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Chuva aumenta
preço de frutas
e hortaliças

Pedro Pinheiro

Alta dos combustíveis contruibui com aumento
Guinada nos valores é provocada por fatores climáticos, aumento no custo de insumos — como energia elétrica, por
exemplo — do dólar e até do transporte das mercadorias.
Nas feiras, alguns consumidores revelam que deixaram de
consumir certos alimentos para economizar. Outros continuaram comprando, mas, pensando em gastar menos, diminuíram a quantidade de produtos adquiridos. Cidades 9

Laboratórios alertam para falta de insumos
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Má conservação
da BR-153 vira
briga na justiça
Recentemente grave acidente
com um ônibus resultou na morte de cinco pessoas e outras 40
ficaram feridas. Triunfo deve
informar quais providências serão tomadas. Cidades 11

Em Goiás, laboratórios já haviam registrado, em dezembro de 2021,
um aumento de 60% na procura por testes de Covid-19 em relação
a novembro do mesmo ano. No entanto, viram esse percentual
crescer ainda mais com a chegada de 2022. Cidades 10

Vacina brasileira contra a Covid-19 Federação entre
PSB e PDT barra
é aplicada pela primeira vez
Médico infectologista Roberto Badaró, responsável pela pesquisa e pelo
desenvolvimento da vacina, explicou que próximo passo consiste em
medir a resposta imunológica e avaliar a imunidade celular dos participantes
envolvidos nos testes. Expectativa, segundo ele, é de que a primeira fase
do estudo seja concluída em três meses, e que, o medicamento seja disponibilizado em um ano ou “pouco mais”. Ao todo, estão envolvidos 90 voluntários com idades entre 18 e 55 anos. Política 6

Goiás apresenta
Caetano e renova
com Reynaldo

Essência

Quinta agitada no dia-a-dia esmeraldino. O clube anunciou
em suas redes sociais a permanência do zagueiro Reynaldo
em 2022 e apresentou Caetano
que chega com expectativa de
jogar a Série A.

aliança em Goiás

Apesar de figurarem de maneira
ideologicamente próxima, siglas
não estão do mesmo lado no cenário estadual. Alianças em alguns estados têm esbarrado em
negociações locais. Política 2

Mágoas do passado
pode afastar Edward
Madureira do PT
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Lara assume OAB-GO
sob compromisso com
a jovem advocacia
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paraGuaio
valoriza prétemporada no Atlético
Prestes a disputar seu primeiro
estadual, o atacante Brian Montenegro quer usar o período
para chegar à sua melhor forma
física e estar bem para a estreia
no Goianão.

Portadores de
fibromialgia podem
ter direitos ampliados

Preocupação em conseguir emprego,
é um dos ‘vilões’ que provoca ansiedade Essência 13
Mulheres imigrantes
que mudaram o mundo

Essência 14

Esportes 7
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Tempo em Goiânia
s 29º C

t 18º C

Sol e aumento de nuvens de
manhã. Pancadas de chuva à
tarde. À noite o tempo fica aberto.
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Edward Madureira
pode se filiar ao PSB

Pagamento começará junto com Auxílio Gás, no dia 18

Terceira parcela
do Auxílio Brasil
incluirá 3 milhões
de famílias
Prevista para começar a ser paga na próxima terçafeira (18/1), a terceira parcela do Auxílio Brasil incluirá
3 milhões de famílias, anunciou na última quinta-feira
(13/1) o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro
Guimarães. Com a medida, o total de famílias atendidas
aumentará para 17,5 milhões.
Com a promulgação da emenda constitucional que
permitiu o parcelamento de precatórios — dívidas
reconhecidas definitivamente pela Justiça —, o valor
da parcela passou para R$ 400. As famílias incluídas
no programa receberão o Auxílio Brasil por meio do
aplicativo Caixa Tem, que permite a movimentação
de depósitos em contas poupança digitais, até o recebimento do cartão.
As novas famílias não precisarão ir às agências para
validarem o cadastro no Auxílio Brasil. Isso porque a inclusão no programa baseou-se em pedidos antigos processados pelo Ministério da Cidadania. “Esse cadastramento
foi realizado, no mesmo modo que no auxílio emergencial
lá atrás. Então, a validação já foi realizada”, explicou.
O presidente da Caixa também anunciou que o pagamento do Auxílio Gás, que fornecerá uma ajuda temporária para famílias mais pobres comparem gás de
cozinha, ocorrerá nos mesmos dias que o do Auxílio
Brasil. As famílias foram escolhidas conforme as regras
definidas pelo Ministério da Cidadania.

Insatisfeito com a forma com que foi tratado na
última eleição pelo PT, presidido pela Katia Maria, o
ex-reitor da UFG, Edward Madureira, deve deixar o
partido e ingressar no PSB do deputado federal Elias
Vaz. O PSB, inclusive, quer lançar a deputado estadual
o atual vereador de Aparecida, Willian Panda. E
mais: está de olho no policial
rodoviário federal e exPM, Fabrício Rosa
(PSOL) e o deputado estadual Karlos Cabral
(PDT). Elias Vaz confirmou à Xadrez que
convidou Madureira,
mas ainda não foi respondido. “Penso que
não deve estar com cabeça para isso no momento”, disse, lembrando
da mobilização encabeçada
pelo professor depois que
Bolsonaro desrespeitou
a primeira indicação da
lista tríplice à reitoria. Karlos Cabral, por outro
lado, vai ficar
no PDT mesmo.
“Estou confortável”.

Dúvidas

Fabrício Rosa, que já tentou a Câmara de Goiânia
duas vezes e até o Senado pelo PSOL, ainda não decidiu
se vai deixar a sigla e se filiar ao PT ou ao PSB. O que
ele quer é compor a federação que deverá unir a esquerda. O PSOL, que virou a cara para a união da federação com o aceno do PT nacional ao tucano Geraldo
Alckmin, pode perder um bom candidato.

Noite restrita

Diante dos 400 casos de Covid-19 em apenas uma
semana, o prefeito da Cidade de Goiás, Aderson Gouveia
(PT), suspendeu, por meio de decreto, atividades da
noite - entre 1h e 6h - até o dia 26 de janeiro. “A Cidade
está aberta a visitações, apenas pousadas funcionam
com capacidade de 70%”, explica Gouveia.

Preocupação

Equipe da Secretaria de Estado
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) visita municípios
afetados pelas fortes chuvas para
identificar prejuízos causados aos
produtores rurais, especialmente
da agricultura familiar. A pasta
quer entender como ajudar os produtores que tiveram prejuízos.

APPs asseguradas

As mortes decorrentes das
chuvas constantes no Brasil são
um alerta sobre a necessidade
de manutenção das Áreas de Preservação Permanente, sobretudo
as que margeiam cursos hídricos.
Pressionados pela sociedade civil
e pela imprensa para interromper o “tratoraço” com a atualização do Plano Diretor, a Câmara
de Vereadores deverá, após recuo, poupar as APPs. E, falando
sobre os cursos hídricos, foi a
riqueza de água que pesou na
escolha de Goiânia como nova
capital de Goiás.

Literatura

Em entrevista ao programa
Você é Mais, no canal do YouTube O Hoje News, apresentado
pela jornalista Edna Gomes, o
escritor Gabriel Nascente comenta o seu último livro “A ópera dos ausentes", uma obra política, fina e diferente de tudo o
que ele já produziu.
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Um representante da
RMTC disse, à Rádio CBN, que
o aumento da tarifa do transporte coletivo na capital deverá custear a melhoria no
transporte coletivo. Ninguém
acredita nisso.

Federação entre PSB e PDT
esbarra nas alianças em Goiás
Embora sejam ideologicamente
próximos, partidos não estão do
mesmo lado no cenário estadual
Marcelo Mariano
Desde que o Congresso Nacional derrubou o veto do
presidente Jair Bolsonaro (PL)
às federações partidárias, no
final de setembro do ano passado, a possibilidade mais
real de esse mecanismo ser
aplicado passou a ser por
meio de uma aliança de partidos de esquerda, com PT,
PSB, PCdoB, PV e , eventualmente, PSOL e Rede.
No entanto, as conversas
sobre alianças em alguns estados, como São Paulo e Pernambuco, têm dificultado o
avanço em relação às negociações especialmente entre
PT e PSB, que, agora, começou
a flertar com o PDT.
Válida a partir das próximas eleições, as federações
partidárias, muitas vezes vistas como um mecanismo voltado para ajudar partidos
pequenos a sobreviverem,
têm três objetivos. Primeiro,
eleger mais deputados. Segundo, atingir a cláusula de
desempenho para ter acesso
aos recursos do fundo partidário. Por fim, evitar fusões
entre legendas.
Há, contudo, algumas exigências, como união por pelo

menos quatro anos e programa e estatuto unificados.
Além disso, os partidos que
deixarem as federações antes
do prazo determinado podem
ser punidos.
O fato de as legendas precisarem atuar em conjunto
por no mínimo quatro anos
é uma das principais diferenças entre as federações partidárias e as coligações, que
duravam oficialmente apenas
durante as eleições e não estão mais permitidas.
Uma outra diferença importante é a questão da verticalidade. No caso das federações partidárias, o que for
decidido a nível nacional tem
que ser cumprido também a
nível estadual, ou seja, é necessário 100% de afinidade.
Em São Paulo, por exemplo, tanto o PT, de Fernando
Haddad, quanto o PSB, de
Márcio França, têm pré-candidatos a governador. E nenhum parece disposto a abrir
mão de sua candidatura para
apoiar o outro, o que, na prática, inviabilizaria os dois partidos estarem em uma mesma
federação partidária.
Dessa forma, o PSB deu
início a um diálogo com o
PDT. Uma reunião formal com

Com interesses parecidos, nada mais natural que ambos os partidos sentem para conversar
a presença dos presidentes
nacionais das duas siglas, Carlos Siqueira e Carlos Lupi,
respectivamente, deve ocorrer ainda em janeiro.
Nos bastidores, comentase que, por um lado, o PSB
adotou essa estratégia para
pressionar o PT. Por sua vez,
o PDT quer atrapalhar os planos dos petistas com o objetivo de alavancar a campanha
presidencial de Ciro Gomes
e, quem sabe, derrotar Lula.
Logo, com interesses parecidos, nada mais natural
que ambos os partidos sentem
para conversar. Em Goiás,
eles não pretendem ter candidato ao governo, mas estão

em campos opostos, apesar
de serem de centro-esquerda
e estarem ideologicamente
próximos. Caso formem uma
federação partidária, portanto, um deles terá que ceder.
Enquanto o PDT confirmou que seguirá na base do
governador Ronaldo Caiado
(DEM/União Brasil), o deputado federal e presidente do
PSB goiano, Elias Vaz, já deu
sinalizações de que gostaria
de caminhar com o prefeito
de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (sem partido),
até agora o principal nome
da oposição.
Se a federação com o PT
vingar, o que, de fato, tem

mais chances devido ao peso
da sigla, o PSB não teria resistência em estar ao lado do
governadoriável petista em
Goiás, Wolmir Amado. Por
outro lado, se a aliança com
o PDT for a que prosperar,
Elias Vaz e Ronaldo Caiado
não dão pinta de que estarão
no mesmo palanque.
Claro que a situação em
Goiás é mais fácil de conciliar
do que as de São Paulo e Pernambuco. Aliás, nas eleições
municipais de 2020, PSB e PDT
foram aliados no estado. De
qualquer forma, não deixa de
ser um assunto importante para
ficar de olho nas próximas semanas. (Especial para O Hoje)
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O impacto da Inteligência
Fiscal nas empresas
Mayara Arend
A coleta, organização e tratamento de dados
com o objetivo de proporcionar insights para
as áreas de negócio, ainda são vistas por muitas
empresas como uma necessidade específica do
marketing e para o relacionamento com clientes
e consumidores, mas o uso de dados estruturados
apoiados em um sistema de Inteligência Fiscal
e Tributária tornou-se uma ferramenta fundamental também para a gestão corporativa.
Independentemente da natureza da empresa,
um dos maiores desafios do gestor é assegurar
que as informações de que dispõe para análise
e tomada de decisão eficientes provenham de
fontes confiáveis, o que nem sempre acontece.
Isso porque os dados são gerados por diferentes
áreas, muitas vezes por sistemas não integrados,
e com grande dependência da ação direta de
pessoas para que sejam corretamente registrados,
o que contribui para inconsistências diversas e,
consequentemente, pode ocasionar interpretações incorretas.
O ponto de partida para uma inteligência
fiscal eficiente é poder contar com uma ferramenta de inteligência tributária aplicada que
utilize as mesmas bases de dados do Fisco. Isso
irá assegurar que o gestor possa identificar
eventuais não conformidades e agir proativamente, fazendo a retificação necessária. Se levarmos em conta que o Sistema Tributário Brasileiro Brasil possui mais de 50 tributos e quase
6 milhões de normas, não surpreende que mais
de 8 em cada 10 empresas apresentem algum
tipo de irregularidade tributária. Fazer isso sem
a ajuda de processos automatizados dotados de
inteligência fiscal permanentemente atualizada
é uma atividade praticamente impossível.
Em paralelo, o benefício de contar com

informações provenientes de bases oficiais
para a tomada de decisões vai muito além.
Uma plataforma eficiente de auditoria, compliance e inteligência fiscal automatizada,
como o REVIZIA, possibilita desde benefícios
fiscais-tributários diretamente, como identificar oportunidades de recuperação de créditos fiscais aos quais a empresa tem direito
e evitar potenciais multas, até à tomada de
decisões e definição de rumos para a empresa,
se utilizando das informações oficiais, das
bases dos Fiscos, confiáveis e completas, que
não dependem de interferência humana.
É nesse contexto que sistemas automatizados
acrescentam uma vantagem expressiva caso as
informações sejam extraídas de uma base confiável -- e aqui me refiro, mais uma vez, às dos
próprios Fiscos --, ao proporcionar segurança e
transparência às análises, pela simplificação do
trabalho da equipe, seja ela fiscal, financeira ou
contábil e, principalmente, por suprir os gestores
com informações gerenciais de qualidade para
uma tomada de decisão mais ágil, baseada em
dados. Tais informações também podem ser extraídas automaticamente da plataforma de inteligência fiscal para agregar inteligência a outras
áreas da empresa, suportando as atividades cotidianas e promovendo a manutenção do compliance corporativo.
O sucesso de uma
gestão orientada por
dados está diretamente relacionada à qualidade e confiabilidade
das informações que
utiliza, evidenciando
a importância de se
Mayara Arend é diretora
contar com fontes pride Novos Negócios
márias oficiais.

Segredo dos unicórnios está
na segurança da informação
Willian Caprino
À medida que a transformação digital ocorre
nas empresas, o crescimento de incidentes de segurança como vazamento de dados é igual ou superior à velocidade da transformação. Mas muitas
companhias começam a se preocupar com a segurança da informação somente após um problema ou obrigação legal. Do ponto de vista dos
especialistas da área, essa preocupação deve
existir desde o nascimento da organização (Security by Design), pois quanto antes o compromisso
com a segurança acontecer, maiores as chances
desta ficar protegida contra os ataques.
Conhecido como Security by Design (seguro
desde o projeto), esse procedimento garante a
atenção com segurança desde o desenho do
software ou da empresa. Isto quer dizer que o
produto ou serviço final terá um risco relacionado à segurança muito menor, pois todas as
etapas consideraram essa preocupação.
Planejar corretamente, implementar soluções
e testar antecipadamente é muito mais barato
do que corrigir depois que já estiver pronto, havendo também um ganho com relação ao tempo
que o sistema entrará em produção, pois serão
evitados retrabalhos para correção de falhas
que possam ser exploradas.
O pentest é um aliado do Security by Design.
Também chamado de teste de intrusão ou teste
de penetração, é um método que avalia a segurança
de um sistema de computador ou de uma rede.
Ele deve ser executado periodicamente, nos processos de desenvolvimento de produto em fases
finais, onde avalia a segurança de um sistema a
partir de uma simulação de um ataque, ou quando
o produto sofre modificações expressivas.
Além de testar periodicamente os sistemas
para se assegurar que não há falhas e assegurar
que os sistemas de proteção estão adequadamente
configurados, outras preocupações devem existir
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para evitar ataques e vazamentos, como utilizar
uma metodologia de desenvolvimento de software
que priorize a segurança em todas as suas fases.
Além de software e aplicativos, uma grande
porta de entrada para ataques e vazamento nas
empresas são os colaboradores. Muitas vezes
não por maldade ou com o propósito de prejudicar, mas sim por falta de conhecimento e preparo. É de grande importância desenvolver uma
cultura organizacional onde todos sejam treinados para evitar caírem em armadilhas.
Por exemplo, recentemente, uma indústria
farmacêutica comunicou ao mercado ter recebido
um ataque cibernético criminoso, que resultou
na indisponibilidade de parte de seus sistemas
e operações. Já o site e aplicativo de uma grande
varejista também sofreu um ataque parecido.
Esses ataques cibernéticos poderiam ser evitados
se contassem com ações preventivas desde o
início das operações.
Segundo uma pesquisa realizada pela EY
e divulgada pela Agência EY, o número de
ataques cibernéticos contra empresas cresceu
300% em todo o mundo durante a pandemia.
Há uma grande vantagem nas empresas que
adotam medidas adequadas de gestão de risco
e segurança da informação para as que não
dão a devida atenção.
Além de estarem mais preparadas para incidentes e menos suscetíveis a impactos a seus negócios, torna-se habitual e natural a tratativa com
a prevenção e contenção de incidentes, sendo
apenas mais um processo a ser seguido. E com
a Lei Geral de Proteção
de Dados (LGPD) impactando o dia a dia de praticamente todas as organizações, o cuidado
com os dados de terceiWillian Caprino é especiaros deve ser redobrado.
lista em cibersegurança
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CARTA DO LEITOR

Desemprego
Perdi meu emprego de carteira assinada por
conta da pandemia. Emprego esse que adorava,
me sentia completamente segura. Cheguei até pensar em fazer faculdade para tentar o cargo de gerência, mas aconteceu o que aconteceu. Desde pequena, por influência de minha mãe, gostei de
confeitaria. Para mim é indescritível o cheirinho
de bolo assando e café da tarde. Foi então que
decidi fazer bolo para ajudar nas contas. Me senti
bem mais calma e confiante, porque era só eu e
os ingredientes. Minha família e amigos adoraram
tanto, que acabaram me aconselhando a fazer
disso uma renda.
Marcella Andrade
Aparecida de Goiânia

Vírus desigual
A pandemia do novo coronavírus expôs, em
traços realçados, as fraturas sociais e econômicas
do mundo, há séculos expostas. Não só os mais de
2 milhões de mortos serão lembrados. Pelo menos,
mais 200 milhões de pessoas serão empurradas
para a miséria e dela a maioria não sairá antes de
2030. Em contrapartida, os mil detentores das
maiores fortunas do planeta recuperaram, em
nove meses, as perdas com o colapso no mercado
de ações, provocado pelo vírus. O apoio dos governos para recuperar o mercado foi excepcional
e sem precedentes, o que elevou a riqueza dos bilionários, enquanto a economia real enfrenta a
mais profunda recessão de um século, revela o
relatório. Esse é o vírus da desigualdade.
Maria Júlia de Almeida
Goiânia

CONTA PONTO
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Se os caras não
entenderam a
magnitude do jogo, a
Terceira Via é
natimorta, não tem
para onde seguir. Para
fazer omelete, tem que
quebrar os ovos.”
Disse o presidente do PSL de São
Paulo, Júnior Bozzella sobre o isolamento de Sérgio Moro, pré-candidato do Podemos à disputa pela
presidência em 2022.

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
Após o presidente da Fecomercio, Marcelo
Baiocci, declarar que o fechamento do comércio de Goiânia está "descartado", um leitor do Jornal o Hoje disparou nas redes
sociais: "eu acho erradíssimo fechar o comércio. Tem que colocar lei para o povo se
vacinar. Tem que colocar restrições para os
não vacinados".
Cleonice da Silva

M

@ohoje
Após o Twitter suspender a conta do empresário luciano Hang por violação das regras da plataforma, uma seguidora do o
Hoje comentou o seguinte: “as regras
devem ser: não poder falar do Bolsonaro”,
e concluiu: “povo chato”. o bloqueio foi motivado por uma ordem judicial.
Núbia Soares

N

@jornalohoje
de acordo com a pesquisa da Genial investimentos e Quaest Consultoria em relação
à intenção de voto para o primeiro turno
das eleições presidenciais de 2022, o expresidente luiz inácio lula da Silva (pT)
aparece na liderança com 45%, seguido do
atual presidente, Jair Bolsonaro (pl), que
tem 23% das intenções de voto. A pesquisa
foi divulgada na última quarta-feira (12).
Nas posições de destaque, além de lula e
Bolsonaro, a pesquisa aponta o ex-juiz Sergio Moro (podemos) com 9% das intenções
de voto e Ciro Gomes (pdT), com 5%.

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

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

Valorização do mínimo ajuda a
elevar a renda e a arrecadação
A perda acumulada no período foi de 2,2%

Setor de serviços
cresce 2,4%
em novembro,
após dois meses
de queda
O setor de serviços cresceu 2,4% na passagem de
outubro para novembro, após dois meses de taxas negativas, recuperando a perda acumulada de 2,2%. Com
o resultado de novembro, o setor ficou 4,5% acima do
patamar pré-pandemia de covid-19, registrado em fevereiro de 2020, mas está 7,3% abaixo do recorde alcançado em novembro de 2014. Os dados são da Pesquisa
Mensal de Serviços, divulgada pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE).
Segundo o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo, a recuperação do mês de novembro coloca o setor no maior
patamar dos últimos seis anos, igualando-se ao nível
de dezembro de 2015. “Das últimas 18 informações divulgadas, na comparação mês contra mês anterior, 15
foram positivas e 3 foram negativas: março, devido à
segunda onda de covid-19, e setembro e outubro, por
conta de aumentos de preços em telecomunicações e
passagens aéreas”, disse, em nota, o pesquisador.
Segundo o IBGE, quatro das cinco atividades pesquisadas avançaram no mês de novembro, com destaque
para serviços de informação e comunicação (5,4%), que
recuperaram a perda de 2,9% verificada nos dois meses
anteriores. Com isso, a atividade se coloca num patamar
13,7% acima de fevereiro de 2020. “Nessa atividade, sobressai o setor de tecnologia da informação, principalmente os segmentos de portais, provedores de conteúdo
e ferramentas de busca da internet; desenvolvimento e
licenciamento de softwares e consultoria em tecnologia
da informação”, disse Rodrigo Lobo.
O setor de tecnologia da informação cresceu 10,7%
de outubro para novembro, maior taxa desde janeiro
de 2018 (11,8%), ficando 47,4% acima do patamar prépandemia. “Depois do período mais agudo da pandemia,
a partir de junho de 2020, o setor mostrou rápida recuperação, acelerando o ritmo de crescimento das receitas.
Essas informações positivas são em boa parte explicadas
pelo dinamismo das empresas do setor de Tecnologia
da Informação, que fornecem serviços para outras empresas”, afirmou o gerente da pesquisa.

Transportes

De acordo com o IBGE, o segundo impacto positivo
no índice do novembro veio da atividade de transportes,
que cresceu 1,8% e praticamente recuperou a perda de
1,9% observada entre setembro e outubro. Com isso, a
atividade está num patamar 7,2% acima de fevereiro
de 2020. “Os destaques na área de transportes foram
transporte aéreo de passageiros, correio e transporte
rodoviário de carga”, informou Lobo.
Com alta de 2,8%, os serviços prestados às famílias
representaram o terceiro impacto positivo no mês.
“Esta é a oitava taxa positiva seguida, acumulando
crescimento de 60,4%, mas ainda insuficiente para
voltar ao patamar pré-pandemia. O segmento está operando em nível 11,8% abaixo de fevereiro de 2020”, explicou o pesquisador. Por outro lado, com queda de
0,3%, os serviços profissionais, administrativos e complementares apresentam a quarta taxa negativa seguida,
acumulando perda de 3,7%.
Regionalmente, 18 das 27 unidades da federação
tiveram expansão no volume de serviços entre outubro
e novembro de 2021. Entre os locais com taxas positivas,
o impacto mais importante veio de São Paulo (4%),
seguido por Rio de Janeiro (1,6%), Santa Catarina
(3,7%) e Paraná (2,1%). Em contrapartida, o Mato
Grosso do Sul (-4,0%) registrou a principal retração
em termos regionais.

Atividades turísticas

O índice de atividades turísticas subiu 4,2% frente a
outubro, sétima taxa positiva consecutiva, acumulando
ganho de 57,5%. O segmento ainda se encontra 16,2%
abaixo do patamar de fevereiro do ano passado.
“Esse índice de atividades turísticas tem um
perfil muito semelhante ao perfil dos serviços prestados às famílias, pois muitas das atividades que
compõem o indicador vêm desse segmento”, disse
o pesquisador. (ABr)

Com ares de superioridade e enfado, o
comentarista global suspira e define seu
ponto, na verdade, repete como papagaio a
opinião dominante nos mercados: o aumento
do salário mínimo, ainda que apenas reponha a inflação, ameaça a saúde fiscal do
setor público ao criar despesas adicionais
com servidores e elevar o valor dos benefícios
pagos a pensionistas e aposentados que têm
seus vencimentos amarrados ao valor do
que deveria ser, em tese, o menor salário
no País. O comentarista não se dá ao trabalho
de consultar a vasta literatura disponível
sobre impactos da correção do salário mínimo sobre a renda e a demanda e, portanto,
sobre a arrecadação de impostos. Mais grave,
finge não perceber a desproporção e impropriedade do que diz, especialmente quando o reajuste do mínimo e seus impactos
são cotejados com a montanha de privilégios
desfrutados pelos donos da grana.
Será que um aumento de míseros R$
112 colocará a República em crise, sob
ameaça de um descalabro fiscal, sempre
antecipado, mas raramente confirmado?
Em valores arredondados, o salário mínimo
foi elevado de R$ 1,1 mil para R$ 1,212
mil, numa variação de aproximadamente
10,18%. Em artigo recente, a economista
Julia de Medeiros Braga, professora associada da Faculdade de Economiada Universidade Federal Fluminense(UFF), aponta
que o comportamento do salário mínimo
pode ter um papel de “sinalizador” para o
salário médio na economia, fenômeno descrito como “efeito farol” pelo ex-ministro
Paulo Renato Souza, falecido em 2011,
mencionado pela economista em seu blog.
Segundo ela, “o mínimo tem tanto um

impacto direto nos rendimentos iguais ao
piso como indireto, por ser uma referência
utilizada nas negociações salariais”. Ou
seja, políticas de valorização do mínimo,
como as que estiveram em vigor entre 2002
e 2015, tendem a produzir efeitos em cascata
sobre os demais salários, gerando ganhos
de renda e estimulando a demanda das famílias, com retornos sobre a arrecadação
de impostos e contribuições que tendem a
compensar total ou parcialmente os impactos sobre os gastos com a folha de servidores nos governos federal, estaduais e
municipais, assim como na Previdência.

Renda e impostos

Em trabalho divulgado na terça-feira, 11,
o Departamento Intersindical de Estatística e
Estudos Socioeconômicos (Dieese) busca simular a combinação de impactos produzidos
a partir do reajuste do salário mínimo. A
soma dos benefícios equivalentes a até um
salário responde por 46,2% do total, incluindo
66,7% do total de beneficiários, permitindo
ao departamento estimar um impacto de R$
314,16 milhões a cada elevação de R$ 1,00 no
salário mínimo. A alta de R$ 112 corresponderia, portanto, a um gasto adicional de R$
35,186 bilhões por ano. Em toda a economia,
perto de 56,737 milhões de pessoas têm seus
rendimentos referenciados de alguma forma
ao mínimo e seriam favorecidas por um
ganho de renda estimado em R$ 81,183 bilhões
pelo Dieese. Nesta altura do trabalho, o departamento toma emprestado dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
para projetar os ganhos do setor público,
dado em geral desprezado por analistas de
mercado e comentaristas globais.

BALANÇO
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2 O Ipea estima o peso dos

impostos sobre o consumo
dos mais pobres, aqueles
com renda mensal de até
dois salários mínimos, em
alguma coisa próxima a
53,9% – o que parece configurar verdadeiro confisco
sobre a renda daquelas famílias. Essa seria a “carga
tributária” incidente sobre
bens e serviços consumidos
por aquela faixa da população, representada pelos impostos indiretos (a exemplo
do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, cobrado pelos
Estados, e ainda o Imposto
sobre Serviços de Qualquer
Natureza, de competência
municipal).
2 Como aquelas famílias
destinam grande parcela de
sua renda para o consumo,
o Dieese estima que a arrecadação de impostos receberia uma injeção adicional de
R$ 43,757 bilhões em um ano,
ou seja, 24,4% mais do que
os gastos acrescidos à conta
da Previdência. O estudo do

departamento não considera,
no entanto, os efeitos da incidência da contribuição previdenciária sobre o rendimento extra assegurado pelo
reajuste do salário mínimo e
a parcela desses ganhos direcionada para despesas com
aluguel, por exemplo.
2 Também não detalha estimativas sobre o impacto
sobre a folha de pagamento
dos servidores, embora aponte que o aumento de despesa
com pessoal parece quase
desprezível na área federal
e ganhe maior relevância
para Estados e prefeituras,
sobretudo nas regiões Norte
e Nordeste. No caso da União,
onde apenas 5,56% dos servidores recebem até um salário, a folha registraria variação de 0,32%. Nos Estados,
a variação seria de meros
0,75% (com elevação de
0,64% na região Norte e de
1,04% no Nordeste).
2 Nas prefeituras, que registram 13,49% dos servidores com rendimentos de até
um salário mínimo, a folha

tenderia a aumentar 1,68%
em 12 meses, com avanços
de 2,08% para os municípios
do Norte do País e de 3,05%
no Nordeste.
2 Considerando o valor do
salário mínimo por hora trabalhada, fixado em R$ 5,51
pela Medida Provisória 1.091,
de 31 de dezembro do ano
passado, retoma a professora
Júlia Braga, o mínimo no Brasil só estaria à frente do valor
definido pelo México, numa
relação de 33 países publicada pela Organização para
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).
2 “O salário mínimo no
Brasil é menor que na Rússia, no Chile, na Colômbia,
na Costa Rica e na Hungria.
Por essa métrica, o salário
mínimo no Brasil é três vezes menor que nos EUA,
quatro vezes menor que na
França e cinco vezes menor
que na Alemanha”, prossegue a economista, com base
na estatística mais recente
disponível da OCDE (2020)
e valores em dólares.

Teto do seguro-desemprego sobe
para R$ 2.106,08 após reajuste
O trabalhador demitido
sem justa causa já está recebendo um valor maior de seguro-desemprego. A tabela
das faixas salariais usadas
para calcular o valor da parcela seguiu o Índice Nacional
de Preços ao Consumidor
(INPC) de 2021 e foi reajustada em 10,16%.
Com a correção, o valor
máximo do seguro-desemprego subirá de R$ 1.911,84 para
R$ 2.106,08, diferença de R$
194,24. O piso segue a variação
do salário mínimo e aumenta
de R$ 1,1 mil para R$ 1.212.
Os novos valores estão sen-

do pagos para as parcelas emitidas para saque desde terçafeira (11) e vale tanto para
quem recebe o seguro-desemprego como para quem ainda
dará entrada no pedido.
A parcela do seguro-desemprego é calculada com
base na média das três últimas remunerações do trabalhador antes da demissão.
Após a correção das faixas
salariais, o benefício será definido da seguinte forma.

Direitos

Pago ao trabalhador com
carteira assinada dispensado

sem justa causa, o seguro-desemprego tem de três a cinco
parcelas, que dependem do
número de meses trabalhados
no emprego anterior e do número de pedidos do benefício.
O benefício pode ser pedido
por meio do Portal Emprega
Brasil, do Ministério do Trabalho e Previdência.
O trabalhador não pode
ter outro vínculo empregatício. O prazo para fazer o pedido varia entre o 7º e o 120º
dia da demissão, para trabalhadores formais, e entre o
7º e o 90º dia, para empregados domésticos. (ABr)
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Sob compromisso com a jovem
advocacia, Lara assume OAB-GO
Cerimônia
realizada no CEL da
OAB consagrou
Rafael Lara, cinco
novos diretores e
44 conselheiros
seccionais para o
próximo triênio
Felipe Cardoso
O advogado trabalhista Rafael Lara é, oficialmente, o
novo presidente da Ordem
dos Advogados do Brasil Secção Goiás (OAB-GO). O jurista
foi consagrado como tal durante cerimônia de posse realizada no CEL da OAB na noite
da última quinta-feira (13/1).
Além do presidente, tomaram
posse também cinco novos diretores e 44 conselheiros seccionais titulares. O grupo estará à frente da Ordem ao longo do próximo triênio, que se
estenderá até o ano de 2024.
Conforme adiantado pelo
O Hoje, o discurso de posse
foi, de fato, 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 universidade e ingressam
na OAB-GO — são quase 4 mil
por ano — com poucas perspectivas profissionais.
Participaram do evento representantes do Conselho Federal, Governo de Goiás, Assembleia Legislativa, Tribunal
de Justiça, Ministério Público,
Tribunais Superiores e outras
entidades. A diretoria é composta por Rafael Lara Martins,
presidente; Thales José Jayme,
vice-presidente; Talita Hayasaki, secretária-geral; Fernanda Terra, secretária-geral adjunta; Eduardo Cardoso Jr,
tesoureiro.
Ainda na mesma solenidade,
tomaram posse o presidente
da Caixa de Assistência (Casag),
Jacó Carlos Coelho, que ocupou
o cargo de secretário-geral da
OAB-GO nas últimas duas gestões; Néli Cárita Máximo Figuerêdo, como vice-presidente;
Daniella Granjeiro Kafuri, secretária-geral; Rodrigo Guedes,
diretor-tesoureiro; e demais diretores adjuntos.
A chapa Compromisso
OAB foi consagrada vencedora da disputa que se encerrou

Dentre as promessas
do advogado para os
próximos anos está
a busca pela
abertura de novos
escritórios e a
promoção de uma
OAB-GO “mais
plural”

em 19 de setembro do ano
passado, quanto Lara venceu
a eleição com 39,57% dos votos válidos. Com 100% das
urnas apuradas, o segundo
colocado foi Pedro Paulo Medeiros com 34,11%. Depois,
Rodolfo Mota com 14,92% e,
por fim, Valentina Jungmann
com 11,40%. Ao todo, foram
18.966 votos computados, o
que equivale a 25,77% do eleitorado. Outros 25,77% não
compareceram. O percentual
equivale a 6.583 advogados
faltosos. Dos votantes, 252 votaram branco e 320 nulo.
Logo após a vitória, o jurista
escreveu nas redes sociais:
“Hoje celebramos o início de
um novo ciclo para a advoca-

cia do estado de Goiás. Graças
ao trabalho incansável da chapa que tem Compromisso com
a OAB, continuaremos a modernizar a nossa instituição e
a construir um caminho repleto de oportunidades para
todos, sempre com a seriedade
e a coerência que exige o exercício da advocacia”.
E continuou: “Agradeço a
todos os advogados e advogadas que confiaram essa responsabilidade a mim e a esse
time excelente de profissionais que compõem a nossa
chapa. De uma coisa vocês
podem ter certeza: nós estamos preparados para entrar
de cabeça em cada uma das
nossas propostas”.
Na mesma mensagem de
agradecimento, o futuro presidente da Ordem prometeu,
ainda, lutar pela redução das
custas judiciais, por uma Ordem mais plural, pela ampliação da Comissão de Prerrogativas, pelo auxílio e orientação
à abertura de novos escritórios, pelo combate à violência
contra a mulher, “e uma série
de iniciativas que fizeram do
nosso projeto o mais qualificado para atender os anseios
dos profissionais de todo o estado”, acrescentou.

Trajetória

A campanha, que se arrastou por pouco mais de um

mês, teve início em 6 de outubro com o registro das chapas
concorrentes. Mas, conforme
mostrado pela reportagem do
Jornal O Hoje, em meados de
agosto já era possível observar
os pré-candidatos se movimentando pela capital e interior do estado pautados pela
ideia de angariar votos pelos
quatro cantos do estado.
A princípio, eram cinco
concorrentes na disputa: Rafael Lara Martins, Pedro Paulo
de Medeiros, Rodolfo Otávio
Mota, Valentina Jungmann
Cintra e Julio Cesar de Meirelles. Porém, como já previsto, as conversações avançaram
com o esquentar do pleito e
alianças foram formadas.
Em 17 de setembro, os dois
últimos citados resolveram se
unir e formar uma única chapa: “OAB pra Tod@s”. Valentina Jungmann manteve candidatura e Júlio César foi indicado ao comando da Casag na
composição do grupo. Os demais juristas mantiveram suas
candidaturas encabeçando as
seguintes chapas: ‘Compromisso OAB’, ‘Muda OAB’ e ‘Ordem
Unida’, respectivamente.
Nos bastidores, a eleição de
2021 foi tida como atípica ante
a divisão em quatro diferentes
grupos. Isso porquê os advogados Rodolfo e Valentina terminaram eleitos no ano de
2018 na chapa encabeçada pelo

atual presidente da Ordem,
Lúcio Flávio, porém, mais tarde, acabaram se dividindo em
chapas distintas. Rafael Lara,
no entanto, seguiu voo solo
como o candidato da situação
apoiado pelo atual presidente
à sucessão da OAB-GO.
Dias depois de ter sido eleito para o comando da advocacia, Lara conversou com a
reportagem sobre a mágoa
dos insatisfeitos e assegurou
que sequer aguardaria a posse para convergir forças.
“Nem precisa da posse. Desde
o dia 20 de novembro. No dia
seguinte às eleições, tenho
dito repetidamente que não
existe mais cor, não existe
mais chapa, não existe mais
número. A advocacia é uma
só. A política institucional não
é feita de partidos políticos.
Aquelas ligações que existiam
durante a campanha, são ligações independentes em torno de um projeto, em torno
de algo que se acredita.
A advocacia não pode, segundo ele, permitir que aconteça com ela o que se vê na
sociedade: um dualismo, rivalidade e polarização de forças. “Somos uma classe que
deve permanecer unida e nossa gestão vai ser, de fato, voltada à toda a advocacia, independentemente de qualquer
situação ocorrida nas eleições”. (Especial para O Hoje)

DECISÃO PRESIDENCIAL

Casa Civil ganha poder de execução no Orçamento
O presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou no Diário
Oficial da União (DOU) da
última quinta-feira (13/1),
um decreto que diminui o
poder do Ministério da Economia sobre as decisões em
relação ao Orçamento.
O documento consolida a
função da Junta de Execução
Orçamentária (JEO), da qual
faz parte a Casa Civil (órgão
diretamente ligado ao chefe
do executivo) nas definições
dos recursos federais.
Atualmente, somente o Ministério da Economia pode definir os detalhes do uso de recursos na execução do Orçamento, obedecendo um limite
pré-definido pela JEO e, com
o novo decreto, a Casa Civil
terá que dar aval para algu-

mas ações de abertura ou remanejamento de despesas.
Todo início de ano acontece uma delegação ao Ministério da Economia e suas
competências para determinadas ações, mas este é o
primeiro ano em que foi
acrescentado um trecho determinando que a prática
desses atos “está condicionada à manifestação prévia
favorável do Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da
Presidência da República”.
A Casa Civil também terá
mais controle sobre as mudanças solicitadas pelo Congresso na execução das emendas de relator, o que antes
era comandado inteiramente
pela Economia. (Igor Afonso,
especial para O Hoje)

Com o novo decreto, a Casa Civil terá que dar aval para algumas ações de abertura ou remanejamento de despesas

6

n

ohoje.com
GOIÂNIA, SEXTA-FEIRA, 14 DE JANEIRO DE 2022

POLÍTICA

Esplanada
Leandro Mazzini |

Viagen$

Proposta será analisada de maneira definitiva em Fevereiro

Deputado quer
atendimento
preferencial a
portadores de
ﬁbromialgia
Após a retomada do recesso parlamentar, prevista
para a primeira quinzena de fevereiro, os deputados
deverão apreciar, em Plenário, uma sequência de
projetos aptos à segunda discussão e votação. Dentre
eles, está a matéria do deputado Rubens Marques (Pros)
que institui a Política de Atenção e Direitos ao portador
de síndrome da fibromialgia e doenças reumatológicas.
O objetivo é incluir essas pessoas no atendimento e na
fila preferencial, tendo em vista as limitações físicas que enfrentam e que, consequentemente, dificultam a permanência
por longos períodos em pé. O projeto garante atendimento
preferencial durante todo o horário de expediente dos
órgãos, empresas e concessionárias públicos ou privados.
O texto já passou pelo crivo do Plenário em dezembro
de 2021. Na ocasião, foram registrados 24 votos favoráveis
e nenhuma manifestação contrária ao texto de Marques.
O autor da proposta lembra que os portadores dessa
síndrome, em sua maioria mulheres na faixa etária de
30 a 55 anos, possuem maior sensibilidade à dor. "O cérebro dessas pessoas interpretam os estímulos à dor de
forma exagerada, ativando o sistema nervoso por
inteiro", justifica ao defender a aprovação do projeto.

As viagens de integrantes do Governo
Federal, bancadas com dinheiro público,
custaram em 2021 quase R$ 200 milhões a
mais que no ano anterior. Conforme dados
atualizados do Portal da Transparência, o
Executivo desembolsou no ano passado R$
733,34 mi para bancar mais de 319 mil deslocamentos (nacionais e internacionais). Em
2020, o valor total foi de R$ 542,59 mi. Os
ministérios que mais gastaram recursos públicos com viagens foram: Justiça e Segurança
Pública, Defesa, Educação e Trabalho.

Outros

Mais de R$ 145 milhões foram desembolsados para bancar viagens classificadas
como “outros”, sem identificação do órgão,
trajeto ou dos nomes dos servidores. Em
2020, os gastos com essas viagens “caixapreta” somaram R$ 92 milhões.

Crise ﬁscal

Em 2018, diante da crise fiscal, o presidente Michel Temer proibiu voos na primeira
classe para os integrantes do governo. Alheio
à atual crise atual, mais aguda que a da era
Temer, o presidente Jair Bolsonaro (PL) autorizou a emissão de passagens para ministros de Estado e servidores públicos na
classe executiva de voos internacionais.

Greve

Enquanto o presidente Jair Bolsonaro
(PL) não dá um pio sobre a ameaça de
greve de 19 categorias de servidores públicos, marcada para a próxima semana,
ministros têm recebido dirigentes de entidades para tentar debelar o movimento.

Carreira

Ciro Nogueira (Casa Civil) e Tereza Cristina (Agricultura) se reuniram recente com
dirigentes do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Agropecuários (Anffa Sindical)
que reivindicam, entre outros, a reestruturação da carreira. Paulo Guedes (Economia) assumiu a interlocução com auditores
da Receita, em greve há mais de 15 dias.

reportagem@colunaesplanada.com.br

Tão somente

Ex-secretário da Receita Federal, Marcos
Cintra nega que esteja assessorando Serio
Moro em sua campanha eleitoral: “Esclareço
que participo diretamente nas propostas
econômicas do PSL tão somente. Discussões
sobre o tema vêm ocorrendo entre vários
partidos que buscam a terceira via”.

Apagão

Deputados do PSB vão acionar o Tribunal
de Contas da União (TCU) solicitando providências em relação ao ataque hacker aos
sistemas do Ministério da Saúde. Justificam
que “mais de um mês depois (do ataque), a
instabilidade dos sistemas e a desatualização
dos dados comprometem a adoção da melhor estratégia de combate à pandemia”.

Música

O relatório da Human Rights Watch soou
como música para os ouvidos dos ministros
do Supremo Tribunal Federal, frequentemente atacados pela horda bolsonarista.
“O STF do Brasil impediu algumas das políticas mais prejudiciais do presidente Bolsonaro e defendeu os direitos humanos”,
frisa um trecho do documento.

Recuo

O Índice de Confiança do Empresário
Industrial (ICEI), da Confederação Nacional
da Indústria (CNI), caiu 0,7 ponto em janeiro
de 2022 em relação a dezembro de 2021,
passando de 56,7 pontos para 56 pontos. O
recuo reverte o avanço da confiança registrado na comparação entre novembro e dezembro do ano passado.

Financeiro

Pesquisa realizada pela fintech Leve
mostra que 52% das pessoas não possuem
ou não sabem montar um planejamento financeiro. Outro dado alarmante é que 46%
dos entrevistados não se sentem confiantes
sobre como realizar metas de longo prazo.
O levantamento ouviu 3.450 colaboradores
de empresas de segmentos variados e de
diferentes regiões do país.

Vacina brasileira contra a covid
é aplicada pela primeira vez
Ministro Marcos Pontes considerou esta
quinta um “dia histórico” tanto para a
ciência como para os brasileiros
A vacina brasileira contra
a covid-19 deu um importante
passo na última quinta-feira
(13/1), data em que inicia o
primeiro estudo clínico que
aplicará o imunizante em 90
voluntários com idades entre
18 e 55 anos de idade. A fase
1 do estudo escolherá, de forma randomizada, a dose mais
segura e o regime de dose
que estimula resposta durável
de anticorpos que neutralizam o organismo contra o
novo coronavírus.
“Vamos agora medir a resposta imunológica específica
e avaliar a imunidade celular
dos participantes”, explicou o
médico infectologista Roberto
Badaró, responsável pela pesquisa e pelo desenvolvimento
da vacina, em cerimônia ocorrida na sede do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), em Salvador.
A expectativa do pesquisador é de que a primeira
fase do estudo seja concluída
em três meses, e que, se tudo
der certo, em um ano ou pouco mais a vacina já esteja
disponível.
Na fase 2, que terá a participação de 400 voluntários,
será testada a eficiência da
vacina; e a fase 3 é a da administração em larga escala.

Primeira aplicação

O primeiro a receber a dose
da vacina brasileira foi o técnico de segurança patrimonial
Wenderson Nascimento Souza,
de 34 anos de idade. A aplicação do imunizante foi feita
pelo secretário de Pesquisa e
Formação Científica do Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações (Sepef/MCTI), Marcelo Morales.
Presente na cerimônia, o
ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, disse que o 13 de janeiro
de 2022 é um “dia histórico”
tanto para a ciência no Brasil
como para os brasileiros.
“Neste ano do bicentenário
da independência do Brasil,
damos partida na independência do Brasil na produção
de vacinas. Estamos em um
ponto de inflexão na história
do Brasil”, disse, ao destacar
o papel de resgate que a ciência teve em vários momentos
difíceis da humanidade.
Pontes lembrou que existem três tipos de vacinas, as
importadas, as licenciadas e
as nacionais, aquelas feitas por
cientistas brasileiros. “É importante para o país ter soberania, autossuficiência e independência na produção de
itens tão importantes para a

Estudo clínico aplicará o imunizante em 90 voluntários
vida dos brasileiros”, disse.
“Daqui para a frente, a gente pode dizer, de forma reduzida, que se o planeta não pode
vender vacinas para o Brasil,
o Brasil pode vender vacinas
para o planeta”, acrescentou.

Vacina

A vacina RNA MCTI CIMATEC HDT é composta de duas
partes, que são misturadas
antes da aplicação: uma molécula de replicon de RNA
(repRNA) e uma emulsão
composta por água e um tipo
especial de óleo e moléculas
magnéticas, chamada de Lion,
que ajuda a proteger a molécula do repRNA e faz o transporte até as células alvo.
Uma vez dentro das células, o repRNA é reconhecido

como RNA mensageiros pelos
ribossomos, que são estruturas
que produzem as proteínas,
com as instruções trazidas
pelo RNA. Os ribossomos fabricam inicialmente o replicon, que gera várias cópias
de si mesmo e, depois, as proteínas do coronavírus, que são
quebradas em pequenos pedaços e expostas a nosso sistema imunológico. O organismo então identifica os fragmentos como algo estranho e
passa a produzir anticorpos
contra o novo coronavírus.
Segundo o infectologista
Roberto Badaró, a vacina brasileira, que é de terceira geração, apresenta alguns benefícios específicos, como o
uso de um número menor de
componentes, podendo ser

aplicada em doses mais baixas
e sem a necessidade de imunizações seguidas. “Poderemos, em um sequenciamento
e com a capacidade de sintetizar em uma única proteína
as cinco variantes, ter uma
vacina com as cinco variantes,
no futuro. Portanto, podemos
ter a vacina que rotineiramente será utilizada”, explicou
o médico infectologista.
O desenvolvimento pré-clínico e clínico da vacina tem a
participação dos Estados Unidos, Brasil e Índia, por meio de
parceria entre as empresas HDT
BioCorp. (Estados Unidos), Senai
Cimatec (Brasil) e Gennova Biopharmaceuticals (Índia). No
Brasil, a parceria conta com o
apoio da RedeVírus e com o financiamento do MCTI. (ABr)
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primeiro estadual

Bruno Corsino/Atlético-GO

Prestes a fazer
sua estreia em
estaduais,
Montenegro
quer usar prétemporada para
chegar à
sua melhor
forma física
Breno Modesto

Nono colocado da última
edição do Campeonato Brasieiro, o Atlético Goianiense
perdeu muitos dos atletas que
foram titulares na melhor
campanha do clube na história da competição nacional.
O último a sair foi o atacante
Zé Roberto, que foi o titular
no ataque rubro-negro.
Com a saída de Zé Roberto,
o paraguaio Brian Montenegro,
que chegou ao Dragão no segundo semestre de 2021, aparece como uma das opções
para iniciar a temporada entre
os titulares. Independentemente de começar o ano atuando
ou no banco de reservas, ele
garante que tem se dedicado
na pré-temporada para chegar
à sua melhor forma física.
“A verdade é que, para mim,
é muito bom estar participando
da pré-temporada, já que eu
precisava de um recondicionamento físico para estar em
minha melhor forma. Então,
estou trabalhando para estar
sempre à disposição do técnico
(Marcelo Cabo). Independentemente de jogar ou não, vou
dar sempre o meu melhor (nos
treinamentos), para começar

O paraguaio Brian
Montenegro é,
atualmente, uma das
opções do Dragão
para o ataque

ATLÉTICO-GO

o estadual da melhor maneira”,
comentou Brian Montenegro.
Com pouco mais de uma
semana de atividades, o centroavante diz estar se sentindo
bem, já que, durante as férias,
continuou treinando. No entendimento dele, é necessário
estar preparado, pois, para ele,
o futebol brasileiro é o melhor
da América do Sul.
“Estou me sentindo muito
bem. Os treinos que fiz durante
minhas férias me ajudaram
muito para chegar bem à prétemporada, já que todos sabem
que uma pré-temporada é muito forte aqui no Brasil. E, como
eu disse na minha primeira
entrevista pelo Atlético, o futebol brasileiro é o melhor da
América do Sul. Então, é preciso estar preparado para a
pré-temporada e para os tor-

neios que vão vir daqui para
frente”, disse o atacante.
Em menos de duas semanas, o Atlético fará sua estreia
no Campeonato Goiano. Em
casa, o time comandado pelo
técnico Marcelo Cabo receberá
o Crac. O Goianão será o primeiro estadual da carreira de
Montenegro. Segundo o centroavante, seus companheiros
lhe disseram que, assim como
o Brasileirão, o Goiano é um
torneio forte.
“Me disseram que o Campeonato Goiano também é muito forte. As equipes se preparam
para jogar o estadual da melhor
maneira possível. E eu acredito
que os estaduais chegam no
momento certo de preparação,
após sair da pré-temporada.
Como sempre, queremos dar o
nosso melhor em cada um dos

torneios que temos. E eu acho
que o estadual vai nos ajudar a
chegar ainda melhores para a
Série A. Temos muitos campeonatos pela frente, mas, primeiro,
temos que pensar no primeiro”,
finalizou o paraguaio.

Copinha

O Atlético segue vivo na Copinha. Pela segunda fase da
maior competição de base do
país, o Dragão bateu o Água
Santa por 2 a 1, em Diadema,
e confirmou presença na terceira fase do torneio. Os gols
atleticanos foram marcados
pelo volante Marcos e pelo
meia Thiago. Com o triunfo, o
Rubro-Negro enfrentará o Palmeiras, ainda com data e horário a serem definidos pela
Federação Paulista de Futebol
(FPF). (Especial para O Hoje)

VILA NOVA

Com aumento, Dragão
e AmuletoBet renovam
patrocínio máster

Jean Silva deseja criar
raízes no Vila Nova

Fernando Brito/Vila Nova

O local destinado ao
patrocinador máster da
camisa do Atlético Goianiense seguirá ocupado
em 2022. Isso porque,
na tarde da última quarta-feira (12), o Dragão
anunciou a renovação
do contrato com a casa
de apostas "AmuletoBet",
que estampa sua logomarca na cota máster
do uniforme atleticano
desde o mês de julho do
ano passado. O novo vínculo firmado entre as
partes vai até o final da
atual temporada.
De acordo com a repórter Nathália Freitas,
da rádio Sagres 730, em
2022, o Rubro-Negro receberá um valor superior
aos 200 mil reais que a
empresa pagou ao Atlético em 2021. Porém, por
conta de uma cláusula
de confidencialidade, os
números não foram revelados. No entanto, a
parceria ainda fica atrás
da que o Dragão tinha
com a Caixa, que, até
hoje, é o maior acordo já
feito pelo time do bairro
de Campinas.
Além de expor sua logo
no principal espaço das
camisas de jogo e treino,
a AmuletoBet também seguirá sendo mostrada no
backdrop da sala de imprensa do clube, em placas

de publicidades no centro
de treinamentos e nas partidas com mando do Rubro-Negro, em banners no
site oficial atleticano, em
publicações nos perfis atleticanos nas redes sociais
e também em inserções
no telão do Estádio Antônio Accioly.
Diretor da empresa,
Thomas Carvalhes cita
a satisfação e a felicidade da AmuletoBet em estender o patrocínio por
mais um ano. Segundo
ele, o crescimento e o
bom desempenho do
Atlético foram fundamentais para que a decisão fosse tomada.
“Nós estamos muito satisfeitos e felizes pela renovação da parceria com
o Atlético-GO. É motivo de
orgulho ser o patrocinador
máster do clube por mais
um ano. O desempenho
que a equipe teve nos últimos anos mostra a relevância do clube para o cenário nacional, o que faz
com que nós tenhamos
muita consideração por
essa parceria. Juntos, clube
e a AmuletoBet, compartilhamos planos de expansão por toda a América Latina e, por si só, já faz sentido que a renovação acontecesse”, disse Carvalhaes.
(Breno Modesto, especial
para O Hoje)

O atacante Jean Silva foi
apresentado pelo Vila Nova
na tarde da última quartafeira (12), como mais um reforço para a temporada. A
princípio o jogador chega com
vínculo contratual até o fim
de 2022. Com passagens por
inúmeros clubes na carreira
como o Ypiranga-RS, o América-RN e o Sampaio Corrêa,
Jean quer se firmar para ter
vida longa no Tigre.
“Todo mundo quer criar morada em um lugar, não só ficar.
Mas nem sempre é possível
isso. Joguei 37 jogos no Sampaio
Corrêa em 2021, fui bem, mas
preferi não ficar. Optei por vir
para o Vila Nova e vou dar
meu melhor. Já gostei muito
da cidade, do povo daqui. Estou
amando o clube, as pessoas, o
ambiente de trabalho, a questão
da estrutura de trabalho. Então
estou muito feliz e agradecido
de estar aqui”, afirmou.
Com somente duas semanas
de trabalho no Vila Nova, Jean
Silva não titubeia em dizer o
que representa a oportunidade
de jogar no Tigrão. “É o maior
clube da minha carreira. Hoje
é o clube que vou tirar meu
sustento, que me abriu as portas. Então pra mim hoje, é meu
maior desafio. E vou procurar
honrar esse desafio. Pelo pouco
que andei na cidade já vi que
a torcida é gigantesca. Então
já sei que a cobrança vai ser
grande. Então, vou procurar
me doar mais que cem por

Atacante de 32 anos, ex-Sampaio Corrêa e Ypiranga-RS, é apresentado no Tigre

cento, me entregar, viver o clube e tenho certeza que será
um desafio maravilhoso, que
vai exigir muito de mim, da
minha concentração e dedicação. Estou preparado pra isso,
vivi minha carreira toda pra
viver esse momento”, destaca.
Jean Silva, sempre foi mais
um jogador de assistências,
mas vem aprimorando o lado
goleador e afirma que tem
como característica o drible
e a ousadia para cima da
marcação.
“Sou um cara solidário e
nunca me preocupei muito
em marcar gols. Mas aprendi
recentemente a importância
de marcar gols, decidir jogos.
Sou um atacante rápido, pelas
beiradas, tenho como característica principal o um contra
um e consigo ter uma boa recomposição. Sou muito tático

e com o passar dos anos consegui aprender a usar isso,
pra fazer gols”, concluiu.

Reintegrado ao elenco

O volante Pablo Roberto se
reapresentou nesta quinta-feira (13) ao Vila Nova e passou
a treinar junto com os demais
atletas sob o comando do técnico Higo Magalhães. O jogador
está envolvido em uma negociação de empréstimo para um
clube da Série A em andamento. Caso não evolua, a tendência é que o atleta permaneça
no clube colorado para a sequência da temporada.
A estreia do Vila Nova no
Campeonato Goiano será no
dia 27, às 20h30, contra o Goiatuba. A partida será realizada
no Estádio Onésio Brasileiro
Alvarenga (OBA). (Ildeu Iussef, especial para O Hoje)
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ZaGueiro apresentado
Rosiron Rodrigues / Goiás EC

Caetano é
apresentado e
encara
oportunidade de
jogar sua primeira
Série A: “Agarrar e
não soltar mais”
Victor Pimenta
Horas após o anúncio da
renovação de Reynaldo com
o Goiás, o clube apresentou
de forma oficial mais um zagueiro para a temporada
2022. Trata-se de Caetano,
que chega emprestado pelo
Corinthians até o final do ano.
João Victor Andrade Caetano é mais conhecido como
Caetano e foi revelado nas categorias de base do clube alvinegro e atuará pela primeira
vez no futebol goiano. Coincidentemente, ele chega emprestado pelo Corinthians, que em
2020 emprestou o zagueiro
João Victor ao Atlético Goianiense para a disputa da Série
A e hoje é titular no time paulista. O novo jogador do Goiás
atuou ele no Sub-20 e falou
sobre o antigo companheiro.
“Eu não peguei até por
conta que ele era do rival, então não cheguei a falar com
ele não. Mas ele é uma boa
referência para mim, veio
aqui em Goiânia, fez o trabalho dele e voltou como titular
do Corinthians, então, vou
procurar fazer o mesmo e dar
meu máximo aqui para que
os resultados venham naturalmente”, disse o zagueiro.
Depois de três anos atuando na Série B, por Oeste e
CRB recentemente, onde se
destacou, será a primeira vez
de Caetano jogando uma Série
A na carreira. Com 22 anos,
ele terá a oportunidade de
atuar na elite nacional defendendo as cores do Goiás e

Zagueiro chega por
empréstimo do
Corinthians e já
mostrou vontade
em atuar com a
camisa esmeraldina
em 2022

falou sobre essa expectativa.
Eu estava querendo jogar
uma Série A bastante tempo
já, só que antes eu não tive a

oportunidade. Acho que essa
oportunidade vai ser fantástica e quero aproveitar o máximo essa oportunidade, agarrar ela e não soltar mais. Estou muito ansioso, feliz e motivado”, concluiu o defensor.

Reynaldo fica

Após longos capítulos envolvendo a renovação do zagueiro Reynaldo com o Goiás,
finalmente terminou em final
feliz para ambas as partes. A
diretoria esmeraldina oficializou na tarde desta quinta-feira
(13), a prorrogação de contrato
com o defensor que permanece
na temporada 2022, onde terá
em disputa o Campeonato
Goiano, a Copa do Brasil e o
Brasileiro da Série A.
O zagueiro chegou ao
Goiás em 2021 e foi apresentado oficialmente no dia 13
de maio. Veio a pedido do

treinador Pintado, com quem
havia trabalhado no Juventude. Reynaldo estava no Moreirense antes de vestir pela
primeira vez as cores esmeraldinas. Na ocasião, chegou
para ajudar os problemas defensivos e garantiu que iria
ajudar ser a defesa menos vazada da Série B. E conseguiu.
Ao lado de David Duarte,
Reynaldo fez uma excelente
dupla de zaga que terminou
com a menos vazada ao lado
do Botafogo, tendo sofrido
apenas trinta e um gols em
trinta e oito rodadas. Foram
trinta e quatro partidas com
a camisa esmeraldina. Após
o fim da competição, a diretoria o procurou para renovar,
mas com propostas de outros
países e com desejo de voltar
para a Europa, as negociações
com o clube goiano esfriaram,
Conforme apurei, o defen-

sor teve negociações adiantadas com o Botafogo e ficou
bem próximo de assinar, porém a pedida salarial foi algo
que travou sua ida para o
time carioca. Ele também
teve sondagens do Bahia, do
futebol turco e japonês, mas
nada concreto.
O jogador que completou
25 anos no início de janeiro,
chegou a postar em suas redes
sociais um TBT demonstrando
o carinho pelo Goiás e o otimismo da torcida em relação
ao seu retorno aumento. Depois de conversas e tratativas
juntamente com seus empresários, Reynaldo garantiu mais
um ano à serviço do clube. O
fato dele e sua família gostarem
de Goiânia e ele ter se encantado pelo clube facilitou com
que as negociações chegassem
a um final feliz para ambas as
partes. (Especial para O Hoje)

APARECIDENSE

FUTEBOL FEMININO

Derli vê o Goianão como um dos

Sorteio dos primeiros
confrontos da Supercopa do
Brasil de Futebol Feminino
será no dia 17 de janeiro

estaduais mais fortes do país
Campeão brasileiro da Série
D na última temporada, a Aparecidense se prepara para disputar a maior temporada da
história do time de Aparecida
de Goiânia. Além do Campeonato Goiano, o Camaleão terá
pela frente em 2022 a terceira
divisão nacional. Competição
que um dos reforços anunciados pelo clube conhece bem.
Campeão da Série C de
2020, vestindo a camisa do Vila
Nova, o volante Derli chega à
Aparecidense para brigar por
uma das vagas do meio de
campo do time comandado
por Thiago Carvalho, que, em
2021, foi ocupado por Bruno
Henrique e Rodriguinho.
Além do Tigre, o novo
contratado do Camaleão já
atuou em no Estado de Goiás
por América de Morrinhos,
Anapolina e Jaraguá. E, para
ele, o Goianão é um dos estaduais mais fortes do Brasil,
o que acaba trazendo vários
atletas para cá.
“O Campeonato Goiano é
muito forte. Acredito que ele
está entre os três ou quatro
melhores do país. Além de
ser um campeonato que tem
muita visibilidade. Penso
que esse seja um dos motivos
pelos quais os jogadores gostam de vir para cá. E é um
campeonato que também

Isabella Brito/AA Aparecidense

A Aparecidense será o quinto clube goiano da carreira de Derli
oferece muita chance para
que os jogadores cheguem
aos clubes grandes, da Capital. Então, acredito que vai
ser um campeonato bem disputado”, disse Derli.
O volante contou que quase
veio jogar no Camaleão há um
tempo atrás, mas que, na época, acabou não dando certo.
Finalmente na Aparecidense,
o jogador agradece pela oportunidade de estar no clube e
crê que o elenco formado pela
diretoria da equipe é forte e
vai brigar pelas competições
que for disputar.
“Há um tempo atrás, eu
quase fechei um contrato para
vir jogar na Aparecidense. Infelizmente, na época, acabou

não dando certo. Hoje, eu agradeço pela oportunidade de estar vestindo essa camisa, de
poder fazer parte desse grupo,
que está sendo formado para
disputar o (Campeonato) Goiano e também a Série C. É um
elenco muito forte. Espero ser
muito feliz aqui”
Integrante do Grupo B do
Goianão, ao lado de Atlético,
Crac, Goiatuba, Iporá e Vila
Nova, a Aparecidense estreia
no torneio estadual no dia 26
de janeiro. Às 20h30, no Estádio
Anníbal Batista de Toledo, em
Aparecida de Goiânia, o time
comandado pelo técnico Thiago Carvalho receberá o Lobo
Guará. (Breno Modesto, especial para O Hoje)

Abrindo o calendário
nacional do futebol feminino em 2022, a Supercopa
do Brasil de Futebol Feminino terá os primeiros confrontos revelados nesta segunda-feira (17), às 15h30
(de Brasília), em cerimônia
na sede da CBF. A competição que contará com a
participação de oito clubes,
Corinthians, Cruzeiro, Esmac (PA), Flamengo, Grêmio, Internacional, Palmeiras e Real Brasília (DF),
será disputada entre os
dias 6 e 13 de fevereiro.
Em busca de um título
inédito, os times medirão
forças em duelos eliminatórios. Na primeira fase,
quartas de final, os oito clubes serão distribuídos em
quatro chaves com 2 equipes cada. Classificam para
as semifinais, os quatro
vencedores dos duelos, e
consequentemente, para a
grande decisão. Os confrontos acontecerão em partida
única. Em caso de empate
nas partidas, o desempate
para efeito de classificação
será́ definido por meio da
disputa de pênaltis.
Os duelos das quartas

de final serão disputados
no dia 6 de fevereiro, já as
semifinais estão programadas para o dia 9. A grande
finalíssima será no domingo, no dia 13 de fevereiro.
Os horários dos confrontos
serão posteriormente divulgados pela Diretoria de
Competições da CBF.

Mando de campo

Os mandos de campos
das partidas, serão definidos seguindo os seguintes
critérios: (1) Clube da Federação Estadual melhor
posicionada no Ranking
Nacional de Federações do
Futebol Feminino 2022 e
(2) Clube melhor posicionado no Ranking Nacional
de Clubes do Futebol Feminino 2022.
Caso os clubes tenham
empatado nos dois critérios, os mandos de campo
serão determinados através de sorteio público, a
ser realizado pela Diretoria de Competições da CBF,
para cada fase, não sendo
permitido acordo entre os
clubes para a não realização do sorteio. (Ildeu Iussef, especial para O Hoje)
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Chuvas fortes encarecem
hortaliças e frutas
Pesquisa ainda é a palavra chave para manter uma alimentação saudável e driblar preços altos
Fotos: Pedro Pinheiro

Ítallo Antkiewicz
Não apenas os preços dos
combustíveis que já começaram o ano pesando no bolso
do consumidor, mas também
o das frutas e legumes, que já
subiram bastante neste início
de 2022. Frequentadores de
feiras-livres em Goiânia têm
se deparado com preços mais
altos nas barracas. Laranja a
R$ 8,90 o quilo; banana prata
a R$ 7,99 o quilo; abacaxi por
R$ 12 a unidade. Produtores
e feirantes atribuem às chuvas
uma das culpadas pela disparada nos preços.
A alta de valoresé generalizada, provocada por fatores
climáticos, aumento no valor
de insumos (como energia
elétrica), do dólar e do preço
dos combustíveis (utilizados
no transporte de mercadorias). Nas feiras, alguns clientes dizem que deixaram de
consumir certos alimentos
para economizar. Outros continuaram comprando, mas diminuíram a quantidade para
gastar menos.
Do lado dos feirantes, alguns não querem nem falar
em aumento. Os que comentam abertamente dos preços
mais altos confirmam que a
freguesia sentiu o baque e
agora compra menos ou deixa
de lado frutas e legumes mais
caros. Pesquisa realizada pelo
Procon Goiás sobre preços de
hortifrúti encontrou variação
de até 565,19% entre os locais
consultados.
Foram 82 itens analisados,
sendo que 54 tiveram aumento nos preços e 28 registraram
queda. Entre os produtos encontrados com preços mais
altos em outubro, o quilo do
caqui teve o maior reajuste,
estando 57,77% mais caro.
A média do tomate também aumentou, saindo de R$
4,08 para R$ 7,57. Incluso na
lista dos itens mais caros, o
mamão formosa teve aumento de 43,78%, sendo que a
média do quilo era R$ 3,35 e
subiu para R$ 5,97.
De acordo com o Procon, a
pesquisa comparativa é feita
levando em conta produtos
que tenham os mesmos tamanhos, pesos e medidas. Por
ser apenas uma pesquisa de
exposição, o levantamento não
expõe critérios que causaram
o aumento, como inflação ou
época de produção das frutas,
verduras e legumes.

Reflexo na mesa

Segundo o feirante Wanderson Silva, o preço da laranja aumentou R$ 0,40 por
quilo. "O suco de laranja não
está mais tão presente na

Paula é comerciante e afirma que as pessoas sentiram essa alta de preços e as vendas caíram 20% por conta do aumento, principalmente
preços variaram ao longo da
pandemia. Segundo o gerente,
as medidas de isolamento social
influenciaram. "No começo, os
produtores foram diminuindo
o 'risco de produção', reduzindo
a quantidade plantada, e a demanda foi diminuindo, por
conta do aumento de restrições.
Já no final do ano passado,
com menos restrições, a demanda pressionou a oferta, aí,
alguns preços mantiveram alta
ou estabilizaram", conta.

Custo sobe,
clientela some

mesa da minha família, a
gente reduziu a quantidade
de uso de laranja, fazíamos
muito, suco de laranja, chupávamos laranja todo dia, e
aí eu percebo que isso diminuiu. Estava pagando R$ 80
a mais do que pagava há dois
meses", diz Silva.
Para aproveitar melhor
o dinheiro, Wanderson, que
se tornou responsável pela
economia do lar, adotou estratégia usada por outros
frequentadores da feira:
comparar os preços dos produtos com os do supermer-

Procon Goiás
levantou em
pesquisa diferença
de até 565,19% no
preço das frutas e
hortaliças e a dica
de sempre é
pesquisar muito

cado para comprar onde estiver mais barato.

Dólar e pandemia
atrapalham

O gerente de controle e estudo de mercado da Ceasa,
Marco Franco, explica que
uma das interferências no
preço é o valor das moedas
estrangeiras. "Um problema
que aumenta muito [o preço]
é a questão cambial, a desvalorização do real. Grande parte dos insumos de produção
são importados", diz Franco.
Ele aponta ainda que os

Paula Boganika atua há 7
anos como feirante em Goiânia.
Segundo ela, durante o isolamento social, os pedidos para
entrega de frutas triplicaram.
Com a vacinação, os clientes voltaram a frequentar a
feira, mas mudaram alguns
hábitos. Certas frutas saíram
do cardápio ou, então, são
compradas em menor quantidade. “As pessoas sentiram
essa alta de preços. Minhas
vendas caíram 20% depois
da pandemia”, afirma a comerciante.
Mas falar da alta nos preços
não é confortável para todos
os feirantes. São eles que escutam a reclamação dos clientes, mesmo que não tenham
culpa pela inflação ou pelo clima. Muitos dizem que até reduziram a margem de lucro
para não espantar a freguesia.
(Especial para O Hoje)

Hortaliças oscilaram de preço no fim do ano
No mês de novembro houve alta nas cotações da alface
e da cebola em todos os mercados atacadistas estudados.
Houve redução da oferta da
folhosa, principalmente em
função das chuvas e redução
da área plantada; já em relação a cebola, registrou-se declínio da oferta em todas as
regiões do país, salvo a região
Sul. A batata, a cenoura e o
tomate não tiveram comportamento uniforme de preços.
Os dados são do Boletim Prohort, divulgado pela Compa-

nhia Nacional de Abastecimento (Conab).
A alface teve alta generalizada de preços nas Ceasas.
Chuvas, em alguns estados,
reduziram a oferta. Temperaturas elevadas, retorno às
aulas presenciais e pleno funcionamento do comércio aumentaram a demanda. Dezembro com instabilidade de
preços. Elevação de quase
75% em Belo Horizonte (MG).
Na cebola preços em alta,
mesmo com a maior produção no Sul, notadamente em

Santa Catarina. Concentração
da oferta na Região Sul deve
provocar continuidade na alta
de preços. Importação em ascensão, resultado dos novos
níveis das cotações. Altas na
casa de 52% em Vitória (ES)
e em Belo Horizonte (MG).
Na batata preços com tendência declinante na maioria
dos mercados atacadistas. Aumento dos envios da safra
das águas, sobretudo a partir
do Paraná e de Minas Gerais.
A safra goiana está praticamente finalizada. Preços de-

vem continuar a cair. Baixa
nos preços de -26% no Rio
de Janeiro (RJ).
Cenoura sem tendência
definida de preços nos mercados, em destaque o sensível aumento nas Ceasas no
Nordeste. Oferta mineira
continua a se elevar, porém
as ofertas locais não cresceram suficientemente para
atender a demanda. Safra
de verão, sobretudo de Minas
Gerais, deve proporcionar
queda de preço. Alta de 53%
em Fortaleza (CE) e baixa de

-6% em Curitiba (PR).
Por fim, no tomate não
se observou movimento uniforme dos preços nos mercados. A partir de dezembro,
com a previsão de maior
oferta da safra de verão, cotações podem arrefecer. O
aumento das temperaturas
apressa a maturação e deve
aumentar a oferta. Chuvas
podem interromper a colheita fazendo pressão de alta
nos preços. Queda de -32%
em Vitória (ES) e alta de 35%
em Recife (PE).
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Associações jornalísticas cobram no
STF respeito à liberdade de imprensa

Goiás registrou aumento de 75% na demanda por testes

Laboratórios
alertam para
ameaça na
falta de insumos
para testes
Maiara Dal Bosco
Além de refletir diretamente nos sistemas de saúde,
com o aumento das internações e da demanda por leitos
hospitalares, o crescimento nos casos de Covid-19 registrado nos últimos dias também impactou no aumento
da procura por realização de testes para a doença. Esse
cenário levou a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed) a alertar, nesta semana, para a ameaça
de desabastecimento de insumos para as testagens.
Em Goiás, os laboratórios privados goianos, filiados
ao Sindicato dos Laboratórios de Análises e Bancos de
Sangue no Estado de Goiás (Sindilabs-GO), que já haviam
registrado em dezembro de 2021 um aumento de 60%
na procura por testes de Covid-19 em relação a novembro, viram esse percentual crescer ainda mais com a
chegada de 2022. Nos primeiros dias de janeiro, o aumento na demanda pelos testes foi 75% em relação a
novembro passado.
Mesmo assim, esse não foi o único número que
subiu. Segundo o Sindilabs-GO, em dezembro, os casos
positivos de Covid-19 ficavam em torno de 10% de
todos os testes realizados. Já nos primeiros dias de janeiro, esse índice já chegou a 25%, de acordo com a
presidente do Sindilabs-GO, Christiane do Valle.
Diante deste quadro, Christiane do Valle enfatiza a
importância da vacinação e da manutenção das medidas
preventivas, como o distanciamento social, o uso correto
de máscaras e a higienização frequente das mãos, fundamentais para a prevenção de contaminações.

Priorizar pacientes graves

Em nota técnica, a Abramed recomendou a priorização de pacientes para a realização das testagens, a
partir de uma escala de gravidade, mesmo afirmando
que o ideal seria seguir com a testagem de todas as pessoas que estiveram expostas ao vírus de alguma forma.
“Com o cenário que vislumbramos a curto prazo,
recomendamos fortemente que sejam submetidos a
testes apenas os pacientes que tenham maior gravidade
de sintomas, pacientes hospitalizados e cirúrgicos, pessoas no grupo de risco, gestantes, trabalhadores assistenciais da área da saúde, e colaboradores de serviços
essenciais, cessando a testagem de contactantes, assintomáticos e pessoas com sintomas leves, que devem
permanecer em isolamento até que o cenário seja normalizado, deixando a possibilidade de teste para os
pacientes mais críticos", afirma o presidente do Conselho
de Administração da Abramed, Wilson Shcolnik.
Segundo a Abramed, a alta transmissibilidade da
nova variante Ômicron causou aumento exponencial
de casos, o que vem demandando significativo aumento
da capacidade produtiva global de testes, tanto de PCR
como de antígeno, e se os estoques não forem repostos
rapidamente poderá ocorrer a falta de oferta de exames.
"Quando avaliamos as notícias que vêm de outros
países, de que eles já estão sem insumos, é certo que o
problema chegará ao Brasil", explica o presidente do
Conselho de Administração da Abramed, Wilson Shcolnik.
"Não é possível mensurar nesse momento até quando
poderemos atender, pois os estoques são variados dependendo do laboratório e da região, mas há um risco
real de desabastecimento", alerta o executivo.
A Abramed reforçou ainda, em comunicado, que
outras entidades do setor de saúde também serão contatadas sobre o assunto, como a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa), Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS), Ministério da Saúde, Associação
Nacional de Hospitais Privados (Anahp), Associação
Médica Brasileira (AMB), e outras entidades congêneres,
para que haja a sensibilização sobre a importância de
otimizar o uso dos testes disponíveis até que a situação
seja normalizada. (Especial para O Hoje)

Foi proposta no Supremo Tribunal Federal
(STF), pela Associação Brasileira de Jornalismo
Investigativo (Abraji) Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7055, em que pede que,
nas ações de reparação de danos decorrentes
do exercício da liberdade de expressão e de
imprensa em que se verifique a ocorrência
do chamado assédio judicial, seja estabelecido
que o foro competente para seu processamento é o domicílio do réu. A entidade solicita, também, que todos os processos conexos
sejam reunidos para processamento e julgamento conjunto. Segundo a Abraji, essa
prática se caracteriza quando uma pessoa
ou uma causa se torna alvo de um grande
número de processos em um curto espaço
de tempo. As ações são fundadas nos mesmos
fatos e ajuizadas em diversos locais diferentes.
“Os autores não estão preocupados propriamente com o resultado dos processos, mas
com o efeito que a enxurrada de ações causa

no réu”, assinala. A entidade argumenta que
dispositivos do Código de Processo Civil
(CPC) e da Lei dos Juizados Especiais (Lei
9.099/1995) permitem ao autor da ação escolher o local em que ela será proposta. No
entanto, a pretexto de exercer um direito e
usando prerrogativas que lhes são asseguradas, as pessoas têm desbordado para uma
prática abusiva, a fim de prejudicar e constranger. O pedido trazido na ação é que o
STF interprete, de acordo com a Constituição
Federal, dispositivos do CPC e da Lei dos
Juizados Especiais para que os processos
em que se verificar abuso de ação sejam resolvidos homogeneamente, resguardandose a liberdade de imprensa, comunicação e
expressão do pensamento e as garantias
constitucionais do devido processo legal, da
ampla defesa e da razoável duração do processo. A ação foi distribuída, por prevenção,
à ministra Rosa Weber.

Cidadania do idoso
A Comissão de Defesa
dos Direitos da Pessoa Idosa
da Câmara dos Deputados
aprovou projeto de lei que
incentiva organizações da
sociedade civil (OSCs) a desenvolver trabalhos específicos destinados à proteção da pessoa idosa. A proposta altera o marco regulatório das HYPERLINK
"http://www2.camara.gov.br
/legin/fed/lei/2014/lei-1301931-julho-2014-779123-

norma-pl.html"OSCs para
determinar que as organizações que tenham como
objetivos sociais a promoção da ética, da paz, da
cidadania, dos direitos
humanos, da democracia
e de outros valores universais poderão desenvolver trabalhos específicos destinados à promoção dos direitos da
pessoa idosa em parceria
com o poder público.

Humilhação obrigatória
A 7ª Turma do Tribunal
Regional Federal da 1ª Região
(TRF1) decidiu, em juízo de
adequação, que, em sede de
execução fiscal (que é quando a Fazenda Pública cobra
uma dívida tributária do contribuinte), o nome do executado (devedor) pode ser
incluído em cadastro de ina-

dimplentes independentemente da finalização de outras medidas executivas (ou
seja, providências tomadas
para que o devedor pague o
que deve ao Fisco), exceto
em caso de dúvida razoável
sobre a existência do direito
ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa (CDA).

PL do Senado criminaliza abuso
de preços de testes de Covid
Tramita no Senado projeto de lei que criminaliza
a elevação de preços de
produtos e serviços sem
justa causa durante períodos de emergência social,
calamidade pública ou
pandemia (PL 768/2020).
O projeto acrescenta um
artigo ao Código de Defesa
do
Consumidor
(Lei
8.078/1990) para determinar que "elevar sem justa

causa o preço de produtos
ou serviços em época de
emergência social, calamidade pública ou pandemia"
pode resultar em pena de
detenção de um a três anos
e multa. A previsão inicial
é que essa matéria seja
analisada em duas comissões do Senado, além da
que tramita atualmente, a
Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJ).

Apesar do ﬁm
do recesso, TSE
funcionará em
regime de
plantão
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estará em esquema de plantão ao longo do
mês de janeiro. Até o dia 31,
a Presidência da Corte Eleitoral apreciará e decidirá somente pedidos urgentes,
como medidas cautelares
e habeas corpus. Nesse período, haverá um plantão na
Presidência, que será ocupada pelo ministro Alexandre
de Moraes entre os dias 4 e
16 de janeiro.

RÁPIDAS

t

2 TJSP – Não se aplica prin-

cípio da insignificância a roubo de armas de policial civil.
Boquirroto – Para grupo de juristas, ataques de
Jair Bolsonaro contra ministros do STF merecem respostas duras.

2

2 TJGO – Plantão judiciário

em segundo grau, de 17 a 24,
será com o desembargador
José Paganucci e a juíza Doraci Lamar.

Câmara marca audiência para
tratar sobre o Plano Diretor
O presidente da Câmara
Municipal de Goiânia, Romário Policarpo (Patriota), convocou audiência pública para
discutir as mudanças no Plano Diretor. A reunião, com
participação presencial e remota e transmissão pelo canal
do Legislativo no YouTube,
está marcada para o dia 31
de janeiro às 9h.
A medida é uma tentativa
para evitar que a tramitação
fique travada por decisões
judiciais. Uma série de decisões conquistadas a partir de
solicitações do vereador Mauro Rubem (PT) frustraram a
expectativa da base do prefeito Rogério Cruz (Republicanos) de aprovar a revisão
do Plano Diretor ainda em
dezembro do ano passado.

O vereador contestou na
Justiça justamente a falta de
prazo de 15 dias estabelecido
pelo Estatuto da Cidades entre
a convocação de audiências
públicas e a realização delas.
Além disso, contesta a não
publicação dos mapas da cidade com as mudanças estabelecidas a partir das emendas apresentadas por vereadores e aprovadas no relatório da Comissão Mista.
O Regimento Interno da Câmara Municipal e a Lei Orgânica da Capital estabelece que
as sugestões de alterações na
proposta de lei complementar
do Plano Diretor podem ser
apresentadas por meio de representação parlamentar (as
emendas apresentadas pelos
vereadores) ou iniciativa po-

pular (emenda subscrita por
no mínimo 5% dos eleitores
inscritos no município).
Caso haja novas emendas
apresentadas, elas serão submetidas à votação no plenário
da Câmara de Goiânia na segunda sessão de votação, a ser
marcada pela Mesa Diretora.
As sugestões de alterações
no Plano Diretor acatadas pelos vereadores durante a segunda sessão de votação, serão remetidas à apreciação
da Comissão de Constituição,
Justiça e Redação (CCJ) da
casa – neste caso, a apreciação
pelo plenário é suspensa até
o parecer das emendas pela
comissão. Após o parecer da
CCJ, o texto volta para a deliberação em segunda e última
sessão de votação.
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Más condições da BR-153
serão cobradas na Justiça
Após acidente, MPF
apura medidas
adotadas por
concessionária
na BR-153
Daniell Alves
O Ministério Público Federal (MPF) instaurou Notícia
de Fato (NF) com objetivo de
apurar as medidas adotadas
pela Triunfo Concebra, que
administra trecho da BR-153,
para localizar e reparar as
fraturas no pavimento asfáltico da rodovia. A medida
ocorre após os riscos de acidentes agravados pela atual
estação chuvosa e pelo aumento de tráfego nas estradas
em razão das férias escolares.
A empresa tem 15 dias para
prestar as informações ao
MPF. O prazo é contado a partir do recebimento do ofício.
Como primeira medida, a
procuradora da República em
Goiás Mariane Guimarães de
Mello Oliveira, responsável
pela apuração, oficiou ao diretor-presidente da Triunfo
Concebra, Odenir José Sanches, para que informe quais
as providências adotadas pela
empresa para localizar e reparar danos no asfalto da BR153, no trecho que corta o estado de Goiás.
Mariane Guimarães lembra
que, recentemente, um grave
acidente envolvendo um ônibus em Aparecida de Goiânia
resultou na morte de cinco
pessoas, deixando, ainda, cerca
de 40 feridos. O veículo chocou-se contra um caminhão,
próximo a uma cratera que se
abriu na BR-153, caindo em
seguida em uma ribanceira.
O acidente aconteceu na
madrugada do último dia 24.
O ônibus saiu de São Paulo e
seguia para Brasília. Quando
foi passar por Aparecida de
Goiânia, bateu em um carro
da concessionária que administra a rodovia e em um caminhão que seguia no sentido
contrário. Em seguida, caiu em
uma ribanceira e parou com
as rodas para cima em um córrego. Seis pessoas morreram
e dezenas ficaram feridas.
A Triunfo Concebra informou que a sinalização no local

Empresa Triunfo Concebra deve informar quais providências serão realizadas para reparar danos no asfalto como fraturas e buracos
continua reforçada com painéis eletrônicos nas proximidades informando o desvio em
razão de obras na pista. “Além
disso, existem cones refletivos,
luminosos e diversas viaturas
com sinalização intermitente
para orientação e suporte dos
usuários”, afirmou em nota.

Reparos

A Policia Rodoviária Federal
(PRF) divulgou nesta semana
um alerta para que os condutores tenham atenção redobrada ao passar no eixo Norte
da BR-153, que vai de Anápolis
à divisa de Goiás com o Tocantins. O motivo é a junção
do período chuvoso com estado
crítico de conservação da pista
em alguns trechos. O trecho
via Tocantinsnão é administrado pela Concebra.
Devido às chuvas, estão
sendo feitos serviços de recuperação, manutenção e conservação das vias. A Ecovias
do Araguaia, responsável pelas
rodovias
BR-153/GO/TO,
414/GO e 080/GO está realizando serviços nesta semana.
Segundo a concessionária, na
BR-153, entre os kms 74 e 94,
de Porangatu a Santa Tereza
de Goiás, nos dois sentidos,
os serviços de recuperação de
pavimento exigirão operação
Pare-e-siga. Intercalado entre
pista Sul e Norte -, com horário

Grave acidente com um ônibus na BR-153 resultou na morte de cinco pessoas e 40 feridos na BR - 153
previsto entre 6h e 18h.

Condições das rodovias

Uma ferramenta disponível no Observatório do Cidadão do Tribunal de Contas
do Estado de Goiás (TCE-GO)
permite verificar as condições
em que se encontram as rodovias goianas pavimentadas.
Dos problemas identificados,
69% se referem a buracos;
23,9% a afundamentos; 6,7%
a erosões e 0,4% a deslizamentos de terra.
O trecho mais comprometido fica na GO-070 entre Ita-

pirapuã e Matrinchã. Onde
a incidência de buracos chega a 98,5%. Na GO-178, de
Itarumã a Itajá, 85,6% apresentaram buracos imensos.
A maior quantidade de erosões relevantes (oito) foi verificada em trechos da GO080, entre Goianésia e Jaraguá, e da GO-237, entre Niquelândia e Muquém. Também foi grande a incidência
na GO-060 - FirminópolisIporá: com sete erosões.

Interdição parcial

Até a última atualização

eram 98 pontos de interdição
parcial, entre rodovias estaduais e federais; e 36 de interdição total. Já a GO-118 foi liberada para tráfego. Que continuará em meia pista, no sistema siga e pare, com velocidade controlada e sob a supervisão do Comando de Policiamento Rodoviário (CPR).
A faixa foi ampliada para
4,5 metros e instalados quebra-molas à 20 metros do trecho em obras com sinalização
e iluminação noturna para
maior segurança dos condutores. (Especial para O Hoje)

VACINAS PEDIÁTRICAS

Goiás recebe primeiro lote de doses para crianças
A primeira remessa de imunizantes contra a Covid-19 destinados às crianças chegou nesta madrugada ao Estado. São
44.300 doses de vacina da Pfizer para iniciar a programação.
De acordo com a Secretaria de
Saúde do Estado (SES), inicialmente, as doses serão utilizadas em crianças de 11 anos. A
carga será fracionada e distribuída para que todas as cidades tenham as doses até segunda (17).
Goiânia iniciará a aplicação
dos imunizantes para este público ainda neste mês. Segundo
levantamento da Superintendência de Vigilância em Saúde
da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a capital goiana conta
com 120 mil crianças aptas
para receber a primeira dose
pediátrica do fármaco.

calendário de vacinação das crianças
De 17 a 19 de janeiro: ..................................................crianças de 11 anos
De 20 a 22 de janeiro: ................................................crianças de 10 anos
De 24 a 26 de janeiro: ................................................crianças de 9 anos
De 27 a 29 de janeiro:..................................................crianças de 8 anos
De 31 de janeiro a 2 de fevereiro: ..............................crianças de 7 anos
De 3 a 5 de fevereiro: ..................................................crianças de 6 anos
De 7 a 9 de fevereiro: ..................................................crianças de 5 anos
De 10 a 12 de fevereiro: ..............................................repescagem

Em relação à vacinação infantil, a recomendação é para
que todas as crianças sejam
imunizadas. “Para a vacinação
das crianças de 5 a 11 anos a
Prefeitura de Goiânia já está
preparada e recomenda a
ação. A vacina tem cumprido
o seu papel. Para isso, vamos
disponibilizar, assim que as

doses chegarem, 15 pontos
para aplicação do imunizante”, explica o titular da SMS,
Durval Pedroso, acrescentado
que o calendário da SMS é de
17 de janeiro a 12 de fevereiro. “Buscamos, nesse período,
vacinar o maior número de
crianças possível”, disse.
Ele ressalta, ainda, que a

vacinação será realizada com
a vacina da Pfizer, autorizada
para aplicação no público infantil pela Agência Nacional
Vigilância Sanitária (Anvisa),
com o intervalo de oito semanas entre a primeira e a segunda dose, levando em consideração que dosagem das
crianças é menor que a dos
adultos, mas tem a mesma eficácia, conforme demonstrado
por estudos já publicados.
Para o superintendente de
Vigilância em Saúde da SMS,
Yves Mauro Ternes, a vacina
possui composição específica
para a faixa etária de 5 a 11
anos. “Conforme preconizado
em Nota Técnica, as doses
não serão administradas junto com outras vacinas do calendário infantil, sendo recomendado, por precaução, um

intervalo de 15 dias”, explica
o superintendente, salientando que os 15 postos de vacinação vão funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h
às 17h, e aos sábados das 8h
às 16h, sem agendamento.

Decrescente

A vacinação em ordem decrescente é diferente da recomendada pelo MS, que
orienta a imunização por critério de comorbidades. Porém, o secretário Ismael Alexandrino, da SES-GO, explica
que, em caso de vacinação
com prioridade para crianças
com comorbidade o processo
seria atrasado, enquanto a
intenção é imunizar o maior
número possível de crianças
o quanto antes. (Daniell Alves, especial para O Hoje)
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Um míssil é lançado durante o que a mídia estatal relata é um teste de míssil hipersônico em um local não revelado na Coreia do Norte, em 11 de janeiro de 2022

Estados Unidos impõem sanções
a norte-coreanos e russos
Medidas foram
adotadas após
testes de mísseis
na Coréia do Norte
Os Estados Unidos sancionaram seis norte-coreanos,
um russo e uma entidade que
disse serem responsáveis pela
aquisição de bens para os
programas de armas da Coreia do Norte. A medida foi

anunciada depois de uma série de lançamentos de mísseis
norte-coreanos, incluindo
dois que foram lançados na
semana passada.
O Departamento de Tesouro dos Estados Unidos disse
que as medidas estão alinhadas com os esforços americanos para impedir o avanço
das armas de destruição em
massa e programas de mísseis
balísticos da Coreia do Norte
para “impedir as tentativas
de Pyongyang de proliferar

tecnologias relacionadas”.
Ele disse que ocorreram
pelo menos seis lançamentos
de mísseis balísticos nortecoreanos desde setembro de
2021. Todos eles violaram várias resoluções do Conselho
de Segurança da ONU.
Em um comunicado, o subsecretário do Tesouro para
Terrorismo e Inteligência Financeira, Brian Nelson, disse
que a Coreia do Norte faz
“uso contínuo de representantes estrangeiros” para “ad-

quirir ilegalmente” itens para
produção dessas armas.
Ele disse que os últimos
lançamentos de mísseis da
Coreia do Norte são “mais
uma prova” de que o país
asiático “continua avançando
em programas proibidos, apesar dos apelos da comunidade
internacional por diplomacia
e desnuclearização”.

Reforço no armamento

O líder norte-coreano Kim
Jong Un disse que o país pre-

cisa de um reforço em seu
armamento durante teste de
um míssil hipersônico na terça-feira (11), disse a mídia estatal norte-coreana.
O segundo teste de um
“míssil hipersônico” em menos de uma semana reavivou
a promessa de Ano Novo de
Kim, de reforçar os militares
com tecnologia de ponta em
um momento em que as negociações com a Coreia do
Sul e os Estados Unidos estão
paralisadas. (ABr)

CAMARÕES

Soldado é morto em cidade que recebe seleções
Um soldado do exército
nacional de Camarões foi
morto na cidade de Buea, no
oeste do país. A região serve
como base para quatro seleções nacionais que atualmente disputam a Copa Africana
de Nações, o principal torneio
de futebol do continente africano. As informações são da
agência Reuters.
O soldado foi morto devido
à explosão de um IED (dispo-

sitivo explosivo improvisado,
da sigla em inglês), em meio
a um ataque no qual rebeldes
trocaram tiros com os militares. A ação foi realizada pelas
Forças de Defesa de Ambazónia, grupo separatista armado
que luta pela independência
da região de língua inglesa,
no intuito de formar a República da Ambazónia.
“Nossas forças lançaram
um ataque com IED que ma-

tou um soldado. Uma força
irmã conhecida como Mountain Lions (Leões da Montanha, em tradução literal) também envolveu os militares
em um combate de uma
hora”, disse Cho Ayaba, líder
do grupo rebelde.

Objetivo

Segundo Ayaba, o objetivo do ataque era prejudicar
os preparativos para dois jo-

gos da competição de futebol
que ocorreriam naquele dia
em Limbe, uma cidade costeira que fica a cerca de uma
hora de Buea.
Akem Kelvin Nkwain, um
advogado de direitos humanos de Buea, confirmou que
homens armados entraram
na cidade, abriram fogo e
usaram artefatos explosivos.
Segundo ele, um motorista
de táxi e um passageiro tam-

bém morreram no fogo cruzado. A informação, porém,
não foi confirmada oficialmente pelo governo local.
Os dois jogos, válidos pelo
grupo F do torneio, ocorreram normalmente. No primeiro, o Mali derrotou a Tunísia por 1 a 0, gol de Ibrahima Koné. Na segunda partida, Ablie Jallow marcou o
único gol da vitória de Gâmbia sobre a Mauritânia.

ALEMANHA

CALIFÓRNIA

Tribunal condena sírio por
crimes contra a humanidade

Proﬁssionais de saúde
com Covid podem
voltar ao trabalho

Um tribunal na Alemanha
condenou nesta quinta-feira
(13/01) um ex-coronel sírio à
prisão perpétua por crimes
contra a humanidade.
Anwar Raslan, de 58 anos,
foi considerado culpado de
supervisionar o assassinato
de 27 pessoas no centro de
detenção Al Khatib, em Damasco. Os crimes contra a
humanidade teriam ocorrido
em 2011 e 2012 − durante os
estágios iniciais da guerra
civil na Síria.
Raslan foi apontado por
promotores alemães como
responsável por supervisionar a "tortura brutal e sistemática" de pelo menos 4 mil
pessoas na prisão do Serviço
Geral de Inteligência. O réu
foi acusado de supervisionar
interrogatórios, incluindo
"choques elétricos", espancamentos com "punhos, fios e
chicotes", estupro e abuso sexual, e privação de sono.
Os promotores disseram
que Raslan designou os in-

Os profissionais de
saúde da Califórnia, nos
Estados Unidos, que testarem positivo para Covid-19 e estejam assintomáticos podem retornar
ao trabalho imediatamente, de acordo com as
últimas orientações do
departamento de saúde
pública do estado.
Devido ao aumento de
casos da variante Ômicron, o Departamento de
Saúde Pública da Califórnia (CDPH, na sigla em
inglês) disse que “os pro-

Em veredicto histórico, ex-coronel foi condenado à prisão perpétua
terrogadores e os guardas prisionais para o serviço na famosa prisão e determinou
seus procedimentos de trabalho. Ele também teria tido
conhecimento da extensão da
tortura. Os maus-tratos haviam servido para coagir as
confissões e obter informações, disse a promotoria.
A acusação havia exigido
prisão perpétua, pedindo ao
tribunal que excluísse qualquer libertação dentro dos
primeiros 15 anos devido à
gravidade dos crimes.
O ex-coronel negou ter co-

metido tortura ou dado instruções a outros para que cometessem tortura. Na semana
passada, os advogados de Raslan pediram ao tribunal que
absolvesse seu cliente, alegando que ele nunca havia
torturado ninguém pessoalmente, e que havia desertado
no final de 2012.
O processo contra Raslan
ocorreu sob o princípio da
jurisdição universal, permitindo a acusação de possíveis crimes de guerra cometidos por estrangeiros
em outros países.

fissionais de saúde com
teste positivo para SARSCoV-2 e assintomáticos
podem retornar ao trabalho imediatamente sem
isolamento e sem testes,
e os profissionais de saúde que foram expostos e
estão assintomáticos podem retornar ao trabalho
imediatamente sem quarentena e sem testes”.
A orientação, ajustada
para preencher a escassez
de pessoal, é datada de 8
de janeiro e está em vigor
até 1º de fevereiro.

Médico cuida de paciente com Covid-19 em UTI nos EUA
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JANeIRO BRANCO
Psicóloga alerta para a importância de estar bem e dá dicas para cuidados emocionais em 2022
Elysia Cardoso
Enfrentar crises de ansiedade, sofrer alterações na
alimentação e a preocupação
em conseguir um emprego
são pontos vivenciados pelo
auxiliar de coordenação escolar, George Michael Reubler Vaz, de 31 anos. Em quase dois anos da pandemia
de Covid-19, o profissional
ficou desempregado por
duas vezes por conta da crise
econômica no País.
Quando perdeu os empregos, a aflição veio. Houve
queda de cabelo, ansiedade
em relação à comida e aumento na frequência cardíaca. “Meu emocional está muito abalado. Muitas vezes tenho problemas em dormir
e quando durmo, acordo fatigado, como se o ar acabasse. Percebi muitas vezes as
alterações em que fico bem,
outras vezes choroso, nervoso, agitado”, descreveu
George, que tem esposa e
dois filhos. O auxiliar contou
que, com o estresse emocional vivenciado neste ano,
engordou bastante e hoje

está com 114 quilos.
Atualmente, 13,5 milhões
de brasileiros buscam emprego, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) e, de acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP),
pesquisa realizada em 2020,
entre seus associados, 67,8%
responderam que receberam
pacientes novos no início da
pandemia que nunca haviam
apresentado sintomas psiquiátricos anteriormente.

Janeiro Branco

Lidar com as emoções
do desemprego em um cenário cuja pandemia afetou
empregados e empresários
é um processo que deve ser
trilhado com ajuda profissional. Desde 2014, a campanha Janeiro Branco vem
ganhando força com o objetivo de contribuir com a
construção, o fortalecimento
e a disseminação de uma
cultura da saúde mental no
Brasil. “Saúde mental não
é só fazer terapia. É me autoconhecer, estar com quem
eu quero, gosto, realizar coi-

Studio Onze

sas que me deixam feliz e
bem. Em um momento de
estresse quem me faz
bem?”, questionou a psicóloga Ana Beatriz Sahium
(CRP/09/13983), que atende
na Clínica Mare, no centro
clínico do Órion Complex,
em Goiânia.
Para ela, cuidar da saúde
mental é fazer com que o
indivíduo se reconecte com
o que é, estima, os programas
que gosta de fazer. “Se isso
não faz sentido, é preciso
consultar um psicólogo para
que ele mostre o que está
acontecendo com o paciente”, ressaltou.
Ao conviver com o desemprego, é preciso investir
em coisas que agreguem. “O
profissional precisa de dinheiro para sobreviver e sustentar sua família. Nós vivemos em um país onde muita
coisa está acontecendo. Com
a convivência do desemprego, ele fica desestabilizado.
É necessário reconhecer
onde o profissional quer trabalhar, não parar de procurar uma vaga, e fazer terapia”, explicou a psicóloga.

Demissões
No início da pandemia,
George passou pela primeira
demissão após a escola onde
trabalhava fechar com a suspensão das aulas. Cinco meses depois, conseguiu uma
nova oportunidade, mas
com o salário menor. “A última vez que encontrei um
trabalho, em uma escola na
Cidade Jardim, o salário era
mais baixo por conta da crise sanitária e econômica”,
lamentou.
No final de dezembro,
mais uma vez, ele foi demitido. “Fiquei fora de mim,
não tive autocontrole. Vivendo o desemprego, existe
uma autocobrança, colocome como inferior e os questionamentos dos motivos em

acontecer isso surgem a todo
momento. Mas não posso ficar parado, comecei a enviar
currículos e espero a minha
oportunidade”, contou o auxiliar de coordenação escolar. Demonstrando preocupação em se recolocar no
mercado de trabalho, George
até procurou atendimento
psicológico, mas por estar
desempregado e sem dinheiro, encontrou dificuldades
e acabou não fazendo o tratamento no momento. Porém, ele, que já fez psicoterapia quando teve depressão
em 2008, ainda guarda muito do aprendizado, que tanto
o ajudou, e hoje busca o autoconhecimento e pratica
atividades lúdicas e reflexi-

vas, que o têm ajudado a
manter o equilíbrio nessa
fase difícil.
“Eu busco muito o autoconhecimento e autocontrole,
por meio da espiritualidade,
e me esforço para manter o
pensamento positivo. Outro
método que busco é fazer atividades lúdicas, como brincar
com meu filho menor, de 3
anos. Jogo futebol com ele e
com o mais velho de 13. Também invisto na música, gosto
de cantar no dia a dia e na
igreja também, isso me ajuda
a combater os pensamentos
negativos e equilibrar os sentimentos”, relata ele, que não
descarta procurar ajuda profissional caso os sintomas se
intensifiquem.

Psicóloga Ana Beatriz Sahium diz que cuidar da
saúde mental é fazer reconexão com o que é

Cuidados
A psicóloga Ana Beatriz afirma que é preciso não pensar
tanto na parte negativa, o que
pode acontecer. “Temos que viver o novo normal, pensar positivo para que nessa busca por
um novo trabalho, o resultado
seja alcançado”, destacou. Ser
escutado, admirado, estar vivo
são abordagens as quais a psicóloga identifica como oportunidades de cuidado da saúde
mental para toda vida.
Houve uma intensificação
na procura de serviços profis-

sionais de cuidado com a saúde
mental por conta da pandemia,
de acordo com a psicóloga. “Os
pais estão adoecidos por pensarem no emprego, na saúde,
no dinheiro, na manutenção da
casa. E as crianças não sabem o
que está acontecendo. Por estarem mais em casa houve problemas de comportamento, mudanças. É preciso um convívio
escolar. Convivendo somente
com adultos é de se estranhar”,
concluiu a psicóloga. (Especial
para O Hoje)
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Unidos pelo
forró/piseiro
Marcynho Sensação e Vitor
Fernandes lançam em parceria
a música ‘Atende Ai Bebezinha’
Lanna Oliveira
Sucessos em todos os
cantos do Brasil, Marcynho Sensação e Vitor Fernandes lançam em parceria a música ‘Atende Ai
Bebezinha’. A faixa chega
hoje, 14 de janeiro, em todas as plataformas digitais
e promete ser mais um sucesso. Com composição de
Junior Gomes, Shylton Fernandes, Damasio, Fernando Mogg, Sérgio Pinheiro
e Lucianinho, a produção
conta com uma melodia
digna de um verdadeiro
forró/piseiro e uma letra
que traz a história de um
casal que se separou, mas
ainda se gosta.
Com quatro faixas entre
as 50 mais tocadas do Brasil
no Spotify e o único artista
do segmento Forró / Piseiro
na lista Brasil em 6º posição,
na frente de nomes consagrados como, Zé Neto e Cristiano e Barões da Pisadinha,
Marcynho Sensação lança
‘Atende ai Bebezinha’ em
parceria com Vitor Fernandes. O interprete afirma
que está ansioso para mostrar a novidade para os
fãs. “Já quero começar
2022 com essa música que
é pra tocar em todos os
paredões. Vai ser mais uma
a eletrizar o Brasil”.
Marcynho Sensação é
um daqueles casos de fenômeno na música. Nascido no interior da Paraíba,
ele tentou se tornar jogador de futebol, trabalhou
como pedreiro e cuidador
de carros, e se entregou à
música por influência do
pai, José Minevi. No início
do ano, depois de perder
tudo por conta da pandemia de Covid-19, gravou
sem autorização uma canção de DJ Ivis e Tarcísio
do Acordeon, a música
‘Rolê’, e acabou viralizando
no Spotify, se tornando um
dos principais nomes do
piseiro e forró no Brasil.
O paraibano, sabiamente, se uniu ao também
cantor de Forró / Piseiro,

Vitor Fernandes, que ocupa um lugar de destaque
nesse mercado. Vitor caiu
no gosto do público e não
à toa seus números cresceram exponencialmente.
Ele, dono do hit 'Acaso', é
considerado o Rei do Piseiro por um motivo. Nascido em Pernambuco, teve
uma infância humilde e
desde de muito novo já
sonhava com os grandes
palcos. Mas antes do sucesso, junto a sua família,
trabalhou na roça colhendo goiaba e em seguida,
ajudando na loja de verduras de seu avô.
Para Vitor Fernandes,
o primeiro contato com
o palco foi em 2008, e
desde então não parou
mais. A oportunidade
que mudou sua vida foi
o convite para gravar ao
lado do seu ídolo Wesley
Safadão, e claro, o sucesso escolhido foi o hit
‘Bebe, Vem me Procurar’.
A parceria rendeu mais
de 13 milhões de visualizações no vídeo oficial,
publicado no canal de Vitor no YouTube. Segundo
o próprio, o título ‘Rei do
Piseiro’ surgiu porque ele
foi um dos primeiros músicos a acreditar no sucesso do ritmo.
Assim, com histórias
parecidas e inspiradoras,
dois dos maiores representantes da música no
Brasil se unem para consolidar o ritmo que cantam com tanto gosto. Marcynho Sensação e Vitor
Fernandes libera hoje em
todas as plataformas de
áudio e vídeo a música
‘Atende Ai Bebezinha’. Sobre a parceria com Vitor
Fernandes, Marcynho se
dá por feliz: “Vitor é um
grande amigo, que assim
como eu, trouxe o piseiro
para as paradas de sucesso e fez o Brasil inteiro se
contagiar com a força da
música do Nordeste. É explosão. É hit”, finaliza.
(Lanna Duarte é estagiária do jornal O Hoje)

Piseiro é o ritmo que mais ocupa posições
nos rankings das mais tocadas do Brasil

LIVRARIA
t

Mulheres imigrantes
que mudaram o mundo
Novo livro da série de sucesso ‘Histórias de Ninar para
Garotas Rebeldes’, publicado pela Editora Planeta, inclui
personalidades que fizeram carreira no Brasil

Elena Favilli homenageia as cantoras Carmem Miranda e
Rihanna, entre outras mulheres importantes de diferentes áreas
As cantoras Carmem Miranda e Rihanna; a líder rural
Lupe Gonzalo; a física Maria
Goeppert Mayer; a ginasta
Olga Korbut. Mulheres que
como elas fizeram a diferença
no mundo, e longe da terra
natal, têm suas trajetórias
contadas em ‘Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes:
100 mulheres imigrantes que
mudaram o mundo’.
Publicada pelo selo Outro
Planeta, da Editora Planeta,
a nova edição acompanha o
sucesso da série mundial,
com capa dura soft touch e
ilustrações de diferentes artistas, uma para cada história. Desta vez, a autora Elena
Favilli escreve o livro sem a
parceria com Francesca Cavallo, coautora dos outros
títulos da coleção e a quem
referencia no prefácio.
Elena tem uma
afinidade
particular
com o tema da
imigração. Nascida na Itália,
mudou-se com
23 anos para os
Estados Unidos,
onde foi estudar na
Universidade de Califórnia, em Berkeley. “Este País agora
é meu lar, e foi aqui
que fundei minha
companhia, escrevi estes livros e conheci todas
vocês”, comenta.
Ao melhor estilo ‘era
uma vez’, a autora narra
histórias inusitadas e des-

conhecidas do grande público sobre nomes que fizeram
ou fazem parte da realidade
de diferentes países. A versão
brasileira incorporou, de forma exclusiva, três mulheres
que fizeram carreira no país:
a pintora japonesa Tomie
Ohtake, a chef argentina Paola Carosella e a fotógrafa suíça Claudia Andujar.
"Era uma vez uma garota
que queria pertencer a algum lugar. Ela tinha nascido
na Suíça, mas morava na
Hungria. Aí veio a guerra.
Ela conseguiu escapar com
a mãe, mas passou anos vagando de país em país. No
caminho, ela mudou de
nome: Claudine Haas virou
Claudia Andujar. Queria deixar para trás a
meni-

na com medo que perdeu
quase toda a família em uma
tristeza da guerra chamada
Holocausto. Até que um dia
Claudia chegou ao Brasil."
(Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes, p. 34).
‘Histórias de Ninar para
Garotas Rebeldes: 100 mulheres imigrantes que mudaram o mundo’ apresenta
uma seleção especial de personalidades que deixaram
uma marca no mundo apenas por abrir fronteiras para
si. Elas servem de inspiração
para que meninas de diversas idades saibam que suas
habilidades não precisam ser
definidas por seu gênero.

A autora

Elena Favilli é autora bestseller do The New York Times,
jornalista e vive quebrando
tetos de vidro. Ela é a cofundadora da Rebel Girls, uma
marca global e multiplataforma que junta educação
e entretenimento e se dedica a inspirar e gerar
confiança em uma geração de garotas. Elena
já escreveu para o The
Guardian, Vogue,
ELLE, COLORS Magazine, McSweeney’s, RAI, Il Post e
La Repubblica,
além de ter escrito quatro livros
da série Histórias de Ninar
para Garotas
Rebeldes.

RESUMO de NoVelAS
t
Malhação - Sonhos
Nando pede para ler o contrato de venda e Josefina o
expulsa de seu escritório.
Bianca liga para o número cadastrado no celular de Nat
como duca, e lobão percebe
que a menina está desconfiada de sua armação. Joaquina
ameaça contar o plano de Josefina para Nando. pedro faz
uma confusão e acredita que
Karina possa estar grávida.
Bianca acredita em duca, mas
desconfia de Nat.

Nos Tempos do Imperador
lota e lupita procuram por
Bernardinho. olu afirma a Cândida que tomará partido em
nome de seu povo. Vitória descobre que foi Quinzinho quem
roubou seus imóveis. lota confronta Tonico e descobre que
Bernardinho está a caminho
da guerra. Vitória não consegue perdoar Quinzinho. Guebo
afirma a Zayla que deseja estar
ao lado de Justina. pedro pressiona Tonico sobre uma carga
de armas.

Amanhã é Para Sempre
Aurora chega com Santiago
à casa de dominga e diz a ela
que precisa saber o nome de
sua mãe. Fernanda, muito abalada, conta para a família que
eduardo está morto. rebeca
sorri maliciosamente ao receber a notícia. Artêmio ordena
a rebeca que investigue para
ter certeza de que não estão
sendo enganados. Fernanda
diz que eduardo morreu
odiando a família elizalde e
Fernanda defende eduardo.

Prova de Amor
daniel, Clarice e Nininha se
divertem na beira da praia. daniel tira fotos de Clarice e Nininha. lopo e Murilo enganam
os seguranças do hotel para
eles colocarem o plano em prática. lola beija Gerião. elza e
pestana chegam. pestana está
com ciúmes de elza. diana
mostra o bebê para luísa, Fialho e Chicão. lola diz que gostou de elza. ricardo vai mostrar
suas habilidades na matemática para Felipe e Joana.

Um Lugar ao Sol
Joy humilha ravi, que culpa
Christian/renato por sua separação. rebeca reclama da
indiferença de Túlio. rebeca
não consegue conversar com
a filha. Joy reclama do lugar
que está com damón. ruth
busca Túlio na redentor com
um carro novo. damón pega
o dinheiro de Joy. inácia deixa
yasmin cuidando de Francisco.
Túlio intimida Christian/renato. Helena sugere que Nicole
se separe de paco.
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AGENDA CUlTUrAl
t
Esquenta Cerrado
Nesta sexta-feira (14) o
dJ Fábio Ferrá abre a noite
do bar Cerrado Cervejaria
com discotecagem e esquenta o público para a entrada da banda Código 62.
Noite para quem curte uma
pegada mais autêntica de
rock’n’roll, o grupo se juntou
em 2014 com Jean Chacal
no vocal, cantor com mais
de 20 anos de estrada conhecido pelos trabalhos nas
bandas Brasa e Verso 40.
No repertório, ritmos dançantes, além de clássicos internacionais. Quando: Sexta-feira (14). onde: Av. T-3,
Nº 2456, Setor Bueno – Goiânia. Horário: 22h30.
Mundo L.O.L.
o Flamboyant Shopping
recebe de hoje (14) até dia
30 de janeiro, no piso 1 (praça da Cúpula), o ‘l.o.l. Surprise! World’. inspirado nas
bonecas mais famosas do
mundo, o evento com entrada franca traz o melhor
do mundo fashion e da música voltada para os fãs do
brinquedo. o funcionamento
é das 14h às 20h. A diversão
é voltada para crianças de 1

a 12 anos e o circuito conta
com cabines de dJ, pista de
dança, karaokê, brinquedos
entre outras atrações. Quando: Até 30 de janeiro. onde:
Av. dep. Jamel Cecílio, Nº
3300, Setor Jardim Goiás –
Goiânia. Horário: 14h às 20h.
Casa sertaneja
A boate Azzure Club recebe nesta sexta-feira (14)
shows dos cantores João Neto
& Frederico, que se apresentam ao lado de igor & Walace,
rafael ramalho e André Melo.
A dupla sertaneja, dona de
sucessos como ‘Clichê’, ‘Tá
Combinado’, entre outros,
promete muita animação
para hoje. localizada no Setor
Marista, a casa noturna conta
com um ambiente espaçoso,
moderno e com uma decoração sofisticada. dividida em lounges e pista,
o espaço oferece boa
música, bons drinks e
um bom atendimento. Quando: Sextafeira (14). onde: Av.
136, Nº 222, Setor
Marista – Goiânia.
Horário: 22h.

semana, a Arena Copacabana Beach, em frente ao
Goiânia Shopping, recebe
a 2ª etapa do Goiânia Beer
Festival. São mais de 40 rótulos de cerveja nacionais
e internacionais, além de
um show ao vivo com danny Queiroz nesta sexta-feira
(14), das 12h às 22h. o espaço ao ar livre é coberto
e conta com uma decoração temática, além de área
kids e gastronômica. os
dj´s Maxmiller e Gabriel
Music completam as atrações musicais todos os dias
do evento, que tem entrada
franca. Maiores informações no (62) 98219-5886 e
no instagram @arenacopacabanabeach. Quando: Sex-

ta-feira (14). onde: rua T70 esq. com C-235, Setor
Bueno – Goiânia. Horário:
12h às 22h.
Música e exposição
Nesta sexta-feira (14), o
lowbrow lab Arte & Boteco
recebe Manso e Arthu para
uma programação musical
recheada de rock, pop, folk
e MpB. Manso se apresenta
com banda formada por
Claudio luz (teclas), Wendell
Will (bateria) e Cleiber Guimarães (contrabaixo), enquanto Arthu fará um show
no formato voz e violão. A
casa abre às 19h, com a
mostra coletiva ‘Ancestral’,
cuja curadoria é do proprietário da casa roan. A nova
exposição apresenta pinturas, fotografias, instalações
e caderno artístico das artistas Mirna Anaquiri, roberta rox, Ayanna duran e
Katiúscia Costa. Quando:
Sexta-feira (14). onde: rua
115, Nº 1684, Setor Sul –
Goiânia. Horário: 21h.

A dupla sertaneja João Neto &
Frederico se apresenta hoje
(14) na Azzure Club, às 22h

Beer Festival
Neste fim de

Siron Franco iniciou sua trajetória fazendo e vendendo retratos
até que em 1965 começou a se concentrar nos desenhos
mia Criativa do Governo do
Estado de São Paulo. “Com
ela, a Casa das Rosas continua
oferecendo arte e reflexão ao
público enquanto acontece a
reforma do imóvel”.
A inspiração para ‘Renascimento’ aconteceu quando
Siron Franco retirou um manequim de seu ateliê em Aparecida de Goiânia e o pendurou em um varal de arame.
Ao ver a cena e o efeito da-

quela representação humana
em forma de boneco, nasceu
a instalação que traz a ideia
de uma população que ‘flutua’. As sombras criadas especialmente pelos vestidos
femininos, dão a impressão
de uma festa no céu, em que
todos estão dançando.
“Os que se foram, representados pelos manequins,
bradam pela integração dos
povos, pela compreensão que

devemos amar à nossa espécie e pela defesa da igualdade e dos direitos inalienáveis de todos. Nas roupas,
estará estampada a frase
‘Viva a Diferença, Viva a Humanidade, Viva a América
Latina!’, que reforça esse clamor”, explica Siron Franco.
Vestidos com roupas coloridas, alguns deles têm a ‘cabeça’ coberta por um capuz
que, segundo o artista “simbolizam a nossa insegurança
quanto ao nosso destino.
Para onde vamos?”, indaga.
A instalação é considerada
por Siron uma obra que também traduz reflexões geradas
pelo distanciamento social, da
importância do contato físico,
da celebração da vida.
A exposição acontece no
período em que o imóvel
da Casa das Rosas passa
por restauro e as atividades
do museu acontecem em
seu jardim, além de por
meio da internet.

CELEBRIDADES
Tatá Werneck e Rafa Vitti
celebram 5 anos de relação
e ator faz homenagem
rafa Vitti utilizou o instagram para celebrar os cinco anos de relacionamento
ao lado de Tatá Werneck,
com quem tem um filha,
Clara Maria, que sempre diverte os internautas nas redes sociais. "Hoje, a gente
faz cinco anos juntos e eu
só quero agradecer por você
me amar e cuidar de mim
quando tô na merda. porque
mesmo você tendo um milhão de coisas pra fazer e
resolver, se eu precisar, você
vai me dar suporte", escreveu o ator. (Matheus Queiroz, purepeople)
Andressa Urach chora e
culpa Igreja Universal por
doença: 'Fé burra'
Andressa Urach usou as
redes sociais para desabafar
a respeito das crises do transtorno de Bordeline que vem
enfrentando nos últimos
tempos. em seu canal do
youTube, a modelo culpou a
igreja Universal pela pela

piora dos sintomas de sua
doença. “Tinha uma fé burra,
achava que poderia ser demônio”, declarou.“durante
muitos anos eu resisti ao tratamento médico, minha mãe
e meu marido não aceitavam
a minha doença”, disse ela,
que realizou uma live. (Aurora
Aguiar, ofuxico)
Especulada no BBB22, Aline Campos testa positivo
para Covid
Aline Campos não irá para
o BBB22. A modelo anunciou,
nesta quarta-feira, dia 13 de
janeiro, que testou positivo
para Covid-19. ela usou seu
stories no instagram para dizer que além dela, seu filho,
Nathan, de 11 anos, e sua
amiga, Guta Furlanetto também estão com o vírus. Com
isso, ela afirmou que ficará
mais 10 dias em Fernando
de Noronha, cumprindo as
recomendações. “positivamos no Covid. então nos
manteremos por aqui, reclusos por mais 10 dias”, declarou a modelo. (Antonio G.
Gelpi, ofuxico)
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MIS e Casa das Rosas apresentam
instalação de Siron Franco
Será preciso olhar alguns
metros acima da linha dos
olhos para se deparar com
‘Renascimento’, título da instalação inédita de Siron Franco, um dos principais artistas
plástico do Brasil, composta
por 365 manequins suspensos
e que pretende celebrar a
vida e a esperança na superação do Covid-19, além de
homenagear as vítimas da
pandemia e os profissionais
da saúde. Em cartaz a partir
do dia 15 de janeiro, no jardim do museu Casa das Rosas,
a mostra é resultado de uma
parceria entre o Museu da
Imagem e do Som e a Casa,
gerenciada pela Poiesis.
“A instalação de Siron Franco trata de um tema fundamental nos dias atuais e resulta de uma parceria estratégica entre duas instituições
da Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo”,
comenta Sérgio Sá Leitão, Secretário de Cultura e Econo-

n

1

ÁRIES
(21/3 - 20/4)
Hoje sua postura no trabalho
está diferente e as pessoas sentirão. Sua capacidade de aliar novas
ideias a métodos de realizar pode
te levar a um lugar de destaque.
A vida te convida a continuar, a
manter o ritmo sem desistir, porém descanse, porque você não
conseguirá resolver tudo hoje.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
Hoje você conseguirá avançar
graças à sua engenhosidade e à
sua capacidade de aliar inteligência e criatividade de um jeito corajoso de ser. Viagens e passeios
marcam seu dia. podem acontecer
importantes reuniões ou você
pode “conseguir” uma compreensão maior da situação.

3

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
Hoje o dia será marcado por
desafios, portanto é preciso ter
coragem e persistência. Momento
de ter cuidado ao lidar com seu
dinheiro. Mantenha a leveza, ainda
que você esteja focado e pragmático para resolver as coisas.
Aliar coragem e doçura ao se relacionar é a sua missão de hoje.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
As relações são o foco, principalmente de trabalho. reuniões
podem acontecer, forçando você
a expor suas ideias ou a lidar com
pessoas novas. Sua capacidade de
se manter aberto e focado ao mesmo tempo é boa, por isso as pessoas tendem a ouvir suas opiniões.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
o dia será agitado e intenso,
então tome cuidado com as preocupações, mantenha a calma e
saiba trabalhar em grupo, senão
tende a ficar sobrecarregado. o
dia será produtivo se conseguir
ser organizado e disciplinado.
Hoje o dia transcorre bem em relação a tarefas e ao trabalho.

6

VIRGEM
(23/8 - 22/9)
Hoje o dia pode te levar a viver
aventuras ao lado de pessoas de
quem gosta. A vida amorosa pode
ser agitada: novidades a caminho
para quem está à procura. Saiba
se desvencilhar de pessoas que
te colocam para baixo e busque
sua criatividade e sua liberdade.

7

LIBRA
(23/9 - 22/10)
problemas financeiros que envolvam a família podem surgir
para serem solucionados, portanto é momento de organizar a rotina e de ter conversas para colocar tudo em seu devido lugar. o
dia pode te levar a fazer uma
grande faxina emocional.

8

ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
Hoje você vai conseguir se organizar: é dia de colocar tarefas
atrasadas em dia, portanto você
pode trabalhar muito, principalmente com a mente. Além disso,
você pode se aquietar e estudar,
planejar ou organizar papelada.
Tome cuidado com teimosias e limitações que se impõem.

9

SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
Hoje o dia pode trazer dificuldades no trabalho, então tome
cuidado com brigas e discussões.
É importante colocar limites, mas
não ser extremamente rígido ou
radical. Seja mais leve e saiba
fazer pausas para não sobrecarregar seu físico. o dia traz uma
necessidade de soltar o coração.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
o seu dia traz muita conversa
tanto na vida profissional quanto
na amorosa. É momento de tomar
importantes decisões em conjunto. reflita antes de ter essas conversas, senão pode acabar se estressando. Além disso, reuniões
de trabalho podem acontecer.

;

Jade Picon faz PIX de R$ 1,5 milhão
na conta do irmão, Leo Picon
Jade Picon fez um pequeno agrado para o irmão, Leo Picon. A influenciadora realizou um
PIX de R$ 1,5 milhão na
conta do jovem. Foi o que
ele contou durante a participação no canal Chango TV, no YouTube. “Cheguei de viagem ontem e

aí fui abrir o computador
e tinha um PIX de R$ 1,5
milhão. Sério. Eu mostro.
E tinha uma mensagem
junto: ‘Leo, eu te amo’.
Eu não entendi, mano.
Acabei de chegar, tava
em [Fernando] de Noronha”, falou. (Aurora
Aguiar, Ofuxico)

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
o dia pode ser desafiador devido a muitas emoções vindo à
tona e à falta de foco ou de autocontrole. Tome cuidado com a
raiva ou a irritabilidade, que pode
te acompanhar ao longo do dia.
Saiba conversar e usar bem sua
liberdade. Saiba deixar fluir e não
fique tentando controlar tudo.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
Hoje seu dia traz a presença
de muitas pessoas, e isso pode
ser revigorante e motivador. portanto saber conversar e ser sociável e flexível é bem importante
hoje, porque o trabalho será em
equipe ou receberá muita ajuda.
os amigos estão potencializados,
então saiba pedir ajuda e ajudar.
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A favor ou contra? Bem-vindo
a polarização das redes
Em meio a grande
repercussão e
dividindo
opiniões, o filme
‘Não Olhe Para
Cima’ tornou-se o
segundo longametragem mais
visto da história
da Netflix
Lanna Oliveira
Há os que avaliam de forma positiva e há aqueles que
não se encantaram pela trama
do filme ‘Não Olhe Para Cima’.
Independentemente da sua
opinião, há de convir comigo
que a produção dirigida por
Adam McKay é um sucesso.
Depois de se tornar o filme
mais assistido da Netflix em
uma única semana, ele agora
é o segundo longa-metragem
mais visto da história da plataforma. Segundo informações
do Deadline, a obra somou
321,5 milhões de horas assistidas. Mas afinal, o que causou
esse magnetismo coletivo?
Pode-se considerar diversos direcionamentos para responder essa pergunta, mas
claramente um dos fatores é
a comparação com a realidade atual. Em um período marcado pela pandemia, ‘Não
Olhe Para Cima’ se popularizou por abordar temas como
negacionismo, ao mostrar
cientistas encarando uma
ameaça com potencial para

O longa 'Não Olhe Para Cima' acaba de ser indicado ao SAG Awards 2022,
um dos principais termômetros para descobrir os indicados ao Oscar
destruir o planeta, enquanto
o governo nega o perigo que
se aproxima. Nas redes sociais
brasileiras, o longa chegou a
ficar entre os assuntos mais
comentados do Twitter.
Em meio à repercussão e
dividindo opiniões, o longametragem aposta em humor
e suspense para contar a história de dois cientistas que
descobrem um corpo espacial
sólido que está vindo em direção ao planeta e tentam
alertar autoridades e imprensa para que providências sejam tomadas. Porém, são envolvidos em um jogo político
de interesses em que a ciência
não é lavada à sério. E esse é
um dos pontos que têm suscitado debates entre os que
percebem na produção hollywoodiana uma crítica social
aos tempos atuais e os que
acham-na uma obra rasa.
"É o filme certo na hora
certa. Uma obra necessária. O
filme descreve com exatidão

o mundo bizarro que estamos
vivendo em 2021, de pandemia
e negacionismo, ódio profundo
ao conhecimento e exaltação
frenética à ignorância", escreveu Leo Aversa, colunista do
jornal O Globo. Já Roberto Sadovski, colunista do UOL, critica a produção. "Depois de
ótimas produções, o diretor
Adam McKay erra a mão e entrega um filme confuso, sem
foco, pouco engraçado e, pior
de tudo, que já nasce velho. É
uma sentença de morte para
qualquer comédia!"
O diretor também entrou
na discussão, em entrevista
ao IndieWire, Adam McKay se
defendeu das críticas, e explicou que, quando as pessoas
assistem ao filme e ficam assustadas com a situação climática retratada, “tendem a
responder melhor” à produção: “Alguém falou: ‘Oh, você
está dizendo que se não gostarmos do filme, não nos importamos com o clima’, o que

é completamente ridículo. De
repente, foi como se eu estivesse dizendo que os críticos
não podem dizer nada, e é claro que podem. É importante
ter debates e críticas” afirmou.
Além do enredo, outro elemento que inflama debates é
o elenco estelar. Em cena, estão
Leonardo DiCaprio, Jennifer
Lawrence, Meryl Streep, Jonah
Hill, Cate Blanchett, Timothée
Chalamet e Rob Morgan, entre
outros atores famosos. "Um
elenco cheio de medalhões
não é garantia de bons momentos em frente à tela. Nem
a bombástica direção de
McKay de sacudi-los pelos ombros", pontuou a crítica Simran
Hans para o semanário britânico The Observer, ligado ao
jornal The Guardian.

O longa-metragem

Apesar das comparações,
inclusive com o contexto sociopolítico e cultural brasileiro, ‘Não Olhe Para Cima’

foi escrito antes da pandemia.
A ideia era tecer críticas à
falta de atenção planetária
com problemas climáticos,
como o aquecimento global.
Para ilustrar esse objetivo é
que entra a metáfora do meteoro. São os astrônomos Randall Mindy (DiCaprio) e Kate
Dibiasky (Jennifer) que fazem
a descoberta surpreendente
de que há um cometa orbitando o sistema solar e vindo
em direção à Terra.
Com o auxílio do doutor
Oglethorpe (Rob Morgan), a
dupla de pesquisadores encampa uma peregrinação na
mídia e acaba no escritório
da presidente Orlean (Meryl
Streep) e de seu filho, Jason
(Jonah Hill). Na conta dos cientistas autores da descoberta
iminentemente fatal, restam
seis meses para o choque, o
que demandaria gerenciar as
notícias o tempo todo e ganhar a atenção do público obcecado pelas redes sociais. Porém, personagens como a presidente Orlean e seu filho Jason desacreditam o aviso.
Enfim, a obra e sua repercussão é um retrato vívido da
polarização das redes sociais,
mas demos pérolas a quem merece. Meryl Streep é uma estrela
e mais uma vez o provou interpretando a presidente Orlean.
A artista premiada surpreendeu
o diretor Adam McKay no set
de gravações. Em vídeo de bastidores divulgado pela Netflix,
o cineasta revelou várias cenas
improvisadas da atriz. Além
disso, ele contou ter se surpreendido com o número de
tomadas alternativas que a atriz
criou na hora durante as filmagens. (Lanna Duarte é estagiária do jornal O Hoje)

CINEMA
t
ESTREIAS
Juntos e Enrolados (Juntos e
enrolados, 2022, Brasil). duração: 1h35min. direção: eduardo Vaisman, rodrigo Van der
put. elenco: Cacau protásio,
rafael portugal, evelyn Castro.
Gênero: Comédia. Após dois
anos de união e muito planejamento financeiro, Júlio (rafael
portugal) e daiana (Cacau protásio) finalmente alcançam o
sonho de realizar a tão esperada festa de casamento, para
assim, finalmente se casarem
na igreja como manda o figurino. Tudo parece estar indo
bem, até que o noivo recebe
uma mensagem em seu celular
antes da cerimônia começar.
Cinemark Flamboyant: 14h50,
17h30, 19h45, 22h. Cinemark
passeio das Águas: 17h40,
19h55, 22h10. Kinoplex Goiânia: 13h45, 18h50, 21h10. Cineflix Aparecida: 15h, 17h, 19h,
21h. Cineflix Buriti: 15h30,
17h30, 19h30, 21h30.
Pânico (Scream, 2022, eUA).
duração: 1h55min. direção:
Matt Bettinelli-olpin, Tyler Gillett. elenco: Neve Campbell,
Courteney Cox, david Arquette.
Gênero: Terror, Suspense. pânico é a quinta parte da franquia clássica de terror iniciada
nos anos 90, sendo uma sequência direta dos acontecimentos do filme de 2011, que
mostrará uma mulher voltando
para sua cidade natal e tentando descobrir quem está cometendo os atuais crimes
cruéis, vinte e cinco anos depois
que uma série de assassinatos
brutais chocou a pacata cidade
de Woodsboro, na Califórnia.

Cacau Protásio e Rafael Portugal apresentam sua parceria em ‘Juntos e Enrolados’ nos cinemas goianos
Cinemark Flamboyant: 14h10,
16h50, 19h30, 21h10, 22h10.
Cinemark passeio das Águas:
13h, 15h40, 18h30, 21h20,
21h55. Kinoplex Goiânia: 14h05,
16h30, 19h, 21h30. Cineflix Aparecida: 14h20, 16h50, 19h20,
21h50. Cineflix Buriti: 14h20,
17h, 19h20, 21h40.
EM CARTAZ
Matrix: Ressureição (Matrix:
resurrections, 2022, eUA). duração: 2h 28min. direção: lana
Wachowski. elenco: Keanu reeves, Carrie-Anne Moss, Jada pinkett Smith. Gênero: Ficção científica, Ação. Se passando 20
anos após os acontecimentos
de Matrix revolutions, Neo vive
uma vida aparentemente comum sob sua identidade original como Thomas A. Anderson
em São Francisco, Califórnia,
com um terapeuta que lhe prescreve pílulas azuis para neutralizar as coisas estranhas que

ele ocasionalmente vislumbra
em sua mente. ele conhece
uma mulher que parece ser Trinity (Carrie Anne-Moss), mas
nenhum deles se reconhece.
Cinemark Flamboyant: 20h40.
Cinemark passeio das Águas:
19h50, 21h30. Kinoplex Goiânia:
20h50. Cineflix Aparecida:
21h55. Cineflix Buriti: 20h50.
Homem-Aranha: Sem Volta
para Casa (Spider-Man: No Way
Home, 2022, eUA). duração: 2h
28min. direção: Jon Watts. elenco: Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch. Gênero:
Ação, aventura, fantasia. peter
parker (Tom Holland) precisará
lidar com as consequências da
sua identidade como o herói
mais querido do mundo após
ter sido revelada pela reportagem do Clarim diário, com uma
gravação feita por Mysterio
(Jake Gyllenhaal) no filme anterior. incapaz de separar sua
vida normal das aventuras de

ser um super-herói, além de
ter sua reputação arruinada
por acharem que foi ele quem
matou Mysterio e pondo em
risco seus entes mais queridos,
parker pede ao doutor estranho
(Benedict Cumberbatch) para
que todos esqueçam sua verdadeira identidade. Cinemark
Flamboyant: 11h45, 13h50,
14h30, 15h, 17h15, 17h45,
18h20, 20h30, 21h, 21h40. Cinemark passeio das Águas:
11h30, 11h50, 12h40, 12h55,
13h30, 14h45, 15h10, 16h20,
16h45, 17h, 18h, 18h25, 20h,
20h30, 21h15, 21h40, 23h15.
Kinoplex Goiânia: 14h, 15h,
17h10, 18h10, 20h20, 21h20.
Cineflix Aparecida: 15h, 18h,
21h, 21h35. Cineflix Buriti: 14h,
15h, 16h30, 18h, 19h30, 21h.
Turma da Mônica - Lições (Turma da Mônica - lições, 2022,
Brasil). duração: 1h37min. direção: daniel rezende. elenco:
Giulia Benite, Kevin Vechiatto,

laura rauseo. Gênero: Aventura, comédia, família. Mônica
(Giulia Benitte) é transferida
para outra escola, desencadeando a separação do grupo
formado por ela, Cebolinha
(Kevin Vechiatto), Magali (laura
rauseo) e Cascão (Gabriel Moreira). A decisão foi tomada pelos pais dos quatro amigos,
que acham que eles estão passando tempo demais juntos e
que isso pode prejudicá-los em
suas responsabilidades. o longa é uma sequência do filme
laços. Cinemark Flamboyant:
12h10, 13h30, 15h45, 17h. Cinemark passeio das Águas:
13h10, 15h25. Kinoplex Goiânia:
14h10, 18h45. Cineflix Aparecida: 15h05, 17h05. Cineflix Buriti: 14h10, 16h10.
Sing 2 (Sing 2, 2022, eUA). duração: 1h50min. direção: Garth
Jennings. elenco: Wanessa Camargo, Fiuk, lexa. Gênero: Animação, comédia musical, família. o criativo coala Buster
Moon e seu elenco animal de
estrelas se preparam para lançar uma extravagante apresentação na cintilante e glamorosa capital universal do
entretenimento: redshore. Há
apenas um obstáculo no caminho desses artistas: eles precisam encontrar e persuadir o
astro do rock mais recluso do
mundo, Clay Calloway, a se
juntar a eles. Cinemark Flamboyant: 11h30, 13h10, 14h,
16h10, 18h40. Cinemark passeio das Águas: 11h30, 12h30,
14h, 15h, 16h30, 17h30. Kinoplex Goiânia: 13h50, 16h15,
18h40, 21h. Cineflix Aparecida:
14h35, 16h55, 19h15. Cineflix
Buriti: 14h15, 16h40, 19h.

ohoje.com
GOIÂNIA, SEXTA-FEIRA, 14 DE JANEIRO DE 2022

AnO 17 - nº 5.543 n

17

Negócios
O principal
objetivo de seus
desenvolvedores
é "descentralizar
a Web"

Nova fase da internet promete
revolucionar indústria de tecnologia
Desenvolvida há
anos, a Web 3.0 já
gerou impacto no
Vale do Silício
Almeida Mariano
A "nova fase" da internet,
intitulada de Web 3.0 vem se
destacando entre os profissionais da tecnologia de todo
o mundo. Considerada como
a terceira geração da internet,
as inovações dessa nova versão
devem transformar o modelo
de internet e de negócios na
internet vividos atualmente.
A Web 3.0 tem sido vista
por especialistas como uma
visão do futuro da internet,
onde a propriedade e o poder
serão menos centralizados e
mais distribuídos. Além de ser
baseada em códigos digitais
transparentes, conhecidos
como blockchains, a tecnologia
que sustenta as criptomoedas.
Essa nova fase já vem sendo
desenvolvida há anos e já gerou impacto no Vale do Silício,
a região do Estado americano
da Califórnia que representa
a indústria de tecnologia.
Essa terceira geração da
internet permitirá que as máquinas interpretem um volume muito maior de dados.
Possibilitando uma forma
muito mais profunda com outros usuários. De modo que
não será mais preciso de sistemas operacionais complexos ou grandes "hard disks"
para armazenar informações.
Isso tudo, de maneira muito
mais rápida e podendo ser
personalizado.
A principal mudança será

a descentralização da internet,
de modo que a criação de uma
rede mais equitativa, terá como
consequência a redução do poder das grandes empresas do
setor de tecnologia digital.
Colin Evran é um dos especialistas que está trabalhando no desenvolvimento da
Web 3.0. Ele é responsável
pela direção dos ecossistemas
de Filecoin e IPFS, dois protocolos criados por uma empresa de tecnologia blockchain sediada em San Francisco, na Califórnia (EUA), que
assim como a Web 3.0, visam

"descentralizar a Web".
"Grande parte do meu trabalho consiste em acelerar
a transição da Web2 para a
Web3… Nosso objetivo é
atualizar a Web para tornála mais rápida, mais segura,
mais resistentes aos ataques
e mais aberta."
Evran explica que com
a chegada da Web 3.0, os
usuários terão acesso a milhares de centros de dados
em todo o mundo e poderão
escolher quem guarda seus
dados e como.
Atualmente, as empresas

Amazon, Google e Microsoft
atualmente lideram o mercado de armazenamento de dados na nuvem. Sendo que a
Amazon, com sua filial, a AWS,
controla 41,5% do total, segundo dados da McAfee de
2019. Seguida pela Azure, da
Microsoft, com 29,4% e Google
Cloud, com 3%
"Em seu início, a internet
foi um protocolo aberto e descentralizado… ela começou a
se centralizar nos anos 1990,
com as grandes empresas de
tecnologias que conhecemos
hoje em dia. O que se deseja
com a Web3 é voltar à essência,
ao início do que foi a internet:
que ninguém controle em grande proporção essa ferramenta
de comunicação tão presente
no nosso dia a dia.", explica
Ursula O'Kuinghttons, diretora
de Comunicação da Parity
Technologies.

Dúvida e críticas

A promessa é de que a Web
3.0 seja capaz de acabar com
a hegemonia de gigantes tecnológicos como Google ou Facebook. Porém, nem todo mundo tem o mesmo entusiasmo
em relação ao projeto. Críticos
enxergam o movimento como
um exercício de branding projetado por investidores de tecnologia para impulsionar ainda
mais as criptomoedas. Outra
observação feita por eles é que
muitos dos grandes investido-

res da Web3 são os mesmos
que apoiaram a Web 2.0.
O co-fundador do Twitter
e da Block, Jack Dorsey, se pronunciou em suas redes sociais
dizendo que a Web 3.0 é “uma
entidade centralizada com um
rótulo diferente”. Para ele, a
classe investidora será dona
dela, como de costume. Dorsey
também realizou uma série de
publicações no Twitter afirmando que nunca fez parte
deste novo cenário da internet
que vem sendo desenvolvido.
Elon Musk, executivo-chefe
da Tesla e da SpaceX, também
é um dos grandes nomes que
são céticos em relação à Web
3.0. Recentemente, Musk publicou em seu Twitter "Alguém
viu a Web3? Não consigo
achar.", em tom de ironia.
Colin Evran, entretanto, segue entusiasmado pela novidade."O passo da Web1 para a
Web2 foi uma transição enorme
que levou muitos anos. A transição da Web2 para a Web3 é
inevitável, mas não vai ocorrer
de um dia para o outro, mas
sim em vários anos. Ela está
apenas dando seus primeiros
passos… Se nos concentrarmos
em desenvolver a Web, nos
próximos cinco ou dez anos
conseguiremos fazer com que
os dados voltem a estar nas
mãos dos usuários. E esse é o
mundo que eu quero para mim
e para os meus filhos.", disse.
(Especial para O Hoje)

