado pela vereadora
Sabrina Garcez (PSD). A reportagem mostrou que o documento em questão contém
85 páginas e foi aprovado sete
minutos depois de ter sido
distribuído aos colegas.
Diante da repercussão do
caso, a vereadora anunciou
também o lançamento de um
“Grupo de Trabalho Ampliado”
para ouvir os principais afetados pelas mudanças contidas
no Plano: a sociedade civil organizada. A ideia é aprofundar
os estudos e promover um debate mais robusto sobre o pro-

A mudança abrupta
de opinião pode
motivar outros
vereadores a
acompanharem a
parlamentar

jeto. A análise minuciosa do
texto, como já mostrado pelo O
Hoje, vai na contramão das
expectativas da prefeitura de
Goiânia que previa uma aprovação célere da matéria —
precisamente em 23 de dezembro do ano passado.
A mudança abrupta de
comportamento pode motivar,
inclusive, outros vereadores a
acompanharem Aava nas próximas semanas. Isso porquê
ao menos uma das mudanças
trazidas pela revisão do Plano
Diretor e diagnosticadas pelo
grupo encabeçado pela verea-

dora já tem sido encarada com
“perplexidade” pelos colegas.

Prejuízos irreparáveis

Trata-se do desejo de reduzir de 500m para 100m a zona
de segurança e proteção em
torno da Barragem do Ribeirão
João Leite, de estações públicas
de tratamento de esgoto e do
Aterro Sanitário. Além disso,
anula a exigência da zona de
segurança e proteção em torno
do aterro desativado de resíduos da construção civil, da estação de transbordo de resíduos sólidos urbanos, ambos
na GO 020, e do centro de zoonoses. Diante dessa problemática, a ideia, agora, é apresentar uma proposta de supressão
da emenda ao artigo 213, acolhida pelo relatório de Garcez.
“Esse ponto do cinturão
foi recebido com perplexidade pelos vereadores. Não tenho vergonha de dizer que
meu voto foi precipitado. Há
uma dificuldade na compreensão do assunto. Agora,
analisando mais a fundo, muitos vereadores demonstra-

ram, apesar de não haver nenhum compromisso, disponibilidade em aceitar essas mudanças”, disse a tucana. Em
outro trecho ela acrescentou
que o grupo concluiu, neste
primeiro encontro, que a alteração em questão, caso
aprovada, causaria “impactos ambientais e de saúde pública indesejáveis, além de
não ter qualquer fundamentação técnica”.
Outro ponto debatido e que
se tornará alvo de mudanças
por parte do grupo, diz respeito às áreas públicas. A ideia é
suprimir do texto do prefeito e
da emenda aprovada na Comissão Mista a previsão de
substituir, em novos parcelamentos, os 7,5% do terreno
destinados a equipamentos públicos municipais, como CMEIS,
praças, unidades de saúde, no
todo ou em partes, por bens,
pecúnia, obra ou serviço.
Tanto no texto do prefeito
quanto na emenda, a proposta está detalhada no artigo
127. “O grupo apontou uma série de prejuízos para a popu-

lação quando o poder público
abre mão de controlar e gerenciar o patrimônio que deve
estar a serviço do interesse público”, pontua a parlamentar.
Além da vereadora e sua
equipe técnica, participaram
do encontro a arquiteta urbanista, Maria Ester de Souza,
e o presidente da Associação
Pró Setor Sul, Edmilson Moura de Oliveira. Em uma chamada de vídeo, Aava e os presentes reportaram as conclusões aos participantes de um
grupo de whatsapp, que reúne hoje 50 participantes.
Dois outros encontros deverão ser promovidos no decorrer desta semana. Um deles
está previsto para quarta-feira (12/1) e outro para sexta-feira (14/1). O primeiro contará
com discussões focadas em
adensamento e verticalização
da cidade, já o segundo em
meio ambiente e região Norte.
Os locais das reuniões, bem
como as temáticas que pautarão os demais encontros serão
divulgados nos próximos dias.
(Especial para O Hoje)

NORDESTE GOIANO

“Não há risco de rompimento”, diz Vulcanis sobre barragem
O Governo goiano monitora
a situação da barragem no município de Flores de Goiás em
região atingida por fortes chuvas desde o final do ano passado. A força-tarefa mantém
apoio na região Nordeste do Estado com distribuição de cestas
de alimentos e água potável aos
moradores. A assistência no
local é prestada por técnicos
das secretarias de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), e da Agência Nacional de Águas e Saneamento
Básico (ANA). A condição do
barramento é considerada segura. “Não há nenhum risco de
rompimento”, garantiu a titular
da Semad, Andréa Vulcanis.
A secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Andréa Vulcanis,
após monitorar a barragem
em Flores de Goiás, saiu com
equipe com destino a Nova
Roma. No local, ficaram brigadistas do Parque Estadual
da Serra de Caldas Novas (PESCaN), que ajudam no descarregamento de cestas básicas e
atendem demandas da população. A ONG Aliança da Terra

Secretária de Meio Ambiente André Vulcanis falou sobre o monitoramento da região
dá suporte às ações.
O governador Ronaldo Caiado esteve presente nas regiões
Norte e Nordeste de Goiás, entre
os dias 30 de dezembro e 05 de
janeiro, quando acompanhou
pessoalmente as dificuldades
enfrentadas pela população
diante da situação de emergência causada pelas chuvas.
Até o momento, foram entregues 1,8 mil cestas básicas e
1,2 mil cobertores às famílias
atingidas. Uma remessa de donativos foi enviada no último
sábado (08/01), com 200 filtros

de barro para água e 2 mil pacotes do Mix do Bem, alimento
de preparo rápido que garante 10 refeições por pacote.

Apoio ao
Nordeste Goiano

Os trabalhos em campo visam também garantir segurança e supervisionar alagamentos, como o encontrado
em afluente do Rio Paranã, entre os municípios de Flores de
Goiás e Formoso. “A situação
aqui é bastante crítica”, apontou Andréa Vulcanis ao explicar

que as condições impedem o
acesso e mantêm famílias isoladas. “É impossível atravessar,
a não ser que seja por embarcação”, detalhou a secretária.
O prefeito de Flores de
Goiás, Altran Avelar, acompanhou as equipes do governo
nos locais mais penalizados e
apontou que, na região, vivem
115 famílias de uma comunidade quilombola. “Estamos
com áreas intransitáveis”, destacou. “O Governo do Estado
vai trazer forças para a gente levantar essa comunidade e tra-

zer de novo o sorriso aqui,
para que possam viver com
mais tranquilidade”, enalteceu.
A moradora da zona rural
de Flores de Goiás, Ana Lúcia
Pereira, reconheceu o esforço
das equipes do Estado em levar
assistência às famílias, que estão ilhadas após a queda da
ponte recém-construída e que
permite acesso ao local onde
residem. “Ainda bem que tem
alguém olhando pela gente
agora, porque a nossa situação
aqui não está fácil”, declarou.
“Essa visita aqui hoje, a gente
nunca tinha visto”, completou.
O auxílio às pessoas atingidas pelas fortes precipitações
pluviométricas das últimas semanas envolve uma força-tarefa com equipes intersetoriais
do Governo de Goiás como Semad, Saúde, Ação Social, Corpo
de Bombeiros, além de 23 jeepeiros e 35 voluntários. Foram
registradas nove pontes danificadas, duas pontes caíram, diversas estradas interditadas e
houve um desmoronamento
na Serra do Vão, fato que inviabilizou o acesso à comunidade Kalunga Vão do Moleque.
Até agora, 15 municípios já decretaram estado de emergência.
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MDB prefere Doria
Antônio Luciano foi condenado por improbidade administrativa

Retratos em
repartição pública
gera condenação
de ex-prefeito
O ex-prefeito de Barro Alto, Antônio Luciano Batista de
Lucena, foi condenado por ato de improbidade administrativa por ter permitido a colocação de fotos suas e de outros agentes políticos em prédios públicos. O recurso do Ministério Público de Goiás foi acolhido pelo Tribunal de Justiça de Goiás, que reconheceu a prática de improbidade ao
julgar parcialmente procedente a ação proposta pelo promotor de Justiça Tommaso Leonardi.
Foi aplicada a Antônio Luciano a sanção de multa civil.
Conforme apontado pelo promotor na ação inicial, proposta
em 2019, o então prefeito, ao colocar suas fotos em diversas repartições públicas, realizou promoção pessoal ilícita, violando os princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade e publicidade.
Ele apontou ainda que a Constituição Federal requere
que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos tenha caráter educativo,
informativo ou de orientação social, não podendo contar
com nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.
A procuradora de Justiça Ana Cristina Ribeiro Peternella
França reiterou que não se evidenciou no caso o exigido caráter educativo, informativo ou de orientação social da publicidade praticada pelo gestor municipal. (Giovana Andrade, especial para o Hoje)

A quem insiste saber, num cenário ainda
indefinido, com quem vai o MDB na eleição de
2022, o presidente do partido, deputado Baleia
Rossi (SP), recorre à disciplina da escola do
guia Michel Temer. Desconversa, indicando
tudo ser possível. Mas entre portas, o novo cacique do maior partido municipalista do Brasil, cobiçado por todos candidatos, crava uma:
se o candidato a presidente João Doria Jr. bater 15% em abril, fecha com o PSDB. E indica
Simone Tebet (MS) de vice.

Sem chance

Baleia Rossi descarta de vez um pré-candidato: Sergio Moro não tem chance. Não diz,
porém, se vai punir quem do MDB se unir ao
ex-juiz rincão adentro.

Lula & Ciro

Quem ouviu a conversa garante que Lula
da Silva telefonou para Ciro Gomes, à ocasião
da operação da PF contra o pedetista, e o convidou para ser ministro da Fazenda, se for
eleito. Eles evitam se expor. Ciro nega veementemente.

Brasil paraíso..

O comércio de abortivos tem ambiente favorável nas redes sociais do Brasil, com
venda facilitada. A constatação está em ação
civil pública ajuizada pelo MPF, nas mãos do
procurador Fernando de Almeida Martins,
com pedido de tutela de urgência para o Ministério da Ciência e Tecnologia.

..de abortivos

A pasta é responsável pela coordenação do
Comitê Gestor de Internet no Brasil, agora cercado para aprovar resolução cobrando dos
provedores das redes sociais – Facebook, Instagram, WhatsApp, Google Brasil – a criação
e implementação de “diretrizes/políticas proibitivas específicas para o comércio online”.

Braço forte, mente...

O deputado Daniel Silveira (PTB-RJ),
que passou temporada na cadeia após
ameaças ao STF, malhou os braços na
cela. Não diz se leu um livro, chama a
prisão de inconstitucional e não pode
dar entrevistas.

Bola fora

Denúncia do portal Agenda do Poder,
de Ricardo Bruno, no Rio, aponta que escolinha de futebol do ex-Flamengo, Leo
Moura, recebeu R$ 41 mi em verbas de
emendas do deputado Luiz Lima e do senador Davi Alcolumbre (do Amapá, onde
tem unidade da escola). Nem os tradicionais América e Bangu foram premiados com tanto dinheiro federal em toda
a sua existência. Olho neles.

Bateu asas

É curiosa a foto de perfil com slogan
de whatsapp de Sidnei Piva, dono da natimorta ITA, que deixou milhares de passageiros no chão. Aparece sorridente,
com a frase “Orgulho, paixão e evolução,
essa é a cara da Itapemirim Transportes Aéreos”.

No espaço & no chão

Secretário de Ciência e Tecnologia do
Governo do DF, Gilvan Máximo mostrou
prestígio no domingo. Levou ao planetário de Brasília o astronauta Marcos
Pontes (ministro do MCT) e o ministro
da Saúde, Marcelo Queiroga.

Autógrafo

Aliás, ao contrário do presidente Bolsonaro, que vez ou outra pega uma
criança no colo em visitas públicas,
Pontes é cercado por elas. Centenas correram para tirar fotos e pegar autógrafo do primeiro astronauta brasileiro.

Justiça suspende permuta de
áreas públicas de Caldas Novas
As áreas que
seriam destinadas
à instalação
públicas fazem
parte, segundo o
MP, de “uma
fraudulenta
compensação
tributária”
A Justiça goiana acatou pedido de liminar em Ação Civil
Pública do Ministério Público
de Goiás (MPGO) sobre a permuta de áreas públicas no
município de Caldas Novas.
As áreas que seriam destinadas à instalação de creches, escolas e postos de saúde fazem
parte, segundo a apuração do
MP, de “uma fraudulenta compensação tributária”.
Na decisão judicial, também foram proibidas a permuta, venda, alienação ou
doação de áreas públicas verdes e institucionais e ato que
resulte ou possa resultar em
compensação tributária, sob
pena de multa de R$ 100 mil.
Na ação, os promotores de
Justiça Vinícius de Castro Borges e Pedro Eugenio B. Benatti relataram que, no dia 23
de novembro de 2021, a Diretoria de Administração do município encaminhou às Promotorias de Justiça da comarca expediente informando
a realização de audiência pública no Plenário da Câmara
Municipal, para a exposição
de projeto de permuta de bens

Pedido de suspensão das permutas das áreas foi encaminhado para o prefeito Kleber Marra (Republicano)
públicos por particulares, com
a finalidade de instalação de
repartições públicas. Dentre
elas, estavam 28 áreas verdes
e institucionais que são destinadas à instalação de equipamentos públicos, como creches, escolas, postos de saúde,
praças e centros recreativos.
Os terrenos estão localizados
em 16 bairros da cidade.
Foi instaurado inquérito civil público, que apurou a pretensão do município de conceder remissão tributária, que
não foi especificada, por meio
de uma fraudulenta compensação tributária. Os promotores
explicaram que a intenção do

Poder Executivo era pagar alguma diferença milionária em
dinheiro a particulares e ainda
permutar 237.451,13 metros
quadrados (m²) de áreas públicas por 4.942,16 m² de áreas
particulares, divididos em três
imóveis que compõem o Centro de Convenções Ipê.

MP apontou avaliação
exorbitante de imóvel
particular

Conforme alertado pelo MP,
o Centro de Convenções Ipê
está situado em área turística
e não reúne condições para
abrigar repartições públicas,
pois exigirá grandes obras de

adequação, possui poucas vagas de estacionamento interno
e nas proximidades, e está localizado entre hotéis.
Foi apurado também que a
proposta de permuta foi feita
sem que fosse apontada a real
necessidade do imóvel para
atender o interesse público,
contrariando os mais basilares
princípios constitucionais que
deveriam orientar as atividades da administração pública.
Outro aspecto destacado pelos
promotores de Justiça é que
não está justificada a necessidade do imóvel para sustentar
dispensa de licitação na realização da permuta.

Na ação, o MPGO ressaltou
que a comissão designada
pelo município avaliou o imóvel particular no valor de R$
33.992.073,69, que foi considerado exorbitante, já que o
seu valor venal é de R$
3.433.935,69, e que foi dado
em garantia de uma dívida de
R$ 2 milhões contraída com a
Goiás Fomento.
Além disso, conforme os
promotores de Justiça, entre
os terrenos que o município
pretende permutar estão
áreas institucionais que, por
sua natureza, são inalienáveis
e imprescritíveis. (Informações do MP)
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Trabalho valorizado

Bruno Corsino/Atlético-GO

Wanderson
enxerga saída de
zagueiros do
Atlético como
valorização do
bom desempenho
defensivo em 2021
Breno Modesto
Dono da segunda melhor
defesa da última edição do
Campeonato Brasileiro, o
sistema defensivo do Atlético Goianiense despertou interesse de vários clubes.
Tanto que, nos últimos dias,
o clube perdeu alguns dos
zagueiros que foram titulares na temporada passada,
como Éder e Pedro Henrique. Até o presente momento, na pré-temporada rubronegra, o técnico Marcelo
Cabo conta com apenas duas
peças para a posição: Oliveira e Wanderson, que, recentemente, renovou seu
contrato com o Dragão.
Apesar das baixas no elenco, Wanderson acredita que,
em 2022, o Rubro-negro tem
tudo para repetir o excelente
desempenho defensivo de
2021, já que, para ele, não são
as características de cada um
dos jogadores que acabou
contruibuindo para o feito,
mas, sim, o método de jogo
adotado pelo time do bairro
de Campinas
“O desempenho da parte
defensiva passa pelo sistema
inteiro. Não só da parte de
trás, com o goleiro, os zaguei-

Wanderson foi um
dos atletas que
renovaram com o
Atlético para a
temporada de 2022

MERCADO DA BOLA

ros e os laterais, mas, sim,
pelo mesmo sistema que o
Atlético-GO usa há um bom
tempo. E, agora, ele está colhendo os frutos, tomando
poucos gols, principalmente
por ser um time coeso e organizado taticamente. Creio que
isso não vai mudar muito,
porque a parte tática é uma
característica do clube e não
dos atletas que saíram e que
vão chegar. Podemos passar
por algumas dificuldades no
início, mas acredito que será
um ano de grandes colheitas e
de poucos gols sofridos”, analisou o defensor
Sobre as saídas dos antigos
companheiros, Wanderson vê
com naturalidade, já que, no
entendimento dele, ocorreu

apenas uma valorização da
bela campanha que fizeram
no ano passado.
“A mudança de atletas,
com a saída de alguns jogadores, é uma valorização da
bela campanha que tivemos
no ano passado. O Éder, que
já estava aqui, e o Pedro
Henrique, que chegou depois, fizeram grandes jogos e
acabaram se valorizando. O
futebol é muito dinâmico.
Peças vão, peças vêm. Para
mim, acho que vai ser um
ano melhor, pois, no ano
passado, cheguei na metade
da temporada. Agora, já começo desde o início, mais
adaptado e acredito que vou
fazer um grande 2022”, finalizou Wanderson.

Moraes

Assim como aconteceu na
temporada passada, o lateralesquerdo Moraes será emprestado pelo Atlético. Desta vez,
para o Juventude. O atleta, que
estava no Santos, onde tem contrato de empréstimo até o mês
de abril, deixará a equipe paulista, que queria contar com o
atleta apenas para o Campeonato Paulista e que optou por
não exercer seu direito de compra, que era fixado no valor de
1 milhão de euros.
Desse modo, Moraes rescindirá com o Peixe e irá para
o Juventude, que, além de arcar
com 100% de seu salário, pagará ao Dragão uma quantia financeira pelo empréstimo do
lateral. (Especial para O Hoje)

APARECIDENSE

Isabella Brito/AA Aparecidense

Jataiense anuncia a
contratação de mais
cinco jogadores
A diretoria da Jataiense anunciou neste último
final de semana a contratação de mais cinco jogadores para a disputa do
Campeonato Goiano. O
time que já tinha confirmado doze jogadores, agora terá as ajudas de um lateral-esquerdo, três volantes e um atacante.

Romão

O lateral-esquerdo de
26 anos foi revelado no Linense-SP e passou por equipes como XV de Jaú, Velo
Clube, Vocem, Parnahyba,
Rio Branco-ES, NacionalAM, Rio Preto, Batatais e recentemente estava atuando
no Caçador-SC. Ele chega
para disputar posição com
PH, que vem de empréstimo do Vila Nova.

Christofer

O volante de apenas 21
anos passou pelas categorias do Jabaquara-SP e Criciúma, onde se profissionalizou em 2020 nas disputas do Catarinense e da
Série C. Após se destacar
pela equipe carvoeira, foi
contratado junto ao Ceará,
atuando no Brasileiro de
Aspirantes. Será a primeira vez do jogador no futebol goiano, defendendo as
cores da Jataiense.

Marlon

Com apenas 22 anos, o
volante atuou somente
no futebol gaúcho, jo-

gando pelo Tupi e Brasil
de Farroupilha, onde em
2021 foi titular, atuando
em dezesseis partidas
pelo clube gaúcho.

Lucas Lima

O volante de 23 anos
também pode atuar de
zagueiro. Atuou somente
no futebol carioca, jogando pelo Bangu, Mageense , Bonsucesso e recentemente estava no 7
de Abril, marcando um
gol em onze partidas.
Será a primeira vez no
futebol goiano.

Tony

O atacante de apenas
21 anos passou pelas categorias de base do Rolândia-PR antes de seguir
para Portugal ainda novo.
Foi artilheiro no Alcanenense no Sub-20 e se profissionalizou no clube
português. Ainda atuou
no Coutada antes de retornar ao Brasil jogando
pelo União Rondonópolis
e recentemente estava no
Mineiros, marcando um
gol em seis partidas.
A estreia da Jataiense
no Goianão acontece
diante do Morrinhos, às
20h30, no Centro Esportivo João Vilela. Na segunda rodada, a equipe
recebe no Arapucão, o
Grêmio Anápolis, às
15h30, horário de Brasília. (Victor Pimenta, especial para O Hoje)

Magrão chega ao Camaleão depois de duas temporadas na Portuguesa

Magrão diz que foco momentâneo

do Camaleão é o Goianão
No ano em que disputará,
pela primeira vez em sua história, a terceira divisão do
Campeonato Brasileiro, a
Aparecidense procurou dar
mais experiência ao seu elenco. Para isso, o Camaleão
trouxe atletas conhecidos no
futebol brasileiro. Um desses nomes é o zagueiro Willian Magrão, de 34 anos.
Cria da base do Grêmio,
Magrão atuará no Estado de
Goiás pela primeira vez. Grato ao time de Aparecida de
Goiânia pela oportunidade,
ele espera ajudar da melhor
maneira possível.
“Quando o Thiago (Carvalho) me ligou, não pensei duas
vezes. Primeiro, pelo que ele
me falou. E, em segundo, pelo
que o próprio clube vem demonstrando. Então, é gratificante estar aqui e eu espero
ajudar da melhor maneira pos-

sível”, disse Willian Magrão.
De acordo com Willian Magrão, quando Thiago Carvalho o contactou, rasgou elogios
à estrutura do Camaleão, que,
segundo o jogador, foram comprovados por ele assim que desembarcou em Aparecida de
Goiânia para iniciar a prétemporada.
“(As impressões são) as melhores possíveis. Quando eu
cheguei, vi que era exatamente
o que o Thiago havia me falado.
A estrutura do clube, os jogadores que aqui estavam e os
que estavam sendo contratados,
as pessoas que trabalham aqui.
E eu falei para ele que não é à
toa que a Aparecidense é o que
é no futebol brasileiro. Hoje, as
pessoas conhecem a Aparecidense. O clube é uma realidade”, comentou o defensor.
Com contrato firmado até o
fim da Série C do Campeonato

Brasileiro, em novembro, Magrão diz que, apesar da competição nacional ser o grande
campeonato para a Aparecidense em 2022, o foco deste início de temporada deve ser o
Goianão, campeonato que ele
espera brigar pelo título.
“Quando eu falei com o
Thiago (Carvalho) e acertamos a situação (contratual)
até o fim do Campeonato Brasileiro da Série C, já falei pra
ele que temos de pensar primeiramente no estadual. Depois, nós vamos pensar na Série C. O objetivo de agora é o
estadual. Então, vamos trabalhar agora nessa pré-temporada, que é muito importante.
É o que vai nos dar uma base
para o ano inteiro. E vamos
tentar fazer um belo estadual,
brigando para ser campeão”,
finalizou Magrão. (Breno Modesto, especial para O Hoje)
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Fome de bola e gana de vitória
Douglas Monteiro/Vila Nova FC

Em sua chegada ao
Vila Nova, Wagner
fala em ano
vitorioso e de taça
no OBA
ildeu iussef
O Vila Nova apresentou de
forma oficial, na tarde desta segunda-feira (10), o primeiro
dos seis reforços para a temporada 2022. O meia Wagner
assinou com a equipe do colorada até o fim de 2022 e expressou o seu desejo de conquistar títulos pelo Tigre.
“Eu me senti muito à vontade e em casa aqui no Vila
Nova. Sou um jogador com
muita gana de vitória. Sempre fui batalhador, não gosto
de perder. Gosto de brigar e levantar taça. Estou chegando
com o tanque cheio e vontade
absurda de estar comendo a
bola neste gramado. Meus companheiros ainda vão me ver
nos jogos, tenho muito a acrescentar e aprender”.
Aos 36 anos, Wagner chega
ao Vila Nova após ter quase
pendurado as chuteiras em
2020 por conta de uma lesão
no ligamento cruzado do joelho direito e ficado oito meses
sem jogar bola.
“Foi um dos momentos
mais difíceis da minha carreira. Meu pai chegou e me pediu
para eu pendurar as chuteiras.
Foi triste, difícil, mas não tem
vitória sem luta. Minha família, esposa e filhos foram importantes. Foram seis meses e
meio para voltar a pisar no
gramado, muito difícil para
um atleta”, contou.

Apresentado como
reforço colorado,
Wagner já treina no
Vila Nova desde o
início do ano

Meia de origem e com uma
trajetória de sucesso no futebol
nacional por clubes como o
Cruzeiro, Fluminense e Vasco,
além de clubes do exterior
como o Lokomotiv Moscou
(Rússia), Gaziantepspor (Turquia), Tianjin Teda (China) e AlKhor (Qatar), Wagner se colocou à disposição do treinador
Higo Magalhães para atuar em
outras posições.
“Consigo atuar tanto de
meia, ponta direita, ponta esquerda, segundo volante e já fiz
até lateral esquerda. Hoje vai
muito da preparação física, se
o corpo está bem, as pernas estão bem para executar. A prioridade é do professor. Eu gosto de jogar no meio-campo,

gosto de jogar pela ponta quando tem essa opção”, declarou o
jogador colorado.
Finalista da última edição, o
Vila Nova está no Grupo B do
Campeonato Goiano de 2022.
Ao seu lado, estão o Atlético, a
Aparecidense, o Crac, o Goiatuba e o Iporá. A estreia do time
comandado pelo técnico Higo
Magalhães será no dia 27, às
20h30, contra o Goiatuba. A
partida será realizada no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA).

Copinha

O Vila Nova encerrou sua
caminhada na Fase de Grupos
da Copinha com vitória. Ontem à tarde, o time comanda-

do pelo técnico Kássio Fernando derrotou o Tanabi. No
Estádio Municipal Prefeito Alberto Victolo, o Tigrinho venceu o Tecão por 2 x 0. Os gols
colorados foram anotados por
Saymom e Breno.
Com esse resultado, o Vila
Nova se classificou em primeiro lugar da sua chave com
seis pontos conquistados e irá
enfrentar o Bahia, que avançou
como o segundo colocado do
Grupo 01, na 2ª fase da Copinha. A data e local do próximo
compromisso do Tigrinho será
divulgado nos próximos dias
pela Federação Paulista de Futebol, entidade que organiza a
Copa São Paulo de Futebol Júnior. (Especial para O Hoje)
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Goiás encaminha contratação
de lateral-direito, ex-Vila Nova

Brasil enfrenta
Alemanha valendo
vaga na ﬁnal da
Copa Davis 2022

Arquivo pessoal

O Goiás se reforçou em
uma posição que buscou desde o início da janela, a lateral-direita. Após as tratativas por Nino Paraíba não
avançarem, o clube esmeraldino foi ao mercado e encaminhou a contratação do lateral-direito Maguinho, exVila Nova e que estava atuando no futebol japonês.

Quem é Maguinho?

Natural de Dores de Turvo
(MG), o lateral-direito foi revelado nas categorias de base
do Tupi-MG, onde se profissionalizou e atuou por cinco
anos. Após isso, jogou por
América de Natal e Capivariano antes de vestir as cores
do Vila Nova. Foram três anos
pelo clube colorado e um dos
principais jogadores do time
nas campanhas da Série B. Ao
todo foram cento e trinta e
um jogos, seis gols marcados
e cinco assistências.
O jogador de 30 anos então
foi contratado junto ao Kawasaki Frontale, do Japão e após
uma temporada, emprestado
ao Yokohama FC, que garantiu
seus serviços em definitivo
em 2021. Foram cinquenta e
três jogos e três assistências
pelo emblema japonês.
Na manhã desta segundafeira (10), o repórter André Rodrigues informou que o Goiás
já teria acertado com o jogador, faltando apenas os exames médicos antes de assinar
com o clube para as disputas
do Goianão, Copa do Brasil e
Brasileiro da Série A.
Somente com Apodi no
elenco, a diretoria ficou próxi-

Apresentado como
reforço colorado,
Wagner já treina no
Vila Nova desde o
início do ano

ma da contratação de Nino Paraíba, mas o jogador optou por
assinar com o Ceará. Assim, o
Goiás foi novamente ao mercado e buscou Maguinho, que
diferentemente do outro jogador tem a função de ser mais
defensivo. Dieguinho fez bem
a função no acesso da Série B,
mas deve atuar mais no meiocampo na temporada.

Copinha

Enquanto o profissional não
retorna aos gramados, o Sub-20
busca uma vaga na próxima
fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Para isso, a equipe esmeraldina enfrenta nesta
terça-feira (11), o Desportivo
Brasil, às 15h15, no estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz.
Apesar da liderança do
grupo 17 com quatro pontos,
nenhuma das equipes estão
garantidas na próxima fase. O
Goiás venceu a estreia contra
o Iape e ficou no empate diante do Botafogo de Ribeirão
Preto na última rodada. Agora precisa vencer para se classificar em primeiro. Um empate também coloca o time esmeraldino na próxima fase. O
time titular deve ser mantido
do que iniciou o último confronto. (Victor Pimenta, especial para O Hoje)

A Confederação Brasileira de Tênis (CBT) confirmou a informação dada
pela Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês) de que o
confronto válido pela fase
eliminatória da Copa Davis
entre Brasil e Alemanha
será realizado na cidade
do Rio de Janeiro, no Parque Olímpico da Barra – local que sediou o evento
da modalidade nos Jogos
Olímpicos e Paralímpicos
Rio 2016 – entre os dias 04
e 05 de março de 2022.
A última vez que o Brasil disputou a Copa Davis
no Rio de Janeiro foi em
2002, quando a equipe,
ainda comandada por Gustavo Kuerten, e com presença de Fernando Meligeni, Jaime Oncins, Francisco Costa e André Sá derrotou o Canadá por 4 a 0.
É importante destacar
que as 12 nações vencedoras nas eliminatórias
avançam para as finais
da Copa Davis de 2022,
onde se juntam à Federação Russa de Tênis, campeã de 2021; à Croácia,
vice-campeã de 2021; e às
duas nações wild cards:
Grã-Bretanha e Sérvia.

Retrospecto

Brasil e Alemanha já se
enfrentaram seis vezes

pela Copa Davis e a vantagem é alemã por 4 a 2 no
histórico de confrontos. O
último encontro aconteceu em 2013, em solo alemão, e a equipe da casa
venceu por 4 a 1. Já a última vitória brasileira aconteceu em 1992, no Rio de
Janeiro, com uma equipe
que contava com Luiz Mattar, Jaime Oncins, Cassio
Motta e Fernando Roese.
A Alemanha chegou ao
grupo dos quatro melhores
na fase final da Copa Davis
2021. O Brasil terá de buscar inspiração na arena
icônica para seguir adiante. No ranking de nações
da ITF, o Brasil aparece
atualmente na 26ª posição. A Alemanha é a atual
nona colocada. O ranking
é liderado pela Croácia.
Quando atuou como
sede, o Brasil perdeu apenas um jogo de duplas
desde 1981. A invencibilidade de dez jogos consecutivos foi quebrada no
duelo diante da Austrália,
em 2001, em Florianópolis. No saibro caseiro, o
time nacional venceu 33
de 50 partidas. A tendência é de que o Brasil opte
pelo piso de saibro, que
costuma ser o mais conveniente para os atletas
nacionais. (Ildeu Iussef,
especial para O Hoje)
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Prefeitura de Goiânia busca retomada das obras de cinco escolas e três Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) paralisadas desde 2015 e pretende inaugurar oito

Obras paradas deixam quase
cinco mil crianças sem escola
Município de Goiânia começou 2021 com déficit de quase 7 mil vagas na Educação
Alzenar Abreu
Estão abertas a partir de
hoje as inscrições para 9,9 mil
vagas voltadas às crianças da
Educação Infantil da Rede Municipal com déficit levantado
pelo O Hoje de cerca de cinco
mil crianças que poderão não
ser atendidas.
Isso porque, segundo dados estatísticos do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2010, Goiânia
tinha 35.757 crianças entre 0 a
5 anos em idade escolar. Destas, 21.278 estudavam em escolas particulares. O que perfazia 14.479 que poderiam estar em escolas públicas e, ou,
fora da escola.
Na diferença das nove mil
ofertadas, restam, cerca de cinco mil crianças de zero a cinco
anos que podem não conseguir
vagas nas escolas públicas. O
estudo levantado em Goiânia
diz que esse número, mesmo
sendo apurado em 2010, não
deve mudar muito em termos
proporcionais mais que, com a
crise causada pela pandemia,
tende a ser maior onde muitos
pais retiraram os filhos das escolas particulares.
A conta condiz com a fala
do titular da secretaria municipal de Educação, Wellington
Bessa, onde ele diz que ainda
não é possível avaliar se as
novas vagas vão zerar o déficit

na rede, mas que elas devem
contribuir para reduzi-lo. Do
número total disponível, 6.387
serão para crianças entre 6
meses e 3 anos, e 3.540 vagas
serão destinadas para crianças
entre 4 e 5 anos.
Bessa informa, ainda, que a
rede municipal começou 2021
com um déficit de quase 7 mil
vagas na Educação infantil e terminou com um déficit de 3,9 mil.
Ele aponta que mesmo com as
novas ofertas não há como atender a todos, tendo em vista que
um novo déficit nasce, devido às
novas demandas.
“Com essa reorganização,
nós acreditamos que diminuiremos esse déficit. Não conseguimos precisar se será zerado,
por conta da nova demanda de
crianças que nasceram e daquelas que chegaram na idade
de poder pleitear vagas nos
CMEIS. Mas hoje, acreditamos
que vamos diminuir, sim, esse
número”, declarou, ao destacar
que para crianças de 4 a 5
anos não existe nenhum déficit de vagas.
Em 2022, a SME diz que vai
oferecer 17.470 novas vagas
no ensino fundamental e 7.539
vagas no ensino de jovens e
adultos (EJA), o que totalizam
25.009. A pasta informou que,
no total, vai atender cerca de
120 mil alunos na rede municipal de ensino.

Drama

Em reportagem ao O Hoje a
dona de casa Regiany Alves
Moreira, de 35 anos, moradora
do Bairro Buena Vista diz que
nunca conseguiu vaga para
sua filha em um Cmei. Apesar
de fazer parte de todos os cadastros pertinentes para obter
a vaga e ainda possuir um filho
especial. Ela mora com o esposo e mais três filhos em uma
casa improvisada de dois cômodos de chão batido. O filho
especial fica na Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais
(Apae) do Jardim Goiás. Ela
sobrevive de pensão por enfermidade, assim como o marido que foi acidentado e recebe benefício semelhante.
Dona Regiany dia que gostaria
de trabalhar, mas não tem
como deixar na escola a filha
de quatro anos que poderia estudar em um Cmei mais próximo do Jardim Goiás.

Obras paradas desde 2015

A promotora Maria Bernadete Ramos Crispim da 42ª
promotoria de Justiça do Ministério Público de Goiás (MPGO) informou que a prefeitura
de Goiânia busca retomada
das obras de cinco escolas e
três Centros Municipais de
Educação Infantil (Cmeis) paralisadas desde 2015.
Equipes da Secretaria Mu-

nicipal de Infraestrutura e
Serviços Públicos (Seinfra)
da Prefeitura de Goiânia desejam concluir as obras no
Cmei Lions Clube Tocantins
(Vila Maria Luisa), Escola
Municipal Engenheiro Robinho e Escola Municipal Vereador Carlos Eurico (Parque Santa Rita), Cmei Bem
Me Quer (Crimeia Leste), Escola Municipal João Alves de
Queiroz (Residencial Eli Forte), Cmei Dom Antônio Ribeiro de Oliveira (Setor Leste Universitário), Escola Municipal Recanto do Bosque
(Recanto do Bosque), Escola
Municipal Renascer (Residencial Real Conquista) e na
Escola Municipal Percival
Xavier (Vila Novo Horizonte).
“Estamos em acompanhamento dessas instalações
desde 2020”, diz a promotora. Esse processo teve início
a partir de reunião em Brasília com membros do Ministério da Educação e vários
órgãos da pasta e afins, que
levaram o caso dos Cmeis
em Goiânia, que teriam recursos do governo federal.
“Desde então, o governo solicitou à promotoria que supervisionasse o encaminhamento das obras paradas.
As oito unidades estão com
30% das edificações adiantadas e fazem parte de um elen-

co de 47 obras iniciadas em
2015. Todas teriam recursos
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE), do governo federal.
As 39 foram canceladas porque os processos não tiveram
prosseguimento.
Segundo apurado pelo O
Hoje, as unidades educacionais custariam em torno de
R$ 1,4 milhão cada. Sendo R$ 1
milhão de contrapartida do
município e o restante seria
custeado pelo Ministério da
Educação via FNDE.
Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) aguardam renovação de contrato
para dar andamento às obras,
paradas por empreiteiras em
investigação. Isso porque abandonaram os canteiros e exigiram, para retomada, renovação dos contratos.

Processo administrativo

A (SME) informou, em nota,
que todos os 47 contratos estão
sendo investigados e que vai
entrar com processo administrativo contra às empresas que
abandonaram as obras. O comunicado ainda diz que realizou levantamento de todas as
obras de escolas e Cmeis relegadas na gestão anterior para
apurar e verificar os responsáveis legais pelo abandono.
(Especial para O Hoje)

LEGADO DE ROGÉRIO CRUZ

Plano Diretor caminha para ser a pedra na cruz do prefeito
Nos últimos dias, o temor de
setores preocupados com a tramitação às pressas da tramitação do novo Plano Diretor de
Goiânia é nítido. Desde as primeiras audiências, assim que
parte do texto foi divulgado no
site da Câmara, reclamações pipocavam pelas redes sociais. O
jornal O Hoje foi o primeiro veículo a dar voz às inanifestações, principalmente quando
se percebeu a falta de emendas
e incongruências em mapas. Ao
contrário do que se dizia, faltavam, sim, mapas que esclarecessem o teor das mudanças
e quais os impactos na cidade.
E o vereador Mauro Rubem
(PT) decidiu judicializar a situação, provocando decisões
favoráveis às novas discussões
- que se revelavam cada vez

Ilhado por problemas, Rogério Cruz compromete seu futuro
mais frágeis e contraproducentes - e, adiamentos.
Por fim, a votação em plenário - que seria por unanimidade - foi adiada para fevereiro. Mas tem quem defenda
que são necessários mais estudos e adequações, sobretudo
ouvindo moradores e especia-

listas que compreendem que,
do jeito que está, o Plano Diretor vai deixar o prefeito Rogério Cruz (Republicanos) em
maus lençóis.
À exceção, a vereadora
Aava Santiago (PSDB), que havia votado a favor do relatório
na Comissão Mista, voltou

atrás. Disse que votará contra
o projeto, pelo menos se não
houver mudanças que dêem
segurança ao futuro de Goiânia. Agora, se juntou ao vereador Mauro Rubem. Convencida, provavelmente, ajudará a trazer outros nomes da
Câmara Municipal, órgão que
deveria ser independente, mas
que, de forma bem obscura, se
juntou aos interesses da gestão
do prefeito Rogério Cruz, para
aprovar o texto, em sete minutos e sem leitura.
As críticas à problemática
do defeituoso documento, chamado de Frankenstein e aberração por alguns, podem influir
objetivamente no futuro político de Rogério Cruz. As consequências do ordenamento
irresponsável do solo poderá

provocar em Goiânia, ainda
uma cidade boa de se viver, em
um espelho de cidades com
sérios problemas, como São
Paulo e Belo Horizonte. Os especialistas, ouvidos arduamente pelo jornal O Hoje, já
alertaram. Além de ocasionar
erosões, enchentes, desaparecimento de matas ciliares e,
com isso, de nascentes.
Caso o prefeito sancione, já
que o projeto foi entregue pelo
Paço à Câmara, o PDG da forma
que está, o legado de Rogério
Cruz vai ser outro daquele pregado pela expectativa do plano
de governo da chapa Maguito
Vilela/Cruz. A herança vai ser
de quem, goela abaixo, transformou Goiânia num caos irreversível. (Yago Sales, especial para O Hoje)
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Jurídica
Manoel L. Bezerra Rocha
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TRF1 tranca ação penal contra advogado
por emissão de parecer jurídico

O pedido de desocupação foi suspenso por mais 6 meses

Justiça suspende
liminar e
mantém famílias
em área da União
Maiara Dal Bosco
As cerca de 500 famílias que residem em área da
União, no Jardim Novo Mundo, em Goiânia, poderão permanecer no local. A decisão foi tomada pelo Juiz da 8ª
Vara Federal, Urbano Leal Berquó Neto, que, atendendo ao pedido de um dos advogados à frente do caso, suspendeu o pedido de cumprimento da ordem liminar de
reintegração de posse, para manter os integrantes na
área por mais seis meses. Neste prazo, órgãos envolvidos como a União, Superintendência do Patrimônio da
União - SPU; Estado de Goiás, e Prefeitura de Goiânia, deverão buscar todos os mecanismos para alocar as famílias em novas moradias.
Na decisão, o juiz da 8ª Vara Federal destaca que não
há como, por agora, se dar efetividade à ordem de desocupação dada em novembro de 2019, sem que isso gere
tumulto social, uma vez que não foram disponibilizadas
às pessoas habitantes do local a opção de nova moradia,
cujo ônus ficou sob encargo do Município de Goiânia, Estado de Goiás - por intermédio da Agência Goiana de Habitação (AGEHAB) ou outro órgão com atribuição adequada ao caso e União.
Além disso, Urbano Leal Berquó Neto também destaca, em sua decisão, a situação de pandemia causada
pela Covid-19. “Como ainda permanece a situação decorrente de força maior, advinda da pandemia de Covid-19, cuja duração não se tem como precisar na atualidade, mister que se postergue, mais uma vez, a concretização da medida reintegratória de modo a evitar
prejuízos irreparáveis às famílias ocupantes do local,
sempre tendo como norte o direito constitucional à moradia, como também o princípio da dignidade da pessoa humana”, afirma o juiz.

Espera por Justiça

Para Fernando Sales, um dos advogados responsáveis
pelo caso, a decisão é mais uma vitória no processo que
já se arrasta há mais de oito anos, desde 2014. “Essa é realmente uma vitória diante da permanência das famílias que
ali já se encontram, em um terreno que praticamente se
encontra solidificado, no qual as famílias já construíram
suas unidades habitacionais”, afirma Sales.
Agora, o advogado reforça que espera que a Justiça
seja realmente feita em favor das famílias, o que seria
feito com uma decisão final a qual seria a regularização
fundiária e a urbanização do terreno. “Teria a necessidade em que a União passasse a dominialidade da área
para o Município de Goiânia, e aí sim ser promovido a
regularização fundiária e a urbanização pelo Município
de Goiânia para levar a essas famílias os equipamentos
públicos essenciais como o fornecimento de água, tratamento de esgoto, a coleta seletiva do lixo e para que
essas famílias tenham uma melhor qualidade de vida e
dignidade nesse local”, finaliza o advogado.

Entenda

Desde 2014 cerca de 500 famílias vivem na maior
área urbana ocupada irregularmente em Goiânia,
nas chácaras 298, 299 e 300, situadas no Jardim Novo
Mundo. Em 2019 foi concedida uma decisão liminar
pelo juiz Urbano Leal Berquó, para reintegrar a posse da área à União.
O juiz, apesar de ter concedido a decisão, deu 12 meses para que a prefeitura e a União direcionassem as famílias para construções habitacionais. Em novembro de
2020, no dia 10, o advogado entrou com pedido fundamentado com base na pandemia causada pela Covid19,
e também porque os entes públicos não terem conseguido
avançar no cumprimento da ordem. Já que as famílias não
poderiam ser prejudicadas em uma reintegração
De acordo com Fernando Sales, as famílias iniciaram
as casas com lona e madeira e, ao longo do tempo, investiram em alvenaria. À reportagem, ele destacou
que os moradores do local são pessoas honestas e trabalhadoras e que vivem em condições de vulnerabilidade. As famílias temem pelo uso da força policial, a
exemplo do que aconteceu no setor Parque Oeste Industrial, em 2005. (Especial para O Hoje)

A 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) decidiu trancar
ação penal contra um advogado que emitiu
parecer jurídico em procedimento licitatório do extinto Ministério da Pesca e da Aquicultura, que foi supostamente fraudado
por servidores para o desvio de verbas públicas. Em habeas corpus, o advogado pediu
o trancamento da ação penal que tramitava na 15ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal. Alegou estar sofrendo constrangimento ilegal com a instauração da
ação penal e que encontrava no exercício da
sua profissão, no caso, elaborar pareceres
em certames licitatórios, exceto na hipótese de existência de dolo ou erro grosseiro.
Ao julgar o recurso, a relatora, desembargadora federal Mônica Sifuentes, ressaltou
que o artigo 41 do Código de Processo Penal
estabeleceu que a denúncia deve conter, entre outros elementos, a “exposição do fato
criminoso, com todas as suas circunstâncias,
a qualificação do acusado ou esclareci-

mentos pelos quais se possa identificá-lo, e
a classificação do crime”. “Na hipótese vertente, o fato de o paciente ter elaborado pareceres jurídicos favoráveis a certames licitatórios posteriormente reputados fraudulentos, não se mostra suficiente, por si só,
para legitimar a instauração da persecução
criminal de fundo, tendo em vista que não
demonstrada, na denúncia, por meio de elementos indiciários de prova, a intenção do
paciente de utilizar o seu mister profissional para contribuir para a consecução da
atividade delituosa em apuração”, destacou. Para a magistrada, a acusação não
aponta provas que demonstrem, minimamente, a intenção do advogado em
participar da suposta fraude à licitação
para colaborar com a prática delituosa.
Desta forma, concedeu o habeas corpus
para determinar o trancamento da ação
penal. A 4ª Turma do TRF1, por unanimidade, concedeu a ordem de habeas corpus,
nos termos do voto da relatora.

Morte de jogador
O TST restabeleceu a
condenação do Esporte
Clube Bahia S/A, de Salvador (BA), ao pagamento de
R$ 150 mil à viúva e às filhas do jogador Cléber, vítima de acidente vascular
cerebral (AVC) em dezembro de 2007. A decisão baseou-se na conclusão das

instâncias ordinárias de
que houve nexo causal entre o AVC e a atividade desempenhada pelo atleta. O
atleta teve o AVC em
22/10/2007, no hotel em
que a delegação do Bahia
estava hospedada, em Natal (RN), após jogo pelo
Campeonato Brasileiro.

Vacinação obrigatória
O conselheiro do CNJ, Richard Pae Kim, reafirmou
precedentes do STF que confirmaram a constitucionalidade da vacinação obrigatória no país, em audiência pública promovida pelo
Ministério da Saúde sobre a
imunização de crianças entre 5 e 11 anos contra Covid-

19. Representante do CNJ relembrou as posições da Suprema Corte, firmadas durante a pandemia, a respeito da compulsoriedade da
vacina e do direito de o Estado proteger crianças e
adolescentes, mesmo contra
a vontade de seus pais, em
casos excepcionais.

STF implementa mecanismo de

prevenção e punição de irregularidades
Com o objetivo de implementar medidas e ações institucionais sistematizadas
voltadas para a prevenção, a
detecção e a punição de irregularidades administrativas, condutas ilícitas e desvios éticos, o Supremo Tribunal Federal (STF) instituiu, por meio de resolução,
o Programa de Integridade.
A iniciativa permitirá a utilização e a abordagem sistêmica de vários instrumentos
de gestão e controle, que
passam a ser vistos em conjunto. Segundo o presidente
do Supremo, ministro Luiz

Fux, os riscos de integridade
existem nas interações entre
o setor público e o setor privado, a sociedade civil e os
indivíduos em várias etapas do processo decisório,
especialmente em projetos
de larga escala, particularmente vulneráveis à corrupção e à má gestão. Assim, a integridade é essencial para a governança pública, pois salvaguarda o interesse público sobre o privado e contribui para o aumento da confiança da sociedade no Estado e em
suas instituições.

Ferramenta
do CNJ visa
monitoramento
das estratégias
do Poder
Judiciário
O Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) disponibilizou
a primeira versão do Painel
de Monitoramento da Estratégia Nacional do Poder
Judiciário (2021-2026). Nele,
foram publicados indicadores de desempenho associados a cada um dos
macrodesafios, como os índices de acesso à Justiça, de
transparência, de sustentabilidade, conciliação e de
congestionamento das execuções fiscais.

RÁPIDAS

t

Justiça Militar - A primeira instância da Justiça
Militar da União, em Brasília,
condenou um major do Exército a mais de 6 anos de reclusão após “esquentar” armas de fogo irregulares no
Sistema de Gerenciamento
Militar de Armas (SIGMA).

2

STJ – Testemunho indireto não pode ser único
fundamento de decisão
condenatória.

2

Hugo fecha a primeira
semana com 257 cirurgias
O Hospital de Urgências de
Goiás Dr. Valdemiro Cruz
(HUGO) conseguiu diminuir a
fila de cirurgias que provocou
inúmeros problemas nos últimos meses e realizou cerca de
257 cirurgias eletivas e de urgência na primeira semana do
ano. O esforço concentrado envolveu cirurgiões ortopédicos,
anestesistas, equipe de apoio,
novos equipamentos e novos
fornecedores de materiais
como próteses e órteses.
O diretor-técnico do hospital,
José Fernando Folgosi, explica
que o desafio de diminuir a fila
de cirurgias e cumprir a meta de
altas hospitalares foi cumprida.
“Conseguimos dar alento a pa-

cientes que esperavam há muitos dias e agora podem voltar
para sua rotina de recuperação
em casa”, disse.
O esforço concentrado e
realizado pela nova gestão colocou próteses e solucionou
demandas com pacientes que
estavam a mais de 50 dias internados. O mutirão de cirurgias foi intenso e chegou a ter
38 intervenções no mesmo dia,
de acordo com o coordenador
de ortopedia do HUGO, Régis
Vieira de Castro, a interação
dos profissionais foi fundamental para o sucesso da forçatarefa. “Tivemos sete salas do
centro cirúrgico à disposição
das equipes e material dispo-

nível para colocação de próteses. É muito bom levar esse
alento para esses pacientes, alguns deles internados há mais
de 30 dias esperando para ter
seu problema resolvido e poder
voltar para casa”, explica.
O bombeiro civil Heriton
Teixeira dos Santos, 37 anos, foi
um dos pacientes beneficiados pelo mutirão das cirurgias. Ele está internado no
HUGO desde 27 de novembro
do ano passado após sofrer
um acidente de moto e fraturar
o fêmur e o quadril. Por duas
vezes teve a cirurgia agendada
no mês de dezembro e foi cancelada de última hora por falta
de materiais e equipamentos.
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Cerca de 2,4 mil famílias são
afetadas pelas chuvas em Goiás
Bombeiros já
atuam em 16
municípios em
situação de
calamidade
Daniell Alves
Devido às fortes chuvas
dos últimos dias, subiu para
16 o número de cidades goianas em situação de calamidade. Agentes do Corpo de
Bombeiros de Goiás (CBMGO) estão em atendimento e
auxílio as famílias dos municípios. As chuvas atingiram,
principalmente, moradores
das regiões Nordeste, Norte e
Centro de Goiás. São cerca de
2,4 mil moradores afetados,
de acordo com estimativa do
Estado.
Além disso, a previsão para
os próximos dias, conforme o
Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de
Goiás (Cimehgo), é de temporais que devem vir acompanhados de raios, rajadas de
ventos, podendo provocar alagamentos e cortes de energia.
Grande parte das cidades
possuem comunidades que
vivem em locais de difícil
acesso. Com o bloqueio das
pistas e pontes estragadas, as
pessoas dependem da chegada de ajuda por barcos ou
veículos com tração traseira.

Corredores de umidade

A formação de corredores
de umidade continua atuando
no Estado e provoca fortes
chuvas. Trata-se da zona de
convergência do Atlântico Sul
(ZCAS). Os municípios com
previsão de bastante chuvas já
foram alertados pelo Cimehgo,
informa o gerente do Centro,
André Amorim. "Repassei um
alerta para o pessoal de Porangatu para tomar cuidado, já
choveu (nos últimos dias) e
vai chover mais" diz.
De acordo com ele, as chuvas que estão atingindo as ci-

Caiado monitora,
pessoalmente, áreas

afetadas pelas chuvas
O governador de Goiás Ronaldo
Caiado visitou, de surpresa, na
segunda-feira (10), a Cidade de
Goiás preocupado com a cheia
do Rio Vermelho e possiveis
danos no patrimônio histórico
da cidade. Ao lado do prefeito,
Anderson, do PT, gravou video
tranquilizando a população.
Caiado tem percorrido todas
areas afetadas pelas chuvas
prestando assistências às
vítimas e coordenando reparos
de rodovias, pontes e
providenciando abrigo para a
população que perdeu casas.
Na peregrinação pelo Estado,
visitou cerca de 15 cidades
atingidas pelas chuvas.

dades goianas são bem localizadas. Portanto, as nuvens
permanecem por um longo
tempo sob uma mesma região. Nesse sentido, há possibilidade de transbordamento
de rios e córregos nessas regiões. O Cimehgo notificou a
Defesa Civil e Corpo de Bombeiros Militar a respeito das
regiões que estão sob alerta.
Segundo a última atualização, os decretos de calamidade
foram estabelecidos para Alto
Paraíso de Goiás, Colinas do
Sul, Teresina de Goiás, Cavalcante, Monte Alegre de Goiás,
Campos Belos, Divinópolis de
Goiás, São Domingos, laciara,
Formoso, Niquelândia, São João
D'Aliança, Guarani de Goiás,
Flores de Goiás, Nova Roma e
Minaçu. Estas cidades não são
as únicas atingidas pelas chuvas de forma drástica.

GO-118

Na última semana, foi liberado o tráfego em meia pista da
rodovia GO-118, no trecho entre

Alto Paraíso e Teresina de Goiás,
que estava totalmente interditado após uma erosão no leito
da via. Podem trafegar, no sistema para e siga, veículos de pequeno porte – motos, automóveis de passeio, caminhonetas e
vans. A abertura parcial ocorre
um dia antes do previsto, com
intensificação da sinalização e
policiamento no local.
A região ainda está sob chuva constante e intensa, o que dificulta a previsão do término total da obra. Os operários e o maquinário da empresa contratada
pela Goinfra permanecem mobilizados em regime de plantão,
sob a supervisão da agência,
para assegurar trafegabilidade
com segurança à rota,

Doações

Diversas famílias tiveram
as casas invadidas pela água
e acabaram perdendo tudo,
como móveis, roupas e alimentos. A Central Única das
Favelas de Goiás (CUFA) criou
a campanha Socorra o Nor-

deste Goiano para ajudar as
famílias. Pode ser doada qualquer quantia via pix. A chave
é o e-mail: socorraonordestegoiano@cufago.com.br
Outra campanha, a SOS Vão
do Moleque, está arrecada doações para famílias kalungas
da comunidade Vão do Moleque. A iniciativa é da ONG
Rede de Sementes do Cerrado
e Associação Cerrado de Pé.
“Nós estamos analisando a viabilidade de ajudar estas famílias, uma vez que neste momento o acesso está inviável.
Mas vamos seguir com a arrecadação e assim que possível
levar tudo que for trazido para
dar o mínimo de apoio às famílias da comunidade, que
precisam de todo uma rede de
apoio, nesse momento”, explica o diretor da Cerrado de Pé,
Claudomiro de Almeida. As
doações via pix podem ser feitas para a Associação Quilombola Kalunga – chave: CNPJ 04
075 938 0001 21. (Especial
para O Hoje)

EM UMA SEMANA

Ocupação nas UTIs de Aparecida sobe 30%
Em apenas uma semana, a
taxa de ocupação dos leitos de
Unidades de Terapia Intensiva
(UTIs) destinadas ao tratamento de Covid-19 cresceu 30%
em Aparecida de Goiânia. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Aparecida de Goiânia, no último
dia 03 de janeiro, as taxas que
eram, de 36% nas UTIs e 23%
nas Enfermarias chegaram a
66% e 48%, respectivamente,
no último domingo (09).
O aumento da ocupação nas
UTIs públicas de Aparecida
acompanha a alta dos números
de casos de Covid-19 em todo o
Brasil. De acordo com o último
boletim epidemiológico divulgado, Aparecida possui 182 casos ativos da doença, que estão
hospitalizados ou monitorados
pela Telemedicina, oxímetros e
exames. Dos 93.290 casos confirmados de Covid-19 no Município, 1.768 vieram a óbito
por Covid-19.

Ômicron

A SMS comprovou na quinta-feira (06), o primeiro óbito
no Brasil pela variante Ômicron. Antes, em 12 de dezem-

ses de seu esquema vacinal. A
vacinação, com qualquer um
dos imunizantes disponíveis
no Brasil, é fundamental e continua salvando vidas”.

UTIs no Estado

O aumento das internações nas UTIs acompanha a alta de casos de Covid em, apenas, uma semana
bro, a pasta anunciava a descoberta dos dois primeiros casos de infecção pela linhagem
no município e em 27 de dezembro declarava a transmissão comunitária da Ômicron
na cidade. Neste cenário, o Secretário de Saúde, Alessandro
Magalhães, informou que já
foram realizados no município,
até o último dia 06, 417.637 testes do tipo RT-PCR, considera-

do o padrão ouro para diagnóstico da Covid-19. Quanto
aos sequenciamentos genômicos, já foram analisadas 2.386
amostras. A partir dos testes,
Aparecida pôde identificar 55
casos da variante ômicron, que
já tem prevalência de 93,5% no
município.
O gestor reforçou ainda, categoricamente, que as medidas
preventivas contra a Covid-19

precisam ser mantidas pela população. “O uso correto de máscara, tapando o nariz e a boca,
a ventilação dos ambientes, a higienização das mãos e o distanciamento social continuam
indispensáveis, mesmo para
quem já se vacinou. E sobretudo é preciso se vacinar, quem já
está na hora de receber a imunização deve fazê-lo o quanto
antes e estar em dia com as do-

As taxas de ocupação nos
leitos sob gestão pública estadual estão estáveis. Segundo
dados da Secretaria Estadual
de Saúde de Goiás (SES-GO)
atualizados ontem (10), a taxa
de ocupação nos leitos de UTI
destinados ao tratamento da
Covid-19 sob gestão do Estado
é de 66%. Dos 137 leitos, 85 encontram-se ocupados e 47 disponíveis. Há, ainda, outros cinco, bloqueados. Com relação
aos leitos de Enfermaria para
tratamento da Covid-19, a taxa
de ocupação é de 38%. Dos 97
leitos, 37 encontram-se ocupados e 60 disponíveis.
O Estado, por sua vez, registra 953.528 casos de doença
pelo coronavírus 2019 (Covid19) no território goiano, com
24.726 óbitos confirmados, o
que representa uma taxa de letalidade pela doença de 2,6%.
(Maiara Dal Bosco, Especial
para O Hoje)
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SOB PRESSÃO

Sistemas de saúde
na Europa sofrem
com propagação
rápida da Ômicron
Relatório alerta também para concentração recorde de metano na atmosfera

Últimos sete
anos foram os
mais quentes
já registrados
Serviço europeu Copernicus aponta que, em 2021, temperatura
global ficou 1,2 °C acima dos níveis pré-industriais
Os últimos sete anos foram
os mais quentes já registrados
globalmente "por uma margem clara", comunicou o serviço de monitoramento do
clima da União Europeia (UE)
nesta segunda-feira (10/01).
Análises preliminares apontaram que a temperatura global em 2021 ficou 1,2 °C acima
dos níveis pré-industriais.
Em sua avaliação anual
mais recente, o Copernicus
Climate Change Service (C3S)
confirmou que o ano de 2021
se juntou à sequência de calor
ininterrupta desde 2015 – e
alertou também sobre aumentos nas concentrações de
metano na atmosfera.
A pesquisa do C3S chegou
à conclusão de que o ano passado foi o quinto mais quente já registrado – ligeiramente mais quente do que 2015 e
2018. As medições remontam
a meados do século 19.
"O ano de 2021 foi mais
um de temperaturas extremas, com o verão mais quente da Europa, ondas de calor
no Mediterrâneo, sem mencionar as altas temperaturas
sem precedentes na América
do Norte", disse o diretor do

C3S Carlo Buontempo.
"Esses eventos são um forte lembrete da necessidade de
mudar nossos caminhos, dar
passos decisivos e eficazes
em direção a uma sociedade
sustentável e trabalhar para
reduzir as emissões de carbono", afirmou Buontempo.
O relatório apontou que diversos países ao redor do
mundo foram atingidos por
desastres climáticos relacionados ao aquecimento global
nos últimos anos. Entre os
exemplos citados estão incêndios florestais recordes
na Austrália e na Sibéria, uma
onda de calor devastadora
na América do Norte e chuvas
torrenciais que causaram
enormes inundações na Ásia,
África, nos EUA e na Europa.

Recorde de metano
na atmosfera

A agência europeia C3S
também monitorou as concentrações atmosféricas dos
gases de efeito estufa e concluiu que houve um aumento
de dióxido de carbono e metano e afirmou não haver sinais de uma desaceleração.
A concentração de metano

apresentou uma alta "muito
substancial" e alcançou um
recorde anual de cerca de
1.876 partes por bilhão (ppb).
As taxas de crescimento para
2020 e 2021 foram de 14,6 ppb
e 16,3 ppb, respectivamente. Os
valores correspondem a mais
do que o dobro da taxa média
de crescimento anual observada nos 17 anos anteriores.
No entanto, segundo o C3S,
uma série de fontes naturais
e antropogênicas tornou difícil identificar por qual razão
houve um aumento tão acentuado nos últimos anos. O
metano (CH4) é o gás mais
responsável pelo aquecimento global depois do dióxido de
carbono (CO2). Embora tenha
vida curta na atmosfera, o
metano é muitas vezes mais
potente do que o CO2.
As fontes naturais de metano incluem as zonas úmidas do globo terrestre, enquanto as fontes induzidas
pelos seres humanos são as
extrações de gás natural e a
produção de petróleo, mineração de carvão e aterros sanitários, bem como arrozais, pecuária e manuseio
de estrume.

“Um alerta para políticos
e opinião pública”
Vincent-Henri Peuch, diretor do serviço de monitoramento Copernicus, que tem
catalogado o aumento dos gases de efeito estufa, disse que
as evidências observacionais
são cruciais para direcionar
os esforços para prevenir
uma "catástrofe climática".
Reduzir a quantidade de
metano que chega à atmosfera resultaria rapidamente
numa desaceleração do aumento das temperaturas e
ajudaria a fechar a lacuna
entre a meta do Acordo de Paris de um limite de 1,5 °C no
aquecimento e os 2,7 °C para
os quais as previsões atuais

estão apontando – mesmo
que todas as nações honrassem suas promessas de redução de carbono.
Na COP26 no ano passado,
cerca de 100 nações aderiram a uma inciativa para reduzir as emissões de metano
em pelo menos 30% nesta década. As indústrias de petróleo e gás têm o maior potencial para reduções rápidas,
especialmente por meio de
detecção e reparo de vazamentos de gás durante a produção e o transporte.
Embora o aquecimento
global possa parecer gradual,
seu impacto em eventos ex-

tremos é dramático, segundo
Rowan Sutton, do Centro Nacional de Ciências Atmosféricas da Universidade de Reading, no Reino Unido.
"Devemos ver os eventos
recordes de 2021, como a
onda de calor no Canadá e as
inundações na Alemanha,
como um alerta para que políticos e a opinião pública
acordem para a urgência da
emergência climática", disse
Sutton. "Além disso, os contínuos aumentos nas concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera indicam
que as causas subjacentes ainda precisam ser abordadas."

Os sistemas de Saúde da Europa estão sob pressão
mais uma vez, agora por causa da propagação rápida
da variante Ômicron do coronavírus no período de festas de fim de ano. Grande número de profissionais está
doente ou em autoisolamento, e a previsão de especialistas é de que o pico ainda deve chegar.
Apesar de estudos iniciais mostrarem risco mais
baixo de casos graves da doença ou hospitalizações
pela Ômicron, em comparação à variante Delta, as redes de Saúde da Espanha, do Reino Unido e da Itália,
entre outras, se veem em circunstâncias cada vez mais
desesperadoras.
O Reino Unido colocou suas principais companhias
privadas de saúde em alerta máximo nesta segundafeira (10) para oferecerem tratamentos importantes,
incluindo cirurgias oncológicas, caso os níveis de hospitalizações ou de ausência de funcionários sobrecarreguem os hospitais do Serviço Nacional de Saúde (NHS, na sigla em inglês).
O país também começou a destacar funcionários
militares, na sexta-feira (7), para apoiar hospitais devido ao recorde de casos de covid-19.
"A Ômicron significa mais pacientes para atender e menos profissionais para atendê-los", disse o diretor médico da NHS, professor Stephen Powis, em nota.
Nos Estados Unidos, os hospitais estão adiando cirurgias eletivas para liberar profissionais e leitos, enquanto a rede primária de Saúde da Espanha está tão
sobrecarregada que, no penúltimo dia de 2021, autoridades da região de Aragão, no nordeste do país,
autorizaram a reincorporação de enfermeiros e profissionais de saúde aposentados.
"O aumento exponencial de casos significa que o
atendimento primário não pode executar o rastreamento de contatos e nem as tarefas de vacinação de
maneira adequada, e nem suas atividades ordinárias",
disseram autoridades em comunicado.
O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, afirmou que pode ser a hora de utilizar parâmetros diferentes para acompanhar a pandemia, confirmando reportagem do jornal El País.
O El País informou que o governo está avaliando métodos similares aos utilizados para
rastrear a gripe, sem os testes generalizados e registros de casos.
Trabalhadores da linha de frente, como enfermeiros e fisioterapeutas, são os mais atingidos, segundo o sindicato espanhol de Enfermagem. Na região da Andaluzia eles representam mais de 30% dos
funcionários afastados por covid na segunda metade de dezembro.
A Região Sul do país registrou cerca de mil profissionais infectados com o coronavírus nas últimas
semanas do ano, "gerando graves questões na cobertura do serviço", disse o sindicato em nota. (ABr)

Reino Unido põe companhias privadas em alerta máximo

EXPRESSA
Quase 8 mil pessoas foram detidas após uma semana de tumultos no Cazaquistão, informou ontem
(10) o governo. "Desde 10 de janeiro, 7.989 pessoas foram detidas", informou o Ministério do Interior em comunicado divulgado no site. Pelo menos 164 pessoas
morreram em protestos no país, segundo dados não
governamentais, enquanto o governo aponta cerca de
duas dezenas de mortos.
Os protestos transformaram-se em violência na semana passada e levaram a uma aliança militar liderada
pela Rússia, responsável por enviar tropas ao país. As
autoridades disseram ter recuperado o controle dos edifícios administrativos ocupados pelos manifestantes,
a quem o governo chama de "terroristas" com apoio estrangeiro, embora os protestos não tenham mostrado
líderes ou organizações óbvias.
O ex-chefe da agência antiterrorismo do Cazaquistão Karim Masimov foi detido por suspeita de
tentar derrubar o governo, poucos dias depois de ter
sido demitido do cargo de chefe do Comitê de Segurança Nacional.
Rico em hidrocarbonetos, o Cazaquistão foi abalado por onda de protestos sem precedentes desde
a sua independência, em 1989, que resultaram na
morte de dezenas de pessoas.
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Metamorfose
camaleônica
David Bowie ainda é considerado
um dos mais influentes músicos
de todos os tempos

Lanna Duarte

Certa vez David Bowie disse ser contemporâneo do seu
tempo, mas o cantor estava à
frente, e não à toa, mesmo
após seis anos de sua morte,
ele continua sendo aclamado
pelos seis continentes. O lendário camaleão do rock deixou um legado de mais de 20
discos, filmes e manifestações
artísticas que influenciam até
hoje. Além de ser distinguido
por um vocal característico e
pela profundidade intelectual
de sua obra. Na semana em
que ele completaria 75 anos,
seus fãs podem se deleitar
com várias homenagens feitas
ao redor do mundo.
O cantor, compositor, produtor e ator britânico David
Robert Jones nasceu em Brixton, Londres e teve seu primeiro contato com a música
no coral da escola. Desde muito novo ele se encantava pelos
discos de vinis, ao ouvir Little
Richard cantar ‘Tutti Frutti’,
Bowie diria mais tarde: "Eu tinha escutado a voz de Deus".
Aquele garoto começou a
aprender a tocar instrumentos musicais, enquanto se
apresentava para os amigos
escoteiros fingindo ser Elvis e
Chuck Berry. Sua presença
no palco era descrita como
"fascinante, como alguém de
outro planeta".
Assim, desde de cedo ele já
estava destinado para o estrelato. Seu primeiro disco foi o
homônimo ‘David Bowie’, mas
o cantor só chamou a atenção
do público em 1969, quando a
canção ‘Space Oddity’ que alcançou o quinto lugar no UK
Singles Chart. Sua capacidade
de sempre renovar sua imagem chamava atenção, por isso
tem sido uma importante figura na música há cinco décadas. É considerado um dos músicos mais inovadores e ainda
influentes de todos os tempos,
sobretudo por seu trabalho
nas décadas de 1970 e 1980.

Homenagens à Bowie

O aniversário de 75 anos de
David Bowie não passou em
branco. No último dia 8, data
em que a nova idade de Bowie
seria celebrada, diversos artistas participaram de um es-

pecial em homenagem ao camaleão do rock, todas disponíveis para revisitação dos fãs
no YouTube. A celebração online à obra de David Bowie recebeu artistas como Noel Gallager, Gary Oldman, Ricky Gervais, Evan Rachel Wood, Duran
Duran, Def Leppard, Living
Colour, Walk The Moon e Jake
Welsley Rogers.
‘Valentine’s Day’ foi a escolha de Gallagher para o especial. A música foi originalmente
lançada no 24º álbum de Davie
Bowie, ‘The Next Day’, de 2013.
Para a performance, o ex-Oasis
gravou sua participação em
vídeo e apareceu tocando violão em uma tela, acompanhado de uma banda, que estava
no palco. Já o grupo Duran
Duran gravou um cover de
‘Five Years’. A faixa, que faz
parte do icônico álbum ‘The
Rise and Fall of Ziggy Stardust
and the Spiders from Mars’ foi
apresentada por Simon LeBon
e cia em janeiro do ano passado e ganhou um vídeo especial.
Parte das homenagens, o
álbum ‘Hunky Dory’ irá ganhar edição especial de 50
anos. A homenagem, que foi
anunciada no dia 17 de dezembro, traz uma versão alternativa de ‘Changes’. A música já está disponível para audição nas plataformas de áudio
e no YouTube com lyric video.
O clássico álbum de 1971, produzido pelo próprio David Bowie em parceria com Ken
Scott, foi lançado há 50 anos e
traz grandes sucessos do astro,
como os singles ‘Life On Mars?’
e ‘Oh! You Pretty Things’, além
da já citada ‘Changes’.

Cinco curiosidades
sobre o astro

Classificado pela Rolling
Stone, na 39ª posição da lista
de 100 Maiores Artistas do
Rock de Todos os Tempos, em
2004, David Bowie é sem dúvidas um astro. Mas foi suas
excentricidades que moldou
sua alma artística e o transformou em um ícone pop. Você
sabia que ele quase foi Sir?
Pois bem, a Rainha Elizabeth II
honrou David Bowie com o título de cavaleiro, ou Sir, da Inglaterra, assim como outros
astros britânicos, como Paul
McCartney e EltonJohn. O can-

Com sua excentricidade, músicas inovadoras e conceitos quase extra-terrestres,
o cantor se reinventava constantemente, por isso ganhou o apelido de Camaleão do Rock
tor, no entanto, recusou o título
e explicou: "realmente não entendia para que servia".
Bowie tinha uma fobia bastante peculiar: medo de chás.
Rumores dizem que o cantor
sofreu uma experiência traumática envolvendo a bebida
durante a infância e, na vida
adulta, tolerava apenas um
tipo, o chá-verde japonês. Além
de roupas chamativas, cabelos
chocantes e maquiagens elaboradas, outros elementos

também faziam parte da excentricidade de Bowie. O cantor criou, por exemplo, um
idioma próprio em 1977, como
parte do conceito do disco
‘Low’, evidente especialmente
na música ‘Subterraneans’.
Outra curiosidade do cantor é que além de todo o sucesso na música, o Camaleão
do Rock também teve uma
carreira no cinema. Seu primeiro papel foi em ‘O Homem que Caiu na Terra’

(1976), no qual interpretou
Thomas Jerome Newton. Também viveu Jareth em ‘Labirinto’ (1986) e Pôncio Pilatos
em ‘A Última Tentação de
Cristo’ (1988), de Martin Scorsese. Enfim, na carreira ou em
sua vida privada, inquestionavelmente, David Bowie foi
único. Seu legado e sua personalidade continua influenciando e arrebatando fãs
onde chega. (Lanna Duarte é
estagiária do jornal O Hoje)
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Dia a dia
do brasileiro
Robson Nascimento comenta
sobre a música 'Tudo vai mudar'
que conta sobre as dificuldades
enfrentadas na rotina
Elysia Cardoso
Com mais uma semana
de lançamentos intensos, o
especialista em distribuição digital, Jeff Nuno, apresenta o single ‘Tudo Vai Mudar’ do artista Robson Nascimento. A música promete
ser um sucesso, já que ilustra bem os altos e baixos do
dia a dia do povo brasileiro.
“Colocamos (na música), de
forma alegre, a correria do
dia a dia do brasileiro, que
está trabalhando e estudando, porém tem a grande
propaganda sempre colocando ele para baixo”, conta Robson Nascimento.
De acordo com ele, a
ideia do novo single é mostrar como os estímulos externos acabam passando a
ideia de que a felicidade
está em ‘pagar contas’ e ter
‘o mais caro’ ou o de ‘última
geração’. “A mensagem a
ser passada é a da autorresponsabilidade. Aquilo
que você quer viver, conquistar ou experimentar
na vida, a responsabilidade
é sua e não de outra pessoa.
Em contraponto, tem a mensagem de esperança, que
amarra toda a abordagem
da canção: olhar em volta e
saber que é filho de um Rei
e que, por isso, tudo vai
mudar”, anima-se o cantor.
O objetivo de Robson é
atingir três diferentes gerações, a anterior, a dele e a
próxima. Pois, seriam gerações ‘órfãs de de qualidade
de arranjos e estilos musicais’. “Quero levar para essas pessoas uma música
gostosa de ouvir e de dançar, mas que também traz
uma mensagem de esperança e amor”, pontua.
Robson Nascimento já
tem 22 anos de carreira, é
filho de musicista e tem
influências e inspirações
na música americana, além
da brasileira. “Para o futuro, quero fazer o melhor
trabalho possível. Esse é o

trabalho da minha vida.
Pretendo estar em todas
as plataformas digitais e
disputar prêmios grandes
da música”, afirma.
Além dele, Jeff Nuno
também tem outro artista
de destaque que terá um
novo single lançado no dia
14 de Janeiro. Thiaguinho
MT, Dj Guuga e JS o Mão de
Ouro se preparam para
lançar o funk ‘Boca Errada’ e agitar as pistas de
dança de todo o Brasil,
que gradativamente, já se
preparam para o período
de carnaval.

Sobre Jeff Nuno

Jeff Nuno, especialista e
pioneiro em negócios no
mercado digital no Brasil,
graduado em música e MKT,
começou sua trajetória no
mundo da música em 2011,
vendendo shows de bandas de rock e shows de sua
própria banda: VIP-A. Na
estréia vendeu 170 shows
em tempo recorde enquanto, também, produzia e organizava eventos. A banda
foi semifinalista do Grammy
como ‘Revelation’ e ‘Melhor
Álbum de Rock’.
No ano seguinte, Jeff
mergulhou de cabeça no
mercado do streaming, que
na época estava em seus
primórdios. Ao entrar para
o time de uma Distribuidora Digital, ele contribuiu
para que, no mesmo ano
de sua entrada, a empresa
crescesse mais de 500%! E
400% no segundo ano!
No final de 2018, Jeff
passou a gerenciar seus
próprios negócios de distribuição digital e expandiu
sua área de atuação com escritórios na Espanha, Brasil
e Estados Unidos. Atualmente, é uma referência
no mercado, dividindo o
sucesso com seus clientes
que são: artistas, gravadoras e personalidades influentes no mundo digital.
(Especial para O Hoje)

LIVRARIA
t

Sonetos dissonantes
Poeta e escritor carioca Carlos Henrique Costa narra a busca
do homem ocidental para se libertar do tempo
O endosso do poeta e
crítico Alexei
Bueno descortina o suspense
provocado pelo
título do novo livro do escritor
carioca Carlos
Henrique Costa. ‘O
Homem sem Relógio: Sonetos Dissonantes’ conta a busca do homem ocidental para escapar
do tempo e viver o
amor com plenitude.
As variações feitas
pelo autor sobre a forma padrão de um soneto justificam o termo
‘dissonantes’ utilizado no
subtítulo da obra. O leitor
encontra perfeitos sonetos
latinos em ‘Contradança à
beleza’, com rima única no
poema ‘Se morreu Paco de
Lucía’ e versos longos em
‘Cortesia milenar’, além de
outras estruturas ao longo
das páginas.
A leitura dos poemas feita
com continuidade revela uma
história sobre a compulsória missão de existir. Carlos
Henrique dialoga com o seu

‘O Homem sem Relógio’
é a terceira obra publicada
pelo carioca. Carlos Henrique Costa é autor de
‘Tempo desejo’ (2006) e
‘Lira dos sentidos’
(2014), também de poesias. “A decisão de escrever um livro decorre de um desejo íntimo, uma necessidade pessoal de conceder ao mundo um
depoimento literário acerca de um
período vivenciado como homem e
artista”, revela.

Sobre o autor

próprio passado, ainda tão presente,
e reflete sobre questões universais sempre necessárias. O
homem sem relógio é, na realidade, um alter ego do escritor, que colocou em palavras
os sentimentos e vivências
guardados.

Carlos Henrique Costa é
poeta, contista e jornalista.
Bacharel e licenciado em Letras pela Universidade do Estado do Rio
de Janeiro (UERJ), publicou
dois livros de poemas: ‘Tempo desejo’ (2006) e ‘Lira dos
sentidos’ (2014). Recentemente, participou das seguintes antologias: ‘Poesia
Agora’, ‘Rasgando a mordaça’ e ‘Conto Brasil’.

Carlos Henrique
Costa é poeta
licenciado em
Letras pela
Universidade do
Estado do Rio de
Janeiro (UERJ)

Objetivo de Robson é atingir três diferentes
gerações, a anterior, a dele e a próxima

RESUMO De NoVelas
t
Malhação - Sonhos
lobão e Nat armam para
Gael. bianca conta a pedro que
sua mãe morreu no parto de
Karina e o menino pede perdão
à namorada. Gael conversa
com Karina e a deixa dormir na
casa de pedro para comemorar
seu aniversário. Josefina inventa que quer ter aulas particulares com Nando. bb e lírio
veem Josefina entrar no mesmo carro de Joaquina. lobão e
Nat armam para que Gael acredite que Duca tenha enviado
uma mensagem para a lutadora. orientada por lobão, Nat
vai ao encontro de Duca para
que Gael flagre os dois.

Nos Tempos do Imperador
Dolores se desespera, e Tonico ameaça mercedes. lota
tem um pressentimento e reza
por Nélio. pilar conclui que elvira está encenando sua doença, e pressiona Quinzinho a
contar a verdade para Clemência e Vitória. Guebo e Justina anunciam seu casamento
e pedem que Cândida o celebre. Tonico interna Dolores em
um hospício e fica com mercedes. ana Néri chega à Quinta para relatar problemas enfrentados pelo exército brasileiro e se oferece como voluntária. pilar anuncia que acompanhará ana Néri à guerra.

Amanhã é para sempre
Fernanda critica o pai por
ter tirado suas próprias conclusões e a ela mesma por não
ter defendido eduardo. e diz
que agora ele está no direito
de agir segundo sua própria
consciência. eduardo telefona
para esteves, comunica a fuga
de liliana e diz que ela sabe
sua verdadeira identidade e
que, por isso, se ela comentar
com alguém, seu plano de
destruir bárbara não será
mais possível. Fernanda diz a
bárbara que vai visitar liliana
e deixa a madrasta perplexa
ao comentar que eduardo já
foi vê-la.

Prova de Amor
Daniel, Clarice e Nininha se
divertem na beira da praia.
Daniel tira fotos de Clarice e
Nininha. lopo e murilo enganam os seguranças do hotel
para eles colocarem o plano
em prática. lola beija Gerião.
elza e pestana chegam. pestana está com ciúmes de elza.
Diana mostra o bebê para luísa, Fialho e Chicão. lola diz
que gostou de elza. ricardo
vai mostrar suas habilidades
na matemática para Felipe e
Joana. Felipe faz uma conta
muito fácil para ricardo. lopo
e murilo estão prontos para a
abordagem.

Um Lugar ao Sol
breno afasta Cecília. santiago entrega convites de uma
exposição para Christian/renato ir com bárbara. mateus
combina de ir com lara na
mesma exposição. breno desiste de fazer a campanha de
Cecília e ilana o critica. Felipe
encontra Júlia desmaiada em
casa. Joy passa a noite com Damón e ravi a confronta. mateus desiste de ir à exposição
com lara e sugere que ela vá
com marie. santiago pede para
Christian/renato levar luan
para a exposição. lara encontra Christian/renato, e os dois
se perdem das crianças.
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AGENDA CulTural
t
Música e personalidade
Dando sequência a um
trabalho cheio de personalidade e gingado, Janine mathias lança nesta terça-feira
(11), a 'live show Dendê'. a
live será a partir das 20h, no
canal oficial da artista no YouTube. Com uma voz impressionante e seguindo as principais influências do rap,
samba e Funk, a cantora curitibana Janine mathias ganhou destaque nacional e
aos poucos vai construindo
uma carreira sólida e marcada por uma intensidade única e fascinante. Quando: terça-feira (11). onde: (www.youtube.com/c/Janinemathiascantora). Horário: 20h.
Conversa e música
o apresentador Tiago
abravanel recebe o cantor
Felipe araújo no próximo episódio de 'sai da Caixa', que vai
ao ar nesta terça-feira (11), às
11h, pelo Canal uol. No programa, que é apresentado
diretamente da casa do Tiago,

28 produções em sessões
presenciais, em formato
digital, também acontecerão atividades paralelas
em formato on-line. Quando: segunda-feira (10).
onde:(blgentretenimento.com.br/terrygilliamrj).

Janine Mathias lança nesta terça-feira (11), a 'Live Show Dendê'
os convidados participam de
um bate-papo descontraído e
cantam músicas que amam,
mas que são muito diferentes
de seu repertório original. Já
participaram do 'sai da Caixa',
artistas como Dilsinho, luciano Camargo, mariana Nolasco, simony, lauana prado e
samuel rosa. Quando: terçafeira (11). onde: Canal uol.
Horário: 11h.

Exposição online
Hoje (10), a mostra Terry Gilliam – o oníricoanarquista ocupará o Cinema i,
sendo esta a mais abrangente retrospectiva realizada no brasil sobre o diretor, ator e animador
americano naturalizado inglês, e que integrou o importante grupo de humor
monty python. além das

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

o mundo. O Farmani Group
fundou o IDA como irmão de
design do Annual Lucie
Awards for Photography, que
emergiu como um dos prêmios de fotografia mais prestigiosos do mundo.

Sobre Jader Almeida

Esse é o 79º prêmio conquistado por Jader Almeida,
em 2021 venceu outros 6 concursos
olhar a passear pelas tangentes. A proporção foi pensada para coexistir nas mais
diversas propostas de ambientes. Certamente, essa é
uma das peças de Jader Almeida que já nasceram com
status de ícone de sua coleção
para a marca homônima. Esse
é o 5º prêmio recebido pelo

IDA e o segundo da poltrona
desde o seu lançamento.
O International Design
Awards (IDA) existe para reconhecer, celebrar e promover visionários de design excepcionais e descobrir talentos emergentes em Arquitetura, Interior, Produto, Gráfico e Design de Moda em todo

Jader Almeida nasceu em
1981 no estado de Santa Catarina, sul do Brasil. Aos 16
anos teve o primeiro contato
com a indústria de mobiliário,
iniciando seu envolvimento
em todo o processo produtivo.
Trabalhou para a empresa
LinBrasil, editora da coleção
de móveis assinados por conceituados arquitetos e designers, experiência que lhe possibilitou grande entendimento dos desenhos e técnicas de
produção. Desde 2004, desenvolve produtos exclusivos
para indústrias, tendo como
principal parceira a marca
SOLLOS de Santa Catarina.

CELEBRIDADES
Felipe Araújo dá detalhes
sobre estado de saúde
após testar positivo para
Covid-19
Felipe araújo informou
que testou positivo para Covid-19. o cantor tinha shows
agendados em Caldas Novas
(Go) e Caraguatatuba (sp),
que foram adiados. segundo
ele, a primeira apresentação foi remarcada para 29 de
janeiro e a segunda para o
dia 15 do mesmo mês. "Tô
passando aqui para informar que eu eu fiz um teste
preventivo para Covid-19 e,
infelizmente, foi diagnosticado. Deu positivo... Tô seguindo o isolamento em
casa, mas eu tô muito bem.
Graças a Deus, estou assintomático", disse. (patrícia
Dias, purepeople)
Whindersson Nunes encarna lutador de boxe
para o duelo contra Popó
e web reage
Whindersson Nunes encarnou o lutador de boxe
para o duelo contra acelino
popó Freitas. o comediante
piauiense enfrenta o tetracampeão mundial no dia 30
de janeiro, em balneário
Camboriú (sC). em seu perfil
no instagram, o youtuber
publicou uma foto oficial do
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Jader Almeida recebe prêmio por poltrona
May no International Design Award 2021
A poltrona May, lançada
durante a abertura da loja jaderalmeida LAB de São Paulo, em maio de 2021, acaba de
receber uma condecoração
Gold no International Design
Award, prêmio com sedes
em Los Angeles e Hamburgo
e que entra em sua 17ª edição
anual em 2022.
Esse é o 79º prêmio conquistado pelo designer Jader
Almeida, e o solidifica como
um dos mais premiados do
mundo nessa disciplina. Apenas em 2021, Jader obteve o
reconhecimento com seus
produtos em outros 6 concursos de igual importância,
como o IF Design Award, o
Red Dot, o Good Design, além
do Prêmio Museu da Casa
Brasileira.
Confortável no olhar e no
sentar, a elegante poltrona
May é generosa na ergonomia e no toque. As linhas
convergentes convidam o

n

Vem aí o substituto do Louro José!
'Mais Você' terá novo mascote em 2022, diz colunista
Ana Maria Braga
está garantida por mais
um ano nas
manhãs da
TV Globo! O
‘Mais Você’,
matinal comandado
pela apres e n t a d o ra
desde 1999
e que sempre é destaque nas redes sociais pelos memes, foi confirmado na
grade de programação da emissora em
2022. As informações são do colunista
André Romano, do Observatório da TV.

evento. "Fotinhas para você
se decepcionar pessoalmente dizendo 'vala, pensei q tu
era mais forte'", brincou
Whindersson, que deu uma
pausa na carreira após quase 10 anos de história nos
palcos. a decisão, segundo
ele, foi para dar "um novo futuro, muitas ideias e voltar 10
vezes mais forte". (patrícia
Dias, purepeople)
'BBB 22': Rafa Kalimann se

Segundo a
publicação, o
programa, finalmente,
trará o substituto
do
Louro José,
que, assim
como o antigo parceiro
de Ana, também será um
boneco manipulado. O público poderá escolher o
nome do novo personagem, que, de
acordo com o colunista, será "a versão infantil" do clássico fantoche do matinal.
(Matheus Queiroz, Purepeople)

une ao time da atração e
Ana Clara ganha novo programa
o ‘bbb 22’ estreia no próximo dia 17 e, além dos tão
aguardados 20 participantes,
contará com um time de peso
no comando dos spin-offs da
atração. em comunicado divulgado à imprensa, a TV Globo anunciou as novidades da
‘#redebbb’, que mostra os
bastidores do reality e traz entrevistas inéditas com os brot-

hers. a nova integrante da
empreitada é rafa Kalimann,
finalista da 20ª edição do programa. ela será a responsável
pelo ‘bate-papo bbb’. o programa, transmitido pela Globoplay, conversa com o eliminado da casa poucos minutos após ele deixar o programa e repercute detalhes
da participação do brother,
com direito a vídeos da trajetória no reality. (matheus
Queiroz, purepeople)

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
Hoje o dia pode trazer vitórias,
boas soluções ou bons negócios.
seja como for, existem comemorações, mas é preciso ter generosidade para viver essas vitórias
em conjunto, portanto não seja
egoísta e compartilhe a felicidade
ou viva a felicidade junto com as
pessoas à sua volta.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
o dia traz a necessidade de
você se abrir para receber e doar,
portanto adotar uma postura generosa é indicada. Tome cuidado
com as falsas esperanças ou com
os autoenganos; pessoas podem
se aproximar de você por interesses. sua energia de sedução é
grande, tome cuidado.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
o dia pede criatividade, portanto adote uma postura de autoconfiança: se conseguir se soltar,
poderá ter boas ideias, um dia romântico ao lado do seu par ou um
novo romance surgindo no horizonte. sua mente pode estar mais
imaginativa e pode ser difícil se conectar com a realidade.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
o dia traz a necessidade de reflexões e planejamento. pode ser
um dia de mudanças e você precisará se adaptar a isso de forma
muito calma e tranquila. momento de se organizar e de se conectar positivamente com as pessoas à sua volta. além disso, você
pode receber ajuda.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
o dia traz desafios emocionais. Você pode se sentir traído ou
estar ao redor de pessoas que minam a sua autoconfiança e a sua
autoestima. Fique atento e saiba
se proteger ou encerrar ciclos tóxicos. Tome cuidado com perdas
financeiras ou com a desatenção
com relação a tarefas.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
o dia traz a necessidade de
manter a coragem e também a
iniciativa. Você pode começar atividades interessantes que trazem liberdade ou expansão da
sua consciência. bom dia para estudos ou viagens. momento de
usar bem sua liderança.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
o dia traz a necessidade de se
aprofundar em alguns assuntos.
Vale a pena não procrastinar e não
fugir das suas responsabilidades,
porque assim poderá receber reconhecimento pelos seus talentos
ou por sua coragem! saiba manter o foco no que é mais importante, sem distrações.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
Dia em que as relações estão
muito potencializadas. aguarde
mudanças ou soluções envolvendo suas parcerias. podem aparecer notícias positivas a respeito de
alguma situação contratual ou jurídica que tenha. Novas sociedades ou relações podem despontar.
mantenha a sinceridade.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
Hoje o dia pede equilíbrio para
conseguir ter foco em suas tarefas.
pode ter um dia cheio de interrupções, mas precisará ter calma
e paz interior. Tudo que custar sua
paz será muito caro, vale a pena levar palavras de justiça e ordem
para ajudar as pessoas.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
o dia pede verdade e autenticidade. Tome cuidado com excesso de vaidade ou de uma postura em cima do muro, na superficialidade ou na dúvida. o momento pede decisões. as relações podem ser o ponto-chave:
mantenha as coisas às claras,
porque verdades podem vir à
tona.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
o dia traz celebração e também boas energias no seu ambiente familiar. boas notícias vêm
por meio de pessoas da família
que vão te alegrar. a sua criatividade também estará alta e convém se motivar a fazer atividades
diferentes, mas em equilíbrio.
Tome cuidado com a preguiça.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
o dia pode trazer novos caminhos, mas tudo depende da
sua escolha pessoal. sua comunicação está ativada e vale a pena
ser bem flexível. Hoje é um ótimo
dia para expor suas ideias, vender
ou articular mudanças. para
quem está solteiro, o dia promete novidades para o coração.
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Essência

Renovação da literatura
Prêmio Sesc de
Literatura abre
inscrições
gratuitas para
edição 2022 nas
categorias Conto
e Romance
Elysia Cardoso
O Prêmio Sesc de Literatura,
um dos mais importantes e
consagrados do país na distinção de escritores inéditos, abre
as inscrições. Podem concorrer
autores não publicados nas categorias Romance e Conto. O
Prêmio avalia trabalhos com
qualidade literária para edição
e circulação nacional. Os interessados têm até 11 de fevereiro para concluir o processo de
inscrição, que é gratuito e online. O regulamento completo
pode ser acessado em;
(www.sesc.com.br/premiosesc).
Ao oferecer oportunidades aos novos escritores, o
Prêmio Sesc de Literatura impulsiona a renovação no panorama literário brasileiro e
enriquece a cultura nacional.
Os vencedores têm suas obras
publicadas e distribuídas pela
editora Record, parceira do
Sesc no projeto, com tiragem
inicial de 2.500 exemplares. O
anúncio dos vencedores será
divulgado no mês de maio.
Desde a sua criação em 2003,
mais de 17 mil livros foram
inscritos e 33 novos autores
foram revelados.
A parceria com a editora
Record contribui para a credibilidade e a visibilidade do
projeto, pois insere os livros na
cadeia produtiva do mercado
editorial. “Chegamos à 19ª edição com o propósito de revelar
novos escritores, que é nossa
maior meta. A premiação foi

Prêmio avalia trabalhos com qualidade literária para edição e circulação nacional
criada em 2003 e se consolidou
como a principal do país para
autores iniciantes. No ano passado, tivemos a inscrição de
1.688 livros, sendo 850 em Romance e 838 em Conto. O cronograma não foi afetado pela
pandemia, porque foi todo
executado por trabalho remoto. Dessa forma, o resultado pôde ser divulgado no prazo previsto” explica o analista
de Literatura do Departamento Nacional do Sesc, Henrique Rodrigues.
O processo de curadoria e
seleção das obras é criterioso
e democrático. Os livros são
inscritos pela internet, gratuitamente, de forma anônima. Isso impede que os avaliadores reconheçam os reais
autores, garantindo a imparcialidade no processo de ava-

liação. Os romances e contos
são avaliados por escritores
profissionais renomados, que
selecionam as obras pelo critério da qualidade literária.
A relevância do Prêmio
Sesc de Literatura também
pode ser medida por meio do
sucesso dos seus vencedores,
que vêm sendo convidados
para outros importantes eventos internacionais, como a
Primavera Literária Brasileira, realizada em Paris, o Festival Literário Internacional
de Óbidos, em Portugal, e a
Feira do Livro de Guadalajara, no México.

Vencedores 2021

Na edição de 2021, foram
vencedores o paraense Fábio Horácio-Castro, com o romance O réptil melancólico,

e o pernambucano Diogo
Monteiro, com a coletânea
de contos O que a casa criou
receberam o Prêmio Sesc de
Literatura. A origem dos autores reafirma o estímulo da
premiação à diversidade e a
capacidade de projetar escritores das mais distintas
regiões do país.
Fábio Horácio-Castro, jornalista de formação, tem 52
anos, e é professor universitário. “É a minha primeira
participação no Prêmio Sesc e
não esperava vencer na categoria. Escrevo mais sobre pesquisas relacionadas à Amazônia. Como eu tinha um projeto deste livro, aproveitei o
isolamento da pandemia, finalizei a obra e me inscrevi.
Fiquei muito contente com o
retorno”, contou.

Diogo Monteiro, de 43
anos, também é jornalista e
atua com pesquisa de opinião e estratégia. “Sempre escrevi e participava de algumas coletâneas, mas nunca tinha pensado no Prêmio Sesc.
Em 2021, tive um livro infantojuvenil publicado. Depois
veio o prêmio, sendo a segunda vez em que coloco uma
obra para o público, agora
na categoria conto”, destaca.
Em 18 anos de prêmio, diversos autores foram descobertos e se consolidaram na literatura nacional, graças ao
incentivo da Instituição, entre
eles Juliana Leite, Rafael Gallo, Luisa Geisler, André de
Leones, Franklin Carvalho,
Sheyla Smanioto, Tobias Carvalho e Lucia Bettencourt.
(Especial para O Hoje)

CINEMA
t
EM CARTAZ
Matrix: Ressurreição (matrix:
resurrections, 2021, eua). Duração: 2h 28min. Direção: lana
Wachowski. elenco: Keanu reeves, Carrie-anne moss, Jada
pinkett smith. Gênero: Ficção
científica, ação. se passando 20
anos após os acontecimentos
de de matrix revolutions, Neo
vive uma vida aparentemente
comum sob sua identidade original como Thomas a. anderson em são Francisco, Califórnia, com um terapeuta que lhe
prescreve pílulas azuis para
neutralizar as coisas estranhas
e não naturais que ele ocasionalmente vislumbra em sua
mente. ele também conhece
uma mulher que parece ser
Trinity (Carrie anne-moss), mas
nenhum deles se reconhece.
No entanto, quando uma nova
versão de morpheus oferece a
ele a pílula vermelha e reabre
sua mente para o mundo da
matrix, que se tornou mais seguro e perigoso nos anos desde a infecção de smith, Neo volta a se juntar a um grupo de rebeldes para lutar contra um
novo e maois perigoso inimigo
e livrar todos da matrix novamente. Cinemark Flamboyant:
11h15, 11h40, 11h45, 12h30,
14h10, 14h30, 15h, 15h45,
17h25, 18h20, 19h, 20h40,
21h40, 22h20. Cinemark passeio das Águas: 11h40, 11h45,
14h30, 15h, 18h20, 20h30,
21h40, 22h20. Kinoplex Goiânia:
15h20. Cineflix aparecida:
15h50, 17h, 17h30, 18h30,
18h50, 20h, 20h30, 21h30,
21h50. Cineflix buriti: 14h15,
15h10.

ex-mulher de maurizio Gucci,
membro da família fundadora
da marca italiana Gucci. patrizia
conspirou para matar o marido
em 1995, contratando um matador de aluguel e outras três
pessoas, incluindo a terapeuta
e melhor amiga. ela foi considerada culpada e condenada a
29 anos de prisão. Quase 3 décadas de amor, traição, decadência, vingança e assassinato,
o filme revela a importância e
poder que o nome Gucci carrega e tudo o que a família fez
para conseguir esse controle.
Kinoplex Goiânia: 16h.

‘Matrix: Resurrections’ é o novo filme da franquia Matrix, continuando a saga de Neo (Keanu Reeves)
Homem-Aranha: Sem Volta
para Casa (spider-man: No Way
Home, 2021, eua). Duração:
2h 28min. Direção: Jon Watts.
elenco: Tom Holland, Zendaya,
benedict Cumberbatch. Gênero: ação, aventura, fantasia.
em Homem-aranha: sem Volta
para Casa, peter parker (Tom
Holland) precisará lidar com as
consequências da sua identidade como o herói mais querido do mundo após ter sido revelada pela reportagem do Clarim Diário, com uma gravação
feita por mysterio (Jake Gyllenhaal) no filme anterior. incapaz
de separar sua vida normal das
aventuras de ser um super-herói, além de ter sua reputação
arruinada por acharem que foi
ele quem matou mysterio e
pondo em risco seus entes
mais queridos, parker pede ao

Doutor estranho (benedict
Cumberbatch) para que todos
esqueçam sua verdadeira identidade. entretanto, o feitiço não
sai como planejado e a situação
torna-se ainda mais perigosa
quando vilões de outras versões de Homem-aranha de outros universos acabam indo
para seu mundo. agora, peter
não só deter vilões de suas outras versões e fazer com que
eles voltem para seu universo
original, mas também aprender
que, com grandes poderes vem
grandes responsabilidades
como herói. Cinemark Flamboyant: 11h05, 11h20, 11h55,
12h15, 12h20, 12h25, 12h45,
13h, 13h30, 13h45, 14h10,
14h20, 14h40, 15h10, 15h30,
15h40, 15h50, 16h, 16h15, 17h,
17h25, 17h40, 18h, 18h30,
18h45, 18h55, 19h10, 19h45,

20h, 20h20, 20h40, 21h, 21h20,
21h50, 22h, 22h10, 22h30, 23h.
Cinemark passeio das Águas:
11h, 11h30, 11h40, 12h10,
12h25, 12h45, 13h, 13h30, 14h,
14h10, 14h20, 14h45, 15h15,
15h30, 15h40, 16h, 16h15,
16h20, 16h45, 17h15, 17h25,
17h40, 18h, 18h30, 18h45, 19h,
19h45, 20h, 20h40, 21h, 21h20,
22h, 22h30, 23h. Kinoplex Goiânia: 15h, 15h40. Cineflix aparecida: 15h, 15h40, 16h, 17h30,
18h30, 18h40, 19h, 20h30,
21h30, 21h40, 22h. Cineflix buriti: 13h50, 15h.
Casa Gucci (House of Gucci,
2021, eua). Duração: 2h37min.
Direção: ridley scott. elenco:
lady Gaga, adam Driver, al pacino. Gênero: biografia, drama. Casa Gucci é baseado na
história de patrizia reggiani,

Encanto (encanto, 2021, eua).
Duração: 1h43min. Direção: byron Howard, Jared bush, Charise Castro smith. elenco: Filipe
bragança, stephanie beatriz,
John leguizamo. Gênero: animação, família, fantasia, comédia. encanto é a nova animação
da Disney situada na Colômbia,
sobre a extraordinária família
madrigal, que vive escondida
em uma região montanhosa
isolada, conhecido como encanto. a magia da região abençoou todos os meninos e meninas membros da família com
poderes mágicos, desde super
força até o dom da cura. mirabel
é a única que não tem um dom
mágico. mas, quando descobre
que a magia que cerca o encanto está em perigo, ela decide que pode ser a última esperança de sua família excepcional.
Cinemark Flamboyant: 11h50,
12h15, 14h20, 14h45, 17h15.
Cinemark passeio das Águas:
11h30, 12h, 14h, 14h45, 16h30.
Kinoplex Goiânia: 15h50. Cineflix
aparecida: 15h10, 16h10.
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Negócios
Agora liberado
no Brasil,
medicamento
promete ajudar
pessoas a
dormirem melhor

Empresas investem
no “hormônio do sono”

Especialistas, no entanto, alertam sobre o uso sem consciência ou indiscriminado
Nathan Sampaio

Com a comercialização liberada pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa) em outubro de 2021 no
Brasil, a melatonina, substância conhecida popularmente como "hormônio do
sono", já está sendo vendida
por várias empresas com a
promessa de um “sono melhor”. É o que diz uma das
empresas responsáveis pela
venda do produto, lançado
em versão de xarope.
Composto de 210 mcg de
melatonina, vitamina B3 e B6,
o xarope tem 240ml, o medicamento é livre de açúcares,
lactose e glúten. Sua fórmula
estimula a produção natural
de melatonina pelo organismo
e atuam como cofator na indução do sono. Como explica
a empresa, a insônia é considerada um problema de saúde pública, e por isso o suplemento pode ajudar. “Embora
o organismo produza este hormônio, com o passar dos anos,
essa produção cai, sendo necessária uma suplementação.
Com os xaropes, a linha agora
tem oito apresentações diferentes disponíveis no mercado”, diz o informe.
Em uma situação mais

agravada, a insônia pode levar
ao esgotamento físico e psicológico, déficit de atenção, mudanças de humor, irritabilidade, fadiga, desmotivação e
aumento no risco de AVC. Com
a pandemia, o número de pessoas com esse transtorno aumentou. No Brasil, segundo
um estudo feito pelo Instituto
do Sono de São Paulo, a dificuldade para dormir já afeta
quase 70% dos brasileiros. “A
linha de produtos à base de
melatonina vem para ajudar
aqueles com dificuldade para
pegar no sono ou para ter um
sono contínuo e revigorante”,

contou Leonardo Rezende,
CEO da empresa.
A decisão da comercialização no Brasil, porém, mesmo
que alinhada com o que ocorre em vários países da Europa
e da América do Norte, deixa
especialistas em alerta. Na internet, muitos pediram cautela na hora de comprar e utilizar o produto. " Não estamos
falando de uma substância
inócua e seu uso errado pode
trazer problemas", alertou o
neurocientista Fernando Mazzilli Louzada, coordenador do
Laboratório de Cronobiologia
da Universidade Federal do

Paraná (UFPR), em uma matéria da BBC. "E é um conceito estranho enquadrá-la como
suplemento alimentar. Não
há consenso algum de quando
há uma deficiência desse hormônio no organismo", aponta
a neurologista Dalva Poyares,
pesquisadora do Instituto do
Sono de São Paulo.
Apesar disso, ao anunciar
que tinha liberado a melatonina, a Anvisa argumentou
que "a substância em questão
já é utilizada em diversos países como suplemento alimentar e como medicamento, com
condições de uso variadas". A
agência também declarou que
decidiu avaliar a segurança e
a eficácia da molécula "devido
ao interesse dos consumidores
e do setor produtivo no acesso e na oferta de produtos
contendo essa substância".
Antes, esse produto só estava disponível em farmácias
de manipulação, com exigência de receita assinada por um
médico. Embora a melatonina
seja enquadrada agora como
um suplemento alimentar e
possa ser comprada sem prescrição nas drogarias convencionais, a Anvisa impôs algumas restrições ao seu uso. A
primeira é que ela só poderá
ser tomada por pessoas com

mais de 19 anos de idade e a
dosagem é de, no máximo,
0,21 miligramas por dia.
Em outros locais, como Estados Unidos e Europa, é possível encontrar doses bem
maiores, que chegam a até 5
mg. O órgão regulatório brasileiro também determinou que
as embalagens devem conter a
advertência de que esse produto não deve ser consumido
por "gestantes, lactantes, crianças e pessoas envolvidas em
atividades que requerem atenção constante". Além disso,
orienta-se que indivíduos com
alguma enfermidade ou que
tomam medicamentos procurem um médico antes de consumir esse suplemento por
conta, reporta também a BBC
em sua reportagem.
Procurada pela reportagem, a dentista Mariana de
Souza, de 34 anos, afirmou
que já utilizava a melatonina
sob prescrição médica e manipulava seu medicamento.
“Pra mim eu sinto que funcionou, seja suplemento ou não,
eu dormia muito mal e, hoje,
posso garantir que tenho um
sono melhor. Antes meu sono
era muito leve e, se acordasse,
era a maior dificuldade pra
dormir, agora não mais”, disse.
(Especial para O Hoje)

