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

volta mais
confiante ao Dragão
Depois de um empréstimo ao
time sub-20 do Flamengo, Luan
Sales retorna ao Atlético para
disputar posição com Dudu, que
foi titular em 2021.
Esportes 7

Meia diz que

não veio ao Vila
Nova a passeio
Principal reforço colorado para
2022, Matheuzinho foi apresen-
tado pelo Tigre e mostrou am-
bição para conquistar os objeti-
vos do Vila Nova para o ano.
Esportes 8

Defesa Civil tem realizado acom-
panhamento da situação de todos
os municípios goianos. Dentre
as principais afetadas pelas fortes
chuvas estão regiões que repre-
sentam parcela significativa da
diversidade econômica, turística
e cultural de Goiás. Cidades 10

“Estou desesperado”,
diz prefeito sobre
chuvas em Divinópolis
Governo de Goiás mapeou pelo menos 15 mu-
nicípios que enfrentam sérios problemas depois
de chuvaradas no Norte e Nordeste goiano.
Com a intenção de trazer alguma solução aos
goianos sem moradia, o governador Ronaldo
Caiado anunciou o lançamento de um programa

que vai pagar R$ 350 a famílias que não têm
condições de custear aluguel. Além da ajuda,
o Executivo ainda mantém uma força-tarefa
nos locais afetados. No site da Agehab já foi
disponibilizada uma lista com critérios para
que as famílias sejam atendidas. Política 6

Regiões com
maior risco 
de inundações 

Grupo de Trabalho liderado pela
vereadora Aava Santiago ainda
deve decidir por novas emendas
ao longo dos próximos encontros.
Baixa qualidade dos mapas dis-
ponibilizados pela prefeitura
também foi alvo de discussão
na última reunião. Política 5

Plano Diretor
terá mais quatro
novas emendas

Prefeitos do MDB
devem agir em
favor de Daniel
Ação conjunta para rebater crí-
ticas pode ser adotada na ten-
tativa de abafar os insatisfeitos.
Política 2

Rogério Cruz
veta homenagem
a Iris Rezende
Prefeito de Goiânia diz que a al-
teração do nome da via poderia
causar transtornos à população.
Política 2

Importância da vacinação para 
a retomada econômica do País
Embora a vacinação não seja obrigatória no País, diversas empresas
estão optando por autorizar somente aqueles que já foram imunizados.
Para economista, a retomada dos empregos e negócios passa pela  vacinação
em massa. “É perceptível que o mundo está começando a se movimentar
novamente após quase dois anos de pandemia extrema”. Negócios 17

Em 2021, Comurg anunciou que
seria feita uma expansão do
Aterro Sanitário de Goiânia. Mas
até hoje nada foi feito. Cidades 9

MP cobra solução do
Paço para sobrecarga
do aterro sanitário 

Charley Tolentino afirma que exitem famílias isoladas no município

Estradas vicinais no município de Divinópolis de Goiás estão alagadas impedindo qualquer tipo de transporte



O prefeito Rogério Cruz (Republicanos) vetou o projeto
de lei que homenageia o ex-governador e ex-prefeito de
Goiânia, Iris Rezende (MDB). O intuito da matéria era al-
terar o nome da Av. Castelo Branco para Av. Iris Rezende
Machado. A proposta foi apresentada no Legislativo mu-
nicipal pelo vereador Clécio Alves (MDB).

Em mensagem publicada no Diário Oficial do Município
(DOM), o prefeito explicou que a homenagem a Iris Rezende
é justa, mas que ouviu a Procuradoria-Geral do Município
que se manifestou pelo veto integral ao projeto.

A PGM argumenta que a denominação de vias ou lo-
gradouros públicos só pode ser feita se tiver a aprovação
da maioria dos moradores da região e, como não há ne-
nhuma manifestação nesse sentido através de abaixo-as-
sinado, não é possível mudar o nome da via.

“O nome Castelo Branco faz parte da história da po-
pulação goianiense, trata-se de um importante ponto de
referência, inclusive constituindo a marca de um dos
maiores pólos comerciais do Brasil que atende agricultores
e pecuaristas de todo o Estado e vasto Centro e Norte do
País, onde se encontram centenas de empresas que geram
renda, empregos e tributos para o município”.

O prefeito também pontua que a alteração do nome
da via pode causar transtornos à população e “a um
grande número de empresas ali estabelecidas e ao
próprio município, ocasionando uma enorme burocracia
e gastos a todos os envolvidos”, haja vista a necessidade
de atualização nos cadastros da Enel, Saneago, Cartório
de Registro de Imóveis e outros órgãos municipais, esta-
duais, federais e internacionais.
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Cruz barra
homenagem 
a Iris Rezende

Marcelo Mariano

Terceiro partido que mais
tem prefeitos em Goiás, atrás
apenas de DEM/União Brasil
e Progressistas (PP), o MDB,
que administra 28 cidades
goianas, se articula para de-
fender a presença da sigla na
chapa caiadista.

No final de setembro do
ano passado, vale contextua-
lizar, o governador Ronaldo
Caiado (DEM/União Brasil)
anunciou o presidente esta-
dual do MDB, Daniel Vilela,
seu adversário no pleito de
2018, como candidato a vice
nas próximas eleições.

Essa decisão, porém, cau-
sou inúmeros ruídos na base
governista, com aliados de
Caiado externando suas in-
satisfações em relação a Da-
niel. Houve quem sugerisse
outra pessoa para o cargo e,
até hoje, há quem acredite
que, sem Iris Rezende, o prin-
cipal fiador da aliança, ela
tenha prazo de validade.

Os maiores descontentes
com Daniel na vice de Caiado
são o deputado estadual e

presidente da Assembleia Le-
gislativa (Alego), Lissauer
Vieira (de saída do PSB), o
deputado federal José Nelto
(Podemos), o prefeito de Ca-
talão, Adib Elias (Podemos),
o presidente da Companhia
de Desenvolvimento Econô-
mico de Goiás (Codego), Re-
nato de Castro (DEM/União
Brasil), o senador Vanderlan
Cardoso (PSD) e o prefeito de
Anápolis, Roberto Naves (PP).

Desses, apenas Lissauer
Vieira e José Nelto, em alguma
medida, já se conformaram
com a aliança. O presidente
da Alego diz não querer con-
versa com Daniel, mas garan-

tiu apoio a Caiado. Nelto tam-
bém confirmou que estará ao
lado do governador e, inclu-
sive, trabalha para que ele
esteja no mesmo palanque do
presidenciável do Podemos,
Sergio Moro. Os outros quatro,
cada um à sua maneira, ainda
demonstram resistência.

Fontes palacianas afirmam
que, nos últimos dias, o próprio
governador entrou em campo
para apaziguar os ânimos.
Caiado tem enfatizado que não
voltará atrás de sua decisão.
Com isso, os setores da base
insatisfeitos, de uma forma ou
de outra, terão que lidar com
a presença de Daniel.

No momento, a tendência
é a de que o presidente do
MDB goiano, uma vez confir-
mado na chapa caiadista após
as convenções partidárias, se
torne persona non grata nos
palanques de algumas cida-
des, como Rio Verde, Catalão
e Goianésia, embora perma-
neça na vice.

Diante desse cenário, os
prefeitos emedebistas, daqui
para frente, devem agir em
conjunto para rebater as crí-
ticas a Daniel, caso elas se re-
pitam. O objetivo é o de usar
a estratégia de ação em bloco
para abafar os insatisfeitos.

Na linha de frente, tendem

a estar os dois gestores mu-
nicipais das maiores cidades
administradas pelo MDB: Pá-
bio Mossoró, de Valparaíso
de Goiás, e Humberto Macha-
do, de Jataí, mas os de muni-
cípios menores também es-
tarão às ordens.

Atualmente, muitos pre-
feitos se encontram em re-
cesso. Contudo, devido ao au-
mento de casos de Covid-19,
impulsionados pela variante
ômicron espalhada durante
as férias de final de ano, a
maioria se prepara para an-
tecipar o retorno ao trabalho.

Portanto, com essa anteci-
pação, a articulação em defesa
de Daniel também pode ter
início mais cedo do que o pre-
visto, apesar de que, entre eme-
debistas de alto escalão, alguns
argumentam que isso já deve-
ria ter começado antes.

Existe a sensação, segundo
uma pessoa do MDB ligada a
Daniel, de que, por enquanto,
o presidente estadual do par-
tido tem “apanhado acima do
normal” e, em contrapartida,
recebido uma defesa “em um
grau de intensidade menor”
por parte de correligionários..

Por isso, em 2022, a ideia,
para consolidar de vez o
nome de Daniel como vice
na chapa caiadista, é adotar
uma postura mais firme, mes-
mo que isso não signifique
necessariamente aparar as
arestas com os insatisfeitos.
(Especial para O Hoje)

No final de setembro, Ronaldo Caiado anunciou Daniel Vilela como seu aliado nas eleições de 2022

Objetivo é rebater
as críticas dos
insatisfeitos à
presença do MDB
na chapa caiadista

Rafael Lara assume OAB-GO
com foco em jovens advogados

O discurso de posse do novo presidente
da OAB-GO, o advogado trabalhista Rafael
Lara, na noite desta quinta-feira (13) deve
ser marcado pela promessa de enfrentar a
proletarização da advocacia, antes considerada
uma profissão das elites. A ideia é incentivar
os novos profissionais
que saem da universi-
dade e ingressam na
OAB (são quase 4 mil
por ano em Goiás)
com poucas perspec-
tivas profissionais.
Mestre em Direito das
Relações Sociais e Tra-
balhistas e douto-
rando em Direitos
Humanos pela
UFG, Lara vai to-
mar posse a par-
tir das 18h no CEL
com as presenças
dos chefes dos pode-
res do Estado. 

Esperança
Apoiar o ingresso no mercado de trabalho

e obter êxito está entre as principais promessas
de Lara. Para isso, pretende implantar uma
série de ações. Entre elas, focar na comunica-
ção com a sociedade, para reforçar a impor-
tância do trabalho técnico do advogado em
todas as áreas da economia e das relações so-
ciais. E também empreendorismo pela Incu-
badora de Novos Escritórios. 

Magoei
Uma liderança política disse numa reu-

nião familiar em Cristalina que o deputado
federal Célio Silveira é um poço de mágoas
com o prefeito de Luziânia, Diego Sorgatto
(DEM). Motivo: Célio sempre foi aliado do
jovem Sorgatto e agora apoia o presidente
da Alego, Lissauer Vieira para deputado fe-
deral, dando um ‘nem te ligo’ para Célio
em termos de apoio eleitoral.

Janela partidária
Partidos maiores temem que haja uma

revoada de parlamentares em abril com a
chamada ‘janela partidária’, período em que
parlamentares podem mudar de legenda
sem perder o mandato. Avaliam que os acor-
dos dos diretórios nacionais em apoiar de-
terminadas candidaturas presidenciais, pre-
judiquem filiados nos estados. 

Preocupação
Muitos parlamentares precisam do apoio

de quem está no poder, independentemente
de ser ou não aliado do presidenciável apoia-
do pela cúpula partidária a nível nacional.

Despesas 
O deputado federal Adriano do Baldy

(PP) foi o parlamentar goiano que mais
gastou com cota parlamentar durante os 12
meses do ano passado: R$398.672,91. Este
benefício se estende a gastos com passagens
aéreas, hospedagem, combustíveis, aluguel
de aeronaves (avião e helicóptero).

Direção segura 
O Detran Goiás lança o programa CNH

Social com foco nos moradores da região
rural. Os critérios para se inscrever até o dia
14 de fevereiro: ser alfabetizado, ter acima
de 18 anos e possuir registro do CadÚnico.

Antecipado
Preocupado com o aumento de casos de

contaminação por Covid-19, o vereador An-
selmo Pereira (PSDB) enviou ofício ao presi-
dente da Casa, Romário Policarpo (PATRIOTA),
para que ele avalie a possibilidade de permitir
que servidores com algum tipo de comorbi-
dade trabalhe remotamente.

2 O corpo discente e docente da Univer-
sidade Federal de Goiás (UFG) ocupou
ontem de manhã a reitoria com palavras
de ordem contra o presidente Jair Bolso-
naro (PL) por não ter nomeado a Sandra-
mara Matias Chaves reitora da instituição.

CURTAS
t

Yago Sales | xadrez@ohoje.com.br

Xadrez

Prefeitos do MDB devem agir
em conjunto a favor de Daniel

Prefeito diz ter atendido orientação da Procuradoria-Geral
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Transformação digital na
modernização das finanças

William Batista

A missão, visão e valores de uma empresa são
os grandes norteadores do negócio e poucos en-
tendem de fato como esses conceitos atuam na
construção de uma cultura organizacional forte.
Conectar o mercado financeiro tradicional ao
mercado de criptomoedas é uma missão que exige
muito engajamento e comprometimento por parte
de todos os colaboradores. Outra característica
das empresas do segmento de cripto é a grande
quantidade de profissões do futuro e perfis de
profissionais que ainda não existem prontos no
mercado de trabalho. Atributo que exige grande
dedicação e atenção na hora de encontrar e reter
os melhores talentos

Muito mais do que apenas regras e padrões de
trabalho, a cultura organizacional reflete o que a
empresa é em sua essência, ajudando a moldar a
forma que a equipe realiza o seu trabalho no dia
a dia, desde os cargos operacionais até a gestão.
Para que uma cultura organizacional seja bem
implementada, todos os colaboradores precisam
se conectar com os princípios da empresa. Sendo
assim, o processo seletivo e a busca por colabora-
dores é crucial para incluir perfis adequados à
cultura da empresa. É neste momento que começa
a jornada do candidato, e possível colaborador
com a marca. O Employee Experience consiste
em investir em ações que melhorem a experiência
dos talentos tornando a empresa um

A seleção de um talento em consonância com
a cultura organizacional serve para alinhar ex-
pectativas dele próprio em relação ao ambiente
de trabalho, sua perspectiva de carreira, possibi-
lidades de crescimento e também do que a empresa
espera em relação aos seus colaboradores. As pro-
fissões do futuro, tão importantes para empresas
que estão se consolidando dentro do mercado de
criptomoedas, exigem uma dedicação extra na
hora de recrutar e formar colaboradores.

Atualmente, existem inúmeras ferramentas de
pesquisa de comportamento e competências, onde
é possível avaliar o perfil e saber se ele se encaixa
ou não em uma companhia. Um bom exemplo de
ferramenta que consegue avaliar de forma mais
efetiva as competências de um colaborador é o
conceito de “CHA” (Conhecimento, Habilidade e

Atitude), se o recrutador consegue estudar esses
três pilares desde a primeira entrevista, o processo
seletivo tende a ser mais assertivo.

Acredito que uma cultura forte é aquela que
está enraizada em pessoas, ou seja, capaz de im-
primir nos colaboradores comportamentos e ati-
tudes coerentes com os valores da marca. Para
isso funcionar, é mais que necessário uma cultura
de trabalho colaborativa, capaz de promover ino-
vação e entregar uma solução completa, além de
otimizar os resultados do negócio. No mercado
de criptomoedas a cultura ainda exige grande re-
siliência e capacidade de adaptação dos profissio-
nais, uma vez que a inovação está; intrínseca no
negócio é notável que a capacidade de mudança
deve ser uma atitude de todos os colaboradores.

Se um colaborador está adaptado e integrado
à cultura da empresa, ele também tem o poder de
influenciar seus colegas de trabalho e até os novos
funcionários na fase de integração, tornando-se
um promotor da organização. Mas, para isso acon-
tecer, o ambiente, que também está diretamente
ligado à cultura organizacional, precisa corres-
ponder e suprir as necessidades de seus talentos.

Devemos considerar também o espaço físico e
o clima entre a equipe. Outro fator que deve ser
levado em consideração na construção de uma
cultura organizacional é como permear e fortalecer
os valores da empresa mesmo com o trabalho re-
moto, realidade que foi impulsionada com a pan-
demia. O desafio de construir o Employee Expe-
rience à distância só pode ser vencido com uma
gestão eficiente e com um propósito organizacional
muito forte. No caso do trabalho remoto, impul-
sionado pela pandemia, o que a empresa pode
contribuir é no fortalecimento de ações que con-
sigam conectar a equipe, mesmo com a distância.

Quando a empresa
investe no colaborador,
seja apoiando suas
ideias ou até mesmo ofe-
recendo suporte para
capacitação da área por
meio de cursos, este co-
laborador investe no re-
sultado e em suas en-
tregas de forma natural
ao se sentir motivado.

Volmar Machado

A transformação digital do mercado finan-
ceiro já é uma realidade. Vivemos uma jornada
que revoluciona a forma como as instituições
estavam acostumadas a interagir, envolvendo
mudanças profundas em quesitos organizacio-
nais, tecnológicos e humanos. Tudo isso culmi-
nando num ambiente digital onde ferramentas
eficazes levam mais autonomia e praticidade,
e reforçam o impacto dessas instituições finan-
ceiras no dia a dia da população. 

Para o cooperativismo de crédito, esse cenário
agrega ainda mais possibilidades ao relaciona-
mento com os associados, diferencial do seg-
mento já consolidado pela proximidade e co-
nexão com sua realidade e com o local onde
vive. Somando a chegada de novos players ao
mercado, como as fintechs e big techs vindas
de outros segmentos, a transformação digital
se faz ainda mais relevante.

O Sicredi, instituição financeira cooperativa
com mais de 5 milhões de associados e presença
física em todas as regiões do País, já colhe resul-
tados desse processo. Vimos na adoção das me-
todologias ágeis uma forma de ganhar velocidade
no atendimento das demandas das comunidades
onde estamos presentes, e de atuarmos com
maior fluidez em nossos processos. Nossas equipes
ganharam espaço para uma atuação horizontal,
com lideranças circunstanciais e autonomia, além
de vivenciarem um ambiente dinâmico e aberto
à diversidade, fazendo com que as pessoas se
sintam à vontade para serem quem são. Nossas
áreas de desenvolvimento e qualidade optam
pelo modelo de trabalho com o qual melhor se
identificam, seja ele híbrido ou remoto, resultando
em um clima favorável à criatividade e implan-
tação de inovações que atendem a modernização
do nosso negócio.

Além dos avanços em aspectos comporta-
mentais e organizacionais, as novidades tecno-
lógicas que compõem a nossa jornada nos ca-
pacitaram à conexão com as mais modernas
inovações do mercado. Os nossos canais digitais
registraram números expressivos desde o ano
passado, seja para serviços simples, como pagar

uma conta, receber e transferir valores e con-
sultar saldos e extratos, ou para aqueles mais
robustos, como aplicações financeiras, sempre
tendo como foco o associado, que são os usuários
das nossas soluções. Contamos com inteligência
artificial e automação para dar celeridade a
processos de negócio e de atendimento; e com a
cultura de dados implementada em nossas áreas
de desenvolvimento, consolidamos a democra-
tização de informações, fazendo com as mais
de cem cooperativas do Sicredi ganhem agilidade
para tomada de decisões. 

Toda a transformação interna executada nos
permite disponibilizar produtos e serviços que
atendam diferentes perfis de pessoas, levando
em consideração aspectos da economia local e o
seu fortalecimento. Ainda, nos preparou para
manter a operação sem prejuízos com as medidas
de distanciamento social durante a pandemia de
Covid-19, por exemplo, tendo também colaborado
com a nossa adesão a novidades como o Pix, os
pagamentos pelo WhatsApp e o próprio Open Fi-
nance, sem esquecer o compromisso e maturidade
da instituição financeira cooperativa com a se-
gurança e o respeito à privacidade de informações. 

Outro ponto vital da nossa jornada de trans-
formação digital tem sido a proximidade com o
ecossistema de inovação para o desenvolvimento
de soluções para o próprio Sicredi e para a evo-
lução dos negócios dos nossos associados. Bus-
camos nos conectar a esse modelo de negócio,
que aporta conhecimentos específicos e estruturas
de equipes leves, para acelerar entregas que
atendem rapidamente as necessidades de negócio,
somando ainda experiência aos times internos.

Isso corre por meio de programas próprios,
como o Inovar Juntos,
e do nosso apoio ao In-
tensive Connection,
idealizado pelo AgTech
Garage – um dos maio-
res hubs de inovação
da América Latina para
o agrobusiness, nos co-
locando entre as prin-
cipais empresas abertas
à inovação no Brasil.

CARTA  DO LEITOR

CONTA PONTO

INTERAJA  CONOSCO

Volmar Machado é diretor
executivo de Tecnologia
da Informação do Sicredi

William Batista é espe-
cialista no mercado de
investimentos em cripto-
moedas

Povo negro
Percorrer a trajetória do povo negro, reco-

nhecer as sequelas provocadas na diáspora, tais
como o sequestro da humanidade, os castigos,
a impossibilidade 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 encontro do indivíduo com o coletivo
e possibilitar um futuro, sustentado por bases
mais justas e equitativas. A estrutura vigente
também corrobora para invisibilidade e per-
manente exclusão da população negra. A aboli-
ção da escravatura não garantiu de fato a liber-
dade. Castigos corporais e outras humilhações
se fazem presentes quando um jovem negro é
executado sumariamente, quando o imaginário
coletivo define o negro como perigoso e incapaz,
quando a cor da pele é uma sentença. É preciso
conhecer e combater qualquer medida que im-
peça o negro de sonhar, de respirar, de viver.

Sandro Antunes
Firminópolis

Aglomerações 
Desde a reabertura de segmentos do comércio

em Goiânia não houve um único dia que não re-
gistrasse aglomerações de pessoas na Capital.
Agora o momento é de tentar equilibrar o aumento
de casos, uma vez que não ocorre mais o distan-
ciamento social. Muitas pessoas não entenderam
a proposta de reabertura e outras já não ligam
mais para a doença. De qualquer forma, o medo
que as pessoas tanto tinham do Coronavírus parece
que foi cessando aos poucos. E agora não sabemos
quando será o tão falado pico da doença ou até
mesmo a diminuição dos casos. 

Ana Carolina Martins 
Goiânia

{
“Estamos lado a lado da
população do Norte e
Nordeste goiano. O
Governo tem que ser
humanitário e estender a
mão a quem mais precisa”Cultura organizacional forte 

no mercado das criptomoedas

@jornalohoje
Um seguidor do o hoje considerou, nas
redes sociais, “perigoso” o sentido Brasília-
Bahia, da Go-020. o comentário surgiu em
decorrência de um acidente grave na última
quarta-feira (12/1). Conforme mostrado
pelo o hoje,  equipes do Corpo de Bombei-
ros foram acionadas para socorrer as víti-
mas de uma colisão entre um carro e um
ônibus, no município de Formosa. ao todo,
seis pessoas vieram a óbito no local.

Ricardo Simões 

@ohoje
após o prefeito de Goiânia, rogério Cruz
(republicanos) vetar o projeto que muda o
nome da av. Castelo Branco para av. Iris
rezende machado, um internauta escre-
veu: “Parabéns prefeito... agora político
morre e tudo tem que dá nome para os via-
dutos, avenidas, Cais e praças. Isso é babar
ovo... Castelo Branco está nos livros de his-
tória e todos conhecem”.

Wesley Rodrigues

@jornalohoje
o aumento de casos de Covid-19 no Brasil
refletiu diretamente na operação da Brasil
Vida Táxi aéreo, empresa referência no
transporte aeromédico de pacientes no país
e no exterior. Se analisados apenas os pri-
meiros 11 dias de 2022, já foram realizados
o transporte de 22 pessoas com diagnóstico
positivo para a doença, número superior ao
registrado durante todo o mês de outubro
de 2021, em que teve 17 missões.
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Disse o governador Ronaldo Caiado
após o lançamento do editado do Alu-
guel Social para municípios das regiões
Norte e Nordeste, principais afetados
pelas fortes chuvas no Estado.
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Num ano de recordes para a balança co-
mercial brasileira, estimulados especialmente
pelo salto nas vendas externas de minério
de ferro, soja em grão e farelo, petróleo e
seus derivados, a indústria de transformação
registrou um aumento de 66,16% em seu
déficit com o resto do mundo em 2021. Em
Goiás, o setor ainda sustentou números po-
sitivos nas transações comerciais com o
mundo, mas o superávit comercial – expor-
tações menos importações – sofreu baixa
de 25,20% em relação a 2020. Nos dois casos,
as importações de bens manufaturados an-
daram na frente das exportações, o que aju-
dou a deteriorar os números da balança co-
mercial do setor.

No ano passado, a indústria brasileira
de transformação exportou US$ 144,115 bi-
lhões, frente a US$ 114,073 bilhões em 2020,
o que significou um crescimento de 26,34%
(US$ 30,042 bilhões a mais). Mas as impor-
tações aumentaram 35,08%, saindo de US$
146,158 bilhões para US$ 197,427 bilhões
(num acréscimo, portanto, de US$ 51,269
bilhões). Como resultado, o déficit entre
vendas e compras externas elevou-se de
US$ 32,085 bilhões para US$ 53,312 bilhões.

Cinco classes de produtos e/ou itens ex-
plicam pouco mais da metade do avanço
das importações de manufaturas entre 2020
e 2021, a saber, óleos combustíveis de pe-
tróleo, derivados e gás, fertilizantes e adubos,
medicamentos, válvulas, tubos e transistores,
veículos, acessórios e suas partes.Na soma
desses itens, o País importou praticamente
US$ 61,896 bilhões no ano passado, diante
de US$ 35,776 bilhões nos 12 meses imedia-
tamente anteriores, correspondendo a um
salto de 73,01% (ou seja, US$ 26,119 bilhões

a mais, o que significa que, a cada US$ 100
importados a mais pela indústria, em torno
de US$ 50,95 tiveram origem no mesmo
grupo de itens/produtos). A participação da-
queles bens na pauta de importações da in-
dústria avançou de 24,48% para 31,35%.

O destaque principal ficou por conta das
importações de óleos combustíveis de pe-
tróleo, outros hidrocarbonetos manufatu-
rados e gás de petróleo e outros hidrocar-
bonetos gasosos. As compras nesta área
cresceram 135,89% entre 2020 e 2021, saindo
de US$ 7,752 bilhões para US$ 18,286 bilhões,
num incremento equivalente a US$ 10,534
bilhões, explicando um quinto do aumento
geral experimentado pelas importações ge-
rais da indústria. 

Base agromineral
Os produtos de base agrícola e mineral,

com destaque para açúcar, farelo de soja,
carnes, óleos vegetais, celulose, óleos com-
bustíveis, ouro (não monetário), continuaram
a responder por metade de toda a exportação
do setor de transformação industrial, embora
tenham perdido alguma representatividade,
recuando de 53,8% para 50,0% das vendas
externas totais da indústria. Foram expor-
tados, no ano passado, em torno de US$
72,096 bilhões, numa elevação de 17,42%
em relação ao ano anterior, quando as ven-
das externas haviam alcançado US$ 61,402
bilhões, em números aproximados. Aqueles
produtos foram responsáveis por 35,60%
do aumento registrado pelas exportações
totais de manufaturas. Trata-se de uma par-
ticipação nada desprezível e deixa nítida a
baixa especialização e sofisticação da in-
dústria de transformação no País.

2 O recorde alcançado pe-
las exportações totais reali-
zadas pelas empresas brasi-
leiras, que atingiram US$
280,633 bilhões no ano pas-
sado, crescendo 34,16% fren-
te a 2020 (US$ 209,180 bi-
lhões), foi sustentado basi-
camente por três grupos de
produtos, conforme já men-
cionado. Petróleo e deriva-
dos, soja e farelo de soja e
minério de ferro responde-
ram por 46,1% de toda a ex-
portação brasileira, índice
que se compara com 40,88%
em 2020. Mas sua contribui-
ção para o crescimento das
vendas externas aproximou-
se de 61,3%.
2 Em conjunto, aqueles
três grupos de bens regis-
traram exportações de US$
129,306 bilhões no ano pas-
sado, crescendo 51,20% fren-
te aos US$ 85,521 bilhões ex-
portados em 2020, num
acréscimo de US$ 43,785 bi-
lhões. Os embarques de mi-
nério de ferro renderam
uma receita cambial de qua-
se US$ 44,597 bilhões em
2021, num aumento de 73,0%
em relação a 2020, quando
haviam sido exportados US$

25,780 bilhões. Sozinho, o
incremento nas vendas de
minério de ferro lá fora ex-
plicou 26,33% do crescimen-
to das exportações totais.
2 A segunda maior con-
tribuição veio de petróleo e
seus derivados, com as ex-
portações subindo de US$
24,844 bilhões para US$
38,149 bilhões, numa alta
de 53,55%. A contribuição
do setor para o aumento
nas exportações totais atin-
giu 18,62%. Soja em grão e
farelo de soja responderam
por 16,33% do crescimento
das exportações totais, já
que as vendas daqueles pro-
dutos no exterior cresceram
de US$ 34,895 bilhões para
US$ 46,561 bilhões, em alta
de 33,43%.
2 A concentração foi mais
intensa no caso das expor-
tações goianas. Apenas dois
itens foram responsáveis por
99,73% do aumento geral ex-
perimentado pelas vendas
externas totais do Estado,
que saíram de US$ 8,134 bi-
lhões para US$ 9,284 bilhões
entre 2020 e 2021, num ga-
nho de US$ 1,150 bilhão. O
chamado complexo soja

(grão, farelo e óleo) acumu-
lou vendas de US$ 4,282 bi-
lhões em 2021 (46,1% do to-
tal), num incremento de
29,93% sobre 2020, quando
as exportações do setor che-
garam a somar US$ 3,296 bi-
lhões (40,52% do total). O ga-
nho aqui somou US$ 986,312
milhões, correspondendo a
85,75% do crescimento acu-
mulado pelo total das expor-
tações goianas.
2 Na segunda posição, as
exportações de carne bovina
resfriada e congelada subi-
ram de US$ 1,143 bilhão para
US$ 1,304 bilhão, avançando
14,06% e agregando US$
160,856 milhões às exporta-
ções goianas, numa contri-
buição de 13,98%.
2 A indústria de transfor-
mação elevou suas vendas
externas em 18,33% de 2020
para 2021, exportando US$
5,152 bilhões no ano passa-
do frente a US$ 4,354 bilhões
um ano antes. Sua fatia nas
vendas totais do Estado para
o exterior avançou de
53,55% para 55,49% (supe-
rando a participação do se-
tor de 51,35% nas exporta-
ções brasileira).

Lauro Veiga Filho
| economica@ohoje.com.br

Déficit da indústria de transformação
experimenta salto de 66% em 2021

Sem poderem aderir à renegociação especial vetada
na semana passada, as micro e pequenas empresas e os
microempreendedores individuais (MEI) terão acesso a
dois programas anunciados pelo governo. Profissionais
autônomos e negócios associados ao Simples Nacional –
regime tributário especial para negócios de menor porte,
poderão parcelar o débito com condições especiais e em
mais de 11 anos, com desconto nos juros e nas multas.

Chamado de Programa de Regularização do Simples
Nacional, o primeiro programa permite que o contribuinte
dê 1% do valor total do débito como entrada, dividida em
até oito meses. O restante da dívida será parcelado em
até 137 meses (11 anos e cinco meses), com desconto de
até 100% dos juros, das multas e dos encargos legais. Se-
gundo a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
o desconto está limitado a 70% do valor total devido.

A adesão depende da capacidade de pagamento de
cada empresa, que também servirá de base para o cál-
culo do desconto. Haverá limite mínimo para o valor
da parcela. O piso corresponderá a R$ 100 para micro
e pequenas empresas e R$ 25 para MEI.

Edital
A PGFN abriu edital para outro programa, chamado

de Transação do Contencioso de Pequeno Valor do
Simples Nacional. Essa modalidade permitirá a rene-
gociação de dívidas inscritas até 31 de dezembro do
ano passado e com valor menor ou igual a R$ 72.720,
ou 60 salários mínimos.

O valor da entrada continuará em 1% do total da dí-
vida, mas ela será dividida apenas em três parcelas. O
restante dos débitos será pago em prazos menores com
descontos decrescentes. O empresário poderá parcelar
em 9, 27, 47 ou 57 meses, com descontos de 50%, 45%,
40% e 35%, respectivamente. As parcelas também terão
valor mínimo de R$ 100 para micro e pequenas empresas
e de R$ 25 para MEI.

Quanto menor o prazo de pagamento, maior o desconto
da dívida. Diferentemente da primeira modalidade, que
concede abatimento apenas sobre multas, juros e encargos,
a transação de contencioso oferecerá descontos sobre o
valor total do débito. Ao contrário do primeiro programa,
a adesão é liberada a qualquer devedor, sem análise de
capacidade de pagamento. Caberá ao empresário ou
profissional autônomo escolher a opção mais vantajosa.

Adesão
A adesão ao Programa de Regularização do Simples

Nacional e ao edital de Transação do Contencioso de
Pequeno Valor do Simples Nacional pode ser feita por
meio da internet, no Portal Regularize. O processo é
100% digital. As medidas foram publicadas em edição
extraordinária do Diário Oficial da União.

Segundo a PGFN, atualmente 1,8 milhão de contribuintes
estão inscritos na dívida ativa da União por débitos de R$
137,2 bilhões com o Simples Nacional. Desse total 1,64 são
micro e pequenas empresas e 160 mil são MEI.

Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro
vetou a renegociação de dívidas com o Simples Nacional.
Na ocasião, o presidente alegou falta de medida de
compensação (elevação de impostos ou corte de gastos)
exigida pela Lei de Responsabilidade Fiscal e a proibição
de concessão ou de vantagens em ano eleitoral.

O projeto vetado beneficiaria 16 milhões de micro e
pequenas empresas e de microempreendedores individuais.
As medidas anunciadas hoje abrangem apenas os contri-
buintes que passaram para a dívida ativa da União, quando
o governo passa a cobrar o débito na Justiça. (ABr)

Pequenos negócios poderão dar entrada de 1%

Pandemia e crise hídrica
fizeram inflação estourar

BALANÇO

Econômica
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Governo anuncia
medidas para
regularizar dívidas
do Simples

A pandemia de covid-19, a
elevação do preço global das
commodities (bens primários
com cotação internacional) e
a crise hídrica foram respon-
sáveis pela inflação estourar
o teto da meta, justificou o
presidente do Banco Central
(BC), Roberto Campos Neto.
Por determinação legal, ele
enviou uma carta ao ministro
da Economia, Paulo Guedes,
e ao Conselho Monetário Na-
cional (CMN) justificando a
inflação oficial de 10,06% em

2021, de acordo com o Índice
Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA).

No ano passado, o IPCA atin-
giu quase o dobro do teto fixado
pelo CMN. A meta de inflação
oficial para o ano passado es-
tava em 3,75%, com margem
de tolerância de 1,5 ponto per-
centual para cima e para baixo.
O índice, portanto, poderia va-
riar de 2,25% a 5,25%. Essa
foi a sexta vez, desde a criação
do sistema atual de inflação,
em que o presidente do BC

teve de justificar o descum-
primento da meta.

Segundo Campos Neto, a
grande parte da inflação alta
em 2021 foi um fenômeno
global impulsionado pela
pandemia de covid-19. A
doença afetou fluxos comer-
ciais em todo o planeta,
criando gargalos na distri-
buição de produtos. De acor-
do com ele, o fenômeno atin-
giu não apenas países emer-
gentes, mas também econo-
mias avançadas. (ABr)

A segunda edição da pesquisa Músicos/as & Pandemia,
realizada pela União Brasileira de Compositores (UBC)
em parceria com o cRio, laboratório de ideias da Escola
Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), mostra
que 89% dos músicos tiveram perdas em função da
pandemia da covid-19, em 2021, e 50% dos trabalhadores
do setor perderam toda a sua renda. O cenário sinalizado
é de crise continuada. O levantamento ouviu cerca de
611 músicos associados ou não à UBC e 37 empresas li-
gadas ao setor de eventos de todos os estados do país,
em dezembro último. Entre os artistas, 89% afirmaram
que passaram a ganhar menos dinheiro durante a pan-
demia, alta de 3 pontos percentuais em relação a 2020,
quando 86% afirmaram terem sofrido perdas. 

EXPRESSA
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Felipe Cardoso

O Grupo de Trabalho que
busca aprofundar o debate em
relação as alterações trazidas
pelo Plano Diretor, em trami-
tação na Câmara Municipal
de Goiânia, voltou a se reunir
na manhã da última quarta-
feira (12/1). Encabeçado pela
vereadora Aava Santiago
(PSDB), os técnicos presentes
no encontro de ontem delibe-
raram novas mudanças que
serão sugeridas ao texto assim
que o mesmo chegar ao Ple-
nário da Câmara — a previsão
é de que a matéria seja sub-
metida à votação definitiva
em meados de fevereiro. 

Além das duas mudanças
já levantadas no primeiro en-
contro, desta vez, a ideia é
frear a permissão para se
ocupar o subsolo com aflora-
mento do lençol freático, bem
como os recuos laterais e de
fundo em novas edificações
de Goiânia. Aava também se
comprometeu a solicitar à
prefeitura novos mapas da
cidade, já que, no formato
em que estão disponíveis, os
participantes concluíram ser
impossível analisar os impac-
tos no tecido urbano das mu-
danças propostas no texto.  

A partir do debate, a ve-
readora decidiu que vai propor
ao plenário suprimir do rela-
tório dois trechos do artigo
178, referentes a áreas aden-
sáveis e áreas de desaceleração
de densidade. O primeiro, que
permite o uso subsolo aflorado
nas edificações, sem que seja
definida a finalidade, presente
no parágrafo 12 do texto do
prefeito. O segundo, que es-
tende a possibilidade de ocu-
par recuos laterais e de fundo
até a altura de 11m, em outros
elementos construtivos, além
de estacionamentos.

Em relação ao subsolo aflo-
rado, o Plano Diretor em vi-
gência e o decreto 1.085, de
maio de 2008, permitem o uso

exclusivamente para estacio-
namento e, quando se tratar
de via pública integrante de
corredor viário, admite-se o
uso não-habitacional. 

O texto do prefeito, em
tramitação hoje na Câmara,
não faz referência ao assunto.
No relatório da Comissão Mis-
ta, o uso do subsolo aflorado
volta a ser permitido, mas
sem finalidade definida, pro-
pondo que seja apontada em
regulamentação posterior.
Além disso, o relatório fixa
altura máxima de 12,5m em
relação ao ponto de aflora-
mento nas edificações. 

Quanto aos recuos laterais
e de fundo das edificações em
áreas adensáveis e de desa-
celeração de densidade, o Pla-
no Diretor em vigência proíbe
qualquer tipo de edificação
ou elemento construtivo nes-
ses espaços. No bojo do texto
apresentado pelo prefeito há

previsão de liberação para
edificar recuos laterais e de
fundo até a altura de 11 me-
tros, exclusivamente para es-
tacionamentos. O relatório da
Comissão Mista, além de man-
ter os estacionamentos, inclui
na permissão equipamentos,
instalações prediais, escani-
nhos e depósitos. 

“Nos dois casos, o que irei
propor no plenário é que nem
o subsolo aflorado nem re-
cuos das edificações possam
ser ocupados. Existem crité-
rios técnicos que foram cria-
dos para garantir segurança
física e ambiental, o que apon-
ta para a preservação dessas
áreas. Temos que imprimir
esses valores no Plano Dire-
tor. Não podemos colocar em
risco o futuro da cidade, sem
regras claras em favor de to-
dos os moradores da cidade”,
argumenta Aava. 

Participaram do encontro
João Batista de Deus, professor
do Instituto de Estudos So-
cioambientais (IESA) da UFG;
Kátia Fernandes, professora
da Faculdade de Farmácia da
UFG; e Thiago Almeida de Oli-
veira, engenheiro, represen-
tante de moradores da região
conhecida como Bueninho,
entre as avenidas T-9 e T-63. 

Remotamente, mais de 35
pessoas de diferentes áreas
acompanharam o encontro,
entre elas a professora Maria
Ester de Souza, arquiteta ur-
banista; Celene Monteiro Bar-
reira; também professora do
IESA-UFG; e Thiago Brasil Cas-

tilho de Sousa, morador do
setor Oeste. Thiago ficou de
apresentar proposta de alte-
ração ao artigo 154 que, se-
gundo ele, é impreciso em re-
lação a regras de adensamen-
to. As questões abordadas se
referiram a temas relaciona-
dos a adensamento e outros
parâmetros urbanísticos.

Mapas
No encontro do GT, Aava

Santiago também se compro-
meteu a requerer formalmen-
te à Secretaria Municipal de
Planejamento arquivos dos
mapas da cidade, anexos ao
projeto do Plano Diretor, no
programa em que foram ge-
rados, chamados “shapefiles”. 

A tentativa é de buscar so-
lução para a baixa qualidade
dos mapas, o que, segundo os
especialistas presentes no en-
contro, impede a compreen-
são das propostas e das mu-
danças nas diversas áreas de
abordagem do Plano Diretor. 

“Hoje, por exemplo, dis-
cutimos os parâmetros urba-
nísticos e o adensamento, e
os mapas têm imagens em
baixa resolução e informa-
ções insuficientes para a com-
preensão da matéria. É di-
reito dos cidadãos e do poder
legislativo conhecer esses da-
dos. E é obrigação da prefei-
tura fornecê-los a todos com
clareza”, explica.

Também ficou definido que
o professor da UFG, Manuel
Eduardo Ferreira, do Labora-
tório de Processamento de Ima-

gens e Geoprocessamento (La-
pig), ligado ao Instituto de Es-
tudos Socioambientais (IESA),
irá colaborar com o entendi-
mento dos mapas.

Primeiro encontro
Com essa nova rodada de

debate, o grupo de trabalho
já reuniu quatro propostas de
mudança no texto e no rela-
tório do Plano Diretor que tra-
mitam na Câmara. As outras
duas, definidas na reunião da
última segunda-feira (10/1),
buscam impedir que áreas pú-
blicas de novos loteamentos
sejam permutadas por bens,
pecúnia, obras ou serviço. 

Também há a pretensão de
buscar a redução de 500m para
100m das zonas de proteção
em torno da Barragem do Ri-
beirão João Leite, das estações
públicas de tratamento de es-
goto e do aterro sanitário, além
da extinção delas nos casos do
aterro desativado de resíduos
da construção civil, da estação
de transbordo de resíduos só-
lidos urbanos, ambos na GO
020, e do centro do zoonoses. 

Novas reuniões estão pre-
vistas para os próximos dias.
A terceira está agendada para
a próxima sexta-feira (14/1)
e terá como ponto de partida
os temas Meio Ambiente e
Região Norte. O grupo tam-
bém voltará a se reunir nos
dias 17/1, 19/1 e 21/1 onde se-
rão debatidos os temas Região
Centro-Sul e patrimônio, ex-
pansão urbana e relatório fi-
nal. (Especial para O Hoje)

Danos ao lençol
freático e
ocupação de
recuos em novos
prédios de Goiânia
estiveram na mira
do Grupo de
Trabalho. Emendas
supressivas foram
definidas a partir
do segundo
encontro,
realizado na última
quarta-feira

Técnicos somam quatro novas
emendas para Plano Diretor 

Fora disso, pode ocorrer improbidade administrativa para mandatários públicos.

Publicidade 

legal 

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

Somente os Diários Oficiais têm validade para comprovantes digitais.

Baixa qualidade 

dos mapas

disponibilizados pela

prefeitura também

foi alvo de discussão.

“Dificulta a

compreensão”,

alegam especialistas
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Esplanada
Leandro Mazzini | reportagem@colunaesplanada.com.br

Yago Sales

O prefeito Charley Rodri-
gues Tolentino (Republica-
nos) de Divinópolis de Goiás
disse que está desesperado
com a dimensão dos proble-
mas causados pela chuva nos
últimos dias. “Os rios estão
em nível elevado e a equipe
da prefeitura não conseguiu
visitar os lugares mais dis-
tantes”, disse ele. No muni-
cípio existem ao menos duas
famílias desabrigadas. 

O prefeito está preocupa-
do com famílias que não que-
rem sair. “Essa é a maior di-
ficuldade. A gente precisa de
ajuda com reforma. Mas a
nossa secretaria de Assistên-
cia Social está vendo essa
possibilidade”, salientou
Charley, que comanda o mu-
nicípio com 5 mil moradores.
O prefeito ainda ressaltou
que uma comunidade qui-
lombola, com acesso pela GO-
447, está isolada depois que
o Riacho Seco transbordou. 

Atento à situação, o go-
vernador Ronaldo Caiado
(DEM) lançou o edital Aluguel
Social para municípios que
enfrentam as consequências
das tempestades que caíram
nas últimas semanas. Em For-

moso, o prefeito Halison Ma-
cedo (DEM) disse, na noite
de ontem que, além de des-
conhecer o programa do go-
verno de Goiás, não soube
informar a situação da cala-
midade no município. “Esta-
mos fazendo um levantamen-
to”, explicou.

Além de Divinópolis de
Goiás,  o programa deverá
atender os seguintes municí-
pios: Alto Paraíso de Goiás,
Campos Belos, Cavalcante, Co-
linas do Sul, Flores de Goiás,
Formoso, Guarani de Goiás, Ia-
ciara, Monte Alegre de Goiás,
Niquelândia, Nova Roma, São
Domingos, São João d’Aliança
e Teresina de Goiás.

As famílias podem se ca-
dastrar pela internet para
entender os critérios do pro-
grama social que deverá pa-
gar R$350 mensais para cus-
tear o aluguel. Além da aju-
da, o governo de Goiás man-
tém uma força-tarefa nos lo-
cais afetados. 

O edital do programa sob
o nome Pra Ter Onde Morar
- Aluguel Social, por meio da
Agência Goiana de Habitação
(Agehab), deve atender famí-
lias de ao menos 15 municí-
pios do Nordeste e Norte do
Estado. O chamamento, pu-

blicado em caráter emergen-
cial por determinação do go-
vernador Ronaldo Caiado, se-
gue o decreto estadual assi-
nado por ele no início de ja-
neiro e disponibiliza para fa-
mílias que tiveram moradias
destruídas ou avariadas, iso-
ladas pela Defesa Civil, a pos-
sibilidade de alugar um imó-
vel provisoriamente.

No site da Agehab foi dis-
ponibilizado uma lista com
critérios para que a família
possa ser atendida. É neces-
sário, a priori, que as pessoas
vivam em vulnerabilidade
socioeconômica. Ou podem
ser estudantes da Universi-

dade Estadual de Goiás (UEG).
Os critérios para participação
são os mesmos do programa
e estão disponíveis no site

www.agehab.go.gov.br, no
qual também são feitas as
inscrições. (Especial para
O Hoje)

Governo de Goiás anuncia que vai
repassar R$350 a famílias que estão
sem lugar para morar após chuvas

Medida vale para viagens com duração superior a sete horas

Decreto do presidente Jair Bolsonaro autorizou a
emissão de passagens para ministros de Estado e ser-
vidores públicos na classe executiva de voos interna-
cionais com duração de sete horas ou mais. Além de
ministros de Estado, a medida abrange servidores
ocupantes de cargo em comissão ou de função de con-
fiança de mais alto nível, bem como seus substitutos
ou representantes em efetivo exercício.

O novo decreto reverte norma anterior, editada
pelo presidente Michel Temer (MDB) em 2018, que
restringia as viagens internacionais de represen-
tantes do governo federal à classe econômica. Se o
ministro ou servidor optasse pela mudança de ca-
tegoria, a diferença teria de ser paga por ele. Agora,
ministros e servidores públicos em cargos de nível
mais alto poderão mudar da classe econômica para
a executiva sem pagar a diferença.

"O decreto tem por objetivo mitigar o risco de restri-
ções físicas e de impactos em saúde dos agentes públicos
que precisam se afastar em serviço da União ao exterior
a fim de tentar atenuar eventuais efeitos colaterais em
face de déficit de ergonomia e evitar que tenham suas
capacidades laborativas afetadas", justificou a secreta-
ria-geral da Presidência da República, em nota. (ABr)

Bolsonaro autoriza
classe executiva
para ministros 
e servidores 

“Estou desesperado”, diz prefeito
sobre chuvas no interior goiano

Leitos desativados
Na contramão do avanço das infecções e

internações provocadas pela variante Ômicron
do coronavírus, hospitais de capitais e muni-
cípios tiveram que fechar leitos de UTI após o
encerramento dos contratos com o Ministério
da Saúde no dia 31 de dezembro de 2021. Em
Senador Canedo (GO), 20 unidades de terapia
intensiva do Hospital das Clínicas (HC), admi-
nistrado pela Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares (EBSERH) do Governo Federal,
foram desativadas. Por falta de repasse de re-
cursos da União, os leitos Covid-19 nas Santas
Casas de Adamantina e Osvaldo Cruz, em São
Paulo, também foram fechados em 1° de janeiro. 

Beneficente
No Hospital Bom Jesus, mantido pela Asso-

ciação Beneficente de Saúde do Oeste do Paraná
(Hoesp), leitos de UTI Covid-19 Adulto também
foram desativados na última semana.  E Per-
nambuco atingiu o maior número de pessoas
com problemas respiratórios internadas em
UTIs, em seis meses. 

Cenário
Conforme recente boletim da Fundação

Oswaldo Cruz (Fiocruz), ainda que não pro-
voque muitos casos graves e fatais, a variante
poderá “sobrecarregar o sistema de saúde,
caso ele não esteja preparado para enfrentar
este novo cenário”. 

Chapa
Ex-ministro da Educação no governo de

Michel Temer, Mendonça Filho tem se cacifado
como possível nome do União Brasil para com-
por a eventual chapa presidencial encabeçada
pelo ex-juiz Sergio Moro.  

Encontro 
O ex-ministro mantém diálogo constante

com Sergio Moro desde o encontro que tiveram
há pouco mais de um mês, em Recife, quando
o ex-juiz lançou seu livro na capital pernam-
bucana. Além de Mendonça, o presidente do
União Brasil, Luciano Bivar, e o ex-ministro,
Luiz Henrique Mandetta, são cotados para a
eventual chapa.   

Entrelinhas 
Além da troca de elogios, a presidente

do PTB, Graciela Nienov, deixou um re-
cado nas entrelinhas da recente conversa
com o presidente Jair Bolsonaro (PL): o
partido quer ser lembrado, em abril,
quando titulares dos ministérios sairão
para disputar as eleições. 

Chuvas 
Os deputados Elias Vaz (PSB-GO) e

Camilo Capiberibe (PSB-AP) enviaram
requerimento ao presidente do Congresso
Nacional, Rodrigo Pacheco, com pedido
de convocação da Comissão Representa-
tiva - instalada nos períodos de recesso
parlamentar - para debater soluções aos
estados que estão sofrendo com as fortes
chuvas no país.

Veto 
A portaria da Procuradoria Geral da

Fazenda Nacional (PGFN) que permite
a regularização de empresas do Simples
“auxilia” os pequenos negócios que
estão com seus débitos já inscritos em
Dívida Ativa da União, “mas não resolve
a situação dos débitos que ainda estão
na Receita Federal”. A crítica é do pre-
sidente do Sebrae, Carlos Melles, ao de-
fender que o Congresso derrube o veto
de Bolsonaro ao Refis. 

Mínimo x inflação 
O valor do salário mínimo estipulado

pelo Governo Federal em 2022 é de R$
1.212,00, mas a quantia não é suficiente
nem mesmo para repor a inflação de
2021, que fechou em 10,06%. Para isso, o
piso deveria ser de R$ 1.213,00. Pelo ter-
ceiro ano consecutivo, o valor não teve
aumento real.

No escuro
Furto de cabos que deixou no escuro a

ponte JK, em Brasília, é um cuspe na socie-
dade brasiliense. A polícia está às cegas
também, pelo que parece. Além dos 4km
furtados à luz do dia, foram 19 km em 2021.

Veja os critérios para participar do programa

Quem pode participar?
� pessoas e famílias em vulnerabilidade socioeconômica;
� estudantes da universidade estadual de Goiás (ueG);
� Beneficiários do programa universitário do Bem (proBem).

critérios Gerais
� inscrição no cadÚnico no município do aluguel
� ser maior de 18 anos ou emancipado
� domicílio em município do aluguel de no mínimo 3 anos

Alagamentos em estradas impedem qualquer tipo de trânsito e deixam famílias ilhadas
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Breno Modesto

Titular na reta final da
temporada passada, o lateral-
direito Dudu terá concorrên-
cia pela posição em 2022. Isso
porque, depois de um em-
préstimo à base do Flamengo,
Luan Sales, que chegou a fazer
cinco jogos com o time pro-
fissional, entre 2019 e 2020,
está de volta ao Atlético. 

Mais tranquilo, como con-
tou o próprio jogador, ele re-
torna ao Dragão com mais
massa muscular do que tinha
quando deixou o clube do
bairro de Campinas. Além do
crescimento físico, Luan re-
vela que o tempo em que es-
teve na equipe carioca serviu
para dar mais tranquilidade
a ele, principalmente dentro
das quatro linhas.

“Creio que, durante minha
passagem pelo Flamengo (sub-
20), meu maior crescimento foi
a questão de ficar mais tranquilo
dentro de campo, de ter mais
tranquilidade para falar com a
imprensa, que foi algo que não
aconteceu muito enquanto es-
tive por lá, mas que era sempre
alertado por eles. Já na parte fí-
sica, eu não sei explicar no que
foi que eu cresci, porque fiz lá
as mesmas coisas que eu costu-
mava fazer aqui. O que eu sei é
que eu ganhei mais massa (mus-
cular). Mas não sei explicar. Dei-
xo para quem sabe”, contou
Luan Sales.

Por fim, o defensor diz que
foi recebido de uma maneira
diferente pelos companheiros
de clube em relação à época
em que era da base e servia o
elenco profissional. Além disso,
Luan vê que o tempo em que
passou no Flamengo serviu
para deixar os membros do
Atlético mais confiantes em
seu futebol.

“Acredito que a forma que
eu subi para o profissional e
como estou sendo recebido
aqui hoje é diferente. O Atlético
está crescendo nas categorias
de base, como um clube for-
mador de jogadores. Eu vejo

que a minha ida para o Fla-
mengo, além desse um ano
como profissional, me faz vol-
tar com mais confiança de to-
dos os membros do Atlético.
Então, eu acredito que vai ser
um ano de coisas boas”, fina-
lizou o lateral.

Zé Roberto
Chegou ao fim a segunda

passagem do atacante Zé Ro-
berto pelo Atlético Goianiense.
No início da tarde de ontem,
o Ceará anunciou, através de
suas redes sociais, a contra-
tação do centroavante, que
estava no Dragão desde se-

tembro de 2020.
A equipe cearense desem-

bolsou os mesmos 1,2 milhões
de reais que o Rubro-Negro
pagou, na época de sua chega-
da ao clube goiano, para ter
60% dos direitos econômicos
de Zé Roberto.

Contando as duas passa-
gens, Zé Roberto vestiu a ca-
misa atleticana em 83 opor-
tunidades, marcando 24 gols
e dando seis assistências. Além
disso, foi campeão goiano de
2020. Com sua saída, Marcelo
Cabo terá o paraguaio Brian
Montenegro e Dellatorre, re-
cém-contratado, como opções
para a posição. Além deles, o
garoto Daniel, que disputa a
Copinha com a equipe sub-20
do Dragão, deve ser integrado
ao elenco principal. (Especial
para O Hoje)

De volta, Luan Sales diz que empréstimo ao
Flamengo serviu para lhe dar confiança

O Jornal O Hoje teve aces-
so em primeira mão a rela-
ção dos jogadores que vão
defender o Vila Nova/AEGB
no Campeonato Brasileiro de
Basquete, competição orga-
nizada pela Confederação
Brasileira de Basketball
(CBB), e com início previsto
para 18 de fevereiro.

O Tigrão será representa-
do por 15 atletas no Brasi-
leirão 2022 de Basquete Mas-
culino, destaque para a pre-
sença de alguns nomes como
o do armador Julius Oberdan,
do ala/pivô Pezão, do ala/ar-
mador Alef César e do ala/ar-
mador Luís Otavio Vieira
“Chupeta”. Importante des-
tacar que o Vila Nova/AEGB
terá uma comissão técnica
encabeçada por Breno Pi-
nheiro e seu auxiliar Daniel
Olivinha, além dos prepara-
dores físicos Reid Duarte e
Arthur Magnabosco.

O Vila Nova/AEGB está na
conferência com palco nas ci-
dades de Osasco e São José
dos Campos, e terá como ad-
versários os seguintes times:
Basket Osasco-SP, São José
Desportivo-SP, Memoril/FU-
PES/Santos-SP, Botafogo-RJ e
Praia Clube/Gabarito/Unimed-
MG. (Ildeu Iussef, especial
para O Hoje)

O Anápolis garantiu a
chegada de mais um jogador
visando a disputa do Cam-
peonato Goiano. Trata-se em
questão do meio-campista
Wanderson Rodrigues, que
chega emprestado pelo Atlé-
tico Goianiense até o final
da competição estadual.

Quem é Rodrigues?
Natural de São Luís

(MA), o meio-campista che-
gou ao futebol goiano em
2019 para o Trindade Sub-
17, sendo um dos desta-
ques da equipe no título
Goiano da categoria. Logo
foi contratado para o Atlé-
tico Goianiense disputando
a categoria Sub-17 no mes-
mo ano. No Sub-20, Rodri-
gues foi campeão do tor-
neio FGF em 2020 e dis-
putou com a equipe ru-
bro-negra o Brasileirão da
categoria na última tem-
porada. Foram nove jogos
e um gol marcado.

No profissional, o joga-
dor de apenas 19 anos es-
treou em 2020, na disputa
da Copa Verde, diante do
Brasiliense. Também foi
aproveitado no Goianão de

2021, atuando em quatro
partidas, em duas delas na
vitórias por 2 a 0 e 3 a 0
diante do Anápolis, agora
sua futura equipe.

Além de Wanderson Ro-
drigues, o Anápolis conta
com mais dois jogadores
emprestados pelo Atlético
Goianiense. Antes dele, já
haviam sido anunciados o
volante Maurício Gabriel e
o atacante Kevin Leonardo.

Com a chegada de Ro-
drigues ao Anápolis, o
time tricolor já conta
com trinta e quatro jo-
gadores em seu plantel,
sendo oito meio-campis-
tas. O jovem terá a con-
corrência de João Victor,
Felipe Valdívia, Ariel Fe-
lipe, Stefano Moretti, Fer-
nando Paz e os jovens
da base Murillo Leandro
e Kauan Henrique.

A estreia do Anápolis
no Campeonato Goiano
acontece no dia 27 de ja-
neiro, quando recebem no
estádio Jonas Duarte, o
Goianésia. A partida acon-
tece às 20h30, horário de
Brasília. (Victor Pimenta,
especial para O Hoje)

Atlético Goianiense
empresta meia revelado
nas categorias de 
base ao Anápolis

MERCADO DA BOLA

Vila Nova divulga relação dos jogadores
que vão disputar o Brasileirão Masculino

BASQUETE

Bruno Corsino/Atlético-GO

Mais confiante 

CBB

confira a relação de jogadores por posição do Vila noVa/aegB

Felipe augusto de andrade - ala/armador
Victor Garcia - ala/pivô
Julius oberdan - armador
João alves - ala
pezão - ala/pivô
L. müller - armador
cerimelli - ala
coimbra - pivô
alef césar - ala/armador
chupeta - ala/armador
Luccas chiaranda - ala/pivô
Homero sousa - ala
mauro Júnior - ala/pivô
José Vitor policcici - armador
ricardo papa - armador/ala-armador

O Colorado contará com 15 atletas na competição nacional

O lateral-direito Luan Sales retorna depois de um empréstimo ao time sub-20 do Flamengo
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Diferentemente dos outros
anos, a pré-temporada do
Goiás iniciou mais cedo. Os
jogadores que se reapresen-
taram no dia 4, ficaram fa-
zendo uma semana de exames
médicos e fazendo testes para
garantir que ninguém esteja
contaminado ou contamine
mais jogadores do elenco.

Por conta da Copa do Mun-
do, os profissionais da comis-
são técnica esmeraldina tive-
ram que readequar o planeja-
mento, por isso iniciando mais
cedo a preparação para a tem-
porada. Referência na prepa-
ração física esmeraldina, Lean-
drão falou sobre esse início de
ano visando o ano de 2022.

“Muda um pouco porque
antecipa tudo. A gente talvez
poderia estar apresentando
um pouco mais no terço de ja-
neiro, mas já antecipamos tudo
agora nessa primeira quinzena
e a programação vai ser mon-
tada, com uma pré-temporada
em que a gente precisaria de

uns trinta a quarenta dias e já
temos o Goiano iniciando no
dia 26. Então, a gente já pro-
curou antecipar algumas coisas
e dentro desse planejamento
de trinta à quarenta dias, jun-
tamente com toda a comissão,
com toda diretoria vamos ver
como será o planejamento vi-
sando o Campeonato Goiano
e também a Copa do Brasil”,
disse Leandrão.

Antes de chegar ao profis-
sional, o preparador físico tra-
balhou com Gláuber Ramos nas
categorias de base esmeraldina.
Ele que tem o treinador como
irmão de consideração, falou so-
bre o profissional que deve ini-
ciar a temporada como coman-
dante do Goiás no Goianão.

“Falar do Gláuber é até um
pouco difícil de falar, porque
foi um cara que eu conheci no
futebol e hoje tenho ele com
uma consideração de como
um irmão mesmo de família.
Trabalhamos no Sub-18 onde
fui auxiliar técnico dele, depois

ele foi para o Sub-20 com o
Augusto e acabei me tornando
preparador físico com o Au-
gusto também e nisso conheço
ele há oito anos. Ele me en-
tende muito bem e eu entendo
ele muito bem também e gra-
ças a Deus a relação é a mesma
possível. Minha relação de tra-
balho com ele [Gláuber] é a
melhor possível e nas catego-
rias de base sempre nos en-
tendemos e fomos vencedores
e agora estamos tendo essa
oportunidade de estarmos jun-
tos no profissional e graças a
Deus a coisa flui e conseguimos
atingir esse objetivo juntos.
Paralelo a isso, a amizade, a
questão da irmandade e rela-
ção que temos é maravilhosa”,
concluiu o preparador físico.

A estreia do Goiás no Cam-
peonato Goiano já acontece no
dia 26 de janeiro, quando visi-
tam o Grêmio Anápolis, no es-
tádio Jonas Duarte, às 20h30,
horário de Brasília. (Victor Pi-
menta, especial para O Hoje)
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Preparador físico falou de amizade com Gláuber, onde agora trabalham juntos no time principal 

Caipiras emplacam dois atletas na lista do head coach Brian Guzman

Rosiron Rodrigues / Goiás EC

O Goiânia Rednecks em-
placou dois nomes na lista
divulgada na noite desta se-
gunda-feira (10), pelo Head
Coach Brian Guzman de con-
vocação da nova seleção
brasileira de futebol ameri-
cano, o Brasil Onças, que
irá enfrentar o Europe War-
riors, seleção formada pelos
melhores jogadores da Eu-
ropa, no mês de março.

Os jogadores do Rednecks
convocados foram: o Tight
Ends Carlos Paiva “Texugo”
e o Wide Receiver Ewandson
Nunes “B2”. Porém, dois atle-
tas presentes na lista de Brian
Guzman já defenderam os
Caipiras, são eles: os jogado-
res de linha ofensiva Murilo
Machado Silva “Kong” que
atualmente joga no Wroclaw
Panthers, e Patrick Nunes
“Biggie” que atualmente joga
no Sorriso Hornets.

Importante destacar que

a última convocação do Bra-
sil Onças, apelido da Seleção
Nacional, havia sido em 2017
para um confronto contra
a Argentina em um jogo rea-
lizado no Estádio Mineirão,
em Belo Horizonte (MG), or-
ganizado pela Brasil FA.

A convocação de Head
Coach Brian Guzman marca
o início de um ciclo de tra-
balho visando a Copa do
Mundo de Futebol America-
no que está prevista para
acontecer em 2023, na Ale-
manha. A partida entre Brasil
Onças e Europe Warriors vai
acontecer ao fim do Brasil
Onças Week, organizado pela
Confederação Brasileira de
Futebol Americano (CBFA),
que vai promover e estimular
o futebol americano durante
uma semana, com palestras,
workshops e clínicas da mo-
dalidade. (Ildeu Iussef, es-
pecial para O Hoje)

Goiânia Rednecks tem 
dois atletas convocados
para Seleção Brasileira 
de Futebol Americano

FUTEBOL AMERICANO

ildeu iussef

O Vila Nova apresentou de
forma oficial, na tarde da últi-
ma terça-feira (11), o segundo
dos seus reforços para a tem-
porada. O meia Matheuzinho
assinou com a equipe colorada
até o fim de 2022 vindo de
dois acessos consecutivos (em
2019, com o Atlético, e 2020,
com o Juventude) à Série A e
chega querendo “emendar” o
terceiro seguido.

“Venho ao Vila Nova e não
venho a passeio! Acredito que
nos últimos dois anos tive dois
acessos seguidos e venho em
busca do terceiro. Sabemos
da responsabilidade e dificul-
dade que é conquistar um
acesso à Elite do Futebol Na-
cional, e acredito que estamos
preparados”.

De acordo com o jogador
ainda tem um caminho longo
a ser percorrido para alcançar
um dos objetivos do Tigre que
é o retorno à Elite do Futebol
Brasileiro após 37 anos. “O
grupo em si é o que mais conta.
Porque um jogador ou outro
pode decidir uma partida, mas
se você tem um elenco quali-
ficado pode decidir campeo-
nato. Temos consciência dessa
cobrança e da responsabilida-
de que é vestir a camisa do
Vila Nova. Conquistar o acesso

na Série B do Brasileiro, hoje
em dia, é muito difícil, pois é
um campeonato muito dispu-
tado e aguerrido. Então, acre-
dito que temos um grupo muito
qualificado, sólido, de amigos
e fechado donde vamos um
cobrar o outro para que no fi-
nal possamos nos abraçar e
comemorar o tão sonhado
acesso”, afirmou.

Jejum incômodo 
no Goianão

Finalista da última edição,
o Vila Nova está no Grupo B
do Campeonato Goiano de 2022
e vai em busca de pôr fim ao
incômodo jejum de 17 anos
sem conquistar o Estadual.

Para o meia Matheuzinho, o
time colorado precisa entrar
na competição focado em al-
cançar este objetivo, indepen-
dente das qualidades dos ad-
versários.

“Já passou do tempo de
conquistar um título esta-
dual. Independente do elen-
co, o Vila entra nos campeo-
natos para brigar pelo título.
A reta final da Série B motiva
o torcedor, a chegada de pe-
ças importantes alegra mais,
mas o futebol é resolvido
dentro de campo. Para usar
essa camisa, temos que en-
trar em campo e fazer o me-
lhor. Acredito que o Vila
Nova chega forte e na briga

pelo título”, disse o meia.

Reencontro no OBA
No Vila Nova, Matheuzinho

vai reencontrar o meia Wag-
ner, com quem jogou no Ju-
ventude nas duas últimas tem-
poradas. “O Wagner é um cara
que tenho respeito e admira-
ção. Hoje em dia encontrar jo-
gador vitorioso no futebol é
difícil. Wagner é um exemplo
a ser seguido aqui”, elogiou.

A estreia do time coman-
dado pelo técnico Higo Maga-
lhães será no dia 27, às 20h30,
contra o Goiatuba. A partida
será realizada no Estádio Oné-
sio Brasileiro Alvarenga (OBA).
(Especial para O Hoje)

Matheuzinho é
apresentado e
afirma: “Não
venho a passeio no
Vila Nova”

Não veio a passeio
Douglas Monteiro/Vila Nova FC

Leandrão fala sobre pré-temporada
esmeraldina em ano de Copa do Mundo

No Tigre,

Matheuzinho vai

reencontrar o meia

Wagner, com quem

jogou no Juventude

Goiânia Rednecks



CIDADES n 9
ohoje.com
GOIÂNIA, QUINTA-FEIRA, 13 DE JANEIRO DE 2022

O TAC trouxe uma série
de medidas que cada um dos
órgãos signatários deveria
providenciar, conforme área
de atuação. Assim, a Comurg
comprometeu-se a não lançar
efluentes líquidos (chorume
ou lixiviados) das atividades
do atual Aterro Sanitário e
futuro CTDRS, sem tratamen-
to e em desacordo com os pa-
râmetros legais, nos cursos

hídricos ou no solo não im-
permeabilizado. Deveria, tam-
bém, se abster de fazer a dis-
posição final de resíduos da
construção civil (entulhos e
outros), industriais e da saú-
de, sem o prévio tratamento,
no atual Aterro Sanitário e
futuro CTDRS.

A Agência Municipal de
Meio Ambiente (Amma), por
sua vez, comprometeu-se a

realizar a análise conclusiva
do licenciamento ambiental
para a correção, construção,
instalação, ampliação, opera-
ção e demais atividades refe-
rentes ao novo Centro de Tra-
tamento e Disposição Final de
Resíduos Sólidos. Entre as ob-
rigações assumidas conjunta-
mente pelo Município de Goiâ-
nia, Comurg, Seinfra e ARG
estão a implantação do Pro-

grama de Monitoramento da
Poluição Atmosférica, do Solo
e das Águas Superficiais e Sub-
terrâneas, bem como o de mo-
nitoramento da estabilidade
geológica do novo Centro de
Tratamento.

Caberia, ainda, a estes ór-
gãos, a instalação e operação,
no novo CTDRS, de Sistemas
de Triagem de Resíduos Reci-
cláveis Secos, de Compostagem

dos Resíduos Orgânicos e de
Tratamento do Chorume.

A Amma, por sua vez, com-
prometeu-se a realizar a aná-
lise conclusiva do licenciamen-
to ambiental para a correção,
construção, instalação, amplia-
ção, operação e demais ativi-
dades referentes ao novo Cen-
tro de Tratamento e Disposição
Final de Resíduos Sólidos. (Es-
pecial para O Hoje)

final de 2021, dirigentes do aterro falaram  em inauguração da “ nova unidade". Mas até hoje as inconformidades 

Compromissos firmados com o TAC

Alzenar Abreu

Uma série de incoerências
travam a entrega do Centro
de Tratamento de Resíduos
Sólidos de Goiânia (CTRS)  que
será, assim que concluídopor
determinação legal, o que hoje
é o Aterro Sanitário de Goiâ-
nia. Unidade  que já atua com
sobrecarga de deposito de lixo
desde o ano passado. 

O promotor de justiça da
15ª Promotoria do Ministé-
rio Público de Goiás, Juliano
de Barros Araújo, disse que
cobrou na última terça-feira
(11) providências à Prefei-
tura de Goiânia para dar
resposta sobre processo li-
citatório de contratação de
empresa habilitada para
realizar estudos técnicos e,
somente após essa etapa,
fazer intervenções no local.
A determinação foi regis-
trada desde novembro de
2020 por meio de Termo e
Ajuste e Conduta (TAC) –
acordado entre o Ministério
Público de Goiás (MPGO) e
a Prefeitura de Goiânia.

O município terá, por ob-
rigação, de dispor de R$ 20
milhões para realizar a obra,
com recursos do Fundo Mu-
nicipal de Saneamento Bási-
co, que tem valor global de
R$ 33 milhões.

Desse modo, deverão ser
atendidos os objetivos, metas
e diretrizes definidos no Plano
Municipal de Saneamento Bá-
sico e no Plano Municipal de
Gestão Integrada de Resíduos

Sólidos e, ainda, a necessidade
de promover a reparação civil
e ambiental integral decor-
rente da atividade. Já o valor
de R$ 13 milhões deverá ser
pago a título de indenização
pelos danos ambientais cau-
sados à coletividade, o qual
será destinado ao custeio de
projetos, construções e apa-
relhamento de Centros de
Triagem de Materiais Reciclá-
veis, que receberão os itens
recolhidos pelo Programa
Goiânia Coleta Seletiva.

Em suma, a proposta do
CTRS é de separar (de forma
mecânica ou não), todo o lixo
que é sólido do orgânico. E
somente enterrar o que não
for reaproveitado. “Mas, para
tanto, é preciso que uma em-
presa habilitada conduza esse
trabalho, diga como fazer e
que maquinário utilizar”, es-
pecifica o promotor.

“Fizemos um acordo com

a prefeitura desde novembro
de 2020 para que contratasse
empresa para realizar estudos
que identifiquem problemas
no processo de destinação de
resíduos. Qualquer ajuste ali
realizado, sem o prévio estudo
técnico solicitado é mero
‘achismo’”, afirma.

Isso porque, em reporta-
gem realizada pelo O Hoje
levantou-se que uma manta
específica estava sendo co-
locada em outro local, no
mesmo terreno, onde será
construído espaço para re-
ceber nova recarga de lixo e
desativar o antigo aterro.
Também foi informado que
obras de ajuste de resíduos
de construção também foram
efetuados, previamente, sem
base no estudo que, por lei,
deve preceder qualquer ade-
quação no local.

Com a capacidade esgo-
tada do aterro, a cada mês

são depositados cerca de 35
mil toneladas de resíduo or-
gânico e 45 mil de entulhos
retirados das ruas, calçadas
e terrenos baldios.

Termo de Ajuste 
de Conduta

De acordo com o promotor
que cuida do caso, o municí-
pio atrasou a entrega do es-
tudo prévio dizendo que a
troca de comando, à época,
na Comurg, já em 2020 teria
sido impasse para confeccio-
nar o contrato de licitação
para escolher empresa habi-
litada para fazer o estudo
prévio das condições do ater-
ro e apontar soluções ade-
quadas e maquinário espe-
cífico. Em atenção a Termo
de Ajuste de Conduta (TAC)
acordado entre o MP e a Pre-
feitura de Goiânia.

“O prefeito Rogério Cruz
pediu-me, pessoalmente, para

que aguardasse e assim fize-
mos quando em outubro, no
ano passado, a prefeitura che-
gou a publicar um edital para
contratar a empresa. Mas, por
conter inadequações foi sus-
penso pelo Tribunal de Contas
do Município (TCM)”, conta.

Juliano de Barros diz que
havia aguardado a confecção
de novo documento com pra-
zo para até final de dezem-
bro. “Caso não obtenha res-
posta, a contar do dia 11 de
janeiro deste ano, em 10 dias,
só me resta executar o termo
e cobrar multa dos dirigen-
tes”, explica.

O ponto chave e inicial
para tomar as medidas de
ajuste do aterro é a realiza-
ção, por empresa tecnicamen-
te habilitada, do licenciamen-
to ambiental da área. Que é
o estudo das condições gerais
da aterro, bem como a ne-
cessidade de se fazer a ade-
quação das instalações e ges-
tão integrada dos resíduos
sólidos urbanos, em confor-
midade com as diretrizes e
objetivos da Lei Federal sobre
a Política Nacional de Resí-
duos Sólidos.

Conforme esclarecido,  fi-
cou decidido “alterar a con-
cepção atual do Aterro Sa-
nitário de Goiânia, para uma
nova concepção de um
CTDRS, no qual deverão ser
implantadas todas as etapas
da hierarquização de resí-
duos, definidas no artigo 9º,
da Política Nacional de Re-
síduos Sólidos”.

MP-GO cobra providências para implantação de um Centro de Tratamento de Resíduos

Aterro Sanitário atua com
sobrecarga desde o ano passado

fiQUe por dentro

2 Gerenciamento de resíduos
sólidos: oferta de conjunto
de ações exercidas nas eta-
pas de coleta, transporte,
transbordo, tratamento e
destinação final ambiental-
mente adequada dos resí-
duos sólidos

2 Gestão integrada de resíduos
sólidos: promover conjunto
de ações voltadas para a bus-

ca de soluções para os resí-
duos sólidos

2 Logística reversa: instrumento
de desenvolvimento econômico
e social caracterizado por um
conjunto de ações, para rea-
proveitamento, ou outra des-
tinação final ambientalmente
adequada

2 estimular por meio de ações
de educação social o uso de

padrões sustentáveis de pro-
dução e consumo: produção e
consumo de bens e serviços
de forma a atender as neces-
sidades das atuais gerações

2 estímulo a reciclagem: pro-
cesso de transformação dos
resíduos sólidos que envolve
a alteração de suas proprie-
dades físicas, físico-químicas
ou biológicas

proVidências Que deVem ser adotadas para destinação correta de resíduos sóLidos
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Daniell Alves

As chuvas no Estado estão mais concentradas no
momento em três regiões em Goiás: Oeste, Leste e Cen-
tral. Nesses recortes estão localizadas cidades que re-
presentam a diversidade econômica, turística e da cul-
tura goiana; como Pirenópolis e Goiânia – na região
Central; Cristalina, uma potência no agronegócio situado
ao Leste; e à Oeste, cidades como Goiás e Iporá.

O capitão Ricardo Oliveira, da Defesa Civil explica
que estas regiões estão concentrando maior quantidade
de chuvas. Nas cidades turísticas, por exemplo, os rios
passam dentro do município e exigem maior atenção
durante o período chuvoso.

Ricardo Oliveira informa que a corporação tem rea-
lizado o acompanhamento da situação de todos os mu-
nicípios goianos nesse momento crítico. “Quando temos
o conhecimento de riscos, já tomamos medidas como
retirar pessoas de áreas perigosas, se preciso isolar de-
terminados lugares, tudo o que for necessário para re-
duzir qualquer possibilidade de ameaças”.

Trabalho voluntário
Também está sendo feito um trabalho voluntário

nas regiões Norte e Nordeste para atender a população
atingida. Subiu para 17 o número de municípios em
calamidade por conta das chuvas. A última foi a cidade
de Goiás, após o Rio Vermelho entrar em situação de
alerta. “O rio não extravasou a calha, mas seguimos
observando. Ali já ocorreu situações de risco e, por
isso, a cidade entrou nesta lista. Mas outros municípios
também continuam sendo monitorados”, diz Ricardo.

No município de Luiz Alves, por exemplo, as fortes
chuvas atingiram diversas casas. Ele alerta que, neste
período de férias, muitas pessoas pegam a estrada e é
necessário cuidado. “É preciso observar o itinerário
antes de viajar. Algumas cidades têm interdições tempo-
rárias, parciais. Isso pode atrapalhar o roteiro”, explica.

A previsão, conforme antecipa o gerente do Centro
de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás
(Cimehgo), André Amorim, é que a chuva dê uma pausa
a partir da próxima semana. Segundo ele, um bloqueio
atmosférico irá se aproximar nos próximos dias e "es-
pantar a umidade" do Estado. O fenômeno deve durar
por cerca de nove dias em Goiás e poderá voltar a
chover até o fim de janeiro.

Monitoramento
No Estado, a situação de barragens continua com a

força-tarefa na região Nordeste com distribuição de
cestas de alimentos e água potável aos moradores. A
assistência no local é prestada por técnicos das secretarias
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Se-
mad), de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa),
e da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico
(ANA). Em Flores de Goiás, a condição do barramento é
considerada segura. “Não há nenhum risco de rompi-
mento”, garantiu a titular da Semad, Andréa Vulcanis.

De acordo com a Semad, os trabalhos em campo visam
também garantir segurança e supervisionar alagamentos,
como o encontrado em afluente do Rio Paranã, entre os
municípios de Flores de Goiás e Formoso. “A situação
aqui é bastante crítica”, apontou Andréa Vulcanis ao ex-
plicar que as condições impedem o acesso e mantêm fa-
mílias isoladas. “É impossível atravessar, a não ser que
seja por embarcação”, detalhou a secretária. O prefeito
de Flores de Goiás, Altran Avelar, acompanhou as equipes
do governo nos locais mais penalizados e apontou que,
na região, vivem 115 famílias de uma comunidade qui-
lombola. “Estamos com áreas intransitáveis”, destacou.

Por enquanto, a população deve procurar abrigos
seguros diante de uma chuva de tempestade, evite
áreas de alagamento para não haver possibilidade das
pessoas ficarem ilhadas. Também é recomendado que
evitem áreas de risco, como ambiente aberto de pasto
e fazenda, nos casos de raios, para que ninguém seja
atingido por algum. (Especial para O Hoje)

Subiu para 17 o número de municípios em calamidade

Estudantes da Universidade
Federal de Goiás (UFG) e re-
presentantes de entidades li-
gadas ao corpo universitário
ocuparam o prédio da reitoria
da instituição na manhã de
ontem (12), no Campus Sa-
mambaia, em Goiânia. Eles
protestam contra o que consi-
deram interferência do presi-
dente Jair Bolsonaro (PL) nas
eleições da Universidade.

A movimentação ocorreu
um dia após a nomeação de
Angelita Lima, terceira indicada
da lista tríplice preparada pelo
Conselho Universitário da UFG
(Consuni), A vencedora do plei-
to ocorrido em 2021 tinha sido
Sandramara Matias Chaves.

A coordenadora geral do
Diretório Central dos Estu-
dantes (DCE) da UFG, Letícia
Scalabrini, diz que considera
a interferência um golpe à

democracia, já que o Minis-
tério da Educação não res-
peitou os votos dos estudan-
tes, servidores e professores
da universidade.

“Queremos que a professo-
ra Sandramara seja nomeada
reitora da Universidade como
escolhemos. Mais uma vez o
MEC tenta atacar a autonomia
universitária, mas não vamos
deixar isso acontecer. Quere-
mos a nomeação, por isso ocu-
pamos a reitoria e vamos fazer
o que for preciso, para que a
UFG não seja mais uma vítima
das intervenções do governo
Bolsonaro e do MEC”, aponta.

Compareceram no local
representantes da Sindicato
dos Trabalhadores de Insti-
tuições Federais de Ensino de
Goiás, Sindicato de Docentes
da Universidade Federal de
Goiás, União Estadual de Es-

tudantes, União Nacional de
Estudantes, DCE-UFG e Asso-
ciação Nacional de Estudantes
de Pós-graduação.

A diretora da Faculdade de
Informação e Comunicação
(FIC), Angelita Pereira de Lima,
foi escolhida como a nova rei-
tora da UFG. O nome da pro-
fessora, que é petista, foi con-
firmado a partir de publicação
no Diário Oficial da União pelo
Ministério da Educação publi-
cado nesta terça-feira (11).

No entanto, o nome escolhido
pela comunidade acadêmica,
em eleição realizada em junho
de 2021, foi o da professora San-
dramara Matias Chaves, que
constava com primeira indica-
ção na lista tríplice elaborada
pelo Consuni. Além dela, esta-
vam os nomes de Karla Emma-
nuela Ribeiro Hora. (Ítallo Ant-
kiewicz, especial para O Hoje)

Estudantes ocupam 
prédio da reitoria da UFG

Três regiões
concentram
maior risco de
inundações e
deslizamentos

tRÁPIDAS

STF é acionado sobre falta de políticas
contra desmatamento do Cerrado 

Foi ajuizada no Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), pelo partido Rede Sustentabi-
lidade, ação de Arguição de Descumpri-
mento de Preceito Fundamental (ADPF)
934, com pedido de liminar, solicitando
que o governo federal comprove imedia-
tamente a destinação e a execução de ver-
bas suficientes para a continuidade da ati-
vidade de monitoramento do desmate do
cerrado (Projeto Prodes Cerrado). De acordo
com o partido, o financiamento do pro-
grama era feito, de 2016 a 2021, com re-
cursos do Programa de Investimento Flo-
restal (FIP) do Banco Mundial. A verba, de
US$ 9 milhões, era dividida entre o Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e
outras duas universidades. A legenda sus-
tenta que seriam necessários apenas R$

2,5 milhões ao ano para custear o projeto
e a equipe de 20 pessoas. No entanto, se-
gundo informações da imprensa, o Inpe
não tem orçamento para dar continuidade
ao projeto este ano, e o governo federal
não teve interesse em renovar o convênio
com o Banco Mundial. De acordo com a
Rede, somente com o mapeamento é pos-
sível aferir o nível de devastação do cerrado,
realizar estudos a respeito e traçar políticas
públicas de fiscalização e combate ao des-
matamento e à queimada, além de permitir
a fiscalização do Estado pela sociedade
civil e pelas organizações não governa-
mentais. Citando dados do Inpe, a sigla
aponta que, de janeiro a agosto de 2021, o
cerrado viu a maior quantidade de pontos
de fogo para esse período desde 2012.

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

Jurídica

A Segunda Turma do
Tribunal Superior do Tra-
balho reconheceu o direito
de uma auxiliar de enfer-
magem da Unimed Coope-
rativa Médica ao adicional
de insalubridade em grau
máximo no período em
que ela atuara em contato
habitual e intermitente
com pacientes em leitos de

isolamento. A relatora do
recurso de revista da au-
xiliar, ministra Maria He-
lena Mallmann, explicou
que, conforme dispõe a Sú-
mula 47 do TST, o caráter
intermitente do trabalho
executado em condições
insalubres não afasta, por
si só, o direito ao respectivo
adicional.

Adicional de insalubridade 

Igualdade racial

A Comissão de Direitos
Humanos da Câmara dos
Deputados aprovou projeto
de lei que substitui a revisão
obrigatória da política de
cotas nas universidades fe-
derais, prevista para ocorrer
este ano, por uma avaliação
dessa política em 2032. Pela
proposta, a avaliação será

feita pelo Ministério da Edu-
cação e pela Secretaria Es-
pecial de Promoção da Igual-
dade Racial da Presidência
da República, que também
se responsabilizarão pela
publicação periódica dos re-
sultados da política de cotas,
garantindo a transparência
da informação.

2 Assembleia Legislativa
de Goiás – CCJ vai analisar
matéria que institui o pro-
grama estadual de animais
de estimação perdidos ou ap-
tos para adoção.

2 Procurador sem noção
- O ministro TCU, Bruno Dan-
tas, negou o pedido do pro-
curador do Ministério Públi-
co de Contas, Júlio Marcelo
de Oliveira, para participar
como custos legis no processo
que apura a relação de Sergio
Moro com a consultoria Al-
varez & Marsal.

A 4ª Turma do TRF1 negou
provimento ao pedido de
um condenado para ser
transferido do presídio fe-
deral de segurança máxima
de Porto Velho (RO) ao sis-
tema prisional do estado de
Santa Catarina, sob a justi-
ficativa de que o preso tem
condenações por faltas dis-
ciplinares graves, além de
histórico de periculosidade.

Para TRF1, faltas
disciplinares
graves impedem
transferência 
de preso

Corregedoria Nacional do MP cancela

correições extraordinárias em Goiás

A Corregedoria Nacional
do Ministério Público revo-
gou as portarias que ins-
tauraram correições ex-
traordinárias nas unidades
do Ministério Público nos
Estados do Ceará e de Goiás.
O motivo do cancelamento
das correições, cujo objetivo
é analisar o funcionamento
dos serviços administrativos
e funcionais, é o aumento
dos casos de Covid-19 e de
Influenza nos dois estados,
de acordo com as Portarias
CNMP-  nºs 1/2022 e 2/2022.
Em 20 de  dezembro de

2021, fora publicada a Por-
taria CNMP-CN nº
132/2021,  também revoga-
da. Conforme a norma, de
31 de janeiro a 3 de feve-
reiro,  a correição extraor-
dinária seria feita nas uni-
dades do Ministério Público
do Estado de Goiás locali-
zadas nas cidades de Goiâ-
nia, Aparecida de Goiânia,
Anápolis, Planaltina, For-
mosa, Águas Lindas e Ale-
xânia com atribuição cri-
minal, execução penal e
controle externo da ativi-
dade policial.



Mesmo que os dados da
Secretaria Estadual de Saúde
de Goiás (SES-GO) apontem
que há, em Goiás, 60% da po-
pulação vacinada com duas
doses ou com a vacina em
dose única contra a Covid-
19, o número de não vacina-
dos com nenhuma dose ainda
pode ser bem expressivo. Isso
porque os dados disponíveis
neste sentido correspondem
à última atualização disponí-
vel no Ministério da Saúde
(MS), datada do dia 09 de de-
zembro de 2021, antes do ata-
que hacker que impediu a
atualização aos dados de va-
cinação. Levantamento rea-
lizado pela SES-GO apurou
que, referente à primeira
dose, foram aplicadas
5.277.147 doses das vacinas
contra a Covid-19 em todo o
Estado. Em relação à segunda
dose e a dose única, foram
vacinadas 4.401.990 pessoas.

Para o médico sanitarista
e professor de Saúde Pública
do Centro Universitário São
Camilo - SP, Sergio Zanetta,
vivemos agora uma nova ace-
leração da transmissão da
pandemia, agravada pela falta
de dados de vacinação, casos
e óbitos.  “Não temos infor-
mações porque o Ministério

da Saúde está conveniente-
mente com o seu sistema que-
brado e não mandou conser-
tar, como se pudesse, dessa
forma, esconder os dados.
Apesar disso, temos informa-
ções dos municípios, dos es-
tados, dos resultados positivos
dos testes, que indicam uma
grande transmissão prevalen-
te da variante Ômicron entre
nós”, afirma Zanetta

Segundo o especialista, o
fechamento de leitos de Uni-

dade de Terapia Intensiva
(UTI) com a diminuição da de-
manda, foi uma medida cor-
reta. Ele explica que, os leitos
foram abertos no ano passado
enquanto havia demanda, e
que agora, não haveria sentido
de manter um leito de UTI
aberto sem que haja necessi-
dade de utilização. “Os leitos
de UTI, não apenas fisicamen-
te, exigem uma equipe de mé-
dicos, enfermeiros e auxilia-
res, a disposição 24 horas por

dia, o que torna correta a de-
sativação dos leitos, além de
ser possível, a partir da ne-
cessidade das cidades e do Es-
tado, converter os leitos que
são de UTI e não são para Co-
vid-19 venham a ser utilizados
para o tratamento da doença
ou mesmo a ativação de novos
leitos”, afirma o médico.

Cenário
O professor de Saúde Pú-

blica do Centro Universitário
São Camilo - SP afirma ainda
que, a tendência é que exista
uma grande transmissão nos
próximos dias. “Um aumento
muito grande no número de
casos, já que a variante Ômi-
cron é muito infecciosa, sendo
mais rápida do que doenças
como o sarampo, por exem-
plo. Assim, pessoas vacinadas
tenderão a ter formas mais
leves ou assintomáticas, mas
as não vacinadas serão con-
taminadas em maior número
e com casos mais graves, po-
demos ter uma nova onda de
casos graves das pessoas não
vacinadas, e são essas pessoas
que deverão precisar dos lei-
tos de internação, sobretudo
os leitos de UTI”, finaliza Za-
netta. (Maiara Dal Bosco, Es-
pecial para O Hoje)

Número de não vacinados em Goiás é incerto
CONTRA COVID-19

Maiara Dal Bosco

Após a abertura de 30 leitos
para tratamento da Covid-19
anunciada ontem (12), a taxa
de ocupação dos leitos de Uni-
dade de Terapia Intensiva
(UTIs) na rede municipal de
Goiânia foi amenizada em
mais de 20%. Isso porque, se-
gundo informou a Secretaria
Municipal de Saúde (SMS) de
Goiânia, na tarde de ontem, a
taxa de ocupação nas UTIs era
de 72,45%. Antes disso, na ter-
ça-feira (11), a ocupação che-
gou a 94,1%, com 64, dos 69
leitos ocupados.

Agora, com 99 leitos de UTI
Covid-19 sob gestão do muni-
cípio, a SMS informou que o
total de leitos ocupados para
o tratamento da doença so-
mam 71. Outros 27 estão dis-
poníveis e há ainda um outro
bloqueado. Já com relação aos
leitos de Enfermaria, conforme
divulgado pela SMS, são man-
tidos 84 leitos de enfermaria
para pacientes com suspeita
ou com confirmação de Co-
vid-19, nos quais a taxa de
ocupação é de 59%.

Uma das causas para a di-
minuição no número de vagas
de UTI na Capital ocorreu por
conta do contrato com o Hos-
pital das Clínicas (HC), da Uni-
versidade Federal de Goiás
(UFG). Ao todo, foram desati-
vados 55 leitos em 31 de de-
zembro de 2021, sendo 40 leitos
de UTI e 15 de Enfermaria. De
acordo com o superintendente
do HC, José Garcia, a desmo-
bilização dos leitos já era pre-
vista em decorrência do tér-
mino do respectivo contrato.

“O pessoal foi dispensado,
porque eram contratos tem-
porários, e com isso, os leitos
que haviam sido ampliados,
foram novamente fechados.
Na verdade, porque não exis-
tiam anteriormente. Eles [os
leitos] foram criados única e
exclusivamente com essa fi-
nalidade”, afirmou José Gar-
cia, em entrevista à uma rá-
dio da Capital.

Segundo o superintendente,
há a possibilidade da realiza-
ção de novos contratos para
provisão de novos leitos. “A
saúde pública é gerenciada pe-
los governos municipal, esta-
dual e federal. Eles definem
se há necessidade desse au-
mento de leitos ou não, o hos-
pital é apenas um prestador.
Se houver necessidade, os leitos
serão aumentados sem pro-
blema nenhum. O Hospital tem
interesse em atender toda a
população”, afirmou o Garcia.

A reportagem questionou
a SMS sobre a quantidade total
de leitos fechados, mas não
obteve retorno até o fecha-
mento desta edição.

Situação no Estado
Já na rede pública esta-

dual, a taxa de ocupação dos
leitos de UTI destinados ao
tratamento de Covid-19 au-
mentou entre ontem (12) e a
última terça-feira (11). Se-
gundo dados da Secretaria
Estadual de Saúde de Goiás
(SES-GO), ontem, 76,6% dos
leitos de UTI estavam ocupa-
dos, ou seja, 115 dos 158. Na
terça-feira (11), a ocupação
chegou a 73,1%, com 106, dos
148 leitos ocupados. Na en-
fermaria, a ocupação era de
46,34%, o que representava
apenas 66 dos 142 leitos dis-
poníveis para internação.

A reportagem também
questionou a SES-GO sobre a

implantação de novos leitos
de UTI, bem como sobre a
quantidade de leitos fechados
anteriormente. Em nota, a
SES-GO afirmou que o cenário
da ocupação das unidades
hospitalares é dinâmico e que
toda tomada de decisão para
rearranjo da rede é sempre
baseada em evidências. "Con-
forme necessidade e deman-
da, há possibilidade de que a
rede seja ampliada, visto que
o Estado investiu em hospitais
de campanha de alvenaria,
que são estruturas fixas", diz
o comunicado.

Segundo a pasta, Goiás já
programa o remanejamento
de mais 40 leitos de Unidade
de Terapia Intensiva (UTI),
sendo 30 para adultos e dez
pediátricos. "Esses locais, que
eram utilizados para atendi-
mento de casos em geral e
retaguarda de cirurgias ele-
tivas, passarão a receber pa-

cientes infectados com a Co-
vid-19, em diferentes regiões
do Estado, que estão sendo
definidas", afirma. 

A SES defende ainda que a
desmobilização e conversão
de leitos de UTI ocorreu em
um momento em que a pan-
demia de Covid-19 estava em
um cenário de menos casos,
internações e óbitos e que a
iniciativa seguiu a orientação
da Portaria do Ministério da
Saúde (MS), que determinou
a reavaliação dos leitos de UTI
nos casos em que a taxa de
ocupação estava inferior a
50%. "A SES-GO destaca que a
reconfiguração dos leitos ocor-
reu quando a taxa de ocupa-
ção em Goiás estava inferior
a 30%. A iniciativa levou em
consideração a necessidade
da oferta de leitos de UTI geral
e a retomada das cirurgias
eletivas", finaliza a nota. (Es-
pecial para O Hoje)

Abertura de novos
leitos em Goiânia
auxilia, mas
situação segue
preocupante

Disparada de casos de Covid
força reabertura de leitos

Segundo a SES-GO, Goiás já programa o remanejamento de mais 40 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sendo 30 para adultos e dez pediátricos

Em Goiás, 60% da

população tomou

com duas doses ou

dose única 
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O Banco Central da Ve-
nezuela (BCV) divulgou no
sábado (8/1) os números
da inflação: de acordo com
o Índice Nacional de Preços
ao Consumidor, a variação
mensal dos preços em de-
zembro foi de 7,6%.

Isto significa que a Vene-
zuela completou exatamente
doze meses com uma variação
abaixo de 50%, considerada
pelos especialistas como o li-
miar da hiperinflação.

Além disso, a Venezuela
está há quatro meses conse-
cutivos com uma variação
inflacionária de apenas um
dígito. A inflação em setem-
bro de 2021 foi de 7,1%, se-
guida por 6,8% (outubro),
8,4% (novembro) e 7,6% (de-
zembro), conforme os dados
divulgados.

Isso não é surpresa para
muita gente. O próprio pre-
sidente venezuelano, Nicolás
Maduro, havia dito dias atrás,
em entrevista ao canal de te-
levisão Telesur, que o país

havia encerrado o ciclo de
hiperinflação. "Posso declarar
politicamente, com o resul-
tado da gestão da inflação
entre os meses de setembro,
outubro, novembro e dezem-
bro, que tem sido de um dígito
com tendência de queda, que
a Venezuela deixa o estado
de hiperinflação", declarou o
presidente.

Mas o que isso significa?
E quais são as consequências
para a economia venezuela-
na, que teve que enfrentar
um dos mais longos processos
hiperinflacionários da histó-
ria moderna?

Boas e 'não tão 
boas' notícias

Para Luis Oliveros, profes-
sor e economista da Univer-
sidade Metropolitana, o fim
do ciclo hiperinflacionário re-
presenta "uma excelente no-
tícia". Ele destaca que a Vene-
zuela passou quatro anos com
variações "superiores a 100%".

"Era (uma inflação) muito

alta", diz ele à BBC News Mun-
do, serviço de notícias em es-
panhol da BBC.

Este ciclo teve início no
último trimestre de 2017,
quando se registou uma in-
flação mensal de 56,7%, ul-
trapassando assim o limiar.
Naquele ano, segundo o BCV,
a inflação anual foi de 862,6%.

Mas isso foi apenas um
preâmbulo do que estava por
vir: 2018, ano em que a hipe-
rinflação disparou, fechou
com uma taxa de 130.060%.

Foi a partir do primeiro
trimestre de 2019 que a alta
dos preços foi desacelerando,
registrando variações acima
do limiar de 50% apenas em
momentos específicos.

A última vez que a Vene-
zuela registrou uma variação
mensal acima de 50% foi em
dezembro de 2020, quando
os preços aumentaram 77,5%.

Desde janeiro de 2021 até
hoje, a Venezuela não registra
variações mensais acima de
50%. (ABr)

A Alemanha relatou 80,43 mil novas infecções
por coronavírus nesta quarta-feira (12), maior nú-
mero registrado em um único dia desde o início
da pandemia. A variante Ômicron atinge população
com taxa de vacinação mais baixa do que em
outras partes da Europa.

O recorde diário anterior, em 26 de novembro,
foi de mais de 76 mil casos.

O número de infecções na Alemanha é agora
7,66 milhões. O número de mortes também aumentou
em 384 hoje, chegando a 114,73 mil.

Pouco menos de 75% da população alemã recebeu
pelo menos uma dose de vacina contra covid-19, se-
gundo os últimos números do Instituto Robert Koch
para doenças infecciosas.

A taxa de incidência de sete dias, medida funda-
mental para a decisão da política de combate ao co-
ronavírus, aumentou constantemente desde o início
do ano, chegando a 407,5 casos por 100 mil pessoas
nesta quarta-feira, contra 387,9 ontem. (ABr)

É o maior número registrado em um só dia

Alemanha bate
recorde com mais
de 80 mil casos
diários de covid-19

PANDEMIA

Amante da música clássica, o papa Francisco
saiu do Vaticano, na noite dessa terça-feira (11),
para visitar velhos amigos que administram loja de
discos em Roma e voltou com CD de presente.

A visita deveria ter sido privada, mas Javier Mar-
tinez-Brocal, repórter da agência de notícias Rome
Reports, estava no local por acaso, filmou com seu
smartphone e postou no Twitter.

Francisco ficou dentro da loja de discos Stereo-
Sound, perto do antigo Panteão, por pouco mais de
10 minutos. O porta-voz do Vaticano disse que ele
foi abençoar a loja, reformada recentemente.

Martinez-Brocal afirmou à Reuters que os donos
da loja lhe disseram que se tornaram amigos do
papa anos atrás, quando ele era apenas o cardeal
Jorge Mario Bergoglio, arcebispo de Buenos Aires.

Francisco visitava a loja para comprar discos de
música clássica e CDs, quando estava em Roma a
negócios da Igreja, e ficava em residência próxima,
para clérigos visitantes. (ABr)

Papa faz visita
surpresa a loja 
em Roma e ganha
CD clássico

PAPA POP

A cidade de Buenos Aires
foi atingida por grande queda
de energia nesta terça-feira
(11), que deixou milhares de
casas sem eletricidade em
meio a uma onda de calor que
fez as temperaturas subirem
acima de 40 graus Celsius.

As distribuidoras de ele-
tricidade Edenor e Edesur
relataram queda de energia,
depois que altas temperatu-
ras geraram aumento na de-
manda para resfriar residên-
cias e empresas.

A Entidade Nacional de
Regulação da Eletricidade
(ENRE) disse que o corte de
energia da Edenor afetou 700
mil clientes na área de Bue-
nos Aires. Cerca de 43,4 mil
clientes da Edesur também
ficaram sem energia, depois
que falhas nas linhas de alta
tensão atingiram duas de
suas subestações.

A AySA, que fornece água
potável na capital, pediu à
população que otimize o uso
da água porque a interrupção
também afetou seu sistema
de purificação.

As altas temperaturas de-

vem continuar ao longo da
semana, com picos próximos
a 40°C, segundo o Serviço
Meteorológico Nacional
(SMN) do país.

"O SMN emitiu alerta an-
tecipando uma onda de calor
extremo esta semana, com
temperaturas que podem che-
gar a 41°C na área de conces-
são", disse a Edesur em e-
mail a seus clientes. "Estamos
trabalhando para fortalecer
nossa rede diante da crescen-
te demanda". (ABr)

Capital argentina é atingida por
blecaute em meio a onda de calor

Quatro anos e duas reconversões monetárias depois, a Venezuela
sai do ciclo de hiperinflação em que se encontrava desde 2017

Venezuela registrou quatro meses consecutivos com uma variação mensal da inflação de apenas um dígito

Como a Venezuela
saiu da hiperinflação
e o que isso significa 
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Temperaturas

chegaram a mais 

de 40 graus nessa

terça-feira

O tenista sérvio Novak Djokovic admitiu nesta
quarta-feira (12/01) que o formulário prévio de imi-
gração para ingresso na Austrália foi preenchido
por seu agente, que teria simplesmente marcado a
resposta errada, e tratou o episódio como um equí-
voco "humano e administrativo".

Ele também classificou como um "erro de jul-
gamento" o fato de não ter se isolado completamente
quando estava infectado por covid-19, em dezembro.
Na Sérvia, Djokovic assistiu um jogo de basquete e
esteve presente em um evento com tenistas juvenis.
Além disso, ele também concedeu uma entrevista
dois dias após ter sido testado positivo para o co-
ronavírus. (ABr)

Djokovic culpa
agente por falhas

FÓRMULÁRIO DE VIAGEM
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Lanna Oliveira

Falar de pagode anos 2000
é falar deles, falar de música
romântica é mergulhar nos 15
trabalhos produzidos por eles
e pensar em boa música, sem
dúvidas, é pensar em Sorriso
Maroto. Com uma trajetória
de 25 anos nos palcos, o grupo
formado por Bruno (voz), Sér-
gio (violão), Fred (surdo), Cris
(pandeiro) e Vinícius (teclado),
dá voz a milhões de fãs ao re-
dor do Brasil. Para os pago-
deiros de plantão da Capital,
aproveitem, eles estão de volta
à Goiânia. Com o projeto ‘A.M.A
– Antes que o Mundo Acabe’,
eles se apresentam no Puxa-
dinho neste sábado (15).

O ano mal começou e Goiâ-
nia já começa a entregar uma
variedade de programações
para o público que gosta de
curtir dias mais agitados. Nes-
te fim de semana é a vez do
grupo de pagode Sorriso Ma-
roto cantar ao lado das bandas
DiPropósito e Categoria de
Base no palco do evento ‘Fei-
joada Puxadinho’, no espaço
Music Stage. Completando 25
anos de carreira, o grupo apre-
senta o trabalho mais recente,
o audiovisual ‘A.M.A – Antes
que o Mundo Acabe’. O DVD
acumula mais de 50,5 milhões
de plays nas plataformas di-
gitais de áudio e vídeo.

O projeto do Sorriso Ma-
roto movimentou uma verda-
deira corrente positiva ao lon-
go de seus seis volumes. Foram
21 canções repletas do melhor
do pagode, experimentações
unindo gêneros e gerações e
uma mensagem de transfor-
mação coletiva por meio da
música. Fruto das experiências
pessoais do vocalista Bruno
Cardoso e do desejo do grupo
de viver em um mundo me-
lhor, ele foi gravado no início
de 2020 e teve como palco a
Praia do Francês, em Alagoas.
Com um visual deslumbrante

e um público em total sintonia
com o grupo, o registro contou
com as participações de Belo,
Lauana Prado, Mc WM e Pa-
rangolé, com Tony Salles.

O símbolo do projeto tam-
bém traz toda uma mensa-
gem especial. O ícone é for-
mado por dois triângulos exa-
tamente iguais que, cruzados,
formam as iniciais ‘AMA’ e,
ao mesmo tempo, uma am-
pulheta, propondo uma re-

flexão sobre a passagem do
tempo e a importância de
aproveitar cada segundo. Ain-
da que pensado a partir de
uma reflexão pessoal, o pro-
jeto ganha ainda mais força
e significado com o momento
atual de pandemia. Assim,
sempre em busca de tocar o
outro, o Sorriso Maroto se
tornou um dos grandes.

É neste mesmo clima que
o grupo chega ao Puxadinho,

com um repertório formado
por canções do melhor pagode.
A inédita ‘Nosso Flow’, que
mistura o pagode com o trap,
‘100 Likes’, que já alcançou o
single de Ouro, e ‘Reprise’, que
fez parte do DVD anterior do
grupo são algumas das músicas
escolhidas para o show. O pú-
blico poderá ouvir também as
faixas ‘50 Vezes’, música que
marcou uma virada do Sorriso
Maroto após 20 anos de car-

reira, ‘Primeiros Erros’, sucesso
conhecido pelo grupo Capital
Inicial e ‘Eu Topo’, escolhida
como música de trabalho.

O Puxadinho foi idealizado
pelo sócio Juliano Carrilho, que
vislumbrou o escopo inicial,
criou uma marca, fez a con-
tratação dos artistas, do local
e chamou outros sócios para
incrementar o projeto, Júnior
3J, Rodrigo, Murilo, Leko, Car-
los, entre outros. O palco goia-
no já contou com apresenta-
ções de nomes como Bell Mar-
ques, Matheus & Kauan, Diego
& Victor Hugo, Léo Santana,
Jet Lag, Gustavo Mioto, Clayton
e Romário, Israel & Rodolffo +
Dub Dogz, e mais. Para adqui-
rir os convites basta acessar o
site vempropuxadinho.com ou
em algum dos pontos físicos:
Bahrem Marista, Bahrem El-
dorado, Tema Café, Riquinho
Store, Navalhett e AssixT. 

O público, além de um show
inédito, conta também com um
espaço amplo, seguro, com res-
taurantes, bares e muito mais.
“Queremos que todos tenham
uma experiência inesquecível
dentro do Puxadinho e queiram
sempre estar conosco”, enfatiza
um dos sócios do evento, Murilo
Rodrigues. Ele ressalta ainda a
preocupação com o que o even-
to pode proporcionar como par-
te da sociedade. Eles embarcam
em ações sociais como arreca-
dação de alimentos, conscien-
tização da vacinação e do con-
sumo de álcool, e trazem o pro-
jeto ‘Pista Limpa’, que busca
evitar o acúmulo de resíduos.
(Lanna Duarte é estagiária
do jornal O Hoje)

Serviço
Feijoada Puxadinho
Quando: Sábado (15)
Onde: Av. Goiás Norte com a
Av. Perimetral Norte, Setor Lot.
Mansoes Goianas – Goiânia
Horário: 14h
Informações: @vempropuxa-
dinho

Evento reúne grandes nomes do pagode nacional, inclusive um dos pilares da cena, o grupo Sorriso Maroto

Essência

Feijoada e muito samba

A banda Categoria de Base, formada por Lucas Monteiro, João Pedro Rodrigues e Bruno Bouza, teve origem em Goiânia 

O grupo DiPropósito ganhou destaque na cena do pagode nacional com 
a música ‘Manda Áudio’, que já foi vista no YouTube mais de 90 milhões de vezes
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Malhação - Sonhos
Pedro inventa que Tomtom

está em seu quarto. Bianca
afirma a Gael que confia em
duca. Joaquim fica doente e
mari se preocupa. Tomtom che-
ga e delma castiga Pedro por
ter mentido. BB e lírio estra-
nham quando Joaquina finge
não conhecer Josefina. mari
desiste de cantar com Sol e
afirma que seu sonho agora é
sua família. Com a ajuda de
João, Bianca checa o celular de
nat e percebe que a mensagem
vista por Gael não foi enviada
pelo número de duca. nando
pede para ler o contrato de
venda e Josefina o expulsa.

Nos Tempos do Imperador
Samuel afirma que não fu-

girá da guerra. adelaide des-
cobre toda a história de nélio
e dolores, e se pergunta o que
Tonico fez com as duas. olu
confronta Pedro. Guebo e Zayla
se amam, e o rapaz fica bas-
tante perturbado. Vitória anun-
cia que elvira sumiu. Tonico
embriaga Bernardinho e o en-
via para a guerra do Paraguai.
lota e lupita procuram por
Bernardinho. olu afirma a Cân-
dida que tomará partido em
nome de seu povo. Vitória des-
cobre que foi Quinzinho quem
roubou seus imóveis. lota con-
fronta Tonico.

Amanhã é para sempre
Camilo fica sabendo que

augusto comprou o cavalo e,
imediatamente, telefona para
Érika para dizer que seu pai
presenteou Franco Santoro
com um cavalo como agrade-
cimento por estar com ela.
Érika se defende e chama Ca-
milo de parasita. Indignado,
ele dá ordens a Jacinto para
que faça um relatório detalhado
de todos os passos que Franco
Santoro der. Fernanda recebe
um telegrama de eduardo Jua-
rez com o número do telefone
da paróquia, onde Padre Bosco
diz a Fernanda que poderá ver
eduardo, indo até lá. 

Prova de Amor
daniel, Clarice e nininha

correm pela mata. daniel en-
contra um esconderijo e fala
para Clarice e nininha ficarem
escondidas. lopo e murilo cor-
rem. murilo diz que daniel, Cla-
rice e nininha sumiram. lopo
olha para os lados e sai em
busca de Clarice. Joana pede
para dudu e ricardo não bri-
garem. dudu diz que quem co-
meça é ricardo. ricardo diz
que é dudu. Felipe dá uma
bronca nos dois. Joana dá um
castigo para ricardo e dudu,
os dois vão ficar sem compu-
tador. Bruque diz que vai bater
em Saulo e em Baltazar. 

Um Lugar ao Sol
ruth exige um pagamento

para sair da empresa. Túlio ob-
riga Christian/renato a fraudar
o relatório financeiro da em-
presa. Ilana estranha as atitu-
des de rebeca. mateus decide
viajar com marie. lara confessa
a noca que ainda ama Chris-
tian/renato. elenice recebe
uma intimação. Christian/re-
nato altera o relatório de pa-
gamentos da empresa e o leva
para Santiago. Cecília reclama
com nicole de Breno ter se
afastado dela. Joy abandona
ravi, Francisco e Yasmin. elenice
tenta se aconselhar com Chris-
tian/renato.

RESUMO
t
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Ritmo
dançante 
MC Lipinho Atrevido 
lança novo single e se 
prepara para novos projetos

Elysia Cardoso 

Em mais uma emprei-
tada, o MC Lipinho Atrevido
acaba de lançar seu novo
trabalho intitulado ‘Senta
com vontade’, a música, de-
senvolvida para agitar as
pistas de dança de todo o
Brasil, teve inspiração nas
vivências de Lipinho e seus
amigos. “É uma faixa ins-
pirada no modo de viver
meu e do meu dançarino
Jotta. Fala sobre a atração
feminina, sobre o homem
bom de lábia, que sabe
como tratar bem uma mu-
lher. Além disso, também
criamos um refrão para que
as pessoas pudessem dan-
çar”, conta o artista.

Lipinho afirma que a
inspiração para escrever
novas canções surge de re-
pente, até mesmo de si-
tuações rotineiras, como
foi o caso do novo single.
“Mesmo que a inspiração
surja de repente, sempre
gosto de buscar um local
tranquilo para escrever,
faz parte do meu proces-
so”, detalha.

Para ele, o brega funk
foi um ritmo que chamou
atenção por conta da ale-
gria intrínseca ao gênero.
“O brega funk é muito con-
tagiante”, orgulha-se Lipi-
nho. Porém, mesmo tendo
escolhido este gênero para
consolidar sua carreira, o
cantor afirma que preten-
de explorar novos gêneros
em breve. “Minha meta é
ser um grande nome do
brega funk, mas pretendo
cantar outros estilos mu-
sicais também”, pontua.

Para o futuro, o MC so-
nha em lançar feats com
outros artistas, até mesmo
aqueles que cantam em ou-
tros gêneros musicais. “Já
estamos produzindo em rit-
mos musicais variados. Te-

mos rap, trap, reggaeton e
pretendemos fazer muito
mais”, anima-se o cantor.

Lipinho é uma grande
aposta da empresária Sop-
hia Utnick que comanda a
produtora Utnick Produc-
tion. “A Utnick é meu porto
seguro musicalmente. Já
estamos nessa caminhada
há 1 ano e eles têm me au-
xiliado de todas as formas,
estão me ajudando a cres-
cer como artista”, conta
MC Lipinho.

Sobre MC Lipinho
Atrevido

O MC pernambucano
iniciou a carreira no inte-
rior do seu estado. Estudou
produção musical e design
gráfico para lançar sua car-
reira de modo independen-
te. Porém, ao conhecer Sop-
hia Utnick, passou a ser
agenciado pela Utnick Pro-
ductions e observou seus
sonhos ganharem forma.
Atualmente, já conta com
mais de 24 mil seguidores
no Instagram.

Em meio a momentos
difíceis, o artista conta que
rezava todos os dias por
uma guinada na carreira e
suas preces foram atendidas
quando conheceu a empre-
sária Sophia Utinick, “Ja-
mais vou ter palavras pra
demonstrar a gratidão e o
respeito que eu tenho pela
Sophia e pela Utinick Pro-
duction. Tudo que eu con-
quistei nesse ano foi graças
a eles”, afirma. Mesmo com
os sonhos tomando forma,
Lipinho afirma que ainda
tem um grande caminho a
conquistar e suas expecta-
tivas são de atingir o topo
do mundo ao lado da sua
empresária Sophia Utinick,
“O nome 'Mc Lipinho Atre-
vido' ainda vai ser muito
comentado”, orgulha-se.
(Especial para O Hoje) 

Artista comenta sobre o processo 
de criação de sua nova música 

Léo Luz é escritor, diretor e roteirista, não necessariamente nesta ordem mas sempre ao mesmo tempo

LIVRARIA
t

'Amor, Otário Amor' é um
panorama bem-humorado e
um tanto pessimista dos ca-
sais aparentemente felizes
nas redes sociais, mas que
mal se falam na vida real. A
coletânea de 48 crônicas do
roteirista e escritor Léo Luz
são um retrato do quanto a
vida a dois no mundo 2.0
pode ser engraçada e até
mesmo trágica.

Prefaciado por Luis Fer-
nando Verissimo, Hélio de la
Penã e Fred Elboni, a obra
do roteirista da terceira tem-
porada do 'Vai que Cola' e co-
laborador de roteiro do filme
'Até que a Sorte Nos Separe
3' traz evidências autobiográ-
ficas. Léo Luz transforma as
experiências e fracassos amo-
rosos em poesia, ao exemplo
de 'Nada de casalzinho', 'Na-
more um cara que escreve' e
'O amor nunca é silêncio'.

Léo escreve sobre quase
tudo que envolve o mundo
dos apaixonados: ciúme, lou-
curas de amor, traição, sau-
dade... E são os diálogos
ágeis que permitem o leitor
a quase palpar as sensações
experimentadas pelos per-
sonagens, como se fizesse
parte da cena. “Desnudo o
idiota apaixonado interior
de todos nós”, confirma.

Especialista em falar so-
bre amor, ou os próprios
fracassos amorosos, Léo Luz
também é autor de “Cartas
para Anna”. A obra reúne
cartas, bilhetes e e-mails que
o roteirista escreveu para a

ex-namorada durante e após
o fim do relacionamento. In-
tensos, explosivos, sem cen-
sura e com uma pitada de
sofrimento, os textos narram
a história do casal.

“Por fim, namorar um
cara que escreve é namorar
um cara descolado, que sabe
que “namore um cara que
escreve” não é a forma cor-
reta, e sim “namore um cara
que escreva”, mesmo assim

ele acha que do primeiro
jeito fica muito mais boniti-
nho e descolado”. 

Sobre o autor
Léo Luz é carioca. Rotei-

rista de projetos como ‘Até
que a Sorte nos Separe’, ‘Vai
que cola’ e ‘Parafernalha’, é
autor de ‘Amor, otário amor’,
livro prefaciado por Luis
Fernando Verissimo e ‘Cartas
para Anna’.

Crônicas sobre
relacionamentos 
Hélio de la Penã e Fred Elboni, livro do escritor e roteirista
Léo Luz reúne 48 textos sobre o amor nos tempos modernos



O streaming está presente
em nossas vidas todos os dias,
seja quando ouvimos can-
ções, assistimos filmes, séries
e videoclipes ou nos jogos
online. E a música está pre-
sente em praticamente tudo
o que é produzido no strea-
ming de áudio e de vídeo.
No Brasil, a gestão coletiva
da música composta pelas
associações Abramus, Amar,
Assim, Sbacem, Sicam, So-
cinpro e UBC e pelo Ecad (Es-
critório Central de Arreca-
dação e Distribuição) traba-
lha ativamente para garantir
a remuneração de composi-
tores e de todos aqueles que
vivem da música. O Ecad lan-
ça mais uma edição do rela-
tório 'O que o Brasil ouve -
streaming' para mostrar o
que vem sendo feito ao longo
dos últimos anos no digital. 

Os números da arrecada-
ção de direitos autorais em
2021 acompanharam a rele-
vância e o crescimento deste
segmento. Foram arrecada-

dos R$ 252 milhões, um cres-
cimento de 36% em relação
a 2020. Já a distribuição con-
templou 130 mil titulares em
cerca de 475 bilhões de exe-
cuções processadas de strea-
ming de música. O valor dis-
tribuído nesse segmento foi
R$ 58,5 milhões, um cresci-
mento de mais de 945% nos
últimos cinco anos. 

O relatório também apre-
senta o histórico da arreca-
dação e distribuição de di-

reitos autorais no streaming
no Brasil, contando as lutas
da classe artística, os valores
que a gestão coletiva con-
seguiu conquistar para os
titulares de música, além
do número de beneficiados
e as músicas mais tocadas
no ano passado nas plata-
formas digitais. 

"Esse relatório mostra o
quanto a gestão coletiva da
música vem lutando pelos di-
reitos autorais no streaming.

Queremos que as questões
relacionadas aos direitos au-
torais e valores destinados
aos compositores e à classe
artística possam avançar na
mesma velocidade do anún-
cio diário de títulos de filmes,
séries, álbuns e singles nos
catálogos de streaming de áu-
dio e vídeo. Já tivemos boas
conquistas com as negocia-
ções feitas pelo Ecad com vá-
rias plataformas digitais que
reconheceram o direito por
essa remuneração. Seguire-
mos firmes nessa luta", disse
Isabel Amorim, superinten-
dente executiva do Ecad. 

Essa é a quarta edição do
relatório ‘O que o Brasil ouve’,
produzido pelo Ecad. O pri-
meiro trouxe informações so-
bre a participação das mu-
lheres na música em todo o
Brasil. O segundo foi apre-
sentado com dados sobre o
impacto da pandemia no mer-
cado de shows e eventos e o
terceiro foi sobre o consumo
de música na última década. 
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Show de estreia 
Começando o ano com

tudo, o cantor e compositor
daniel Caon se prepara para
seu show de estreia, que
ocorre nesta quinta-feira (13),
às 22h, no Vilão, em Goiânia.
esse primeiro show marca o
início da turnê do artista, que
vai rodar o país em 2022. o
retorno de Caon aos palcos
ocorre um mês depois da
gravação de seu primeiro
dVd, intitulado 'a energia
não mente'. Quando: quin-
ta-feira (13). onde: avenida
136, n° 950, Setor marista -
Goiânia. horário: 22h.

Noite de samba 
nesta quinta-feira (13), às

21h, o cantor, compositor e
violonista Fernando Boi divi-
dirá o palco do lowbrow lab
arte & Boteco com os canto-
res adriel Vinícius e mariana
letieri. eles se apresentarão
pelo projeto 'Fuá encontro

de Sambistas'. o público po-
derá conferir interpretações
de canções de nomes como
Gonzaguinha, Beth Carvalho,
martinho da Vila entre outros.
Quando: quinta-feira (13).
onde: rua 115, quadra F43a,
lote 214, nº 1.684, Setor Sul -
Goiânia. horário: 21h. 

Sarau de música 
Cantora, compositora e

instrumentista, Thaynara al-
ves é atração do Sarau do
hGG nesta quinta-feira (13).
a apresentação para pacien-
tes, acompanhantes e pro-
fissionais do hospital acon-
tece a partir das 17h, no Jar-
dim da Solistência. dona de
um carisma ímpar, a artista
promete um show recheado
de sucessos do sertanejo e
músicas de composição pró-

pria, como o single '2 em 1',
lançado no final de 2021.
Quando: quinta-feira (13).
onde: avenida anhanguera,
n° 6.479, Setor oeste - Goiâ-
nia. horário: 17h. 

Franquia ‘Pânico’
Para esquentar a estreia

de ‘Pânico’, a Ingresso.com
promove, nesta quinta-feira
(13), a partir das 20h, em seu
canal do YouTube, uma live
com dois influenciadores fãs
da franquia. o influenciador
Bruno Faulin e matheus San-
tana, da página Scream movies
Brasil, serão os convidados da
dupla Cris Siqueira e Panda
mendes (Coxinha nerd). eles
só precisam torcer para o
telefone não tocar durante
os pouco mais de 40 minutos
de transmissão. ‘Pânico’ es-
treia exclusivamente nos ci-
nemas em 13 de janeiro.
Quando: quinta-feira (13).
onde: YouTube
(Ingresso.com). horário: 20h.

Cantor e compositor Daniel Caon se 
prepara para seu show de estreia, hoje (13)

AGENDA
t
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Em meio a boatos de affair,
Mariana Rios conta se pe-
gou alguém em viagem 

a vida amorosa de ma-
riana rios continua no centro
das atenções, especialmente,
após uma viagem que ela
fez a Fernando de noronha,
onde supostamente teria fi-
cado com o ator Bruno mon-
taleone. depois de negar ter
trocado beijos com o rapaz,
ela voltou a afirmar catego-
ricamente que não ficou com
ninguém durante os dias de
folga. a revelação aconteceu
em conversa com seguido-
res, na noite desta terça-
feira (11). "Pegou alguém
em noronha?", perguntou
um internauta. mariana res-
pondeu. "não! eu nunca fui
de sair beijando por aí. não
tenho absolutamente nada
contra quem faça, mas é
meu jeito mesmo, sabe? até
pra beijar alguém, sinto que
preciso ter uma relação de
carinho, muita vontade e sin-
tonia. meu objetivo nessa
viagem era outro. e ele foi
realizado com sucesso", con-
cluiu a atriz. (matheus Quei-
roz, Purepeople)

Boninho 'invade' coletiva
de imprensa de programa
de Zeca Camargo na Band
e manda recado

Prestes a estrear progra-

mas no mesmo dia, Boninho
mostrou que não há concor-
rência com Zeca Camargo.

o diretor da Globo invadiu
a coletiva de imprensa do
‘1001 Perguntas’, programa

do ex-global na Band, e en-
viou um recado. Tanto o ‘BBB
22’, quanto o ‘1001 Pergun-
tas’ irão estrear no dia 17.
nos comentários da live, Bo-
ninho enviou uma mensa-
gem pelo chat: "Zeca, suces-
so". a mensagem do diretor
da Globo deixou o apresen-
tador surpreso, que duvidou
que o diretor estaria na
transmissão. (nathalia duar-
te, Purepeople)

Débora Nascimento está
solteira! Chega ao fim na-
moro da atriz com modelo
Marlon Teixeira

débora nascimento e
marlon Teixeira colocaram
um ponto final na relação.
Juntos desde o réveillon de
2021, a atriz e o modelo pas-
saram a virada de 2022 já
separados. Segundo o jornal
‘extra’, débora curtiu o ano
novo em um evento locali-
zado em angra dos reis (rJ),
enquanto marlon aproveitou
um retiro na Chapada dos
Veadeiros (Go). e esse não
foi o único indício. após as
festas de fim de ano, débora
e marlon não chegaram a se
encontrar. ela viajou para Ca-
raíva, na Bahia, com amigas;
já marlon retornou a Itajaí,
em Santa Catarina, onde pas-
sou o natal com a família.
(Patrícia dias, Purepeople)

CELEBRIDADES

Fausto Silva deixou a
Globo após 32 anos de
sucesso do ‘Domingão do
Faustão’. Em junho pas-
sado, a emissora anun-
ciou a antecipação da saí-
da do apresentador de
seu programa. A perma-
nência de Fausto estava
prevista até o fim do ano,
antes dele se transferir
para a Band. Segundo
Fausto, ele segue grato
por tudo o que viveu na
casa. "Isso aí é uma coisa

normal (a saída). Não
posso falar nada. Fiquei
num lugar por 33 anos.
Fui muito feliz lá. Con-
segui trabalhar com gen-
te como o Boni, foi o me-
lhor presente que a vida
me deu. Daniel Filho,
Carlos Manga, Paulo Ubi-
ratan... Trabalhei com
gente que fez a televisão
brasileira mesmo. Du-
rante 33 anos", disse ao
podcast Rap 77. (Patrícia
Dias, Purepeople)

Fausto Silva abre o jogo sobre o seu
retorno à Band e avalia saída da Globo

ÁRIES 
(21/3 - 20/4)                       1

Você poderá ser muito forte-
mente influenciado pelo seu meio.
Tome cuidado para não acreditar
em falsas promessas ou em si-
tuações equivocadas. o emocio-
nal precisa de atenção, então seja
mais racional e pragmático. Pense
antes de tomar decisões. 

TOURO 
(21/4 - 20/5)                        2

hoje o dia pode trazer alguma
recuperação: da saúde, da vida
amorosa, da vida financeira ou
do seu ânimo. Seja como for, o
dia é animado, mas não deixe se
levar por situações que tiram seu
foco: portanto mantenha a capa-
cidade de se comunicar.

GÊMEOS 
(21/5 - 20/6)                        3

hoje a lua está no seu signo
e você pode brilhar muito se con-
seguir aliar sua inteligência, seu
lado estratégico, seu comprome-
timento e a sua popularidade,
que estará alta, afinal as pessoas
estão confiando mais em você.
hoje é um dia de novidades.

CÂNCER 
(21/6 - 21/7)                        4

hoje o dia traz muitas emoções
e você pode ter um dia mais caó-
tico, no qual as coisas não acon-
tecem com muita segurança. dú-
vidas podem surgir, portanto te-
nha calma ao refletir antes de to-
mar suas decisões. evite agir por
impulso e tenha planejamento.

LEÃO 
(22/7 - 22/8)                        5

hoje o dia transcorre bem
em relação a tarefas e ao traba-
lho. Sua dedicação e seu foco
estão bons, e isso te coloca num
caminho de autoconfiança e pro-
dutividade. o dia segue confor-
me você planejou e nada te tira
muito do eixo. Siga.

VIRGEM 
(23/8 - 22/9)                        6

hoje o dia traz muito ímpeto
e motivação, por isso sua energia
está grande, o que te eleva e te
deixa animado para realizar o
que tem em mente. Inclusive po-
dem nascer novas ideias que
mudam tudo de uma hora para
outra. não atropele as pessoas.

LIBRA 
(23/9 - 22/10)                        7

hoje o dia traz novidades.
Portanto saiba se abrir para viver
novas experiências: novos apren-
dizados te encaminharão ou se-
rão úteis no seu futuro, portanto
se dedique e agarre as oportu-
nidades que o destino trará.

ESCORPIÃO 
(23/10 - 21/11)                        8

hoje o dia traz reviravoltas e
surpresas, portanto você pode
ficar muito alegre ao receber
notícias que nem esperava mais
ou que já não acredita ser pos-
sível. existe sorte no seu dia e
você pode receber aquela ajuda
no último minuto. 

SAGITÁRIO 
(22/11 - 21/12)                        9

o dia traz uma necessidade
de soltar o coração e se declarar
para uma pessoa especial, por-
tanto as relações estão ativadas
e em alta hoje. além disso, pode
ser um dia-chave para você dar
um passo à frente com relação
a algo que deseja. acredite no
seu potencial.

CAPRICÓRNIO 
(22/12 - 20/1)                           :

o dia traz autoestima e au-
tocuidado, portanto é preciso se
manter fiel a si mesmo. o dia
traz realização e produtividade.
Tome cuidado com excessos: de
gastos e também na alimentação.
Pode ser preciso fazer uma dieta
para melhorar a saúde.

AQUÁRIO 
(21/1 - 19/2)                          ;

o dia traz a necessidade de
assumir sua vida e colocar ordem
em tudo que estiver desorgani-
zado. Sua liderança estará ativa-
da, então você saberá ajudar as
pessoas à sua volta. Tome cui-
dado com autoritarismos.

PEIXES 
(20/2 - 20/3)                        <

hoje o dia traz muita agitação,
então tome cuidado com exces-
sos, especialmente de falação e
de trabalho. a saúde pode ficar
sobrecarregada. evite prometer
o que não poderá cumprir. man-
tenha sua motivação, porque ela
contaminará positivamente.

Estudo mostra o histórico da arrecadação e da distribuição no Brasil

Ecad lança relatório sobre os direitos
autorais de música e streaming
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A Cabernet Sau-
vignon é um viral do
vinho. É a uva mais
plantada no mundo.
Mas é no Chile que
ela faz sucesso. Che-
gou ao país em 1850
e encontrou na re-
gião do Maipo, área
chamada atualmente
de Entre Cordilhei-
ras, um solo para
chamar de seu. Dali
saem os grandes ca-
bernets chilenos,
pontuados pela crí-
tica, reverenciados
pelos consumidores.

O Chile tornou-se uma máquina
de produzir vinhos de todos os tipos
– são 13 milhões de hectolitros por
ano. O país sofre três grandes in-
fluências que definem as três prin-
cipais áreas de vinhedos: o Oceano
Pacífico, região chamada de Costa;
a planície central, conhecida como
Entre Cordilheiras dos Andes. É o
principal exportador de vinho entre
os países do Novo Mundo. O Brasil é
o quinto maior mercado para os
chilenos, ficando atrás apenas da
China, Estados Unidos, Japão e em-
patando com o Reino Unido. O país
também é uma máquina de marke-
ting para escoar sua vasta produ-
ção. Se o vinho é o resultado de um
lugar e seu clima, seu consumo é
global e sem território definido. A
pegada da vez dos marqueteiros de
baco chilenos é a campanha “Amo
Vinho''. Amo Chile”.

A Cabernet Sauvignon é uma va-
riedade de colheita tardia, leva mais
tempo para amadurecer nas parrei-
ras, e nas últimas três décadas está
em relacionamento sério com regiões
de climas quentes, como o Chile ou o
Norte da Califórnia. No Chile em es-
pecial, houve um casamento entre
quantidade e qualidade.

Os melhores Cabernets Sauvignon
chilenos continuam, no entanto,
dando de lavada nas premiações e
guias, e junto à massa é campeão em
volume de menções em aplicativos
de avaliação de vinhos. Para ficar

num exemplo pró-
ximo: o Guia Descor-
chados, uma
referência de vinhos
Chilenos, Argentinos
e Uruguaios (o Brasil
participa apenas com
espumantes), coorde-
nado por Patrício
Tapia, elegeu o me-
lhor tinto do ano, com
98 pontos, vejam só, o
Cabernet Sauvignon
Gandolini, Las Tres
Marias Vineyard, não
por acaso do Alto
Maipo. Vale observar
que outros vinhos

com alta pontuação nesta mesma
lista de tintos de todas variedades
também trazem a Cabernet Sauvig-
non como protagonista, ou parte da
receita: Almaviva 2014 (97 pontos),
Terrunyo Bajo las Burras Cabernet
Sauvignon 2014 (97 pontos); Don Ma-
ximiano Founder’s Reserve 2014 (97
pontos); Viñedo Chadwick Cabernet
Sauvignon 2014 (97 pontos).

Um exemplo da crítica internacio-
nal. A safra de 2010 do Don Melchor
foi eleita entre os 10 melhores tintos
do planeta pela lista anual da revista
especializada Wine Spectator.

Os primeiros tintos espetaculares
que provei na minha vida, quando
iniciava minha carreira de provar vi-
nhos foram, pela ordem: um Don
Melchor e um Chadwick. Nada mal
para uma iniciante. São vinhos bem
caros, eu sei. O Don Melchor nem é
100% Cabernet Sauvignon. Mas o
DNA é. A imagem do Cabernet Sau-
vignon chileno alavanca a venda dos
rótulos mais simples; vamos combi-
nar às vezes simples demais. Aqui vai
minha lista de vinhos inesquecíveis,
apenas aqueles que tive a oportuni-
dade de provar, e que têm a Cabernet
Sauvignon como uva principal. 

Antiguas Reservas – Cousiño
Macul (um clássico da sofisticação e
puxando para um estilo mais velho
mundo; gosto desse rótulo, que tam-
bém é espetacular, mas o Finis Ter-
rae. O Antiguas é mais autêntico.

Manso de Velasco – Miguel Torres

(Miguel Torres foi o primeiro estran-
geiro a apostar no potencial do Chile.
Ele se firmou na região de Curicó, o
que mostra que a uva tem potencial
em outras partes do Chile. Um caber-
net de classe e potência.

Viñedo Chadwick – Viñedo Chad-
wick é um Cabernet que fez história
nos concursos às cegas promovidas
por seu produtor, Eduardo Chadwick,
com a ajuda do crítico inglês Steven
Spurrier. Um vinho que enfrenta os
grandes franceses de Bordeaux de
igual para igual.  Elevou o nome do
Chile como produtor de vinhos pre-
mium. A fruta vem em camadas no
nariz e na boca. A madeira é bem in-
tegrada, envolve o vinho, mas não su-
foca.  A intensidade cobra seu preço
e a elegância também.

Don Maximiano – Errázuriz do
mesmo proprietário do Chadwick,
um assemblage, mas com a Cabernet
Sauvignon presente, um vinho que
pede contemplação e merece estar
em qualquer lista de excelência.

Almaviva – Almaviva -- um vinho
dos franceses – Baron de Rothschild –
e Chilenos – Concha y Toro -, é o clás-
sico dos clássicos. Um Bordeaux em
solo chileno, conduzido pelo enólogo
Michel Frou em uma vinícola de ar-
quitetura espetacular criada especial-
mente para elaborar um vinho em
verso e prosa. Provar uma safra an-
tiga, ou mesmo uma vertical de vá-
rias safras, é uma dessas experiências
que a vida me proporcionou e didati-
camente mostrou o valor do envelhe-
cimento. Corte bordalês, a cabernet
chega a quase 70% da mistura e co-
manda o vinho.

Don Melchor – Concha y Toro - o
Don Melchor é uma mescla de Caber-
net Sauvignon com a possibilidade de
adição, principalmente a partir de
1999, de cabernet franc, que rara-
mente ocupa mais do que 3 a 6% na
proporção total do blend. Talvez o
mais emblemático cabernet entre os
consumidores de vinhos premium do
Chile no Brasil. Alterna safras frescas
com mais potentes, sempre orientado
pelo craque Enrique Tirado.

Erasmo – é mais uma mescla
bordalesa desta lista, mas que me-

rece estar aqui para os amantes do
vinho de guarda. Com menor es-
paço na mídia, merece ser conhe-
cido. Muito bom!

Terrunyo – Concha y Toro - caber-
net bem interessante, fica entre o
Marquês De Casa Concha e o Don
Melchor.  Sempre prazeroso e de
grande intensidade.

Lázuli  – Aquitania -Os vinhedos
de Aquitânia resistem à pressão imo-
biliária de condomínios que o ro-
deiam. Sorte dos apreciadores de
vinho e do clássico cabernet da re-
gião que apresenta notas mentoladas,
frutas vermelhas e final prolongado.
Tomara que eles continuem no local.

Alpha M  2011– Viña Montes (80%
cabernet sauvignon acompanhados
dos outros cortes tradicionais borda-
leses. Fruta negra, bastante corpo,
um vinho que fala, mas o seu auge
depois de 5 anos de guarda. A linha
Montes Alpha é campeã absoluta em
restaurantes de carne de São Paulo e
uma ótima opção para conhecer o
perfil do Cabernet Sauvignon do
Chile da região de Colchagua.

Carmen Gran Reserva Cabernet
Sauvignon 2012 – Vina Carmen -boa
tipicidade da varietal, carnudo e uma
acidez que é resultado da diferença
da temperatura entre o dia e a noite
e que entrega frescor ao vinho.

Cono Sur Single Vineyard Block 18
El Recurso – A vinícola Cono Sur per-
tence ao grupo Concha y Toro. Dis-
claimer:  escrevi este artigo
acompanhado de uma (ou mais) taça
deste rótulo. Ganha pelos aromas in-
tensos de especiarias e fruta negra,
confirmados na boca que termina
macio e com grande intensidade. Um
achado pelo preço.

Novas Gran Reserva – Emiliana –
(a vinícola orgânica Emiliana tem
neste Cabernet uma fruta mais pura,
mais fresco e um preço bem acessí-
vel. Para não esquecer que o caminho
dos orgânicos é viável, e bom.

Um perfume de um bom Caber-
net Sauvignon, é algo que não se es-
quece ao dividir sentimentos nas
Vinícolas do Chile. Como prêmio,
brindar o melhor que a vida merece.
(Especial para O Hoje)

Cabernet
Sauvignon do 

O país andino tornou-se uma máquina de produzir vinhos
de todos os tipos: são 13 milhões de hectolitros por ano

Chile

Edna Gomes é
jornalista
especializada em
gastronomia,
sommeliere e poeta. 



Victoria Lacerda

A pandemia da Covid-19 se
tornou assunto dominante no
mundo todo há quase dois
anos, causando perdas irrepa-
ráveis a todos os cidadãos que,
de uma forma ou de outra, ti-
veram suas vidas impactadas.
No Brasil, até o momento, fo-
ram registrados 22.630.142  mi-
lhões de casos da doença e
620.281 mortes, deixando o
país em 2º lugar no ranking
absoluto de vítimas, perdendo
apenas para os EUA.

Diante às medidas de iso-
lamento social decretadas pelos
governos locais e pelo órgão
regulador de vigilância sani-
tária a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária  (ANVISA),
foi escancarado no país um
cenário de desigualdade social
e de crise econômica que já
era preocupante. Com o tempo
e o relaxamento das medidas
de isolamento social, setores
que estavam sobrestados por
decreto governamental pude-
ram retornar às atividades. O
desafio, então, vem sendo en-
frentar a crise econômica e
instabilidade política que o
país vem vivenciando, na ten-
tativa de retomada da econo-
mia do Brasil ao patamar pré-
pandemia.

No que tange ao desempre-
go, de acordo com o estudo da
consultoria Idados, baseado
na Pnad Contínua do IBGE,
mostra que, entre o segundo

semestre de 2019 e o mesmo
período em 2021, o número
de brasileiros sem carteira as-
sinada ou vínculo formal au-
mentou em 700 mil e atingiu
24,8 milhões de pessoas.

Com todos esses aconteci-
mentos, a retomada econômica
era extremamente aguardada
pela população para recuperar
seus empregos, negócios e isso
vem sendo possível graças à
vacinação em massa. De acor-
do com o consórcio de veículos
de imprensa a partir de dados
das secretarias estaduais de
Saúde, a aplicação já está bem
avançada no país, o total de
doses aplicadas chega a apro-
ximadamente 338 milhões, sen-
do que 161 milhões de habi-
tantes tomaram ao menos uma

dose e 144 milhões foram to-
talmente imunizados, totali-
zando 68,2% da população. 

Em entrevista exclusiva ao
jornal O Hoje, o economista
Aurélio Trancoso explicou a
importância da vacinação con-
tra a Covid-19 para a retomada
econômica não só no Brasil,
como no mundo. "Podemos fa-
lar da vacinação em vários
pontos específicos, principal-
mente em imunizar as pessoas
da doença e fazer a retomada
da economia no país, que ficou
'parado' quase dois anos se-
guidos entre altos e baixos.
Quando estamos falando em
imunizar as pessoas, podemos
deixar claro que a doença não
vai previnir 100%, porém irá
te proteger de sintomas mais

muito mais pesados, isso den-
tro das empresas é uma grande
vantagem, pois não teríamos
um desfalque muito grande
dentro das indústrias, pois os
funcionários estariam vacina-
dos e conseguiriam tarbalhar
sem preocupação, mas sempre
com as exigências sanitárias
corretas", explicou. 

"É importante lembrar que
a partir do momento que o
mundo tem vacinação, o mundo
também tem uma retomada
econômica muito grande e sig-
nificativa. A partir disso temos
a liberação de casas de festas,
bares, shoppings, empresas. É
perceptível que o mundo está
começando a se movimentar
novamente após quase dois
anos de pandemia extrema,
tanto é que podemos perceber
a discrepância extrema dos
preços em um curto período
de tempo. Isso vem devido a
secção, uma quebra na cadeia
produtiva e a partir do mo-
mento em que a máquina volta
a funcionar normalmente outra
vez, precisamos de insumos e
até esses insumos voltarem
corretamente ao mercado será
visível os preços nas alturas",
completou. 

Para realizar a retomada
de forma segura com a sus-
pensão das restrições de mo-
bilidade, uma das propostas
que vem sendo estudada e
aplicada por diversos países
é a utilização de um passaporte

da vacina. França, Grécia, Itá-
lia, Israel e outros países já
estão utilizando o método, que
consiste na apresentação de
um comprovante oficial da va-
cinação, emitido pelas prefei-
turas de forma digital, para a
entrada em estabelecimentos
comerciais, eventos, shows,
academias, museus e outros
espaços comuns fechados ou
que tenham um número maior
de pessoas.

No Brasil, o passaporte já
passou a ser obrigatório na ci-
dade de São Paulo, no Rio de
Janeiro e outras 209 cidades,
de acordo com dados da Con-
federação Nacional de Municí-
pios (CNM). Não existe uma re-
gra única para esse passaporte,
por isso cada cidade pode es-
colher como aplicá-lo na prática
e quais serão seus requisitos.
Essa medida, embora comemo-
rada por muitos, pode ser vista
como restritiva ao evitar que
pessoas sem vacina frequentem
certos locais. 

À medida em que avança a
vacinação no Brasil e o traba-
lho presencial vem sendo re-
tomado, algumas empresas
têm se deparado com a recusa
de alguns colaboradores à va-
cinação. Embora a vacinação
não seja obrigatória no país,
diversas empresas estão op-
tando por autorizar somente
aqueles que já foram imuni-
zados. (Com informações do
Nexo Jornal e Sebrae)
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Negócios

Especialista explica
que retomada dos
empregos e negó-
cios passa pela  va-
cinação em massa.
“O mundo volta a
se movimetar”

Entenda a importância da vacinação
para a retomada econômica

Embora a
vacinação não seja
obrigatória no país,
diversas empresas
estão optando por
autorizar somente
aqueles que já
foram imunizados








