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Aumento de 10,16% vale para
os demais benefícios da Previ-
dência acima do salário mínimo.
Correção também incide sobre
as contribuições recolhidas, tanto
as descontadas automaticamente
dos trabalhadores com carteira
assinada como as que são pagas
por profissionais autônomos. 
Política 2

Aposentadoria
máxima do INSS 
vai para R$ 7.087 
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Tempestades continuam causando estragos em
Goiás. Defesa Civil recomendou fechamento de
cachoeiras devido ao risco de desabamentos,
descargas elétricas e queda de árvores. Cidades 11

Chuvas constantes arrastam
pontes e danificam estradas

Alego desativa sistemas
de tecnologia para
mudança de prédio
Política 6

Com garra e paixão, Neilon

Carlos almeja colocar o
Vila Nova na Superliga A
Esportes 8

Goiás 
apresenta
volante Auremir
Após confirmar jogador como
reforço, Auremir é devidamen-
te apresentado, fala sobre ex-
pectativa de jogar pelo Goiás e
de amizade com Élvis, desde
os tempos de Cuiabá. Na Copi-
nha, garotos perdem para do-
nos da casa e são eliminados
na fase de grupos.
Esportes 7

Ocupação dos leitos de
UTI Covid-19 dispara e
chega a 73% no Estado
Seguindo a crescente de casos no Brasil, Goiás
voltou a registrar um aumento do número de
pacientes graves internados nas Unidades de
Terapia Intensiva. Quantidade de hospitalizados
na rede pública estadual dobrou desde a véspera

de Natal até a última quarta, atingindo taxa de
ocupação superior aos 70%. Na rede municipal,
índice chegou a 94,1%. Dos 69 leitos implanta-
dos, 64 encontravam-se ocupados, outro blo-
queado e apenas quatro disponíveis. Cidades 10

Em estudo com mais de 1800 brasileiros, a
expectativa de 45% dos brasileiros é de pas-
sar a data em casa, pois não se sentem segu-
ros para sair durante a pandemia. Essência 13

45% dos brasileiros
pretendem passar
o Carnaval em casa

EntREviSta
JOSé RicaRdO RORiz

Vamos ter um ano com uma

certa dificuldade e também uma

eleição que está muito polarizada

Política 5
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Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) que recebem mais de um salário
mínimo terão aumento de 10,16% em 2022. O reajuste
segue a variação do Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor (INPC) de janeiro a dezembro de 2021, divulgado
na última quarta-feira (11/1) pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE).

Com isso, o teto do INSS sobe de R$ 6.443,57 para R$
7.087,22. O aumento de 10,16% vale para os demais be-
nefícios da Previdência Social acima do salário mínimo,
como o auxílio-doença, e valerá a partir de 1º de
fevereiro, quando será paga a folha de janeiro.

A correção também incide sobre as contribuições
recolhidas à Previdência Social, tanto as descontadas
automaticamente dos trabalhadores com carteira as-
sinada como as que são pagas por profissionais au-
tônomos. No caso dos microempreendedores indivi-
duais (MEI), que têm tabela própria, a contribuição
mensal subiu para R$ 60,60, acrescida de R$ 1 para
quem trabalha com comércio e indústria e de R$ 5
para quem atua no setor de serviços.

Quanto aos beneficiários do INSS que recebem um
salário mínimo, a correção ficou em 10,18%, um pouco
acima do INPC de 2021. O índice foi definido no fim
do ano passado, quando o presidente Jair Bolsonaro
editou a medida provisória que fixou em R$ 1.212 o
salário mínimo para 2022. (ABr)
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Teto da
aposentadoria
do INSS sobe
para R$ 7.087

Marcelo Mariano

O Plano Diretor de Goiânia,
que gerou repercussão negativa
na opinião pública e cuja tra-
mitação na Câmara Municipal
foi judicializada, “tem forte po-
tencial para exercer influência
sobre o comportamento elei-
toral”. A avaliação é de Fran-
cisco Tavares, doutor em Ciên-
cia Política pela Universidade
Federal de Minas Gerais
(UFMG) e professor da Univer-
sidade Federal de Goiás (UFG).

De acordo com ele, o as-
sunto envolve “várias dimen-
sões, como custo da habitação,
que é a principal despesa das
famílias brasileiras, meio am-
biente, um tema de forte apelo
em nichos eleitorais atentos
e organizados, e mobilidade,
objeto de inúmeras revoltas
na história brasileira, desde
o Motim do Vintém no século
19 até junho de 2013”.

“É certo que um conjunto
de mapas e de textos jurídicos
herméticos não são associados
pelas pessoas a essas questões”,
afirma o cientista político.
“Quando, porém, o assunto
chega ao espaço público com

maior detalhamento e clareza,
como parece estar se tornando
o caso, o custo eleitoral de me-
didas como aumento do tecido
urbano e liberação de cons-
trução em áreas de preserva-
ção pode ser significativo.”

Mestre em Ciência Política
pela UFG e professor do Centro
Universitário UniAraguaia, Gui-
lherme Carvalho tem uma vi-
são parecida. “A pressão po-
pular funciona em especial
com os vereadores que serão
candidatos nas eleições deste
ano”, argumenta. Segundo ele,
os que não estarão nas urnas
em 2022 têm um tempo maior
para se reconciliar com suas
bases por causa de eventuais
votos impopulares.

Nos bastidores, comenta-se

que pelo menos 15 dos 35 ve-
readores de Goiânia tendem a
lançar candidatura para depu-
tado estadual ou federal nas
próximas eleições. Como estão
em um cargo legislativo, eles
não precisam deixar o mandato
para concorrer e, em caso de
derrota, permanecem na Câ-
mara Municipal.

No momento, os verea-
dores aguardam o fim do re-
cesso parlamentar para vo-
tar o Plano Diretor em ple-
nário de forma definitiva.
Até lá, as discussões conti-
nuam e uma nova audiência
pública deve ocorrer ainda
em janeiro. Se houver novas
emendas, o texto precisará
voltar à Comissão Mista para
mais uma votação.

A vereadora Aava Santia-
go (PSDB), que havia votado
favorável e é um dos possí-
veis nomes que disputarão o
pleito em outubro, decidiu
rever sua posição. Por meio
de uma nota à imprensa, ela
disse que adotou “um novo
entendimento a partir de lei-
tura focal e comparada dos
mapas, do diálogo com espe-
cialistas e com a comunidade
e da compreensão mais am-
pla dos impactos que a nova
lei trará para Goiânia”.

“Alguns vereadores têm
uma base muito segmentada
e com um perfil ideológico
muito claro. Uma base mais
sólida tende a cobrar mais. Os
eleitores percebem os ruídos
e isso com certeza é cobrado”,

pontua Guilherme Carvalho.
Apesar disso, ele aposta que
dificilmente outros parlamen-
tares mudarão seus votos.

“A tendência é a de que o
Plano Diretor seja aprovado
porque a oposição ao atual
projeto é muito pequena e não
são muitos os vereadores com
esse tipo de base”, frisa. “E
acredito que seja aprovado rá-
pido. A Câmara tem interesse
em acelerar o processo”.

Há vereadores, no entanto,
que preveem novas emendas
e outras eventuais judicializa-
ções. Por isso, estimam que a
votação final não ocorra antes
de abril. Do ponto de vista po-
lítico, o problema, para quem
será candidato, é que, quanto
mais demorar, mais perto es-
tarão das eleições.

Francisco Tavares, por sua
vez, diz que “é possível” haver
mais mudanças de voto. “O
fato é que o tema ganhou a
agenda pública de um modo
aparentemente não esperado
pelo Paço Municipal e por sua
base legislativa. A questão ex-
cedeu a relação entre o mer-
cado imobiliário e o Poder Pú-
blico, despertando maior aten-
ção junto à opinião pública.”

“Os vereadores certamente
farão um cálculo: atender ao
Poder Executivo e a um res-
trito, mas muito poderoso, se-
tor empresarial ou atuar em
conformidade com os anseios
de suas bases eleitorais”, con-
clui o professor da UFG. (Es-
pecial para O Hoje)

“Pressão popular funciona, em especial, com aqueles que estarão nas urnas”, diz especialista

Cientistas políticos
dizem que o
assunto pode ter
impacto nas
eleições deste ano

“Exigente” com a escolha de partido,
Dra. Cristina sobre PL: “Vendável”

Titular da Secretaria de Direitos Humanos de Goiânia,
a ex-vereadora Dra. Cristina Lopes (sem partido) está
esperta e, como ela diz, “exigente” para escolher uma
sigla para ir às urnas em outubro de olho em uma
vaga na Câmara dos Deputados. Sem mágoas, mas "es-
perta", ela não deverá esquecer a
traição que sofreu do Partido Li-
beral de Magda Mofatto, quando
foi “rifada” na composição de cha-
pa na campanha eleitoral à Pre-
feitura de Goiânia em 2020. Em
diálogo com PSD, Pros, Solida-
riedade e PSDB - um bom filho
à casa retorna. Ela falaria on-
tem com Lucas Vergílio,
do Solidariedade, mas
o encontro foi desmar-
cado. Para se filiar, Cris-
tina precisa apenas que os
partidos garantam três coisas:
viabilidade, apoio e repasse
do fundo eleitoral.

À espera
A Dra. Cristina ainda não decidiu qual candidato a pre-

sidente deve apoiar. Mas adianta, sem nomes: “Não vou
entrar neste cenário [ideológico]. Estamos sofrendo pela
desgovernança, mas não vou entrar no mérito, por en-
quanto.” Sem mágoa. “Ficou a aprendizagem. É [o PL] um
partido vendável. Saio maior do que entrei.” Palanque em
Goiás: “Sou mulher de caneta, papel e lápis. Não de armas”. 

Expectativa 
Tucanos graúdos estão animados com o início de ano tí-

mido de Gustavo Mendanha (sem partido). Pode ser a
chance de Marconi Perillo se colocar à disputa ao governo.
Neste cenário, Ronaldo Caiado (DEM) sairia em vantagem,
pois tem um grande arsenal contra o ex-governador.

Cabo de guerra
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG),

deve apimentar a Casa a partir de fevereiro, colocando em
pauta projetos polêmicos que vão atrair a atenção do legis-
lativo. Por outro lado, o presidente Jair Bolsonaro (sem par-
tido), diz que não há clima para aprovar pautas polêmicas.
Os dois estão de olho, cada um à sua maneira, nas eleições. 

Agrura 
Pelo menos mil e 500 pessoas

assistiram à coletiva de imprensa
sobre a nomeação da professora
Angelita Pereira de Lima, nova
reitora da Universidade Federal
de Goiás (UFG), pelo presidente
Jair Bolsonaro. 

Preocupação
No discurso, o ex-reitor Ed-

ward Madureira, indignado, as-
sociou a escolha do terceiro e
último nome na lista tríplice à
atitude ditatorial. A estratégia
de Bolsonaro, dizem, é que An-
gelita não assuma e Bolsonaro
escolha um interventor. Angelita
vai tomar posse. 

Na pele 
Uma equipe de reportagem

da TV Goiânia Band foi atender
a um pedido da população para
reclamar da falta de asfalto na
Avenida dos Missionários, no
Jardim Maranata, em Aparecida.
O resultado: o carro da emissora
ficou atolado.

Em breve
A secretaria de Infraestrutura

de Aparecida diz que tem 13 fren-
tes de pavimentação pela cidade.
A pasta aguarda até o final do se-
mestre deste ano a liberação de
recurso financeiro internacional.
Enquanto a massa asfáltica não
chega, a gestão vai enviar uma
equipe para nivelar as ruas. 

2 A posse do presidente
eleito da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB-GO), Rafael
Lara Martins, vai ocorrer ama-
nhã, a partir das 18h, no Cel da
OAB, em Aparecida. 

CURTAS
t

Yago Sales | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

Votação do Plano pressiona
vereadores que serão candidatos

Correção também incide sobre contribuições à Previdência
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A Essencialidade do
Empresário Contábil

Rodrigo Pereira

A recente crise hídrica ainda enfrentada pelo
Brasil vem gerando cada vez mais um aumento
progressivo no custo da energia elétrica, o que
impacta diretamente a economia do país. De
acordo com a Confederação Nacional da Industria
(CNI), em 2022, o aumento do custo da energia
elétrica irá reduzir o PIB industrial brasileiro em
aproximadamente R$ 3,8 bilhões, além de apre-
sentar um impacto de 0,41% na inflação dos
preços dos materiais e serviços elétricos.

Com este cenário e pensando na economia da
energia, acompanhamos um forte apelo do mer-
cado pela eficiência energética, principalmente
por parte das indústrias, que com a necessidade
de otimizar o consumo energético, passaram a
buscar melhores maneiras de economizar energia
e consumi-la de maneira mais efetiva.

No que diz respeito aos benefícios de uma
energia de qualidade, a medição da qualidade de
energia não apenas identifica possíveis problemas
que um determinado equipamento pode estar
causando em máquinas ou equipamentos, como
evita desgastes de peças ou até mesmo falhas de
operação que estejam impactando na velocidade
da produção. Detectar o desperdício de energia,
portanto, melhora o tempo de atividade e reduz
os gastos ali empregados.

Vale ressaltar que é também essencial criar
uma abordagem proativa para de fato apri-
morar a qualidade de energia. A primeira linha
de defesa é a manutenção, ou seja, a inspeção
regular e frequente das instalações. Esse esforço
contínuo garante uma energia limpa, menos
tempo de inatividade e uma produção cons-
tante. Nesse sentido, em tais manutenções, é
mandatória a utilização de instrumentos de
alta qualidade para a inspeção e sucesso da
operação, uma vez que esse tipo de tecnologia

colabora intensamente para o avanço dos sis-
temas elétricos nas indústrias.

Sobre o custo do desperdício x qualidade de
energia, a indústria brasileira já convive com os
impactos econômicos do aumento do custo da
energia elétrica e, portanto, se vê obrigada a
rever suas estratégias de consumo. Além disso,
os problemas associados à qualidade de energia
prejudicam ainda mais este panorama, já que
com o preço da energia mais alto, qualquer des-
perdício fica ainda mais evidente. Sendo assim,
dentro de um cenário industrial cada vez mais
competitivo, as equipes de manutenção elétrica
das empresas ficam pressionadas a reduzir o
consumo, mitigando possíveis desperdícios de
energia e mantendo o alto volume de produção.

A melhor maneira de mensurar esse desper-
dício ocasionado por problemas na qualidade
de energia é utilizar equipamentos específicos
para este tipo de medição, os quais estão cada
vez mais precisos e fáceis de manusear para
que, primeiramente seja identificado e quanti-
ficado o desperdício e, em seguida, seja corrigido,
evitando assim um consumo de energia maior
do que o necessário para a produção.

Em adição a isso, para garantir a qualidade de
energia elétrica, permitindo sua melhor performance
na indústria, é fundamental que as companhias
ofereçam programas de manutenção preventiva
com uma equipe espe-
cializada e treinada tec-
nicamente para executar
as ações necessárias, uti-
lizando equipamentos ca-
pazes de atestar a segu-
rança dos dados coleta-
dos, para que ações pre-
ventivas ou corretivas es-
tejam sempre alinhadas
ao processo aplicado.

José Gilmar 

No dia do Empresário Contábil, 12 de janeiro,
os profissionais da contabilidade têm mais uma
data para comemorar. Essa é uma data única,
criada pela Lei nº 12.387/2011. Pela essencialidade
da sua importância, tem uma estrutura jurídica
própria com foco exclusivo de proteger as empresas
brasileiras no âmbito público e privado.

Segundo a Federação Nacional das Empresas
de Serviços Contábeis e das Empresas de Assesso-
ramento, Perícias, Informações e Pesquisas (Fe-
nacon), somos um contingente de aproximada-
mente 400 mil empresas cadastradas pelos pro-
fissionais da contabilidade registrado no sistema
Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e Conse-
lhos Regionais de Contabilidade (CRC) distribuídos
nos 26 estados e no Distrito Federal.

Seu objeto é servir de elo entre as empresas e o
Estado, no sentido de patrocinar a prestação de
serviços contábeis de qualidade e garantir os in-
formes essenciais, na forma da lei de interesse -
tanto empresarial como do governo.  Outra priori-
dade é executar, proteger, administrar, orientar as
empresas quanto reto uso da legislação fiscal, co-
mercial, previdenciária e, principalmente tributária
com os registros contábeis tão essenciais para bem
estar econômico e financeiro das entidades.

O empresário Contábil é o responsável, ainda,

na proposição de soluções customizadas e perfei-
tamente sincronizadas com a recuperação econô-
mica dos negócios da empresa. Pode ainda evitar
erros e omissões visíveis na deficiência de controles,
a distribuição não randomizada de decisões ine-
quívocas, bem como propor planejamento estra-
tégico, sugerindo revisão de processos, planos de
metas e objetivos para o novo contexto econômico
na conjuntura pandêmica que vivemos.

Mesmo diante de tantos desafios, é neste
momento econômico que se nota a importância
do Empresário Contábil, servindo por uma das
mais nobres profissões que é o Contador, de
estar a pari-passu ao lada das empresas, ali-
viando a sua dor, aplicando o remédio certo, e,
no alto de sua capacidade, assumir a estratégica
missão na proteção do seu negócio.

É com orgulho e
olhar retrospectivo que
festejamos o dia do Em-
presário Contábil or-
gulho dos empresários
de sucesso, usando a
tecnologia, comunica-
ção, conexão e ética.
Por isso, somos essen-
ciais na economia e na
recuperação das em-
presas brasileiras. 

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

José Gilmar Carvalho de
Brito, mestre em conta-
bilidade

Rodrigo Pereira, gerente
de contas do segmento
de energia

Povo negro
Percorrer a trajetória do povo negro, reconhecer

as sequelas provocadas na diáspora, tais como o
sequestro da humanidade, os castigos, a impossi-
bilidade de culto aos orixás, o banzo e a morte, é
promover o diálogo entre passado e presente, sob
as asas do pássaro africano, a fim de buscar o en-
contro do indivíduo com o coletivo e possibilitar
um futuro, sustentado por bases mais justas e
equitativas. A estrutura vigente também corrobora
para invisibilidade e permanente exclusão da po-
pulação negra.  Castigos corporais e outras humi-
lhações se fazem presentes quando um jovem
negro é executado sumariamente, quando o ima-
ginário coletivo define o negro como perigoso e
incapaz, quando a cor da pele é uma sentença. 

Sandro Antunes
Firminópolis

Mais fiscalização
Tenho visto muitas cenas absurdas desde a li-

beração dos comércios de bares e restaurantes
em Goiânia. É muito fácil e está ao acesso de
todos. Basta dar uma volta na cidade, principal-
mente aos finais de semana, para se deparar com
diversas regras sanitárias sendo desobedecidas.
Fico me perguntando a razão de existir um decreto
se não há uma fiscalização adequada. É óbvio
que ambos precisam andar na mesma linha, pois
se não for assim, não faz sentido medidas serem
estabelecidas. Da mesma forma, a população pre-
cisa se conscientizar, e entender que o vírus ainda
está aí, as mortes continuam imensas. 

Stefany Matos
Goiânia

{
Isso tudo será

referência não só no

Centro-Oeste. Nenhum

outro Estado tem essa

estrutura como a nossa.

Teremos um hospital

digno, o Hospital 

da Criança
Disse o governador Ronaldo Caiado
(DEM) após a recente aquisição do
Executivo ao  Hospital do Servidor,
que antes pertencia ao Instituto de
Assistência dos Servidores Públicos
do Estado de Goiás (Ipasgo). 

Como a manutenção da qualidade de
energia pode evitar o desperdício?

@jornalohoje
Um internauta reagiu a uma mensagem
do pastor silas malafaia no Twitter. o líder
religioso chamou de “infanticídio” a vaci-
nação infantil contra a covid-19. "Esse
cara tem ir pra cadeia", disparou em um
comentário no Facebook. após a grande
repercussão, a plataforma decidiu remo-
ver o post do evangélico. 

Marcos Maria Branquinho

@ohoje
"Enquanto batiam palmas e adoravam o
gestor anterior, que mandou na prefeitura
nos últimos dezesseis anos, Goiânia cami-
nhou para este caos em que se encontra em
todas as áreas. Triste realidade", comentou
um internauta sobre as obras de CmEis pa-
radas desde 2015 e que deixam quase cinco
mil crianças sem escola em Goiânia.

Marcio Antônio

@jornalohoje
De acordo com o secretário da saúde de
Goiás, ismael alexandrino, a pasta está
aguardando uma declaração da agência
Nacional de Vigilância sanitária (anvisa)
sobre a autorização da vacinação contra
Covid-19 para crianças de 3 a 5 anos. se
autorizada, a vacinação será realizada com
o imunizante da CoronaVac, que já apre-
sentou um estudo referente a essa faixa
etária. Expectativa do secretário é que a
aplicação comece “em breve”. 
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Como já largamente antecipado, a in-
flação estourou a meta de 3,75% fixada
para este ano (ou de 5,25% se considerada
a margem de tolerância de 1,5 ponto de
porcentagem) e atingiu a taxa mais elevada
desde 2015, saltando de 4,52% em 2020
para 10,06%. Mais da metade da alta de-
veu-se aos aumentos nos preços da gasolina,
etanol e diesel, gás de cozinha (em botijão
e encanado) e energia elétrica, num com-
portamento explicado pelos aumentos do
petróleo lá fora, por um regime pluviomé-
trico negativo, levando ao esvaziamento
dos reservatórios e deixando o País à beira
de um colapso energético, e, marginalmente,
à quebra na safra de cana de açúcar, o que
afetou a capacidade das usinas de produzir
etanol. Os demais preços subiram, mas
num ritmo menos intenso, embora tenham
mantido a tendência de elevação no último
mês do ano, carregando preocupações adi-
cionais para o começo deste ano.

O estouro da meta, como determinado
pelo Conselho Monetário Nacional (CMN)
em sua política de metas inflacionárias,
obrigou o Banco Central (BC) a escrever
carta aberta explicando os motivos que le-
varam o Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA), medido pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), a apresentar variação de dois dígitos
ao longo do ano recém-concluído. Na visão
do BC, o “desvio” inflacionário em relação
à meta poderia ser explicado por três fato-
res centrais, a começar pela “forte elevação”
dos preços dos bens exportados (e impor-
tados) pelo País em função da escalada
dos preços das commodities, incluindo ain-
da os aumentos das tarifas de energia e
“desequilíbrios entre demanda e oferta de

insumos”, relacionados a “gargalos nas ca-
deias produtivas globais”.

Os argumentos fazem sentido, mas par-
cialmente. Os desencontros entre oferta e de-
manda em todo o mundo são atribuídos pelo
BC a “mudanças no padrão de consumo cau-
sadas pela pandemia”, já que as “políticas
expansionistas” (juros negativos, ou seja, in-
feriores à inflação, oferta massiva de crédito
na economia e transferências de renda aos
mais vulneráveis, ambas lastreadas em emis-
sões de moeda) teriam estimulado um cres-
cimento aparentemente desproporcional na
demanda por bens. Como a pandemia havia
causado a interrupção momentânea na pro-
dução daqueles bens, a demanda crescente
teria levado ao aumento nos preços no setor.

Baixa demanda
O cenário desenhado pelo BC parece re-

fletir processos em andamento de forma
mais nítida no mercado internacional, mas
há dúvidas sobre se esses mesmos processos
estariam em curso aqui dentro. Os custos
industriais, conforme o IBGE, haviam acu-
mulado um salto de 28,86% nos 12 meses
encerrados em novembro, diante de uma
variação de 10,74% acumulada no mesmo
período pelo IPCA. Ainda dentro do IPCA,
os preços industriais chegaram a subir 11,3%
também nos 12 meses terminados no mesmo
mês de novembro. Houve alta substancial
sim, mas a discrepância entre as duas va-
riáveis sugere que a indústria não tem con-
seguido repassar integralmente os aumentos
de custos para os preços finais cobrados ao
consumidor exatamente por falta de de-
manda, lembrando que a produção industrial
havia atingido em novembro o sexto mês
consecutivo de baixa.

2 A análise desenvolvida
pelo BC cria justificativas
para a manutenção e mesmo
para o incremento da política
de juros altos, com o duplo
objetivo de esfriar ainda
mais a economia e atrair dó-
lares que poderiam segurar
as flutuações acentuadas da
taxa de câmbio, desestimu-
lando aumentos de preços
na economia.
2 Analisados em conjunto,
os preços da gasolina, do
etanol, do óleo diesel, do gás
de cozinha e da energia elé-
trica saíram de uma varia-
ção de 0,49% em 2020, quan-
do responderam por 10,8%
do IPCA de 4,52% acumulado
nos 12 meses daquele ano,
para 5,54% no ano seguinte.
Aqueles itens responderam,
portanto, por pouco mais de
55,0% do IPCA de 2021. Por
aproximação, os demais pre-
ços na economia teriam re-
gistrado uma “taxa de infla-
ção” de 4,52% no ano pas-
sado, saindo de 4,03% em
2020 – ou seja, um acréscimo
de 0,49 pontos de porcenta-
gem, representando 8,84%
da elevação observada para

a taxa geral de variação dos
preços (5,54 pontos, consi-
derando-se que o IPCA saiu
de 4,52% para 10,06%).
2 A “inflação” dos com-
bustíveis, gás de cozinha e
energia observou elevação
de 5,05 pontos de porcenta-
gem, correspondendo a qua-
se 91,2% do avanço regis-
trado pelo IPCA entre 2020
e 2021, utilizando a ponde-
ração apresentada pelo IBGE
em seu site.
2 Mais claramente, os da-
dos do instituto não parecem
corroborar o diagnóstico de
uma inflação causada por
pressões de demanda. Quer
dizer, a alta nos preços ao
longo do ano passado parece
mais associada a choques
gerados por aumentos de
custos, especialmente com-
bustíveis e energia. No se-
gundo caso, os aumentos já
ficaram para trás – o que
não significa que a energia
residencial teria sofrido re-
dução. As tarifas simples-
mente pararam de subir na
mesma velocidade anterior.
2 No caso dos combustí-
veis, a Petrobrás já anunciou

novos aumentos para a ga-
solina (4,85%) e para o diesel
(8,08%) nas refinarias a par-
tir de hoje, quarta-feira. Nos
últimos 30 dias, os preços
do barril do petróleo tipo
West Texas Intermediate
(WTI) subiram perto de
13,5%, com avanço de 11,4%
para o Brent (petróleo ex-
traído no Mar do Norte, nas
costas do Reino Unido).
2 Os preços dos bens in-
dustriais, de volta ao IPCA,
acumularam alta de 11,9%
no ano passado, o que se
compara com uma elevação
de 3,2% em 2020. Parte rela-
tivamente importante desse
aumento, no entanto, esteve
associado ao salto nos preços
do etanol, que haviam subido
apenas 1,81% em 2020 e dis-
pararam no ano seguinte,
acumulando aumento de
62,23%. Aqui, a quebra na
produção não parece expli-
car totalmente o vigoroso au-
mento observado. Os preços
do etanol sofrem influência
direta dos aumentos da ga-
solina, sua concorrente direta
no mercado doméstico de
combustíveis.

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Carta aberta do BC visa manter 
alta continuada dos juros básicos

O Boletim Mensal de Partilha de Produção, divulgado
pela Pré-Sal Petróleo (PPSA), revela que a produção de
petróleo e gás natural em regime de partilha atingiu, em
novembro passado, o patamar mais alto da série histórica,
desde 2017, com média diária de 447 mil barris de
petróleo e 1,309 milhão de metros cúbicos de gás natural.

Em comparação com o mês anterior, houve expansão
da produção de 26% em óleo e 200% em gás natural,
em função da retomada da operação da plataforma P-
76, em Búzios, que passou por manutenção programada
em outubro. Segundo informou a PPSA, pela assessoria
de imprensa, o resultado de novembro confirma o au-
mento dos volumes registrado desde setembro, em
função do início da produção dos volumes excedentes
da Cessão Onerosa de Búzios em regime de partilha.

Em novembro, três contratos estavam em produção.
Do total de 447 mil barris por dia (bpd), 435 mil bpd
vieram de Búzios, seguidos de 7 mil bpd do Entorno de
Sapinhoá e 5 mil bpd de Tartaruga Verde Sudoeste. A
Área de Desenvolvimento de Mero (Libra) não teve pro-
dução naquele mês devido ao encerramento do primeiro
Sistema de Produção Antecipada 1 (SPA-1) e mudança de
locação do FPSO Pioneiro de Libra para início do SPA-2.

A média diária do total do excedente em óleo da União
foi de 10,4 mil bpd, em novembro de 2021, sendo 6,1 mil
bpd do Campo de Búzios e 4,3 mil bpd do Entorno de Sapi-
nhoá. Em Tartaruga Verde Sudoeste, o excedente em óleo
da União foi destinado à quitação do Acerto de Contas com
o operador, pela redeterminação de participações, realizada
no Acordo de Individualização da Produção (AIP).

Gás natural
Da produção diária de gás natural para comerciali-

zação do período, 1,115 milhão de metros cúbicos por
dia (m³/dia) foram do Campo de Búzios, 158 mil m³/dia
do Entorno de Sapinhoá e 36 mil m³/dia de Tartaruga
Verde Sudoeste. A média diária do total do excedente
em gás natural atingiu 120 mil m³/dia (16 mil m³/dia
de Búzios e 104 mil m³/dia do Entorno de Sapinhoá).

Em relação a outubro, a média diária do total do ex-
cedente em gás natural da União caiu 10% devido à pa-
rada programada do FPSO Cidade de Ilhabela, em Sapi-
nhoá. Em Tartaruga Verde Sudoeste, o excedente em
gás da União também foi destinado à quitação do Acerto
de Contas com o operador, oriundo da redeterminação
do Acordo de Individualização da Produção (AIP).

A PPSA revelou, ainda, que desde 2017, a produção
acumulada em regime de partilha de produção totaliza
95,6 milhões de barris de petróleo e 343 milhões de m³
de gás natural. Do total, 11,2 milhões de barris de pe-
tróleo e 98,4 milhões de m³ de gás natural são referentes
à parcela da União.

Aumento
A partir de hoje (12), depois de 77 dias sem aumentos,

a Petrobras fará ajustes nos seus preços de venda de
gasolina e diesel para as distribuidoras. O anúncio foi
feito ontem (11) pela companhia, em nota à imprensa.

Segundo a empresa, os últimos aumentos ocorreram
em 26 de outubro do ano passado. Desde então, o preço
cobrado pela Petrobras para a gasolina chegou a ser
reduzido em R$ 0,10 litro, em 15 de dezembro. Já o
preço do diesel ficou estável.

Com a decisão de hoje, o preço médio de venda da
gasolina da Petrobras para as distribuidoras passará
de R$ 3,09 para R$ 3,24 por litro. “Considerando a
mistura obrigatória de 27% de etanol anidro e 73% de
gasolina A para a composição da gasolina comercializada
nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consu-
midor passará de R$ 2,26, em média, para R$ 2,37 a
cada litro vendido na bomba. Uma variação de R$ 0,11
por litro”, explicou a companhia, na nota.

Para o diesel, o preço médio de venda da Petrobras
para as distribuidoras subirá de R$ 3,34 para R$ 3,61
por litro. Levando em conta a mistura obrigatória de
10% de biodiesel e 90% de diesel A para a composição
do diesel comercializado nos postos, a parcela da Pe-
trobras no preço ao consumidor será elevada de R$
3,01, em média, para R$ 3,25 a cada litro vendido na
bomba, mostrando variação de R$ 0,24 por litro.

Abastecimento
De acordo com a Petrobras, esses ajustes “são impor-

tantes para garantir que o mercado siga sendo suprido
em bases econômicas e sem riscos de desabastecimento
pelos diferentes atores responsáveis pelo atendimento
às diversas regiões brasileiras: distribuidores, importa-
dores e outros produtores, além da Petrobras”. (ABr)

A partir de hoje (12) a Petrobras fará ajustes nos seus preços

Conab estima 284,4 milhões 
de toneladas para safra 2021/22
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Produção de
petróleo cresce e
gasolina e diesel
aumentam 

A Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab) divul-
gou a quarta estimativa para
a safra 2021/22 de grãos, em
que prevê produção de 284,4
milhões de toneladas.

A cifra representa cresci-
mento de 12,5% em relação à
safra 2020/21, o equivalente a
32 milhões de toneladas. A pre-
visão, contudo, foi reduzida
em relação à terceira estima-
tiva, que tinha sido de 291,1
milhões de toneladas.

Segundo a Conab, condições

climáticas desfavoráveis no
Sul do país prejudicaram as
estimativas de produção da
primeira safra de milho e da
soja, com registro de um de-
zembro seco no Rio Grande
do Sul, por exemplo.

O destaque continua sendo a
soja, com incremento de 3,8% na
área plantada e estimativa de
produção de 140,5 milhões de to-
neladas, o que representa redução
de 2,3 milhões de toneladas em
relação à previsão anterior.

No caso do milho, a produ-

ção para a primeira safra está
estimada em 24,8 milhões de
toneladas. A previsão para a
produção total, incluindo a se-
gunda e a terceira safras, é
112,9 milhões de toneladas.

Outra cultura que teve bom
desempenho foi o algodão, com
aumento de 1,5 milhão na área
plantada e produção de pluma
de 2,7 milhões de toneladas. No
caso do arroz, porém, a área
plantada se reduziu, e a produ-
ção está estimada em 11,38 mi-
lhões de toneladas. (ABr)
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A pandemia prejudicou
muito a economia brasilei-
ra que já vinha se arras-
tando devido às políticas
equivocadas e sem estra-
tégia para médio e longo
prazo. Há esperança de re-
cuperação com juros estra-
tosféricos e inflação alta?

Vai ser um ano muito di-
fícil. Temos um câmbio muito
alto, com dificuldade para
diminuir a inflação, princi-
palmente com produtos im-
portados e a importação fi-
cou mais cara. A própria taxa
de juros está muito alta para
segurar a inflação, mesmo
que não resolva muito já que
nosso problema é o alto custo
das commodities, e não uma
inflação e de alta demanda.
Vamos ter um ano com uma
certa dificuldade e temos
também uma eleição que está
muito polarizada e a discus-
são não é em resolver os pro-
blemas do país.

Temos uma grande con-
centração de renda no Brasil
e nossa renda permanece a
mesma. As pessoas não têm
dinheiro para comprar, as
famílias endividadas e quan-
do conseguem os produtos
estão mais caros e as taxas
de juros mais altas.

O setor de plásticos sofre
críticas de ambientalistas,
principalmente dos grupos
engajados na proteção da
natureza e meio ambiente,
mas o plástico indiretamen-
te ajuda muito na produção
industrial./ falta conscien-
tização da população no
uso e descarte?

As principais discussões
da qual eu participei na Con-
ferência das Nações Unidas
sobre as Mudanças Climáticas

de 2021 (Cop 26), em Dubai,
foram voltadas para a tran-
sição energética e a eco-
nomia circular. Eu acho
que o caminho é a econo-
mia circular, é o reapro-
veitamento de materiais
que já foram utilizados
para que eles entrem no
processo produtivo nova-
mente. O plástico está em
toda a economia, e 95% do
PIB tem um correlação
com o uso do plástico. Ele
está na agricultura, nos
produtos industriais, nos
automóveis e entra para
diminuir o preço dos pro-
dutos e também por ofe-
recer uma vantagem téc-
nica na sua utilização. Na
saúde, por exemplo, nós
teríamos um problema se
houvesse a falta dele na
área sendo importante em
várias atividades e até na
assepsia. O que devemos
entender é o caminho que
esse plástico deve fazer de-
pois da sua utilização, que
é o caminho da reciclagem. 

O senhor tem esperança
que um dia teremos uma
reforma tributária justa
e democrática ao invés
de remendos?

Muita coisa boa já foi
feita, como o trabalho para
baratear o preço do gás, a
BR do Mar que diminui o
preço da cabotagem, mas
eu acho que o foco deveria
ser em uma reforma am-
pla, em uma reforma que
o país tivesse um sistema
tributário igual ao que te-
mos em outros países. O
tamanho do estado no Bra-
sil é exagerado e o serviço
público de baixa qualidade
e com isso você tem que
pagar cada vez mais im-
postos para sustentar a
área administrativa do
país. Temos questões de
privatizações como a do

Correios, Eletrobrás, por
exemplo, onde elas seriam
muito mais eficazes e acho
que o governo errou nisso. 

Na sua percepção, onde
a política de Jair Bolso-
naro mais acertou e onde
ela errou?

Primeiro aquele modelo
de governo que nós tínha-
mos estava muito contami-
nado pela corrupção, o se-
gundo mandato do governo
Lula foi um dos responsá-
veis pela situação que pas-
samos hoje. Mas o grande
acerto desse governo foi ter
entrado cedo na reforma
previdenciária e também
convencer a população da
entrada do país em um mo-
delo de economia de mer-
cado. Temos que promover
o crescimento das empre-
sas, da atividade econômica
e quem gera emprego são
as empresas e precisamos
fazer um grande esforço
para que as empresas se
desenvolvam. O discurso
era muito bom, eu acho que
todos nós empresários es-
tamos alinhados com o dis-
curso de Paulo Guedes, mas
o que se perdeu foi no ali-
nhamento para que a po-
pulação e o Congresso en-
tenda a necessidade dessas
mudanças. O grande pro-
blema é a criação de uma
crise por dia nesse governo,
uma falta de foco no que é
mais importante; reforma
administrativa, tributária e
as privatizações; que seria
um legado muito grande do
atual presidente.

A Fiesp da qual o senhor
foi vice-presidente sem-
pre teve um papel in-
fluenciador na política
brasileira, não importa
se o governo é progres-
sista ou mais conserva-
dor, mas ultimamente

perdeu relevância, ou não?
Eu também participei da

última gestão da Fiesp como
vice-presidente e de outras
exercendo outros cargos e fui
crítico ao Paulo Skaf que na
minha percepção estava muito
mais preocupado com uma
agenda pessoal do que com a
agenda da indústria. Essa agen-
da precisa cobrar eficiência,
qualidade do serviço público,
competitividade do país, cres-
cimento econômico, maior ex-
portação. E não era esse o foco
do Paulo Skaf, participei da
disputa eleitoral. Tivemos mais
de 40% dos votos e mostrou
que o empresário quer mu-
danças. O partido dos empre-
sários é a indústria, quando
usamos a instituição para se
candidatar ao governo, ao Se-
nado ou ao que for, é muito
ruim. Não vejo nada contra o
empresário querer se candi-
datar e participar da política.
Mas sou contra o uso da insti-
tuição como projeto pessoal.

Qual é o alinhamento hoje
da presidência da Ciespe?

O atual presidente é um
empresário e tem bastante ex-
periência. Ele teve o pai como
vice-presidente da República
nos dois mandatos do presi-
dente Lula (PT). Ele tem uma
afinidade e responsabilidade
do que foi o governo Lula nas
duas gestões. Eu me lembro
da defesa dele quanto à queda
dos juros que era muito alta.
Agora, o que esperamos é que
não misture seu alinhamento
com o PT ou seja lá qualquer
outro partido que não seja
com a agenda da indústria.
Quem elege os governantes é
o povo, os empresários têm
seus votos cada um. Cabe ao
empresário manter uma boa
relação, fazer críticas quando
for necessário e levar suas
propostas com uma posição
firme em defesa da indústria.
(Especial para O Hoje)

Raphael Bezerra

José Ricardo Roriz, pre-
sidente da da Associação
Brasileira da Indústria do
Plástico (ABIPLAST), e ex-
vice-presidente da Federa-
ção das Indústrias do Esta-
do de São Paulo (Fiesp) pon-
derou, em entrevista ao
Programa Face do Poder,
apresentado por Wilson Sil-
vestre, que o alinhamento
de Paulo Skaf, presidente
da federação, não pode
atrapalhar o alinhamento
da agenda da indústria.

Roriz critica o uso da
federação para a promoção
pessoal e diz que não é
contrário à candidatura de
empresários. Sem citar o
atual presidente, que não
descarta disputar as elei-
ções deste ano ao Senado,
ele diz que a função do
empresário é “manter uma
boa relação, fazer críticas
quando for necessário e
levar suas propostas com
uma posição firme em de-
fesa da indústria”.

O tamanho do estado brasileiro é
exagerado e o serviço público ruim

Temos uma grande

concentração de

renda no Brasil e

nossa renda

permanece a mesma.

As pessoas não têm

dinheiro para

comprar, as famílias

endividadas e

quando conseguem

os produtos estão

mais caros e 

as taxas de juros

mais altas

“Vamos ter um ano com uma
certa dificuldade e também
uma eleição que está muito
polarizada”
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Conceito 
Freemium

Distribuição dirigida com alto conteúdo editorial
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Embate
Em meio ao embate entre o presidente

Jair Bolsonaro (PL) e o diretor-presidente
da Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa), Antonio Barra Torres,
parlamentares governistas falam em res-
suscitar um projeto que possibilita a
exoneração de dirigentes de agências
reguladoras. A “reação”, ventilada em
grupos de deputados, senadores e aliados
bolsonaristas, ganhou força após a con-
tundente carta de Barra Torres, na qual
pediu retratação de Bolsonaro sobre su-
postos interesses do órgão com a apro-
vação da vacinação de crianças contra
o Covid-19.  

Voto de censura
O projeto (PLS 507/2007) tramitou no

Senado durante sete anos e foi arquivado
em 2014. O texto previa a aprovação de
voto de censura por dois terços dos mem-
bros do Senado como hipótese de exo-
neração de dirigentes das agências. 

Blindados
Conforme a atual legislação, os con-

selheiros e diretores de agências regu-
ladoras só podem perder o cargo em
caso de renúncia, condenação judicial
transitada em julgado ou processo ad-
ministrativo disciplinar. 

Como assim? 
A afirmação do deputado Paulinho

da Força de que as centrais não defendem
a revogação – “mas sim mudanças” - da
reforma trabalhista pegou as entidades
de surpresa. 

Desastre 
É que seis centrais – inclusive a Força,

da qual Paulinho é presidente licenciado
– classificam a reforma aprovada no
governo de Michel Temer como “desas-
tre para a classe trabalhadora” e de-
fendem que seja revogada, assim como
fez o novo governo da Espanha, de cen-
tro-esquerda. 

Ciro e Rede 
Caciques do partido Rede Sustentabi-

lidade não descartam, mas veem como
“incompatível” a possível chapa presi-
dencial formada por Ciro Gomes (PDT) e
Marina Silva. Para avançar, dizem, Ciro
terá que ser mais incisivo na defesa da
sustentabilidade e outras bandeiras am-
bientais sustentadas pela Rede. 

Apagão 
Líder do PT na Câmara, o deputado

Reginaldo Lopes (MG) encabeça a coleta
de assinaturas para viabilizar a criação
da CPI do Apagão de Dados do Ministério
da Saúde. “O Brasil precisa saber se in-
formações sobre vacinação, internações
e indicadores de gestão foram compro-
metidas”, afirma. 

Foram 324, Bolsonaro
Um levantamento do Portal da Trans-

parência do Registro Civil revela que as
crianças entre cinco e 11 anos totalizaram
324 falecimentos por Covid-19 desde o
início da pandemia. Dias atrás, o presi-
dente Jair Bolsonaro (PL) disse desconhe-
cer a ocorrência de mortes de crianças
infectadas pelo Covid. 

Roadshow
A Secretaria Especial do Programa de

Parcerias de Investimentos (SEPPI) vai
promover  Roadshow, em fevereiro, para
esclarecer dúvidas referentes ao projeto
e ao processo de concessão do Parque Na-
cional do Iguaçu, no Paraná. A realização
do leilão está agendada para 22 de março. 

Inflação 
Estudo feito pela Belo Investment

Research mostra que o termo “infla-
ção” foi o mais pesquisado na internet,
mais publicado pela mídia e até mais
utilizado pelos políticos na Câmara
dos Deputados nos últimos seis meses
de 2021. O Índice de Interesse Online
no Google no Brasil subiu 50,9% em
relação aos primeiros meses.

O presidente da República,
Jair Bolsonaro, promulgou a
Convenção Interamericana
contra o Racismo, a Discrimi-
nação Racial e Formas Corre-
latas de Intolerância. O texto,
aprovado pelo Senado em fe-
vereiro do ano passado, foi
publicado na última terça-feira
(11/1) no Diário Oficial da
União. Com a publicação, a
convenção é incorporada ao
ordenamento jurídico nacional
e passa a ter o status de emen-
da à Constituição Federal.

A convenção foi adotada
em julho de 2013 pela Assem-
bleia-Geral da Organização
dos Estados Americanos
(OEA), em reunião realizada
na Guatemala. O texto define
que os países integrantes da
OEA devem adotar o compro-
misso de “prevenir, proibir,
punir e erradicar o racismo,
a discriminação racial e de
todas as formas de intolerân-
cia correlatas”.

Os Estados se comprome-
tem ainda a adotar medidas
ou políticas especiais e ações
afirmativas “necessárias para
assegurar o gozo ou exercício
dos direitos e liberdades fun-
damentais das pessoas ou gru-
pos sujeitos ao racismo, à dis-
criminação racial e formas
correlatas de intolerância,
com o propósito de promover
condições equitativas para a

igualdade de oportunidades,
inclusão e progresso para es-
sas pessoas ou grupos.”

A convenção determina
ainda que tais medidas ou po-
líticas não serão consideradas
discriminatórias ou incompa-
tíveis com o propósito da con-
venção, não resultando na ma-
nutenção de direitos separados
para grupos distintos e não se
estenderão além de um perío-
do razoável ou após terem al-
cançado seu objetivo.

De acordo com a convenção,
os Estados partes deverão for-
mular e implementar políticas
cujo propósito seja proporcio-
nar tratamento equitativo e ge-
rar igualdade de oportunidades
para todas as pessoas. Entre
elas, políticas de caráter edu-
cacional, medidas trabalhistas
ou sociais, ou qualquer outro
tipo de política promocional, e
a divulgação da legislação sobre
o assunto por todos os meios
possíveis, inclusive pelos meios
de comunicação de massa e
pela internet.

O texto também diz que
os sistemas jurídicos e polí-
ticos do Estado devem refle-
tir adequadamente a diver-
sidade de suas sociedades,
“a fim de atender às neces-
sidades legítimas de todos
os setores da população”.

A convenção determina
que o Estado deve garantir

às vítimas do racismo, dis-
criminação racial e formas
correlatas de intolerância um
tratamento equitativo e não
discriminatório, acesso igua-
litário ao sistema de justiça,
processo ágeis e eficazes e
reparação justa nos âmbitos
civil e criminal, conforme
pertinente.

Para acompanhar o cum-
primento da convenção, o Es-
tado deve criar uma institui-
ção nacional que será res-
ponsável por monitorar o
cumprimento das medidas
previstas. Também será es-
tabelecido um Comitê Inte-
ramericano para a Prevenção
e Eliminação do Racismo, Dis-
criminação Racial e Todas as

Formas de Discriminação e
Intolerância. Esse comitê será
constituído por um perito no-
meado por cada Estado Parte,
que exercerá suas funções
de maneira independente e
cuja tarefa será monitorar os
compromissos assumidos na
convenção.

Além disso, a convenção
prevê ainda que qualquer pes-
soa ou grupo de pessoas, ou
entidade não governamental
juridicamente reconhecida em
um ou mais Estados membros
da OEA, pode apresentar à
Comissão Interamericana de
Direitos Humanos petições
que contenham denúncias ou
queixas de violação desta con-
venção por um Estado Parte.

Texto define compromisso de prevenir,

proibir, punir e erradicar racismo,

discriminação e outras formas de intolerância

Retomada está prevista para o próximo dia 20 de janeiro

Dando continuidade ao processo de mudança para
a nova sede da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego),
situada no Parque Lozandes, em Goiânia, a partir desta
quinta-feira (12/1) todos os sistemas da Alego serão de-
sativados, tanto internos como externos — telefone,
portal de notícias, Opine Cidadão, intranet e outros. 

À Agência Assembleia de Notícias, o diretor de Tec-
nologia da Informação, Fagner Gonçalves explicou que
os técnicos estão trabalhando para reestruturar o
sistema da Casa na nova sede. “A previsão de volta é
para o dia 20 desse mês”, explicou. 

Todo trabalho da TI está sendo desenvolvido para
realização da sessão solene de instalação da quarta
sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura que deve
ocorrer no próximo dia 15 de fevereiro, às 15 horas, já
na nova sede do Legislativo.

O novo prédio passa, neste momento, pelos últimos
ajustes. O custo estimado para construção da nova
morada dos deputados foi de R$ 114.287.101,74. A
casa receberá o nome de “Palácio Maguito Vilela” em
homenagem ao político e ex-governador de Goiás vi-
timado pela covid-19.

O local abrigará também a sede também da Escola
do Legislativo – que atualmente funciona em um
prédio alugado próximo à sede atual -, possuirá um
mega-auditório e três mini-auditórios que poderão
ser usados pela população.

Sistemas da Alego
são desativados
para mudança 
de prédio

Bolsonaro promulga convenção
interamericana contra o racismo

Para acompanhar

cumprimento,

Estado deve criar

instituição nacional

de monitoramento
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Victor Pimenta

O Goiás anunciou de forma
oficial em suas sociais a con-
tratação do volante Auremir,
que chega após disputar a Série
A. O jogador também foi apre-
sentado diante de seus torce-
dores e falou sobre a concor-
rência no meio-campo que terá
em 2022. Ele assina um con-
trato de três anos com o clube.

“Chegar em um time em
que os jogadores estão bastante
entrosados. Acompanhei bas-
tante o Goiás na Série B e pude
ver que os meninos fizeram
um grande campeonato e che-
go aqui para somar junto com
eles e fazer um grande ano
com todos eles que já estavam
aqui”, disse Auremir.

O volante não chega no
Goiás como um desconhecido
no ninho, afinal, ele reencontra
o meia Élvis, com quem atuou
em 2020 pelo Cuiabá, conquis-
tando o acesso inédito para a
Série A naquele ano. O camisa
dez fez o meio-campo para que
Auremir pudesse aceitar a pro-
posta e então vestir a camisa
esmeraldina na temporada.

“O que me motivou foi a
grandeza do clube, um time
gigante e um clube que eu
sempre tive a vontade de jo-
gar. O Élvis é meu amigo pes-
soal e falávamos muito no ano

passado, sobre a competição,
sobre a Série B. Então, ajudou
demais eu estar aqui, porque
é uma pessoa que eu conheço,
que eu tenho intimidade e ele
me falava de todos as quali-
dades do Goiás e tudo isso fa-
cilitou para que eu viesse para
cá”, ressaltou o volante.

Voltando a elite em 2022,
o primeiro objetivo na Série
A é garantir sua permanência
por mais um ano. Auremir
que disputou a competição
pelo Cuiabá no último ano já
sabe como o time deve jogar
pensando em permanecer na
elite nacional e sabe também
da responsabilidade e cobran-
ça que terá como jogador es-
meraldino.

“A responsabilidade é muito
grande desde o momento em
que você coloca a camisa do
Goiás e como eu falei é um
clube grande, com uma torcida
gigante e a cobrança também
é proporcional, então, a res-
ponsabilidade com certeza é
maior no Campeonato Brasi-
leiro da Série A é um campeo-
nato mais difícil, mas eu tenho
certeza que todos nós juntos,
torcida, diretoria, atletas e co-
missão técnica, nós podemos
fazer um grande trabalho e
conquistar os objetivos do clu-
be no ano”, falou o jogador.

Após a saída de Rezende,
a diretoria do Goiás foi ao
mercado buscar um volante
com experiência na Série A e

então acertou com Auremir,
que disputou a última edição
pelo Cuiabá. O jogador de 30
anos tem como função jogar
de primeiro volante, mas tam-
bém atua como meia armador,
podendo chegar em muitas
vezes próximo ao gol adver-
sário. Ele falou em qual se
sente mais confortável atuan-
do dentro das quatro linhas.

“No Cuiabá eu joguei muito
de primeiro volante e isso de-
pende muito dos atletas que
estão jogando ao meu lado,
não jogo muito de meia até
por não ser, mas de volante
eu consigo desempenhar qual-
quer função que me colocar
e tenho feito isso nos últimos
anos. Nos últimos anos pelo

Cuiabá atuei bastante de pri-
meiro volante, então hoje tal-
vez seja a posição que eu es-
teja mais adaptado, mas como
falei, estou aqui para traba-
lhar e que eu possa ajudar o
Goiás a conquistar os objeti-
vos, em qualquer posição que
eu for improvisado”, concluiu
Auremir.

O jogador assina um con-
trato de três temporadas com
o Goiás. Agora a diretoria
corre atrás para regularizar
seus reforços antes mesmo
do início do Campeonato
Goiano. A estreia acontece
no dia 26 de janeiro, às
20h30, no estádio Jonas Duar-
te, diante do Grêmio Anápo-
lis. (Especial para O Hoje)

Goiás apresenta de
forma oficial
volante Auremir
que chega falando
sobre expectativa
em vestir camisa
esmeraldina:
“Sempre tive
vontade de jogar”

Campeã da Série D do Cam-
peonato Brasileiro, a Apare-
cidense tenta montar, em
2022, um time ainda mais for-
te do que no ano passado.
Querendo voltar a disputar
uma final de Campeonato
Goiano, algo que não acontece
desde 2018, o time de Apare-
cida de Goiânia foi ao mercado
e mesclou seus reforços entre
experiência e juventude.

Uma das caras novas do
Camaleão que tem menos ida-
de é o lateral-esquerdo Breno,
de 26 anos, que já defendeu o
Goiás e que estava no Náutico.
O defensor retorna ao Estado
depois de quatro temporadas.
Em sua primeira passagem
por aqui, acabou sendo cam-
peão estadual justamente con-
tra a Aparecidense. 

De lá para cá, muita coisa
mudou, segundo o próprio jo-
gador, como o fato do Cama-
leão estar entre os 60 melhores
times do Brasil. De acordo com
Breno, isso, aliado ao projeto
apresentado pela diretoria, fo-
ram os fatores que fizeram
com que ele acertasse com a
equipe goiana para 2022.

“Em 2018, quando passei
pelo Estado de Goiás, foi um
ano muito bom para mim.
De lá para cá, vejo que mu-
dou muita coisa na Apareci-
dense. Hoje, o clube está en-
tre os 60 melhores do Brasil.
O que me fez vir para cá foi
o projeto que a Aparecidense
me apresentou. É um clube
sério, de pessoas sérias. Dá

para ver isso no dia. Então,
foi pelo projeto que eu optei
por vir para a Aparecidense”,
disse Breno.

No entendimento de Breno,
a Aparecidense está montando
um elenco forte para 2022, o
que fará com que eles desem-
penhem um bom papel tanto
no Goianão quanto na Série C.

“Estou muito feliz por estar
na Aparecidense, principal-
mente pelo histórico recente
da equipe, conquistando o tí-
tulo da Série D (do Campeonato
Brasileiro). E a montagem do
elenco para 2022 tem sido mui-
to boa. Pelos treinamentos, dá
para se ter uma ideia de que o
time que está sendo montado
é bom, é forte, é competitivo e
tem muita qualidade. Então,
tenho certeza de que vamos
fazer uma grande campanha

no estadual e também na Série
C”, analisou o defensor.

Por fim, Breno falou a res-
peito da disputa com Rodri-
gues pela condição de titular.
Emprestado pelo Goiás à Apa-
recidense, Rodrigues foi o
dono da posição na Série D e
eleito por muitos como o me-
lhor lateral-esquerdo do cam-
peonato. Para o novo contra-
tado, a disputa será sadia e,
quem tem a ganhar com isso,
é o Camaleão.

“A disputa vai ser sadia. E
da melhor maneira possível,
com um respeitando o outro.
Como o Thiago deixa bem cla-
ro nos treinamentos, aquele
que estiver melhor vai jogar.
E isso acaba sendo bom para
o clube e para o elenco todo”,
finalizou o lateral. (Breno Mo-
desto, especial para O Hoje)

Jogador estava por último no Cuiabá na disputa da Série A e chega para o lugar de Rezende, que deixou o clube

Campeão goiano em 2018, Breno retorna ao Estado de Goiás depois de 4 anos

O futebol goiano conta
com apenas dois represen-
tantes na segunda fase da
Copa São Paulo de Futebol
Júnior: Atlético e Vila Nova.
De acordo com o Departa-
mento de Competições da
Federação Paulista de Fu-
tebol (FPF), o Vila Nova
entrará em campo nesta
quarta-feira (12) contra o
Bahia, enquanto o Atlético
vai entrar em campo so-
mente na quinta-feira (13)
diante do Água Santa.

Bahia
O Esquadrãozinho, co-

mandado pelo técnico Fer-
nando de Jesus Oliveira
Filho, terminou a primeira
fase na segunda posição
do Grupo 01 com uma vi-
tória e dois empates em
três jogos. Os dois desta-
ques do Bahia é a dupla
ofensiva formada por:
Everton, artilheiro do time
na competição com 3 gols,
e Raí, autor de 2 gols. 

Quem se classificar en-
tre Vila Nova e Bahia pe-
gará o vencedor de Gua-
rani (SP) x Votuporanguen-
se (SP) na terceira fase da
Copinha.

Água Santa
As Crias da Academia,

comandadas pelo treinador
Paulo Victor, terminaram a
primeira fase na liderança
do Grupo 28 com sete pon-
tos ganhos, a mesma pon-
tuação do Água Santa, se-
gundo colocado. O grande
destaque do Palmeiras é o
jovem atacante Endrick, de
apenas 15 anos, artilheiro
alviverde na Copinha com
4 gols anotados em três jo-
gos e o jogador mais jovem
a atuar e a marcar pelo clu-
be na competição. 

Quem se classificar en-
tre Atlético e Água Santa
pegará o vencedor de Pal-
meiras x Mauá na terceira
fase da Copinha.

Goiás eliminado
Líder do grupo até a se-

gunda rodada, o time es-
meraldino foi eliminado
precocemente da competi-
ção nacional. A equipe que
precisava somente de um
empate para se classificar
para a segunda fase, per-
deu por 3 a 2 para o Des-
portivo Brasil e voltaram
para Goiânia mais cedo.

O Iape foi o segundo
colocado do grupo 17,
após vencer o Botafogo
de Ribeirão Preto por 2 a
0. (Ildeu Iussef, especial
para O Hoje)

Conheça os
adversários dos times
goianos na 2ª fase da
Copa São Paulo

COPINHA

Breno vê Aparecidense 
com elenco forte para 2022

CAMALEÃO

Rosiron Rodrigues / Goiás EC

VolantE apresentado

Isabella Brito/AA Aparecidense



OLIMPÍADAS DE INVERNO

O Brasil já tem quatro va-
gas garantidas nos Jogos Olím-
picos de Inverno Pequim 2022,
sendo três no esqui cross
country (masculino e femini-
no) e uma no esqui alpino
masculino. Porém, os atletas
brasileiros ainda buscam va-
gas no bobsled, esqui estilo
livre, skeleton e snowboard.

Nos desportos no gelo, o
Brasil tem as vagas no skele-
ton feminino, com Nicole Sil-
veira, e bobsled masculino,
nas provas de 4-man e 2-man,
bem garantidas e chances
muito boas no monobob fe-
minino, com Marina Tuono. 

Já nos desportos na neve,
são quatro vagas garantidas
até o momento. Três delas no
esqui cross country, duas no
feminino e uma no masculino.
Entre os homens, Manex Silva
e Steve Hiestand atingiram

resultados que os colocam
como prioridades na partici-
pação. No feminino, Bruna
Moura, Eduarda Ribera e Ja-
queline Mourão estão na lista
de prioridades de participa-
ção, mas Mirlene Picin ainda
pode conquistar o critério B
no Sprint e entrar na disputa
direta com as três atletas.

No esqui alpino, Michel
Macedo é o principal candi-
dato à vaga na modalidade
no masculino; enquanto Isa-
bella Springer é a principal
candidata à vaga na modali-
dade feminina.

No esqui estilo livre, Sa-
brina Cass está na zona de
classificação para Pequim
2022 e busca os últimos pon-
tos para o Ranking Olímpico
em Deer Valley (Estados Uni-
dos) e em Chiesa in Valma-
lenco (Itália).

No snowboard, a única
chance agora é com Augusti-
nho Teixeira, atleta de apenas
16 anos que compete no half-
pipe e já alcançou o top 30,
um dos requisitos para a vaga
Olímpica de 2022.

Time Brasil
O Time Brasil deverá contar

de 10 a 14 atletas e o número
de oficiais (técnicos, auxiliares,
fisioterapeutas, médicos e
staff) deverá ficar entre 22 e
26 profissionais, dependendo
do número de classificados. A
delegação se dividirá entre as
zonas de Yanqing, que rece-
berá os atletas das modalida-
des de esqui alpino, bobsled e
skeleton, e de Zhangjiakou,
que receberá os competidores
do esqui cross country, esqui
estilo livre e snowboard. (Ildeu
Iussef, especial para O Hoje)
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A partir do mês que vem, Pequim recebe as Olimpíadas de Inverno de 2022

COI

O Iporá estava silencioso
no mercado, mas atento,
tanto que de uma só vem,
a equipe garantiu a chegada
de sete atletas que ajudarão
o clube na disputa do Cam-
peonato Goiano de 2022.
São as seguintes posições:
um zagueiro, dois laterais-
esquerdo, três meio-cam-
pistas e um atacante.

O mais experiente dos
contratados, o zagueiro Rob-
son de 33 anos chega para
ajudar a equipe na competi-
ção e conhece bem o cam-
peonato. Revelado nas cate-
gorias de base do Goiás, se
destacou pela Aparecidense,
onde jogou por onze anos.
Ainda passou pelo ABC, Abe-
cat, Rio Verde, Anápolis, Goiâ-
nia, América de Morrinhos,
Jataiense e estava recente-
mente no Cerrado, onde se
sagrou campeão goiano da
terceira divisão.

Natural de São Bernardo
do Campo (SP), o lateral-es-
querdo Willian iniciou sua
carreira no time da cidade e
ainda jogou pelas categorias
de base do Santos e recente-
mente estava no Corinthians,
na disputa do Brasileiro de
Aspirantes. No profissional,
jogou no São Bernardo e será
sua primeira vez longe do
futebol paulista.

Revelado nas categorias
de base do São Paulo, Ga-
briel, mais conhecido como
Gabiga atuou no Brasileiro
de Aspirantes Sub-23 no
time tricolor e também pelo
Sport. O lateral-esquerdo
de 24 anos ainda jogou pelo
Volta Redonda, Pelotas e re-

centemente estava na dis-
puta da Série D pelo Gama.
Será sua primeira vez no
futebol goiano.

Revelado nas categorias
de base do Castanhal, o meia
Tiago Pará de 26 anos jogou
por Fortaleza, Hercílio Luz,
Brusque, Camboriú, São José-
RS, Fast Club, União Rondo-
nópolis e estava no São Rai-
mundo-PA, em sua terceira
passagem, na disputa da Se-
gunda Divisão Paraense. Ído-
lo no clube, ele tem trinta e
seis jogos e dezessete gols
na equipe alvinegra. Além
de meia, ele pode atuar mais
avançado pelas pontas ou
centralizado.

Natural de Natal (RN), o
meia Régis Potiguar atuou
ainda jovem pelo Joinville e
América de Natal, onde se
profissionalizou. Ainda jogou
por Remo, Santa Cruz-RN,
Parauapebas, Boa Esporte,
Cabofriense, São Caetano,
Náutico, São Bernardo, Ope-
rário Ferroviário, Treze e
recentemente estava no fu-
tebol costa-riquenho, jogan-
do pelo Pérez Zeledón. 

Revelado nas categorias
de base do ABC, Jandson é
mais conhecido como “Chi-
clete” e passou por ASSU,
Palmeira de Goianinha,
Globo FC, Bragantino-PA,
Imperatriz, Campinense e
Real Noroeste. Em 2021, o
jogador de 26 anos jogou
pelo Santa Cruz de Natal e
disputou a Divisão de Aces-
so pelo Goiânia, fazendo
oito jogos na competição.
(Victor Pimenta, especial
para O Hoje)

Iporá encaminha a
contratação de sete jogadores
para a disputa do Goianão

MERCADO DA BOLA

ildeu iussef

Está cada vez mais perto
a hora da estreia do Vila Nova
na Superliga B Masculina de
Vôlei. O Tigre iniciou em se-
tembro de 2021, a sua pré-
temporada em preparação
para a disputa da competição
nacional sob a supervisão de
uma equipe multidisciplinar,
como destacou o técnico Nei-
lon Carlos em entrevista ex-
clusiva ao Jornal O Hoje.

“Nós acreditamos muito no
trabalho multidisciplinar e,
por isso, a nossa equipe conta
com profissionais de excelên-
cia. Somos assistidos pelo Dou-
tor Marcos Perillo Júnior, es-
pecialista em cardiologia do
esporte, juntamente com nos-
so fisioterapeuta Henrique Cé-
sar e o preparador físico Wan-
der Gonçalves, além da nutri-
cionista Renata Machado. En-
tão, trabalhando com essa
equipe e acreditando na com-
petência de todos os profis-
sionais dá para fazer um tra-
balho harmônico. Ainda que
não tenhamos uma psicóloga
na equipe, trabalhamos muito
a parte mental dos atletas para
haver um equilíbrio em todas
as vertentes”.

O grupo será mais uma
vez comandando por Neilon
Carlos e a expectativa é su-
perar a campanha da última
edição, na qual a equipe caiu
nas quartas de final, para o

Anápolis Vôlei.
“A cada campeonato e ex-

periência, evidentemente, nós
temos a chance do aprendiza-
do e eu aprendi uma coisa:
quando perder, não perca a
lição! No ano passado, conse-
guimos nos manter na Super-
liga B o que foi um grande
feito. Considerando o cenário
de pandemia e o orçamento
enxuto que tínhamos, acabou
que foi proveitoso e positivo
permanecermos na Superliga
B. Então, é claro que queremos
dar um passo adiante e almejar
algo mais nessa edição 2022
da Superliga B. Nosso interesse
é fazer uma competição alme-
jando nos posicionarmos me-
lhor do que na edição passada
e estamos trabalhando muito
para isso, acreditando que po-
demos gradativamente dar
passos adiante no cenário es-
portivo nacional”, declarou.

Neilon Carlos milita no
mundo do voleibol há 25 anos,
com formação acadêmica e
participações em comissões
vitoriosas, e em seu terceiro
ano à frente do comando téc-
nico do Vila Nova espera con-
quistar o tão sonhado acesso
à Elite do Vôlei Nacional.

“Quando se veste a camisa
de um clube como o Vila Nova
que é um time de tradição, ca-
misa de peso, dono da maior
torcida do estado e um torcedor
apaixonado, além de uma his-
tória muito linda no esporte;

tem de fazer isso mirando al-
cançar o patamar mais alto pos-
sível. Então, com muita humil-
dade, pé no chão, trabalho, fé e
dedicação, a nossa equipe al-
meja avançar. E é mais do que
participar de uma Superliga B,

mas antes alavancar um projeto
como um todo”, afirmou.

Superliga B 2022
Na Superliga B, as equipes

jogarão entre si em turno úni-
co, e as quatro melhores pas-
sam para as semifinais, rea-
lizadas em melhor de três jo-
gos. A decisão é em jogo único
cujo campeão e vice garantem
vaga na Superliga 2022/23.

A caminhada do Vila Nova
na 11ª edição da Superliga B
Masculina de Vôlei terá início
no dia 22 de janeiro com o
duelo contra o Suzano Vôlei,
programado para acontecer
no Ginásio Rio Vermelho.

“Em nossa organização te-
mos a condição de disputar

amistosos com equipes de
fora do estado e locais de
Goiânia. Ainda não confirma-
mos a agenda, mas temos em
nosso radar a realização de
alguns duelos amistosos antes
da estreia na Superliga B.
Esse ano a competição teve
uma mudança no formato e
ficou mais exigente. Mas,
quando se entra em uma com-
petição desse nível temos de
saber que serão muitas as
barreiras a serem superadas.
Por isso, estamos trabalhando
com muita determinação e
garra para que possamos hon-
rar este manto sagrado do
Vila Nova e fazer um grande
trabalho”, concluiu. (Especial
para O Hoje)

Neilon Carlos vislumbra alcançar a Elite
do Voleibol Nacional com o Vila Nova

Determinação, garra e paixão
pEla camisa colorada

Comunicação Vila Nova Olímpicos

A um mês dos Jogos, brasileiros
ainda buscam classificação

Com determinação e

amor à camisa,

Neilon Carlos quer

colocar o Vila Nova

na Elite do Voleibol

Nacional



Alzenar Abreu

De um lado diversão e an-
siedade para as crianças, ávi-
das para o retorno das ativi-
dades na escola e, do outro,
preocupação e dor de cabeça
dos pais que veem nas listas
de material escolar um rombo
nas contas da família. Os va-
lores referentes aos itens con-
tinuam sendo os vilões de ja-
neiro. Tanto, que pesquisa rea-
lizada pela Associação Brasi-
leira de Fabricantes e Impor-
tadores de Artigos Escolares
(ABFIAE) aponta que os mes-
mos tiveram alta entre 15% e
30% na comparação com o
mesmo período de 2021.

Individualmente, alguns
itens registraram aumento
médio anual de até 41,38%,
como no caso do lápis de cor
grande, da marca Faber Cas-
tell, cujo preço subiu de
R$42,22 em 2021 para R$ 59,69
em 2022. No geral, o aumento
médio anual dos materiais es-
colares ficou em 8,71%. Al-
guns produtos registraram re-
dução do preço como a caneta
esferográfica modelo Cristal,
da marca Bic (de R$ 1,50 em
2021 para R$ 1,13 em 2022) –
queda de 24,41%.

Dentre os sete itens mais
gritantes na diferença estão
a borracha branca nº 20, tipo
Mercur (encontrada de R$
0,50 até R$ 2,80);  placa de
isopor de 20mm na marca
Centro-Oeste de R$ 3 a R$
13,70, lápis preto nº  2 – 1ª li-
nha  - Triangular Faber Castell
de R$ 1,25 a R$ 5,10 e lápis
de cor grande com 24 unida-

des de R$ 14,99 a R$ 63,20.

Variação de até 460%
O Procon Goiás divulgou

pesquisa de preços que apon-
ta variação de até 460% em
itens essenciais como a bor-
racha branca nº 20 da marca
Mercur de R$0,50 a R$2,80.
O levantamento conta com
127 itens que fazem parte da
lista de material escolar, pes-
quisados em 14 papelarias de
Goiânia no período de 13 a
23 de dezembro de 2021.

Todos os produtos cujos
preços são comparados, são
considerados idênticos, de
mesma marca, modelo e ta-
manho. Ainda assim, as va-
riações de valores são sur-
preendentes. Este ano, os pre-
ços estão pesando mais no
bolso do consumidor, pois são
itens que acompanham a alta
da inflação e muitos insumos
são importados, encarecendo
o preço final ao consumidor

por causa da alta do dólar.
É o que corrobora o pro-

prietário de uma papelaria do
Setor Sul, Antônio Erivaldo.
“As massas de modelar, lápis
de cor – que diminuíram a
quantidade de caixas - além
de outros produtos provenien-
tes da China encareceram mui-
to pela alta do dólar”, diz. Por
outro lado, Erivaldo diz que
este ano, as listas estão mais
enxutas. “Acredito que pela re-
clamação dos pais e, também,
pela consciência dos comer-
ciantes em função da pande-
mia, os pedidos estão menores.
Ele diz que muitas escolas não
estão pedindo mais o papel
branco, e nem exagerando em
quantidades. "A maior parte
está sendo solicitada pela me-
tade como tubos de cola quen-
te, folhas de EVA, de seda ou
cartolina, ou caixas de tinta e
lápis de cor; que em geral, pe-
diam mais de uma”, diz.

Para a advogada Marcela

Macedo, mãe de Paula, 8 anos,
David, 7 anos, e Laura, 6 anos,
todo ano é o mesmo desafio:
correr atrás de descontos,
porque a compra é triplicada.
“Eu me adianto sempre. Não
perco tempo e pesquiso em
vários locais em Goiânia. Eu
achei preços muito bons no
Centro da cidade. Mas tem
de andar nas lojas. Este ano,
o que ficou mais pesado fo-
ram as mochilas. Da mesma
marca, eu comprei de R$ 130,
ano passado. Agora, não vi
nenhuma mais barata do que
R$ 200”, compara.

De acordo com a advogada
Ana Carolina Fleury, especia-
lista em direito das mulheres,
além de pesquisar, é preciso
saber o que é proibido pedir
na lista: “ Eu exemplifico ao
dizer que todo material de
uso coletivo que não influen-
ciará no processo pedagógico
de aprendizagem, deve ser
questionado. Exemplo: copo

descartável, algodão, grampos,
papel, palitos de picolé, bastão
de cola quente, clipes, cola
para isopor, cotonetes, álcool
em gel e vários.

Segundo Ana Carolina, é
preciso ter bom senso. “Na
dúvida, pergunte. Questione.
Como será usado aquilo que
está sendo pedido”, ensina.
Outra forma de abuso por
parte das escolas é obrigar
os pais a comprarem os livros
oferecidos na escola. “Isso é
proibido. Se a publicação edi-
torial existir no mercado, ou
pode ser adquirida pela in-
ternet por um preço melhor,
é facultado aos pais essa ini-
ciativa”, adverte.

Ana Carolina, que tem um
filho de 13 anos, disse que
quando ele estudava no ma-
ternal, chegaram a pedir para
o menino cola colorida. “Para
quê esse material? Sendo que
não era de manuseio da crian-
ça?”, questiona.

Reuso do material
Para os dirigentes do Pro-

con-GO é possível, sempre, eco-
nomizar quando se pode rea-
proveitar tudo o que não aca-
bou no ano anterior ou não
foi usado. Como lápis de cor,
tubos de cola, borrachas, apon-
tadores, mochilas, estojos e
lancheiras, que estiverem em
bom estado de conservação.
Além de ser educativo, explicar
que o principal não é levar
objetos de marca para escola,
mas sim o que for útil para,
desde já, conceber os primeiros
passos da formação em edu-
cação financeira do indivíduo.

Um capítulo à parte, a
compra dos livros é uma si-
tuação em que o consumidor
não vê saída para fugir. Ou
se compra ou busca outra es-
cola. Isso porque no Brasil,
diferentemente de outros paí-
ses, segundo especialistas edi-
toriais, as tiragens são me-
nores e, por conseguinte, os
custos são maiores.

Os preços embutidos nos
livros no país seguem o se-
guinte raciocínio: Impressão
– de 10% a 20% do preço. Dis-
tribuição – de 40% a 55%. Im-
postos – cerca de 5%. Direitos
autorais – de 10 a 15% e a Edi-
tora – cerca dos 20% restantes.
Fora o frete. Por isso os prew-

ços de cada livro didático po-
dem ultrapassar a cada dos
R$ 200 com facilidade.

Uma fonte entrevistada
pelo O Hoje disse que em
muitas instituições de ensino,
em especial particulares, gru-
pos de mães se reúnem em
whatsApp para desapegos.
Trocam e vendem desde li-
vros até uniformes. “Uma es-
cola renomada em Goiânia
tem um grupo com 256 par-
ticipantes. Faço parte dele.
Ano passado, comprei todos
os livros da minha filha por
R$ 400, quando teria de de-
sembolsar quase R$ 2 mil.
Foi um grande escape porque
não tinha dinheiro para com-

prar a coleção dela e da outra
mais velha”, disse.

Essas mães se encontram
nas residências, levam os li-
vros, negociam os valores (caso
esteja um pouco mais usado)
e chegam a economizar R$ 1,5
mil com a dinâmica. “Para de-
sespero dos editores”, brinca
uma das mães.  

Uma mãe que não quis se
identificar têm dois filhos em
escolas particulares. Com a di-
ferença de idade de um ano.
“Eu aproveito tudo do mais
velho. E compenso o outro com
algo que ele goste. Sempre pro-
curo dizer que essa economia
será útil para um passeio ou
um presente”.  Mas o que mais

pesa no bolso dos pais são os
livros. “O dos meninos ficam

em torno de R$ 2 mil”, lamenta.
(Especial para O Hoje)

Preços variam em até 460%. Para os livros – que  pesam mais - vale a pena comprar usados

Grupos de desapego e trocas de livros seminovos

Encontrei preços melhores no Centro. Afinal, tenho três crianças. “Portanto, pesquisar é necessário”, diz Marcela Macedo, mãe de Paula, David e Laura sobre materiais escolares

Para Antônio, proprietário de uma papelaria no Setor Sul, as listas estão mais enxutas este ano 

Material escolar 
está até 30% mais caro

Fique por dentro

PROdutOS quE nãO
POdEm SER PEdidOS
cOmO matERial EScOlaR

1. Álcool
2. Água mineral
3. agenda escolar específica da
escola
4. algodão
5. Balde de praia
6. Balões
7. Barbante
8. Bastão de cola quente

9. Bolas de sopro
10. Botões
11. canetas para lousa
12. carimbo
13. cds, dvds e outras mídias
14. clipes
15. cola para isopor
16. copos descartáveis
17. cotonetes
18. Elastex
19. Esponja para pratos
20. Estêncil a álcool e óleo
21. Fantoche
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Maiara Dal Bosco

As Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) destinadas
ao tratamento de Covid-19 Goiás voltaram a registrar
um aumento significativo de pacientes graves internados
em decorrência da doença. Para se ter uma ideia, o nú-
mero de pacientes hospitalizados na rede pública esta-
dual para o tratamento da doença praticamente dobrou
da véspera de Natal até ontem (11).

Na rede pública estadual, a taxa de ocupação chegou a
73,1% ontem (11), ou seja, dos 148 leitos implantados, 106
encontravam-se ocupados, outros três bloqueados e apenas
39 disponíveis. A situação é ainda mais alarmante na rede
municipal, onde a taxa de ocupação chegou a 94,1%. Dos
69 leitos implantados, 64 encontravam-se ocupados, outro
bloqueado e apenas quatro disponíveis para internação.

Os leitos de Enfermaria destinados ao tratamento
da doença também registraram aumento. No Estado, a
ocupação é de 46,34%, o que representa que há apenas
66 dos 142 leitos disponíveis para internação. Já no
município, a taxa de ocupação é de 76%, com apenas
11 dos 59 leitos disponíveis.

Providências
Diante do cenário do aumento dos casos e de inter-

nações, algumas cidades em Goiás começam a tomar
providências na tentativa de barrar, mais uma vez, a
disseminação da Covid-19. É o caso de Senador Canedo,
primeira cidade a divulgar novo decreto contendo
novas recomendações para o funcionamento dos esta-
belecimentos no município, além de reforçar a neces-
sidade do uso de máscara facial, da higienização das
mãos e da manutenção do distanciamento social.

Entre as normas do decreto publicado na última se-
gunda-feira (10), está a autorização do funcionamento
de eventos sociais com até 100 pessoas e 50% da capa-
cidade do ambiente, que deverão ser realizados apenas
em estabelecimentos destinados a este fim e regulares
junto ao município. Já no caso dos bares e restaurantes,
as mesas deverão resguardar entre si distância mínima
de 1,5 metros e somente será permitido o consumo de
alimentos e bebidas por pessoas que estejam devida-
mente sentadas.

Além disso, a apresentação de música ao vivo está
autorizada se limitada a quatro integrantes, desde
que o espaço de apresentação permita o distancia-
mento de um metro entre eles. De acordo com o pre-
feito de Senador Canedo, Fernando Pellozo, a intenção
não é proibir que as pessoas frequentem estabeleci-
mentos como bares, restaurantes e farmácias, e sim,
evitar que elas sejam contaminadas.

Pirenópolis
Pirenópolis é outra cidade goiana que registra aumento

nos casos ativos de Covid-19. O número chegou a 417,
segundo o último boletim divulgado na última segunda-
feira (10). O número é mais de oito mil vezes o registrado
no dia 01 de janeiro, quando os casos confirmados no
município eram cinco. O aumento de casos foi registrado
mesmo com a medida adotada pela prefeitura de não
realizar festas públicas em atenção à situação de pan-
demia, e de restringir a circulação de veículos das 10
horas do dia 31 de dezembro de 2021 até às 10 horas do
dia 1º de janeiro de 2022, nas ruas do Centro Histórico,
com o objetivo de deixa-las livres para que as pessoas
pudessem trafegar com distanciamento e segurança.

Goiás
Ao todo, segundo último boletim divulgado pela SES-

GO, há 954.459 casos de doença pelo coronavírus 2019
(Covid-19) em Goiás. Destes, há o registro de 24.736 óbitos
confirmados. No Estado, há 620.732 casos suspeitos e 386
óbitos em investigação. A pasta ressalta que as últimas
atualizações de casos e óbitos no Painel Covid-19 foram
retomadas às 14h30 horas do dia 24 de dezembro de
2021, após uma interrupção de 15 dias dos sistemas de
dados oficiais do Ministério da Saúde, que estiveram
fora do ar neste período. (Especial para O Hoje)

Em Goiânia situação é pior e ocupação chega a 94%

O Governo do Estado, por
meio da Organização das Vo-
luntárias de Goiás (OVG), ini-
cia o período de inscrições
para o Programa Universitário
do Bem (ProBem). As vagas
são para estudantes em situa-
ção de vulnerabilidade social,
inscritos no Cadastro Único
para Programas Sociais do
Governo Federal (CadÚnico).
Ao todo, cinco mil bolsas serão
disponibilizadas para este se-
mestre (2022/1). As inscrições
devem ser feitas exclusiva-
mente pelo site da OVG
(www.ovg.org.br) até o dia 23
de janeiro. “A bolsa garante
o acesso dos nossos jovens ao
ensino superior”, afirma o go-
vernador Ronaldo Caiado.

Entre as principais inova-
ções apresentadas pelo Pro-
Bem está o Banco de Oportu-

nidades que promove, dentre
outras ações, a integração ao
mundo do trabalho por meio
do incentivo à experiência
profissional e cursos de aper-
feiçoamento, além da parti-
cipação em ações sociais.

De acordo com a direto-
ra-geral da OVG, Adryanna
Melo Caiado, o ProBem agre-
ga a cada semestre mais be-
nefícios aos estudantes. “Nes-
te primeiro semestre, o Pro-
Bem trouxe a novidade do
apoio e incentivo à experiên-
cia profissional dos bolsistas
por meio da viabilização do
acesso a vagas de estágio,
principalmente em empresas
privadas. Assim, além de re-
ceberem a bolsa, esses jovens
também são apresentados a
oportunidades de trabalho no
futuro, e podem vivenciar na

prática tudo aquilo que veem
em sala de aula”, comenta.

ProBem
O Programa tem o objetivo

de ampliar a capacidade de
atendimento aos mais vulne-
ráveis, elevando o potencial
de redução das desigualdades
sociais por meio do acesso
ao ensino superior, e promo-
vendo o alinhamento às de-
mandas por mão de obra qua-
lificada no Estado de Goiás.

Com a realização do se-
gundo processo seletivo do
ProBem, o Governo de Goiás
e a OVG ultrapassarão a mar-
ca de 12 mil beneficiados em
todo o Estado neste primeiro
semestre, ao ofertarem cinco
mil novas vagas para estu-
dantes em situação de vul-
nerabilidade social.

Inscrições para o ProBem 
estão abertas até o dia 23

Ocupação de
leitos de UTI de
Covid dispara 
e chega a 73% 
no Estado

tRÁPIDAS

STF institui novas políticas de
proteção de dados e de transparência

O Supremo Tribunal Federal (STF) ins-
tituiu sua Política de Transparência, Dados
Abertos e Prestação de Contas, que tem
como base a publicidade de informações,
serviços e base de dados, tendo o sigilo
como exceção. A iniciativa materializa o
compromisso do STF com a expansão da
transparência de suas atividades e da par-
ticipação social. Na Resolução 758/2021, o
ministro Fux ressalta que a transparência
envolve, além do atendimento aos preceitos
da Lei de Acesso à Informação (LAI), a
prestação de informações claras e precisas
sobre os serviços prestados pelo Tribunal
e os resultados alcançados na gestão de re-
cursos públicos confiados ao Tribunal. Pre-
vê, também, a disponibilização de dados

institucionais em formato aberto, para uti-
lização e reutilização pela sociedade. O
meio principal de divulgação será o Portal
do STF, independentemente de requeri-
mento. A Política de Transparência do STF
também destaca a Carta de Serviços ao Ci-
dadão, que contém tudo o que o Tribunal
tem a oferecer à sociedade, os requisitos e
os documentos necessários para acessar
esses serviços, o prazo para que sejam pres-
tados e os canais pelos quais o cidadão po-
derá ser informado sobre sua solicitação,
reclamação ou sugestão. A nova versão da
Carta ao Cidadão apresenta, de forma fácil,
informações sobre pauta de julgamentos,
cadastramento de processos, certidões ju-
diciais e custas processuais, entre outras.

Manoel L. Bezerra Rocha   | juridica@ohoje.com.br

Jurídica

O Diário da Justiça Ele-
trônico publicou a Resolução
23.610 que dispõe sobre as
regras da propaganda elei-
toral, do horário gratuito e
as condutas ilícitas em cam-
panha eleitoral. Segundo a
resolução, é livre a manifes-
tação de pensamento da elei-
tora e do eleitor por meio
da internet. Ela só poderá
ser objeto de limitação se
ofender a honra ou a ima-

gem de candidatas e candi-
datos, partidos, coligações
ou federações partidárias,
ou ainda se propagar notí-
cias falsas. A norma permite
a propaganda eleitoral em
blogs ou páginas na internet
ou redes sociais das candi-
datas e candidatos, partidos
políticos, coligações ou fe-
derações, desde que seus
endereços sejam informa-
dos à Justiça Eleitoral.

Regras de 
propaganda eleitoral

Beijo criminoso

Um sargento do Exér-
cito, músico, foi condenado
a quatro anos de reclusão,
com a pena acessória de
exclusão das Forças Arma-
das, por ter beijado uma
estudante do Colégio Mili-
tar de Brasília (CMB), me-
nor de 14 anos. O militar
era professor de percussão
da vítima e aproveitou-se
da função para cometer o

crime de assédio sexual.
O sargento foi processado
e julgado na 1ª Auditoria
de Brasília, primeira ins-
tância da Justiça Militar
da União (JMU) na capital
federal. Segundo a denún-
cia do Ministério Público
Militar  (MPM), o sargento
pertencia ao Batalhão de
Polícia do Exército, à dis-
posição do CMB.

2 Substituição no TJGO -
O juiz substituto em segun-
do grau, Átila Naves Ama-
ral, vai substituir, de 10 a
23 de janeiro, o desembar-
gador Maurício Porfírio
Rosa, na 5ª Câmara Cível e
na 2ª Seção Cível.

TRF1 – Adesão a programa
de parcelamento caracteriza
perda do interesse de agir,
tornando incompatível o
prosseguimento da ação.

O Brasil promulga a Con-
venção Interamericana con-
tra o Racismo, a Discrimina-
ção Racial e Formas Corre-
latas de Intolerância. A pro-
mulgação foi publicada on-
tem (11/1) do Diário Oficial
da União e passa a fazer par-
te da Constituição. Com isso,
o Brasil assume o compro-
misso internacional de pre-
venir, eliminar, proibir e punir
atos e manifestações de ra-
cismo, discriminação racial
e intolerância.

O Brasil assume
compromisso de
erradicar e punir
toda forma 
de racismo

Para STJ, é preciso dupla notificação
para multas contra pessoa jurídica

A Primeira Seção do Su-
perior Tribunal de Justiça
(STJ) definiu que, "em se tra-
tando de multa aplicada às
pessoas jurídicas proprietá-
rias de veículo, fundamen-
tada na ausência de indica-
ção do condutor infrator, é
obrigatório observar a dupla
notificação: a primeira, que
se refere à autuação da in-
fração, e a segunda, sobre a
aplicação da penalidade, con-

forme estabelecido nos  ar-
tigos 280, 281 e 282 do Código
de Trânsito Brasileiro". Re-
lator do recurso repetitivo,
o ministro Herman Benja-
min explicou que o  artigo
257, parágrafo 7º, do CTB es-
tabelece que, não sendo ime-
diata a identificação do in-
frator, o proprietário do veí-
culo tem prazo para, após
a notificação da autuação,
apresentar o condutor. 



Diversas entidades ligadas
à comunidade acadêmica se
posicionaram contra a inter-
venção do presidente Jair Bol-
sonaro na nomeação da nova
reitora da Universidade Fe-
deral de Goiás (UFG), que foi
publicada ontem (11) no Diá-
rio Oficial da União. Angelita
Pereira de Lima, diretora da
Faculdade de Informação e
Comunicação (FIC) da UFG,
foi nomeada para o cargo no
mandato de 2022-2025, mesmo
sendo apenas o terceiro nome
na lista tríplice definida pelo
Conselho Universitário (Con-
suni) e enviada ao Ministério
da Educação (MEC) no dia 18
de junho de 2021. A lista era
liderada pela atual vice-reitora
da UFG, Sandramara Matias
Chaves, que continua no cargo
como reitora em exercício até
o dia 14 de janeiro.

Em nota, o Sindicato dos
Docentes das Universidades
Federais de Goiás (Adufg-Sin-
dicato), o Sindicato dos Tra-
balhadores Técnico-adminis-
trativos das IFEs do Estado de
Goiás (Sint-Ifesgo), o Diretório
Central dos Estudantes (DCE)
da UFG, a Associação de Pós-
Graduandos da UFG, a Asso-
ciação Nacional dos Pós-Gra-
duandos (ANPG), a União Es-
tadual dos Estudantes de Goiás

(UEE-GO), a União Nacional
dos Estudantes(UNE) e a As-
sociação de Egressos e Egres-
sas da UFG repudiaram a pos-
tura - definida como antide-
mocrática, do presidente Jair
Bolsonaro, que decidiu não
nomear a professora Sandra-
mara Matias Chaves como rei-
tora UFG, mesmo tendo sido
a mais votada em consulta à
comunidade universitária.

“O ato de Bolsonaro e seu

ministro da Educação desres-
peita a vontade da maioria
dos professores, estudantes
e trabalhadores técnico-ad-
ministrativos da instituição
e despreza a autonomia uni-
versitária”, diz o comunicado,
ressaltando que, a existência
da autonomia universitária,
por ser importante, foi colo-
cada na Constituição Federal,
como um direito fundamental
ao funcionamento das uni-

versidades e instituições fe-
derais de ensino.

Posicionamento
Em coletiva de imprensa

realizada no final da tarde
de ontem (11), a reitora em
exercício e primeiro nome da
lista tríplice ao cargo de rei-
tora, Sandramara Matias Cha-
ves, afirmou que a expectati-
va era de que minimamente,
pelo menos a escolha da Uni-

versidade fosse respeitada.
“É revoltante porque é um
ato desse governo que des-
respeita a UFG, a comunidade
dessa Universidade e o nosso
Conselho Universitário. A
questão que está posta é um
ato que desrespeita e afronta
a autonomia da UFG”, afir-
mou a reitora em exercício.

Presente na coletiva de im-
prensa, o ex-reitor da UFG, Ed-
ward Madureira Brasil definiu
a situação com sentimento de
indignação, revolta e desapon-
tamento profundo. “É um des-
respeito, acima de tudo, à uni-
versidade pública brasileira.
A UFG é mais uma vítima do
que tem acontecido desde o
início de 2018.  Fizemos abso-
lutamente tudo como a pro-
fessora Sandramara disse: den-
tro da legislação mas, infeliz-
mente, convivemos com o res-
quício do autoritarismo e da
ditadura militar”, afirmou o
ex-reitor à frente da UFG por
três mandatos. Ele destacou
ainda que a Universidade sa-
berá tomar as decisões e tomar
as atitudes que precisam ser
tomadas. “Sempre prezamos
o diálogo e a transparência, e
entendo que a Universidade
vai sair mais forte desse pro-
cesso”, finalizou. (Maiara Dal
Bosco, Especial para O Hoje)

Entidades repudiam intervenção na reitoria
NOMEAÇÃO NA UFG

Ex-reitor da UFG, Edward Madureira Brasil definiu a situação com sentimento de indignação e revolta

Daniell Alves

As chuvas continuam cau-
sando estragos em Goiás e a
população deve ter atenção
redobrada durante este pe-
ríodo. Diversos municípios es-
tão sendo atingidos e pessoas
perdendo suas casas. Em Pi-
renópolis, a Defesa Civil re-
comendou o fechamento de
cachoeiras, já que há risco de
desabamentos, descargas elé-
tricas e quedas de árvores.

A orientação é baseada
nas previsões divulgadas pelo
Instituto Nacional de Meteo-
rologia (Inmet) para o Estado.
Já para as pessoas que moram
perto de regiões de risco ou
próximas aos córregos, a De-
fesa Civil recomenda que pro-
curem um local seguro. Ala-
gamentos podem ocorrer às
margens dos rios que percor-
rem o território municipal.
Ontem (11), o Rio das Almas
transbordou e o Centro His-
tórico ficou alagado.

Em vídeos divulgados nas
redes sociais é possível ver o
alto volume de água na Ponte
da Pedreira e na Cachoeira
do Abade. No primeiro local,
a força das águas ultrapassa
a ponte e ainda é possível
ver em um dos lados pessoas
e um caminhão parados sem
poderem ultrapassarem.

Devido às intensas chuvas
na cidade de Goiás, ocorreu
um desmoronamento na últi-
ma segunda-feira (10) de en-
costa e arrimo de sustentação
de uma casa na Rua da Cam-
baúba, que dá acesso ao Par-
que Municipal da Carioca. A

prefeitura do município e o
Corpo de Bombeiro Militar de-
cidiram interditar o acesso de
veículos na Rua da Cambaúba,
por motivo de segurança. Além
da interdição a encosta foi
protegida com lonas até o pa-
recer técnico sobre as medidas
cabíveis e necessárias para
contenção da encosta.

De acordo com o secretário
de Turismo e Desenvolvimen-
to Econômico, Rodrigo San-
tana, os moradores recebe-
ram orientação para desocu-
parem os cômodos que estão
próximos a área onde houve
o desmoronamento e que fa-
zem divisa com a casa que
foi interditada.

Casa desaba e água
invade residências

Em Cavalcante, a parede
de uma casa desabou e mo-
radores se assustaram. Uma
ponte da GO-230, entre Ita-

puranga e o distrito de Lua
Nova, foi levada pela corren-
teza e parou no galpão de
uma fazenda. Já na zona rural
de Novo Brasil, um homem
se arriscou para tirar leite
das vacas. Ele atravessou um
córrego com água pela cin-
tura para chegar aos animais.

No município de Nova Cri-
xás, a força da água também
invalidou casas. Os boiadei-
ros se surpreenderam ao pas-
sar com o gado pela fazenda
na zona rural. Parte do pasto
ficou debaixo d’água e os
animais precisaram enfren-
tar o alagamento.

“O Vale do Araguaia todo,
com cidades como Crixás,
Aruanã, Bandeirantes, Luiz Al-
ves, precisa estar em atenção.
Em Luiz Alves, especialmente
na parte baixa, já tem água
entrando nas casas. Então, nes-
se momento, é importantíssi-
mo as pessoas estarem atentas

para os alertas. Esse alerta de
risco é iminente”, ressalta o
gerente do Cimehgo, André
Amorim. As chuvas são natu-
rais nesta época do ano, porém
quando chegam concentradas
em um curto período podem
provocar estragos, explica o
capitão Ricardo Oliveira, chefe
do Departamento de Gestão
de Risco da Defesa Civil.

Orientações
A orientação é para que a

população procure abrigos
seguros diante de uma chuva
de tempestade, evite áreas
de alagamento para não ha-
ver possibilidade das pessoas
ficarem ilhadas. Também evi-
tem áreas de risco, como am-
biente aberto de pasto e fa-
zenda, nos casos de raios,
para que ninguém seja atin-
gido por algum.

Segundo a Defesa Civil, em
casos de árvores próximas

da residência que ofereçam
riscos, os moradores precisam
pedir ajuda ao ambiental para
poda ou corte das plantas.
Também oferecem risco à po-
pulação infiltrações, racha-
duras nas paredes e chãos, e
o não plantio de bananeiras
ou plantas de raízes curtas
em morros. Além disso, quem
mora em área de baixada, ao
primeiro sinal do aumento
do nível de água, deve se abri-
gar em locais altos e secos.

O órgão ressalta que me-
dicamentos devem ser man-
tidos em locais seguros e do-
cumentações em mochilas im-
permeáveis, caso seja neces-
sário abandonar a residência.
“Águas de enchente estão sem-
pre contaminadas e podem
oferecer risco à saúde, como
leptospirose ou doenças de
pele, por isso é melhor evitar
o contato”, diz o comunicado.
(Especial para O Hoje)

Em Pirenópolis, a
Defesa Civil
recomendou o
fechamento de
acesso a cachoeiras

Ontem, Rio das Almas transbordou e o Centro Histórico de Pirenópolis ficou alagado. Pontos turísticos também foram bloqueados 

Chuvas fecham visitações e
arrastam pontes em Goiás
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O presidente do Par-
lamento Europeu, David
Sassoli, morreu nesta ter-
ça-feira (11) aos 65 anos,
após mais de duas sema-
nas internado no hospital
de Aviano, na Itália, de-
vido a uma disfunção do
sistema imunológico, in-
formou o seu porta-voz,
Roberto Cuillo.

Sassoli contraiu uma
pneumonia em setembro
de 2021, que o obrigou a
receber tratamento hos-
pitalar em Estrasburgo,
na França. Embora tenha
recebido alta hospitalar
uma semana depois,
prosseguiu a recuperação
na Itália e ficou mais de
dois meses ausente das
sessões plenárias do Par-
lamento, regressando no
fim do ano.

Na próxima semana,
na primeira sessão ple-
nária do ano, o Parla-
mento Europeu deverá
eleger o presidente da
assembleia, o que já es-
tava previsto e, portanto,
não tem relação com a
morte de Sassoli.

A maltesa Roberta
Metsola, do Partido Po-
pular Europeu (PEE), é a
favorita para suceder o
dirigente socialista ita-
liano, que assumiu o car-
go no verão de 2019.

Jornalista que se
tornou político

David Sassoli foi um
dos jornalistas mais re-
conhecidos na Itália, car-
reira que deixou para in-
tegrar o Partido Demo-
crático, pelo qual foi elei-
to eurodeputado em 2009
e presidente do Parla-
mento Europeu em 2019.

Ele nasceu em Floren-
ça, na Itália, em 30 de maio
de 1956. Durante a década
de 70 licenciou-se em Ciên-
cia Política pela Universi-
dade de Florença.

Começou no jornalis-
mo em 1986, quando pas-
sou a trabalhar em jornais
e agências de notícias lo-
cais até chegar ao jornal
nacional Il Giorno, em
Roma. Em 1992, foi para
a estação de televisão pú-
blica italiana, a Rai. 

Em 2009, David Sassoli
deixou a carreira jorna-
lística e filiou-se ao Par-
tido Democrático italiano,
de centro-esquerda, fun-
dado dois anos antes. 

Ele chegou à liderança
do Parlamento Europeu
em 3 de julho de 2019, su-
cedendo ao também ita-
liano Antonio Tajani. Foi
o sétimo italiano a presidir
o Parlamento Europeu,
em mandato que deveria
terminar neste mês. (ABr)

Presidente do
Parlamento Europeu
morre aos 65 anos

O calor acumulado nos
oceanos bateu novos recordes
pelo sexto ano consecutivo,
mostra pesquisa com dados
até 2021, publicada ontem (11)
na revista científica Advances
in Atmospheric Sciences.

Os 23 autores do trabalho,
de 14 institutos de vários paí-
ses, alertam que as tempera-
turas no mar bateram recordes
pelo sexto ano consecutivo.
Lembram que são resultados
do fim do primeiro ano da Dé-
cada das Nações Unidas da
Ciência Oceânica para o De-
senvolvimento Sustentável
(2021-2030).

O relatório resume dois con-
juntos de dados internacionais,
do Instituto de Física Atmos-
férica (IAP, na sigla original),
da Academia Chinesa de Ciên-
cias, e dos centros nacionais
de Informação Ambiental, da
Administração Nacional Oceâ-
nica e Atmosférica (NOAA, na
sigla original), dos Estados Uni-
dos (EUA), que analisam ob-
servações sobre o calor nos
oceanos e seu impacto desde
a década de 50.

O aquecimento dos oceanos
"está aumentando incessante-
mente, em nível global, e este
é um indicador primário da
mudança climática induzida

pela humanidade", disse um
dos autores do documento, Ke-
vin Trenberth, do Centro Na-
cional de Investigação Atmos-
férica do Colorado.

No último ano, os cientistas
estimaram que os primeiros 2
mil metros de profundidade
em todos os oceanos absorve-
ram mais 14 zettajoules de
energia sob a forma de calor
do que em 2020, o equivalente
a 145 vezes a produção mun-
dial de eletricidade em 2020.

Toda a energia que os seres
humanos utilizam no mundo
em um ano é cerca de metade
de um zettajoule (um zettajoule
é um joule, unidade para medir
energia, seguido de 21 zeros).

Além de calor, os oceanos
absorvem atualmente entre

20% e 30% das emissões de
dióxido de carbono produzi-
das pela humanidade, levan-
do à acidificação das águas,
disse Lijing Cheng (IAP),
acrescentando que "o aque-
cimento dos oceanos reduz
a eficiência da absorção de
carbono e deixa mais dióxido
de carbono no ar".

Os cientistas também ava-
liaram o papel de diferentes
variações naturais, como as
fases de aquecimento e arre-
fecimento conhecidas como El
Niño e La Niña, que afetam
grandemente as mudanças de
temperatura regionais.

Segundo Lijing Cheng, as
análises regionais mostram
que o forte e significativo
aquecimento dos oceanos,

desde o fim dos anos 50, ocor-
re em todos os lugares e que
as ondas de calor marinhas
regionais têm enormes im-
pactos na vida marinha.

De acordo com Lijing
Cheng, o estudo mostra tam-
bém que o padrão de aqueci-
mento dos oceanos é resultado
de mudanças na composição
atmosférica relacionadas com
a atividade humana.

"À medida que os oceanos
aquecem, a água expande-se
e o nível do mar sobe. Os ocea-
nos mais quentes também so-
brecarregam os sistemas cli-
máticos, criando tempestades
e furacões mais poderosos,
bem como aumentando a pre-
cipitação e o risco de inunda-
ções", alertou. (ABr)

O estudo mostra
também que o
padrão de
aquecimento dos
oceanos é resultado
de mudanças na
composição
atmosférica
relacionadas com a
atividade humana

Calor acumulado em oceanos
bate novos recordes em 2021

Um homem norte-america-
no com uma doença cardíaca
terminal recebeu um implante
de um coração de porco gene-
ticamente modificado na pri-
meira cirurgia do tipo, e, três
dias depois, o paciente está
indo bem, afirmaram os mé-
dicos na segunda-feira (10).

A cirurgia, realizada por
uma equipe da Universidade
de Medicina de Maryland, está
entre as primeiras a demons-
trar a viabilidade do transplan-
te cardíaco do porco para o
homem, um campo de estudos
possibilitado por novas ferra-
mentas de edição de genes.

Caso a operação se prove
bem sucedida, cientistas espe-
ram que órgãos de porcos pos-
sam ajudar a aliviar a escassez
de órgãos e doadores humanos.
"Foi uma cirurgia revolucio-
nária e que nos leva um passo
mais próximo de resolver a
crise de escassez de órgãos.
Simplesmente não há corações
humanos doados disponíveis

para atender à longa lista de
possíveis recebedores", afirmou
em nota o Dr. Barley Griffith,
que transplantou cirurgica-
mente o coração suíno no pa-
ciente humano.

"Estamos avançando com
cautela, mas também esta-
mos otimistas de que essa
primeira cirurgia do tipo no
mundo possa oferecer uma
nova e importante opção
para pacientes no futuro",

acrescentou Griffith.
Para o paciente David Ben-

nett, de 57 anos, de Maryland,
o transplante de coração era
a última opção.

"Era morrer ou fazer esse
transplante. Eu quero viver.
Eu sei que é um tiro no escu-
ro, mas é minha última esco-
lha", disse Bennett um dia
antes da cirurgia, de acordo
com uma nota publicada pela
universidade. (ABr)

Homem se recupera após
transplante com coração de porco

Três dias depois da cirurgia o paciente passava bem

Mais da metade da popu-
lação europeia deve ser infec-
tada pela variante Ômicron
do coronavírus nas próximas
seis a oito semanas, disse nesta
terça-feira (11) o diretor da
Organização Mundial da Saú-
de (OMS) para o continente.

A Europa registrou mais
de 7 milhões de novos casos
de covid-19 na primeira se-
mana de 2022, mais que o
dobro do número notificado
no período de duas sema-
nas, disse o diretor da OMS
para a Europa, Hans Kluge,

em entrevista. 
"Nesse ritmo, o Instituto

de Métricas e Avaliação da
Saúde prevê que mais de 50%
da população da região serão
infectados com a nova cepa
nas próximas seis a oito se-
manas", afirmou Kluge.

EXPRESSA

Foi o sexto ano

consecutivo de

recordes
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Elysia Cardoso

Que há gravidade no vírus ninguém duvida. Mas está na
hora de colocarmos os pingos nos ‘is’: se há perigo no
Carnaval, há em todas as formas de aglomerações. Essa
mesma ciência que vale para o Carnaval de Rua, tem que
valer para a sociedade como um todo. A ciência é única e, até
que provem o contrário, o vírus não é carnavalesco. 

Ainda há incertezas sobre os eventos que movimentam o
Carnaval de 2022. Em estudo ‘ Pulso Expectativa 2022’ com
mais de 1800 brasileiros, realizada pela Hibou (empresa de
pesquisa e monitoramento de mercado e consumo) e a Score
Group (empresa de data retail e shopper experience da Be
Partners), a expectativa de 45% dos brasileiros é de passar a
data em casa, pois não se sentem seguros para sair.

Segundo o levantamento, 44% dos brasileiros vão aproveitar
o feriado para descansar, 38% pretendem ficar em casa ma-
ratonando filmes ou séries, 24% vão passar mais tempo com
a família.Embora seja grande a expectativa para o retorno
definitivo do Carnaval de rua em Goiânia e no Estado, o
cenário ainda é uma incógnita. Isso porque, nos últimos
dias, há ascensão com relação a infecções causadas por vírus
da influenza, dengue e covid-19.

Em Goiânia a prefeitura emitiu um comunicado dizendo
que: “não organiza eventos de Carnaval, apenas autoriza as
festividades particulares”. Sobre os eventos privados, declarou
que: “Em decorrência da pandemia de covid-19 a SMS (Se-
cretaria Municipal de Saúde) estuda possíveis restrições em
relação à realização das festas. Ainda não há definições”. 

Ao todo, cerca de 30 blocos de rua são oficializados na ca-
pital goiana. Em novembro de 2021, foram realizadas reuniões
para decidir e preparar o carnaval deste ano. Naquele mo-
mento, o cenário era otimista e os casos de Covid-19 estavam
em queda a nível de contaminação. A Liga dos Blocos de
Rua, formada em 2018, apostava no avanço da vacinação
para viabilizar o carnaval deste ano. Chegaram a anunciar
nas redes que a festa estava prevista, mas agora aguardam
uma definição por parte da prefeitura.

Conforme levantamento de associação de municípios, outras
cidades como Caldas Novas e Pirenópolis não pretendem
realizar festas públicas este ano. Aruanã foi o primeiro município
do Estado a cancelar o feriado de Carnaval. De acordo com o
prefeito da cidade, Hermano de Carvalho, as festividades de
Carnaval também não ocorrerão pelo segundo ano consecutivo.
Em Goianésia, em Pirenópolis e em São Simão não haverá pro-
gramação oficial e a definição sobre a suspensão das atividades
nas repartições públicas municipais sairá apenas dias antes do
Carnaval, que será em 28 de fevereiro e 1° de março.

Na antiga capital do Estado, a cidade de Goiás que
também é destino de turistas no período carnavalesco, a
prefeitura recomenda a não realização de eventos, mas a
permissão para bailes privados, segundo o secretário de
Turismo e Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Borges
Santana, segue, desde que cumpridas todas as normas já
definidas. Entre as regras estipuladas, até o momento, estão
as estratégias de distanciamento, público limitado e, agora,
exigência de passaporte da vacina.

Carnaval 2022: 45% dos brasileiros pretendem passar a data em casa, revela pesquisa

Essência

Folia sem definição

Segundo o levantamento, 44%

dos brasileiros vão aproveitar

o feriado para descansar

Andrea Pattaro

A importância e o impacto do Carnaval no turismo brasileiro são imprescindíveis para
o alcance de metas financeiras em nossa economia anual, considerando que o evento atrai
turistas de várias regiões brasileiras e também do exterior para aproveitarem nossas festas
em grande estilo.

Em nível nacional, a economia é movimentada em mais de US$ 500 milhões todos os
anos, representando entre 10 e 11% do faturamento anual de agências de turismo e
grandes redes do cenário hoteleiro. A frente econômica também cresce no litoral paulista e
nordestino, contando com o suporte de grandes hotéis, ampla infraestrutura e belíssimas
paisagens para conformar os turistas na agitação da festa brasileira.

De acordo com o Ministério do Turismo, com base em pesquisa realizada pelo Booking.com,
mais da metade dos brasileiros viajaram no Carnaval de 2020 para fugir das grandes festas.
E nada melhor do que Goiás para garantir dias de paz e descanso em meio à natureza, mo-
vimentando o turismo local. Várias cidades goianas ofereceram muita animação, com a
realização de desfiles e shows, mas a vocação para o Ecoturismo, Turismo de Aventura e
Turismo Rural talvez seja o destaque dos visitantes neste ano.  (Especial para O Hoje) 

Importância para o turismo
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Malhação - Sonhos 
orientada por lobão, Nat

vai ao encontro de Duca para
que Gael flagre os dois jun-
tos. Nando afirma para Ed-
gard e rené que está apai-
xonado por Josefina. Josefina
ameaça Joaquina. sol convida
mari para se apresentar na
abertura de seu novo show.
Delma sai com rené e deixa
Tomtom aos cuidados de Pe-
dro e Karina. Tomtom con-
vence Pedro a deixá-la ir so-
zinha a uma festa. 

Nos Tempos do Imperador 
Pilar se anima para traba-

lhar novamente e ficar perto
de samuel. Zayla descobre que
Guebo se casará com Justina.
Zayla garante a Guebo que os
dois ficarão juntos. Pedro sofre
por conta da guerra, e Teresa
tenta acalmá-lo. Dolores pede
socorro no hospício, mas nin-
guém acredita nela. lota se
preocupa com Nélio. Elvira de-
cide fazer uma apresentação
no cassino. adelaide lê as car-
tas de Pilar para Dolores.

Amanhã é Para Sempre
lúcio e Jairo invadem a casa

de margarida à procura de
marina e liliana. Jairo tenta
agredir margarida, mas é im-
pedido por Jacinto. Fernanda
pergunta a liliana como é
Eduardo. liliana questiona o
porquê da pergunta, uma vez
que ela o conhece tão bem,
que está apaixonada e afirma
que recebe a visita de Eduardo
todos os dias. Plutarco tenta
convencer Fernanda de que
liliana está delirando. 

Prova de Amor 
Barroso ameaça a mulher

dentro do carro. Júlio chega
para negociar com Barroso.
Barroso diz que os policiais vão
matá-lo. Barroso diz que Júlio
maltrata bandidos e que Diana
matou Barão. Júlio diz para Bar-
roso que foi legítima defesa.
lopo prepara uma mochila com
armas e disfarces. Beatriz está
feliz da vida de estar com Nini-
nha, Clarice e Daniel. Nininha
sai da sala e Clarice diz que ela
sente medo de lopo.

um Lugar ao Sol
mateus chega à exposição

e se desespera ao saber que
lara se perdeu de marie por
causa de Christian/renato.
luan vai até lara, que encontra
marie. santiago passa mal. Fe-
lipe pede para Júlia ir para
casa com ele. mateus discute
com lara. Joy propõe fugir
com Damón. rebeca vê Túlio
e ruth juntos na empresa. re-
beca termina com Felipe. Ce-
cília comenta com Bela que
precisa confrontar Breno.

RESUMO
t

DE NoVElas

Causos do
pacato sertanejo
Ivanildo Gomes Nogueira, criador
do famoso personagem Batoré,
deixa legado humorístico

Lanna Oliveira

Pernambucano nascido
em Serra Talhada, Ivanildo
Gomes Nogueira alcançou
milhões de pessoas com o
seu humor e nesta semana
deixou de fazer rir. Pelo no
de batismo talvez não saiba
de quem eu estou falando,
mas com certeza se lembra-
rá quando eu disser o nome
do seu personagem mais fa-
moso. Batoré, pacato serta-
nejo que contava causos de
sua vida em São Paulo, com
sua camisa florida, tênis
azul e cabelos bem pentea-
dos. Sim, este mesmo, que
nos fez sorrir por tantos
anos, perdeu a batalha para
o câncer esta semana.

Ivanildo, mais conheci-
do como Batoré, dedicou
sua vida ao humor e grande
parte desse legado passa
pelo banco do programa ‘A
Praça é Nossa’. Ainda muito
novo se mudou para São
Paulo com os pais e os ir-
mãos. Antes de se tornar
ator, tentou a vida como
jogador de futebol e atuou
nas categorias de base em
times paulistas como late-
ral-direito. Ele também foi
vereador por dois manda-
tos em Mauá, na Grande
São Paulo, pelo PP. Mas foi
como ator que encontrou
sua verdadeira paixão.

A primeira oportunida-
de na televisão veio com
um número criado por ele,
‘Gol em câmera lenta’, que
apresentou nos programas
‘Viva a noite’ e ‘Show de
calouros’, no SBT. No final
dos anos 1980, fez figura-
ção em ‘A praça é nossa’.
Era o garçom do bar lateral
que compunha o cenário.
Em 1993, Carlos Alberto de
Nóbrega, apresentador da
atração, aprovou o perso-
nagem criado por Ivanildo:
Batoré, no qual ele com-
partilhava com o apresen-
tador sua visão ingênua
do mundo e foi ali que sur-
giu o bordão “ah para, ô”.

Ivanildo construiu sua
carreira em meio as difi-
culdades, mas conseguiu
atingir milhões de pessoas
com os causos do Batoré.
Em entrevista ao ‘Domingo
Espetacular’, realizada em
2020, ele explicou a origem
do nome do seu principal
personagem: "Era viciado
em ler gibis. Então, peguei
o 'Ba' de Batman, 'To' do
Thor e 'Ré' de 'rédiculo',
aí ficou Batoré. Depois de
três anos e meio, quando
o personagem estava es-
tourado, que fui me lem-
brar que batoré é a forma
como chamamos os baixi-
nhos no Nordeste". 

Após o período de gran-
de sucesso no SBT, Carlos
Alberto de Nóbrega o des-
pediu e ressentido da deci-
são, Ivanildo ficou 15 anos
sem falar com o apresen-
tador. Em 2019, o come-
diante retornou a atração,
mas neste intervalo ele não
parou. Pelo Batoré brincar
com sua aparência, ele gra-
vou um disco com a canção
‘Você pensa que é bonito
ser feio?’. Ivanildo também
atuou na série ‘Cine Hól-
liudy’ e na novela ‘Velho
Chico’, ambas na Globo. Fez
humorísticos na Record TV
e participou da série ‘Os
exterminadores do além’,
ao lado de Danilo Gentili.

Ao longo de sua trajetó-
ria como ator e comediante,
Ivanildo arrastou muitos
fãs, estes que hoje lamentam
sua partida. Mas a melhor
forma de celebrar sua arte
é lembra-lo sempre como o
artista grandioso que era e
dar risada com seus perso-
nagens que deixaram um
legado. O jeito caipira e en-
graçado de Batoré ficará
marcado e continuará ar-
rancando risadas. Homena-
gens foram feitas, inclusive
pela emissora que o teve
como parceiro durante a
maior parte da sua vida ar-
tística. (Lanna Duarte é es-
tagiária do jornal O Hoje)

O Batoré surgiu como uma forma de homenagear o nordeste

Nesta obra Marcelo Marçal, médico convida o leitor a refletir sobre uma sociedade pós pandemia 

LIVRARIA
t

Assuntos que antes eram
exclusivos dos livros de dis-
topias, agora, frequentam as
páginas da ciência. A huma-
nidade presenciou este fenô-
meno nos últimos dois anos
de modo massivo, com a pan-
demia do novo Coronavírus.
E, em muitas vezes, a ficção
se confundiu com a realidade.
Em ‘ICTUS: o prisioneiro sem
nome’, o escritor Marcelo
Marçal vislumbra o amanhã
sombrio, mas também trans-
mite uma mensagem de es-
perança por dias melhores.

Marcelo, médico e gestor
em saúde, convida o leitor a
refletir sobre uma sociedade
em que constantes mutações
virais transformam a vida de
milhões de pessoas. Ele apre-
senta o mundo pós-pandêmi-
co, no ano de 2027, no qual o
vírus ainda é uma ameaça.
Uma história em que as pes-
soas precisarão comprovar a
higidez para ter acesso às ne-
cessidades básicas.

Esse passaporte para ‘vi-
ver’ é dado por um sistema
chamado Hope, um scanner
viral altamente tecnológico
desenvolvido pela empresa
SafeLife. A detenção exclusiva
desta tecnologia em escala
mundial pela empresa privou
os menos favorecidos e criou
uma espécie de casta de ex-
cluídos sanitários. O prota-
gonista é um advogado cri-
minalista procurado por um
militar para defender um con-

denado em um caso altamen-
te sigiloso. Ele se envolve em
uma história cheia de misté-
rios e em uma conspiração
que vai além da liberdade de
um injustiçado.

Em meio a ação, revira-
voltas e a revelação do pior
do ser humano, o autor, que
atuou na linha de frente do
combate do Coronavírus, pas-
sa uma mensagem positiva
em uma trama intensa. É a
esperança encontrada na li-
teratura para a realidade do
‘novo mundo’ e de dias me-
lhores. “Não desperdice sua
vida como eu
desperdicei a
minha. Viva in-
tensamente
cada momen-
to sem ter
motivos para
se arrepen-
der. Viva
uma nova
vida.” (IC-
TUS: o pri-
sioneiro
s e m
n o m e ,
p.120).

O autor
Marcelo Marçal nasceu em

Santo André, São Paulo, onde
vive hoje com sua esposa e
dois filhos. Formou-se em me-
dicina pela Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro e mais
tarde especializou-se em Ne-
frologia. Montou uma empre-
sa de diálise hospitalar em
São Paulo, tendo nela atuado
por 21 anos, inicialmente
como médico Nefrologista e
posteriormente como gestor,
até sua venda em 2019, quan-
do passou, também, a dedi-
car-se a escrever seu primeiro
romance: ‘ICTUS - O prisio-

neiro sem nome’.

Ficção-realidade: uma
história de esperança 
por dias melhores
Médico escreve distopia com viés realista 
e final feliz para toda humanidade



O município de Pirenópo-
lis está entre os destinos mais
visitados no estado de Goiás.
Os acervos patrimoniais nas
ruas de pedra atraem cada
vez mais os turistas. Toda
essa riqueza está inserida no
Conjunto Arquitetônico, Ur-
banístico, Paisagístico e His-
tórico, que completou esta
semana 32 anos de tomba-
mento pelo Instituto do Pa-
trimônio Histórico e Artístico
Nacional (Iphan). O conjunto
está inscrito no Livro do Tom-
bo Arqueológico, Etnográfico
e Paisagístico.

No processo de tomba-
mento constam pareceres fa-
voráveis para o reconheci-
mento do conjunto. A cidade
une as duas vertentes forma-
doras de uma cultura vigo-
rosa: o bem patrimonial con-
servado, o fazer e pensar co-
tidiano de seus moradores,
pautado ainda em tradições
seculares. Além disso, Pire-
nópolis manteve-se como tes-
temunho vivo dos primeiros
tempos da ocupação do ter-
ritório goiano. 

Dentre as construções his-
tóricas tombadas no conjunto,
destacam-se a Igreja Matriz

de Nossa Senhora do Rosário,
primeiro bem tombado pelo
Iphan na cidade, em 1941; a
Fazenda Babilônia, na zona
rural, tombada em 1965; a
Igreja de Nossa Senhora do
Carmo, que abriga o museu
de Artes Sacras; a Igreja do
Nosso Senhor do Bonfim; o
Cine Teatro Pireneus; a Casa
de Câmara e Cadeia; o Salão
Paroquial; a Casa Paroquial;
a Ponte Sobre o Rio das Almas;
a Ponte Pênsil Dona Benta e
o Theatro Sebastião Pompeu
de Pina, construído em 1889. 

Nos últimos anos, Pirenó-
polis foi palco de um intenso

processo de restauração de
seu patrimônio cultural. In-
tervenções restaurativas e
emergenciais foram realiza-
das em edifícios públicos
como na Igreja Matriz de Nos-
sa Senhora do Rosário, Cine
Pireneus, Igreja do Bomfim,
Casa de Câmara e Cadeia,
Ponte Dona Benta e outros.

O superintendente do Ip-
han-GO, Allyson Cabral, res-
salta que preservar e revi-
talizar os edifícios e as áreas
são ações que se comple-
mentam e, juntas, valorizam
os conjuntos de bens que se
encontram ameaçados ou

deteriorados interferindo na
qualidade de vida da popu-
lação. “O patrimônio cultural
constitui uma herança his-
tórica, deixada pelas gera-
ções anteriores, que cabe a
todos preservar para que
seja transmitida às gerações
vindouras. O tombamento
não tem o objetivo de en-
gessar a cidade”, pontua.

Outra ação em benefício
do patrimônio cultural foi
a contratação de um projeto
executivo de requalificação
urbana do Largo da Igreja
Matriz de Nossa Senhora do
Rosário, importante espaço
urbano no centro histórico.
O Largo da Matriz já foi pal-
co tradicional das cavalha-
das, durante as festas do Di-
vino Espírito Santo de Pire-
nópolis, manifestação cul-
tural registrada pelo Iphan
em 2010, além de ser um
espaço de convivência e de
muitos outros eventos e ati-
vidades. Com a conclusão
do projeto executivo, o Ip-
han vai entregar e apresen-
tar os dados, pranchas, a
maquete física e eletrônica
para a Prefeitura Municipal
para a execução da ação.
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Chope em dobro
Para agitar o início do ano

em Goiânia, o recém inau-
gurado Porks setor oeste,
preparou uma programação
super especial. Quem busca
entretenimento, comida e
bebida de qualidade pode
aproveitar o melhor da noite
goianiense com muita mú-
sica ao vivo, carne de porco,
dobradinha de drinks e pro-
moção de chope. Nesta quar-
ta-feira (12), a casa vai co-
mercializar Chope 300ml (ex-
ceto Pilsen) em dobro até às
20h. Para se informar da pro-
gramação basta acompanhar
o perfil oficial no instagram
(@porks_setoroeste). Quan-
do: Quarta-feira (12). onde:
al. das rosas, Nº 1461, setor
oeste – Goiânia. Horário: 17h. 

Artes diversas
o sesc Goiás está com

inscrições abertas para cur-
sos oferecidos pelo Núcleo
livre de artes, nas unidades
de Goiânia e anápolis. são
oferecidas aulas para crian-
ças, adolescentes e adultos
em diversas áreas culturais
como dança, música e canto.
Em anápolis, as turmas têm
início na primeira semana

de fevereiro, porém as ins-
crições podem ser feitas até
o dia 28 do mesmo mês, de
acordo coma disponibilida-
de das vagas. Na unidade,
são oferecidos cursos de
balé, jazz, dança do ventre,
teatro, musicalização, téc-
nicas de canto e teclado. Já
em Goiânia, na unidade Cen-
tro, as inscrições vão até o
dia 31 de janeiro e as aulas
iniciam dia 7 de fevereiro.
são oferecidas turmas de
dança, ballet, musicalização,
violão e circo. Quando: aná-
polis até 28 de fevereiro e

Goiânia até 31 de janeiro.
onde: sescgo.com.br.

oscar dos quadrinhos
Estão abertas as inscri-

ções para a próxima edição
do 34º Troféu HQmiX, evento
considerado o oscar dos
Quadrinhos no Brasil. até o
dia 5 de março, os interes-
sados podem enviar obras
e produções de histórias em
quadrinhos lançadas duran-
te o último ano. Para 2022,
o regulamento da premia-
ção, disponível no site
hqmix.com.br, foi reelabo-

rado. o valor por inscrição
é de r$ 12 para cada uma
das 33 categorias. o júri téc-
nico, formado por jornalistas
e críticos de HQs, nomeiam
cerca de 10 artistas em cada
categoria. os vencedores
são escolhidos por profis-
sionais da área em votação
nacional. Quando: até 5 de
março. onde: hqmix.com.br.

Pessoas inspiradoras
Nesta quarta-feira (12), o

grafiteiro e muralista Eduar-
do Kobra participa do pro-
grama mov, às 22h na TV
Cultura. o objetivo da terceira
temporada é conhecer mais
detalhes sobre a trajetória
profissional de cada perso-
nalidade. a vida de pessoas
inspiradoras gera curiosida-
de, quando se trata de no-
mes icônicos em suas res-
pectivas áreas, então, o in-
teresse é ainda mais aguça-
do. Na série, Kobra conta
como se apaixonou por sua
área de atuação, como de-
senvolveu seu talento, como
cria e empreende ideias ino-
vadoras e colaborativas em
um depoimento sobre sua
vida e carreira. Quando:
Quarta-feira (12). onde: TV
Cultura. Horário: 22h.

Nesta quarta-feira (12), o grafiteiro e muralista Eduardo 
Kobra participa do programa Mov, às 22h na TV Cultura
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Viih Tube prepara festão
com tema de pegação, diz
jornal

Depois de beijar 46 pes-
soas na 'Farofa da Gkay' e de
roubar a cena no réveillon
de Gostoso, agora, Viih Tube
quer ter uma festa para cha-
mar de sua. a ex-'BBB' pre-
tende oferecer um festão para
500 convidados em são Paulo
às vésperas do carnaval. o
tema do balado será... pega-
ção! as informações são do
jornal Extra. a influencer uti-
lizou o instagram para lem-
brar que ela completa três
meses (muito bem vividos!)
de solteirice. (matheus Quei-
roz, Purepeople)

Sem 'BBB 22': Sammy Lee
participa de reality show
fora da Globo

sammy lee, a mulher de
Pyong lee, vai ser confinada,
sim, mas não na casa do 'BBB

22', como o público pensava.
sammy lee, de fato, ficará
confinada nos próximos dias,
mas essa casa não é a do
'BBB 22', como havia sido es-
peculado anteriormente. a
mulher de Pyong lee, na ver-

dade, foi convidada para par-
ticipar do "meu Universo Fe-
minino", um programa que
será gravado entre os dias 18
e 20 de janeiro na casa de
ninguém menos que Deolane
Bezerra, advogada criminalista

que já levou mais de 50 multas
de trânsito. (igraínne mar-
ques, Purepeople)

Faustão comete diversas
gafes em primeiras grava-
ções na Band

De acordo com relatos de
uma pessoa que participou
da plateia, o apresentador se
confundiu diversas vezes e
fez referências ao antigo pro-
grama na TV Globo. De acordo
com uma pessoa presente na
gravação, Faustão confundiu
diversas vezes o nome do pro-
grama, que contará com um
quadro diferente por dia, e
chegou a chamá-lo de 'Do-
mingão' em vários momentos.
a mesma gafe ocorreu na
hora de chamar os comerciais:
o apresentador repetiu a fa-
mosa frase 'reclames do plim-
plim', que reverenciava a vi-
nheta da TV Globo. (matheus
Queiroz, Purepeople) 

CELEBRIDADES

Após contrair Covid-
19, cancelar uma série de
shows e ainda correr risco
de receber multa por des-
cumprimento de ordens
sanitárias, Gusttavo Lima
tem mais uma dor de ca-
beça nesse começo de ano:
um processo judicial por
conta de 'Bloqueado', hit
lançado há um mês e que
já acumula mais de 26
milhões de reproduções
apenas no YouTube. No

refrão da música, com-
posta por Renno Poeta,
Rodrigo Reys e Kinho Che-
fão, Gusttavo cita um nú-
mero de celular. (Matheus
Queiroz, Purepeople)

Gusttavo Lima é processado e o
motivo é bastante inusitado

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

Dia de vitórias, se souber rea-
lizar o que pretende, sem se deixar
limitar pelo externo. Expandir é
se manter no seu controle e não
querer controlar o que tudo e to-
dos. mantenha a disciplina. Este
dia favorece também o autocui-
dado e a economia financeira.

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

o dia traz a necessidade de
você se abrir para receber e doar,
portanto adotar uma postura ge-
nerosa é indicada. Tome cuidado
com as falsas esperanças ou com
os autoenganos; pessoas podem
se aproximar de você por inte-
resses. sua energia de sedução é
grande, portanto tome cuidado.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

o dia traz a consciência ou a
intuição das suas distrações. mo-
mento de perceber que ter foco
é importante para realizar o que
precisa ser realizado, além de
uma boa dose de autoconfiança,
autocontrole e fé. é preciso soltar
o que não importa e ficar con-
centrado no que é necessário. 

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

o dia traz necessidade de
construção de vínculos de afeto.
Existe a necessidade de conquistar
a confiança de alguém ou de ser
mais flexível e ceder para ganhar
tempo. as ajudas estão presentes
no seu dia, mas é necessário man-
ter essa postura de parceria.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

a energia deste dia te traz
muito fortemente para a sua rea-
lidade, portanto ilusões podem
ser dissipadas em algum nível.
aceitar a vida que você tem hoje
é importante para que siga mu-
dando o que for preciso. o dia
traz disciplina e organização.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

o dia traz à tona dores emo-
cionais do passado. é importante
saber perdoar e abrir o coração
para as pessoas, para o novo, in-
clusive para novos romances.
abandonar o medo é importante
para que a vida floresça.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

o dia traz desafios para que
você saia da sua zona de conforto.
o passado pode vir à tona para
uma resolução. é importante de-
sapegar e se libertar dos medos,
enfrentando o que for preciso
para viver seus verdadeiros so-
nhos. o dia traz necessidade de
aprofundar em algum assunto.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

o dia traz uma necessidade
de olhar com mais cuidado para
suas parcerias e seus relaciona-
mentos. é importante que os vín-
culos sejam saudáveis para uma
prosperidade. Então hoje é im-
portante dialogar e buscar encon-
trar meios de se relacionar com
equilíbrio e companheirismo.

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

o dia traz o desafio dos rom-
pimentos e finalizações, portanto
pode ser um dia de mudanças,
algumas radicais, mas que trarão
alívio e satisfação no fim das
contas. é importante se organi-
zar para terminar tarefas, além
de cuidar bem dos seus ganhos
e da sua saúde. momento de vi-
ver uma vida mais saudável.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

o dia traz mudanças e libe-
ração de espaço para o novo.
Pode ter uma melhora da saúde
e renovação nas relações. a fa-
mília pode trazer preocupações.
Tome cuidado com a necessida-
de de controlar tudo e todos e
buscar a perfeição com rigidez.
Foque na leveza e na diversão. 

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

o dia traz uma necessidade
de trazer para a sua vida o básico
e o simples, além da sua auten-
ticidade, sem exageros e super-
ficialidades. Existem acúmulos
de desejos e atividades, portanto
busque soltar e viver com mais
calma, e isso vai te favorecer
com mais foco na família.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

o dia traz a necessidade de
manter o foco e a dedicação com
os projetos já em andamento. o
dia é agitado, mas a sua flexibi-
lidade dará conta de realizar o
que precisa ser feito. apenas
tome cuidado para não querer
abraçar ainda mais responsabi-
lidades em meio a tanta coisa.

A Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, foi o primeiro 
bem tombado pelo Iphan na cidade de Pirenópolis, em 1941

Conjunto urbano de Pirenópolis
completa 32 anos de tombamento

Lara Maria Carros
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Brasília é sinônimo de
rock, foi berço de várias ban-
das consolidadas que fizeram
a cena acontecer nacional-
mente. A cidade respira mú-
sica desde os anos 1980 quan-
do surgiram os primeiros mo-
vimentos artísticos. Não po-
deria ser em outro lugar que
não a Capital do Rock, como
é conhecida, o surgimento de
um dos principais festivais
de música do País, o Festival
Porão do Rock. Para celebrá-
lo e relembrar os melhores
momentos, o canal Music Box
Brazil apresenta as atrações
da edição 2021 do evento a
partir de hoje, 12 de janeiro.

Realizado desde 1998 em
Brasília, um dos mais impor-
tantes polos de música inde-
pendente do País, o Festival
Porão do Rock ganha cada
vez mais relevância, atraindo
uma legião de fãs, artistas e
ampla cobertura da mídia. O
evento é um celeiro de novi-
dades e reflete toda diversi-
dade da cena independente
brasileira. “Temos uma siner-
gia muito grande com o even-
to, e é um privilégio recebê-
los no palco da música brasi-
leira”, afirmou Adriano Sousa,
head de conteúdo do canal
Music Box Brazil.

Não à toa, o festival é feito
integralmente na Capital do
Rock, já que foi criado com o
objetivo de prestigiar o rock
brasiliense. Brasília nos pre-
senteou com canções, bandas
e artistas que entraram para
a história da música brasilei-
ra. Mesmo sendo palco de
bandas de vários estilos, a ci-
dade ficou conhecida como a
Capital do Rock por inúmeros
motivos, como a proximidade
do planalto, a população jo-
vem revolucionária e também
a influência internacional da
época quando tudo começou.

"O Festival Porão do Rock
nasceu com a ideia de atender
ao público de Brasília, que não
poderia prestigiar a cena mu-
sical que acontecia nas cidades
do Rio e de São Paulo. Em pou-
co tempo o festival foi toman-
do uma gigantesca notorieda-
de e se tornando uma vitrine

musical para o resto do País.
Em 2021 chegamos à 24º edi-
ção”, afirma Gustavo Sá, idea-
lizador do festival. Edição esta
que foi feita em formato drive
in e com transmissão pelo You-
Tube devido a pandemia e
será apresentada pelo canal. 

O Porão do Rock 2021 con-
tou com alguns dos maiores
nomes das várias vertentes do
rock, desde estilos mais pesa-
dos até o pop, o rap e outros
ritmos. Os fãs de heavymetal,
hardcore, punk e indie, podem
acompanhar as apresentações
das bandas Crypta (SP), Far
From Alaska (RN), Black Pan-
tera (MG), Pense (MG) e os bra-
silienses Os Cabeloduro (DF),
Jambalaia (DF), o rapper Ama-
ro (DF) e a banda instrumental
Muntchako (DF). O canal tam-
bém exibe as apresentações
de Nando Reis (SP), Selvagens
à Procura de Lei (CE), Rocca

Vegas (CE), Jah Live (DF), Con-
suelo (DF), Magnética Groove
(DF) e Thabata Lorena (DF).

Rota do Rock
A capital do País inspirou

a criação do Festival Porão do
Rock por um motivo. Brasília
formou uma geração de ro-
queiros por ser um vulcão de
constante erupção de gênios
da música. Quase 40 anos de-
pois de grandes nomes como
Legião Urbana, Plebe Rude,
Capital Inicial, Raimundos, Na-
tiruts e Cássia Eller, entre ou-
tros, formaram a identidade
brasiliense, a cidade ganhou
oficialmente a Rota Brasília
Capital do Rock. O decreto foi
assinado pelo governador Iba-
neis Rocha em maio de 2021.

Agora, moradores e turis-
tas contam com uma expe-
riência única pelo olhar do
estilo musical que consagrou

a história da cidade tombada
como Patrimônio Cultural
Imaterial do DF. Em trabalho
conjunto com a Secretaria de
Economia (Seec) e a faculdade
União Pioneira de Integração
Social (Upis), a Secretaria de
Turismo (Setur) mapeou 37
pontos que fazem parte da
história do rock brasiliense.
Esse mapeamento tem cura-
doria de Philippe Seabra, vo-
calista da Plebe Rude, e pro-
dução de Tata Cavalcante.

Entre os pontos sinaliza-
dos, estão o Parque Vivencial
II, a SQS 104 Sul, quadra onde
moravam os integrantes de
Os Paralamas do Sucesso, o
Cave no Guará, onde ocorreu
o primeiro show da Legião
Urbana em Brasília, e o espaço
onde foi realizado o evento
Rock na Ciclovia, organizado
pela banda Plebe Rude. Todos
esses lugares podem ser visi-
tados virtualmente pela pla-
taforma Google Earth. A Rota
do Rock pretende manter viva
a memória do rock brasiliense
e inspirar novas gerações.

Para o vocalista dos Rai-
mundos, Digão, a rota é uma
conquista muito importante
que será uma grande viagem
no túnel do tempo para os
amantes do rock brasiliense
e do Brasil. “Brasília merece
demais uma iniciativa como
essa”, diz. “Com milhões de
discos vendidos, filmes e do-
cumentários com milhões de
espectadores, teses e douto-
rados dedicados às letras des-
sas bandas, o rock de Brasília
é um alicerce da contestação
e liberdade de expressão no
Brasil, e isso tem que ser ce-
lebrado”, diz o vocalista do
Plebe Rude, Philippe Seabra.
(Lanna Duarte é estagiária
do jornal O Hoje)

Inspirado na
capital federal, o
Festival Porão do
Rock é palco para
a diversidade e
independência
musical

Brasília, celeiro do rock

EM CARTAZ

Matrix: Ressurreição (matrix:
resurrections, 2021, EUa). Du-
ração: 2h 28min. Direção: lana
Wachowski. Elenco: Keanu ree-
ves, Carrie-anne moss, Jada
Pinkett smith. Gênero: Ficção
científica, ação. se passando
20 anos após os acontecimen-
tos de de matrix revolutions,
Neo vive uma vida aparente-
mente comum sob sua identi-
dade original como Thomas a.
anderson em são Francisco,
Califórnia, com um terapeuta
que lhe prescreve pílulas azuis
para neutralizar as coisas es-
tranhas e não naturais que ele
ocasionalmente vislumbra em
sua mente. Ele também conhe-
ce uma mulher que parece ser
Trinity (Carrie anne-moss), mas
nenhum deles se reconhece.
No entanto, quando uma nova
versão de morpheus oferece
a ele a pílula vermelha e reabre
sua mente para o mundo da
matrix, que se tornou mais se-
guro e perigoso nos anos des-
de a infecção de smith, Neo
volta a se juntar a um grupo
de rebeldes para lutar contra
um novo e maois perigoso ini-
migo e livrar todos da matrix
novamente. Cinemark Flam-
boyant: 11h15, 11h40, 11h45,
12h30, 14h10, 14h30, 15h,
15h45, 17h25, 18h20, 19h,
20h40, 21h40, 22h20. Cine-
mark Passeio das Águas:
11h40, 11h45, 14h30, 15h,
18h20, 20h30, 21h40, 22h20.
Kinoplex Goiânia: 15h20. Ci-
neflix aparecida: 15h50, 17h,
17h30, 18h30, 18h50, 20h,
20h30, 21h30, 21h50. Cineflix
Buriti: 14h15, 15h10.

Homem-Aranha: Sem Volta
para Casa (spider-man: No Way
Home, 2021, EUa). Duração:
2h 28min. Direção: Jon Watts.

Elenco: Tom Holland, Zendaya,
Benedict Cumberbatch. Gêne-
ro: ação, aventura, fantasia.
Em Homem-aranha: sem Volta
para Casa, Peter Parker (Tom
Holland) precisará lidar com as
consequências da sua identi-
dade como o herói mais queri-
do do mundo após ter sido re-
velada pela reportagem do Cla-
rim Diário, com uma gravação
feita por mysterio (Jake Gylle-
nhaal) no filme anterior. incapaz
de separar sua vida normal das
aventuras de ser um super-he-
rói, além de ter sua reputação
arruinada por acharem que foi
ele quem matou mysterio e
pondo em risco seus entes
mais queridos, Parker pede ao
Doutor Estranho (Benedict
Cumberbatch) para que todos
esqueçam sua verdadeira iden-
tidade. Entretanto, o feitiço não
sai como planejado e a situação
torna-se ainda mais perigosa
quando vilões de outras ver-
sões de Homem-aranha de ou-
tros universos acabam indo
para seu mundo. agora, Peter

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

Casa Gucci (House of Gucci,
2021, EUa). Duração: 2h37min.
Direção: ridley scott. Elenco:
lady Gaga, adam Driver, al Pa-
cino. Gênero: Biografia, drama.
Casa Gucci é baseado na his-
tória de Patrizia reggiani, ex-
mulher de maurizio Gucci,
membro da família fundadora
da marca italiana Gucci. Patrizia
conspirou para matar o marido
em 1995, contratando um ma-
tador de aluguel e outras três
pessoas, incluindo a terapeuta
e melhor amiga. Ela foi consi-
derada culpada e condenada
a 29 anos de prisão. Quase 3
décadas de amor, traição, de-
cadência, vingança e assassi-
nato, o filme revela a impor-
tância e poder que o nome
Gucci carrega e tudo o que a
família fez para conseguir esse
controle. Kinoplex Goiânia: 16h. 

Encanto (Encanto, 2021, EUa).
Duração: 1h43min. Direção:
Byron Howard, Jared Bush,
Charise Castro smith. Elenco:
Filipe Bragança, stephanie Bea-

triz, John leguizamo. Gênero:
animação, família, fantasia,
comédia. Encanto é a nova
animação da Disney situada
na Colômbia, sobre a extraor-
dinária família madrigal, que
vive escondida em uma região
montanhosa isolada, conheci-
do como Encanto. a magia da
região abençoou todos os me-
ninos 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. Cine-
mark Passeio das Águas:
11h30, 12h, 14h, 14h45, 16h30.
Kinoplex Goiânia: 15h50. Ci-
neflix aparecida: 15h10, 16h10. 

Clifford: O Gigante Cão Ver-
melho (Clifford The Big red
Dog, 2021, EUa). Duração:
1h37min. Direção: Walt Becker.
Elenco: Jack Whitehall, Darby
Camp, Tony Hale. Gênero: Fa-
mília, aventura, comédia. Em
Clifford: o Gigante Cão Ver-
melho, a estudante do ensino
médio Emily Elizabeth (Darby
Camp) conhece um criador de
animais mágico ( John Cleese)
que lhe dá um cachorrinho
vermelho. Entretanto, ela nun-
ca imaginou acordar e encon-
trar um cão gigante de três
metros em seu pequeno apar-
tamento em Nova York. En-
quanto sua mãe (sienna Guil-
lory) está viajando a negócios,
Emily e seu tio divertido Casey
(Jack Whitehall) vão viver uma
grande aventura pelas ruas
de Nova York com a chegada
do novo membro da família.
Cineflix Buriti: 13h.

Em ‘Homem-Aranha: Sem Volta para Casa’, Peter Parker lida com as consequências da sua identidade

A curiosidade intelectual, a lucidez e a urgência desses jovens mudou para sempre a música popular brasileira
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Maria Paula Borges

Dados divulgados pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), nesta ter-
ça-feira (11/1), apontam que,
entre janeiro e dezembro de
2021, o Índice de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA)
atingiu 10,06%. Com isso, a in-
flação voltou a cruzar a marca
dos dois dígitos no Brasil, algo
que não acontecia desde 2015. 

Ainda com a alta inflação,
o Brasil não é o único que en-
frenta um problema de au-
mento generalizado de preços
no mundo, uma vez que em
países como Estados Unidos,
países europeus e até mesmo
na própria América Latina, os
bancos centrais viram os in-
dicadores crescerem bastante.
Vale ressaltar que os bancos
centrais geralmente são res-
ponsáveis por tentar conter a
inflação usando o mecanismo
das taxas de juros. 

Entretanto, no Brasil, fa-
tores domésticos se somaram
a fatores externos e contri-
buíram para que o país re-
gistrasse uma das maiores in-
flações da América Latina. Se
for levada em consideração
as onze maiores economias
do continente, o Brasil fica
atrás apenas da Argentina e
da Venezuela, países que en-
frentam fortes crises, além
de problemas e consequên-
cias trazidos pela pandemia.

Conforme projeção do
Fundo Monetário Nacional
(FMI) para 2021 fechado, no
caso da Argentina, a inflação
atingiu, nos 12 meses até no-
vembro, 51,2%. Já a Venezuela
bateu 2.700%.

De acordo com a base de
dados com informações de 24
nações disponibilizada pela
Comissão Econômica para a
América Latina e o Caribe (Ce-
pal), ao incluir países do Ca-
ribe, além da Argentina e Ve-
nezuela, o Brasil é superado
apenas por Cuba, que registra
inflação superior a 70%, e pelo
Haiti, registrando índice pró-
ximo de 20%. 

Moedas e commodities
Países como Chile, Colôm-

bia, México, Paraguai e Peru,
também registraram aumento

dos índices de preços em
2021. No caso do Uruguai, a
inflação cedeu em relação a
2020, mas continua alta, aci-
ma do limite de tolerância
estabelecido pelo banco cen-
tral do país, que é de 7%.

As exceções latino-ameri-
canas são o Equador e Bolívia,
em que os preços subiram me-
nos de 2% em 2021, sendo estes
considerados casos particula-
res. Os países têm economia
dolarizada, com regime de
câmbio fixo, uma política que
auxilia na contenção da infla-
ção, mas que exige um nível
elevado de reservas e o risco
de desequilíbrio na balança
comercial, com perda de com-
petitividade das exportações.

No Chile, a alta se deu por
fatores internos, com eleições
turbulentas e crise política e,
no Brasil, por crise política e

institucional. Em 2021, o peso
chileno foi a moeda que mais
perdeu valor na América La-
tina, já o real, é a moeda há
mais tempo depreciada.

Outros fatores contribuintes
para a desvalorização das moe-
das foram as condições globais,
como aumento dos juros nos
Estados Unidos, que se deparou
com a necessidade de aumento
das taxas devido a problema
de inflação. Dessa forma, os
investidores em geral tendem
a se deslocar para mercados
considerados mais seguros e
tiram dinheiro de investimen-
tos considerados arriscados,
como os emergentes.

A desvalorização cambial
pressiona a inflação por conta
própria e, no ano passado, ela
se juntou ao aumento global
dos preços de commodities.
Estas viram as cotações se ele-

varem nas bolsas pelo mundo
todo devido ao retorno das
atividades com o avanço da
vacinação contra a Covid-19.
Então, o aumento das cotações
foi em petróleo, minério de
ferro, soja, milho, carne, la-
ranja, café, entre outras.

Segundo o economista para
América Latina da consultoria
Oxford Economics, Felipe Ca-
margo, boa parte da inflação
que bateu a porta da América
Latina no ano passado veio
da combinação da desvalori-
zação cambial e as commodi-
ties em alta. Ele afirma que
esta está sendo chamada de
‘inflação importada’. 

Os principais canais de
transmissão da ‘inflação im-
portada’ para preços internos
nos países são, primeiro, o re-
passe de custos, em que o pro-
dutor local passa a comprar

insumo mais caro e repassa o
custo para o consumidor. E se-
gundo, o incentivo que o câm-
bio gera sobre os exportadores,
uma vez que é vantajoso ex-
portar, fator que ajuda a au-
mentar os preços internos à
medida que diminui a oferta. 

Além disso, de acordo com
Alberto Ramos, economista-
chefe do banco Goldman
Sachs para a América Latina,
outro fator que contribuiu
para a inflação de vários paí-
ses foi a ruptura nas cadeias
de suprimentos globais, efeito
da retomara mais rápida que
o esperado.

Situação brasileira
Se analisado o Brasil es-

pecificamente, os economis-
tas citam ainda outro com-
ponente, sendo este a crise
hídrica, que exerceu pressão
sobre a energia elétrica e ali-
mentos. A combinação de to-
dos os fatores citados ante-
riormente – desvalorização
cambial, commodities em
alta e a ruptura nas cadeias
– somado a crise gerou, se-
gundo Camargo, a pior si-
tuação brasileira.

"A inflação do Brasil foi a
que mais se desviou da meta.
Foi o que mais sofreu choques:
a pior depreciação cambial,
que veio antes e durou mais,
e o maior choque de oferta,
por causa da questão da crise
hídrica e da energia”, afirma.

De acordo com Ramos, o
papel das questões internas
brasileiras também são fun-
damentais para entender o
motivo de o país ter um dos
piores desempenhos da
América Latina. (Especial
para O Hoje)
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Negócios

Segundo IBGE, in-
flação atingiu a
marca de dois dí-
gitos, algo inédito
desde 2015

Inflação no Brasil é uma das
maiores da América Latina

Para economista,
parte da inflação
na América
Latina é resultado
da combinação
da desvalorização
cambial e
commodites 
em alta








