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Capacidade de leitos
pediátricos está 100%
ocupada em Goiás
Goiás não tem mais leitos de UTI pediátrica e enfermaria para tratamento de Covi-19. As informações são da Secretaria de Saúde de Goiás. No
caso das UTIs, em que há 11 leitos, nove encon-

SilaS ColomBo

Reputação: por que
algumas techs dependem
mais dela do que outras?

tram-se ocupados e dois bloqueados. Na enfermaria, dos 29 disponíveis só nove estão ocupados
o restante bloqueados por falta de equipamentos
completos para receber pacientes. Cidades 11

Pedro Pinheiro
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Internet tende
a diminuir
abstenções
Expectativa é de que a polarização faça com que mais pessoas compareçam ao local de
votação este ano. Em 2018, abstenção no primeiro turno superou a margem dos 20%, ou
seja, quase 30 milhões de eleitores que estavam aptos a decidir os rumos do País não compareceram às urnas. Política 5

Bolsonaristas
miram ataques
a Moro e Lula

Filas para testagem
têm sofrimento e desistência
Fibra ótica
melhora ligação
na região Norte
Programa Norte Conectado, do
Governo Federal, promete levar
internet de alta velocidade a comunidades que ainda não dispõem do serviço. Política 6

Em muitos casos, espera ultrapassa as 5 horas. Pontos com testagem gratuíta registram movimento intenso, especialmente a
partir das 7h. Cidades 9

Focado na exportação, Governo Carnaval é
abre edital para pequenas empresas cancelado em
Neste primeiro momento, serão selecionadas 40 empresas que participarão de um programa de qualificação empreendedora focado no mapeamento
de potenciais mercados externos. Em fase posterior, empresas passarão por
uma sequência de análises. O objetivo é elaborar e implementar ações de
inteligência comercial, além de estimular as negociações internacionais
Política 6

várias cidades
O presidente da AGM, Carlos Alberto elogiou a atitude dos prefeitos que optaram pela não realização do Carnaval, classificando-a como “sensata”. Cidades 10

HARLEI dEscARTA
volta de
Rafael Vaz

ZaNdeR FáBio

Goiânia como celeiro
de composições

Com alguns nomes tidos como
confirmados na disputa, eleitores
de Bolsonaro intensificam ataques direcionados nas redes sociais. Em meio ao emaranhado
de políticos com ideias antagônicas às do presidente, Moro e
Lula são vistos como os mais atacados. Política 5

Essência

Opinião 3

Dirigente esmeraldino comentou sobre perfil de treinador
para o clube, falou sobre reforços e negou chegada de atacantes sondados.
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Denúncia do El País sobre
tortura chama atenção da ONU
Pré-candidato cumpre isolamento e teve agenda reformulada

Sergio Moro
testa positivo
para Covid-19
O pré-candidato a presidente pelo Podemos, Sergio
Moro, anunciou em suas redes sociais que testou positivo para Covid-19. Ele já tomou as três doses da vacina e
está assintomático.
“Como havia tomado as três doses de vacina, estou
sem sintomas. Vou cumprir os protocolos de isolamento e, por isso, alguns compromissos marcados terão que ser reagendados. A saúde de todos, sempre, em
primeiro lugar”, escreveu.
Ex-juiz responsável por julgar em primeira instância
os casos da Lava Jato em Curitiba e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do governo de Jair Bolsonaro (PL),
Moro havia intensificado sua agenda de pré-campanha
nos últimos dias para tentar crescer nas pesquisas de intenção de voto.
No primeiro levantamento divulgado em 2022, realizado
pela consultoria política Quaest, em parceria com a Genial
Investimentos, o presidenciável do Podemos aparece em
terceiro lugar, com 9% dos votos, atrás de Lula (PT), com
45%, e Bolsonaro, com com 23%, mas à frente de Ciro Gomes (PDT), com 5%, e João Doria (PSDB), 3%.
Publicada logo em seguida, a pesquisa do instituto Ipespe, encomendada pela XP Investimentos, por sua vez, aponta um cenário semelhante: Lula (44%), Bolsonaro (24%),
Moro (9%), Ciro (7%) e Doria (2%).
Moro, no momento, dialoga com a União Brasil, fruto
da fusão entre PSL e DEM, para ter o apoio do novo partido com a indicação de um candidato a vice. Se isso de fato
ocorrer, a tendência é a de que o governador Ronaldo Caiado (DEM/União Brasil) esteja no mesmo palanque do postulante do Podemos ao Palácio do Planalto. (Marcelo Mariano, especial para O Hoje)

A situação carcerária brasileira é um problema endêmico: superlotação, conflitos e,
principalmente, falta de respeito no tratamento aos presos e familiares. Não diferente
de muitos estados, Goiás enfrenta há anos uma
escalada de embaraços. Um relatório da Comissão Pastoral Carcerária, assinado por 141
instituições - de 18 estados da federação - apontou que, em comparação com o ano passado,
houve aumento de 126% dos casos de torturas nos presídios do Estado. Não passou despercebido que um dos policiais penais, Josimar
Pires, sob suspeita de tortura assumiu a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária
(DGAP). A cada cinco anos representantes da
ONU vêm ao Brasil para averiguar situações
do tipo. A
pressão acerca da situação
poderá atrair
a organização
internacional
ao Estado, tendo em vista
que repercutiu nacionalmente esta semana.

Folha

A colunista da Folha de S. Paulo, Mônica
Bergamo, uma das mais respeitadas do Brasil, divulgou o relatório, baseado boa parte em
uma reportagem publicada na versão brasileira do EL PAÍS. Foi no veículo, que o colunista da Xadrez, então jornalista freelance, revelou áudios de Josimar Pires assumindo
torturas e ameaçando outros colegas de farda que o denunciarem.

Fonte

O jornal O Popular, embora tenha publicado
cartas de presos denunciando violações de Direitos Humanos, não citou a reportagem do EL
PAÍS, que revelou os áudios ao anunciar na edição impressa de ontem a apuração do MP.

Ato típico

Cada vez mais esvaziado, sem aquela áurea de salvador, Paulo Guedes outra vez foi
contrariado pelo presidente Jair Bolsonaro
(PL) ao entregar a execução do Orçamento
para o Centrão. Acostumado, Guedes deverá
ficar à mercê das consequências.

Fatia do bolo

Em entrevista, o pastor da Assembleia de
Deus e bolsonarista Silas Malafaia, reconheceu, certamente aborrecido: “Claro que Lula
tem voto no mundo evangélico. Não sou
idiota, não conheço unanimidade”.

Imunização

O deputado Humberto Teófilo (PSL) disse que o prefeito de Catalão, Adib Elias
(PODE), vai proibir crianças de frequentarem
as aulas caso não se vacinem. Por outro
lado, a prefeitura afirma que dará dez dias,
após a matrícula, para que seja apresentado
comprovante de vacinação. Embora questionasse três vezes sobre a fala do deputado,
a gestão de Adib Elias não respondeu.

Atenção

O Corpo de Bombeiro foi acionado às 13h de
ontem para verificar a situação de moradias no
residencial Recanto do Bosque após enchente do
rio Meia Ponte. Impressiona o cuidado dos
bombeiros, cuidadosos e atentos com água
quase na cintura para ver o que famílias perderam. Pelo menos 7 casas ficaram alagadas.

Renovação

Na segunda-feira (17) 86 profissionais
indicados por entidades de classe e instituições de ensino das Engenharias, Agronomia
e Geociências vão tomar posse no Crea-GO.
Anualmente, há a renovação de 1/3 dos conselheiros. Dos 86, 38 foram indicados pela
UFG, UEG, IF Goiano, Senge-GO e outros.
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O prefeito Rogério Cruz (Republicanos) voltou na sexta-feira (14) a despachar no Paço.

Meirelles vs Baldy tende a ser o
grande duelo da pré-campanha
Nos bastidores, comenta-se que a disputa
pela vaga de senador na chapa governista
está afunilada entre esses dois nomes
Marcelo Mariano
Oficialmente, as campanhas
começam somente a partir do
dia 16 de agosto Até lá, Henrique Meirelles (PSD) e Alexandre Baldy (Progressistas), que
disputam espaço pela vaga de
senador na chapa do governador
Ronaldo
Caiado
(DEM/União Brasil), devem protagonizar um dos principais
duelos da política goiana.
Com o presidente estadual
do MDB, Daniel Vilela, definido
como o candidato a vice de
Caiado, embora ainda haja setores da base governista insatisfeitos com essa decisão anunciada de forma antecipada no
final de setembro do ano passado, resta só uma vaga na
chapa caiadista, justamente a
do postulante ao Senado.
No momento, há pelo menos sete nomes com o objetivo
de conquistá-la: Delegado Waldir (PSL/União Brasil), João
Campos (Republicanos), Luiz
Carlos do Carmo (de saída do
MDB), Wilder Morais (PSC) e
Zacharias Calil (DEM/União
Brasil), além, é claro, de Meirelles e Baldy.
Desses, Wilder Morais e
Zacharias Calil, que tem a reeleição a deputado federal

como uma alternativa mais
realista, parecem ser os menos
motivados. E o primeiro, por
sua vez, fez um acordo com o
atual senador Luiz Carlos do
Carmo: se um for candidato, o
outro não será.
Devido ao fato de que o
MDB já tem a vice e dificilmente um mesmo partido terá
duas vagas na chapa, Luiz
Carlos do Carmo tende a deixar o partido. O destino mais
provável, por ora, é o PSC.
Contudo, mesmo em outra sigla, ele não deve ter muito espaço com Caiado, de quem,
aliás, foi suplente.
Bolsonarista, o ainda senador emedebista, sabendo disso,
abriu diálogo com o deputado
federal Vitor Hugo (de saída do
PSL e a caminho do PL), précandidato a governador com o
apoio público do presidente
Jair Bolsonaro (PL).
Uma situação semelhante se
desenha para o deputado federal Delegado Waldir. Seu
partido, o PSL, se fundiu ao
DEM de Caiado para formar
uma nova legenda, a União
Brasil, prestes a obter registro
em definitivo no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Logo, a lógica para o MDB
também serve para a União

Após definição da vice, resta uma única vaga na chapa caiadista: a do postulante ao Senado
Brasil, ou seja, com o governador na cabeça de chapa, a tendência é a de que um outro
partido fique com a vaga. Tanto é que Delegado Waldir cogita a possibilidade, ainda não totalmente certa, de lançar candidatura avulsa.
E João Campos, que enfrenta um racha dentro do Republicanos, sempre esteve mais
perto de candidatos de oposição, como o prefeito de Aparecida de Goiânia (sem partido),
do que de Caiado, apesar de publicamente dizer que mantém
diálogo com todos os governadoriáveis.
Diante desse cenário, nos
bastidores, comenta-se que a
disputa pela vaga de senador
na chapa caiadista está mesmo

afunilada entre Meirelles, que
prefere Caiado, mas não descarta caminhar com outro candidato, e Baldy, cujo grupo já
faz parte do governo por meio
de seu irmão, Joel Sant’Anna
Braga, atual secretário de Indústria e Comércio.
Coincidentemente, ambos
são ligados ao governador de
São Paulo e pré-candidato a
presidente pelo PSDB, João Doria. Enquanto Baldy deixou a
Secretaria de Transportes Metropolitanos no final de outubro, Meirelles segue à frente da
Secretaria da Fazenda. Os dois,
a propósito, dispõem de grandes recursos financeiros para
investir na campanha.
Baldy também tem a seu
favor o fato de que o Pro-

gressistas, presidido por ele
em Goiás, é o segundo maior
partido em termos de prefeitos no estado, atrás apenas do
DEM. E Meirelles conta com
seu prestígio nacional e internacional adquirido como
ministro da Fazenda, presidente do Banco Central e do
BankBoston.
Há quem diga que, a depender da composição, Baldy pode
ser suplente de Meirelles, uma
hipótese longe de ser confirmada tanto por um quanto por
outro. O martelo só será realmente batido nas convenções
partidárias, marcadas para final
de julho e início de agosto. Porém, o duelo deve se intensificar
já nas próximas semanas. (Especial para O Hoje)
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Por que as techs dependem
mais delas do que outras?
Silas Colombo

é explorar a narrativa das políticas de segurança da marca, reforçando nas estratégias de comunicação que os serviços novos são seguros,
Existe um conceito geral na comunicação e no
também deixando o mais transparente possível
marketing de que alguns tipos de serviços precia forma de funcionamento do produto.
sam de uma camada maior de credibilização e
Assim como as fintechs, as insurtechs também
uma boa reputação para serem aceitos pelo púestão inseridas em um mercado já consolidado
blico. Quando esse tipo de serviço está no ramo da
no modelo tradicional. No entanto, é possível exinovação, a dificuldade é potencializada.
plorar as vulnerabilidades existentes nesse segBasicamente, o impasse de credibilização
mento, oferecendo aos consumidores uma aldessas marcas está no caráter de inovação do proternativa aos problemas que enfrentam.
duto ou serviço que oferecem. Por quê? Bom, se
No mercado de seguros, por exemplo, há a
estamos falando de algo novo, baseado em um
crença entre consumidores de que, por mais
serviço que já existe, é natural que ocorra uma
que seja fácil contratar no modelo tradicional,
comparação com os modelos tradicionais, geé difícil de receber. Ou seja, uma das princirando uma desconfiança maior nos usuários.
pais dores desses usuários está na quantidaAs estratégias de comunicação, nesses casos,
de de burocracia inserida no processo de
devem ser idealizadas para cativar o público pelo
contratação de um seguro.
fator novidade e pelos diferenciais que aquela
Segundo levantamento do Distrito Insurtech
inovação traz à sua vida. É preciso trabalhar no
Report 2020, a redução da burocracia foi um dos
consumidor a crença de que o novo é melhor do
principais ganhos trazido pelas insurtechs. O que
que o velho, além de solucionar problemas crôantes era baseado em processos manuais e, muinicos dos serviços tradicionais.
tas vezes, demorados, passou a conAlém do caráter de inovação, startar com automatização e agilidade,
tups de mercados como o financeiro,
além de um atendimento mais perseguros e saúde – também conhecidas
Estamos
sonalizado.
como fintechs, insurtechs e healthO processo de credibilização e de
techs – precisam trabalhar ainda falando de algo
construção de reputação nas insurmais a reputação. Isso ocorre porque
esses produtos estão inseridos em um
novo baseado techs será muito parecido com o das
fintechs. É preciso incorporar na narmercado tradicional e com uma reem um serviço rativa de apresentação da marca os
putação já bastante consolidada, onde
do mercado tradicional e
o consumidor demanda ainda mais
que já esxiste problemas
oferecer a nova proposta como conconfiança no serviço prestado. Abaitraponto mais eficiente para transpor
xo disponibilizo algumas particulaesses problemas enfrentados.
ridades de cada um deles:
As healthtechs contam com os
Em relação às fintechs, o demesmos desafios em relação à credibilização, uma
safio é potencializado por estarem inseridas
vez que já existem modelos estabelecidos. Afinal,
também no mercado financeiro, que, apesar
estamos lidando com saúde – e com a crença de que
de estar em transformação, ainda é muito tratudo tem que passar pelas mãos de um médico hudicional no Brasil.
mano. O medo principal dos usuários, portanto, é
Segundo pesquisa da idwall, os bancos vêm
de que um atendimento por meio de um equipaperdendo representatividade quanto à quantimento tecnológico pode não ser tão efetivo.
dade de downloads de aplicativos bancários, mas
Assim como as demais, as healthtechs precisam
os números ainda são altos. Em 2020, os apps de
trabalhar a sua reputação desde o início, focando
bancos tradicionais corresponderam a 48% de tonos early adopters. Marcas que atuam nesse merdos os downloads de apps bancários, contra
cado precisam ter o dobro de atenção para não ter
52% de todos os bancos digitais.
uma quebra de pacto com seus consumidores.
Um dos pensamentos mais comuns entre
No geral, o mercado de inovação como um
early adopters das fintechs é de que o serviço
todo tem que estar focado em credibilização, mas
novo pode ser falho em relação ao que o tradiexistem algumas techs que vão demandar mais
cional oferece. Por isso, quanto mais disruptiva
reputação do que outras. O investimento em refor a proposta da marca, maior a necessidade de
putação, nesses casos, precisa ocorrer desde o iníse trabalhar a reputação logo na apresentação
cio para não virar uma gestão de crise. Falamos
dela ao mercado.
mais sobre isso aqui.
A urgência de investimento em reputação desNão tem segredo. A estratégia é atacar os earde o dia 1 é importante porque a imagem criada
ly adopters, que querem fazer diferente, mas ainnos early adopters é o que vai guiar a consolida têm medo de mudar
dação da marca. Se isso não for reforçado na naro padrão. Entender essa
rativa inicial da empresa, a fintech dificilmente
diferença no comporconseguirá atingir o boom de usuários necessátamento dos clientes é o
rios para dar os próximos passos.
passo número 1. E, asMas, afinal, como trabalhar a reputação dessim, solucionar os mede cedo nas fintechs? Existem alguns caminhos
dos dos usuários, ao
para isso. Um deles é usar e abusar de cases de
mesmo tempo em que
sucesso. Mostrar o serviço sendo bem aceito e reSilas Colombo é jornalista
se investe na empolgacomendado ajuda a construir confiança e cue
empresário
ção pelo novo.
riosidade dos novos usuários. Outra possibilidade

Goiânia como
celeiro de composições
Zander Fábio
Homens e mulheres criam a partir de combinações das notas que fazem da música uma das artes mais apreciadas no mundo: a composição. Comemorado em 15 de janeiro, o dia do compositor
é em razão da fundação da Sociedade de Autores
e Compositores do México – SACM. Entretanto, somente no ano de 1983 se tornou oficial no mundo
inteiro. No Brasil, o dia 07 de outubro, é o dia do
compositor brasileiro, e a data foi criada pelo cantor e compositor Herivelto Martins para homenagear o profissional das canções.
Composição é contar uma história na qual as
notas musicais são palavras e o texto é a solfa que
outros músicos leem para executar a música e recontar a história criada pelo compositor. Apesar
do trabalho de compor música ser uma atividade profissional dos tempos mais remotos. Porém,
no Brasil, somente no ano de 2021, foi publicada
a Lei Nº 14.258 que dispõe sobre o exercício da
profissão de compositor que determina que a atividade é profissão artística. Apenas recentemente, o Estado brasileiro reconheceu em sua legislação a profissão.
Tudo que há na cadeia produtiva da música,
no show business e indústria fonográfica só
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existe em função da composição musical. Sem o
trabalho do compositor e do letrista, o mercado
de música popular não existiria. Do produtor ao
consumidor de música tudo depende da criação
dos compositores que despertam emoções com
suas canções.
A cidade de Goiânia é rica em compositores
desconhecidos para o público em geral, mas com
canções conhecidas no país e no mundo inteiro.
O município é um dos maiores centros de composição musical popular do país com grandes nomes, principalmente na música sertaneja. A metodologia de trabalho utilizada é em conjunto
com outros compositores que se reúnem exclusivamente para compor.
A Secretaria Municipal de Cultura de Goiânia
está sempre aberta ao diálogo com todos os profissionais da composição e estabelece comunicação com toda a população. Todos são bemvindos (as) ao espaço
para contar suas histórias, processo criativo
Zander Fábio é Secretário
e de trabalho em comMunicipal de Cultura de
por canções que sempre
Goiânia
nos emocionam.
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CARTA DO LEITOR

Feminicídio
Eu tenho observado nos últimos anos a quantidade de mulheres mortas simplesmente por serem mulheres e me policiado para conter meus
sentimentos machistas em relação a minha esposa. Não quero virar estatística. Essas mortes
completamente evitáveis se tornam uma lição
para mim, que é a de que minha mulher não é minha propriedade. Ficaria muito triste se nos separássemos, mas matá-la por não querer que ninguém mais a tenha, seria um absurdo. Uma pena
que esses assassinos não pensam assim.
Fabiano Alencar
Goianira

Mais ﬁscalização
Tenho visto muitas cenas absurdas desde a liberação dos comércios de bares e restaurantes
em Goiânia. É muito fácil e está ao acesso de todos. Basta dar uma volta na cidade, principalmente aos finais de semana, para se deparar com
diversas regras sanitárias sendo desobedecidas.
Fico me perguntando a razão de existir um decreto se não há uma fiscalização adequada. É óbvio que ambos precisam andar na mesma linha,
pois se não for assim, não faz sentido medidas
serem estabelecidas.
Stefany Matos
Goiânia

CONTA PONTO

{

Maguito Vilela foi o
primeiro governador,
em Goiás, que teve a visão
de atender os mais
vulneráveis”, disse Caiado
durante missa em
memória à passagem
de um ano da morte
do emedebista
Ex-governador e prefeito eleito de
Goiânia, Maguito morreu no ano
passado vítima das complicações da
Covid-19. O político figurou como
uma das grandes lideranças políticas do Estado ao passar por todos os
cargos eletivos do Executivo e do Legislativo goiano. Governador Ronaldo Caiado foi um dos que
participaram da homenagem realizada na última quinta-feira (13/1) na
Igreja Ortodoxa São Nicolau, localizada no Setor Oeste, em Goiânia.

INTERAJA CONOSCO

L

@jornalohoje
após o jornal o Hoje divulgar um levantamento da associação Brasileira de Jornalismo investigativo (abraji) que aponta que
o presidente Jair Bolsonaro teria bloqueado
83 jornalistas e sete veículos de comunicação até janeiro deste ano, um internauta disparou: “Certíssimo todos militontos”.
Douglas Henrique de Jesus

M

@ohoje
o instrutor de tiro desportivo, Jeferson Gomes
reagiu a uma publicação do o Hoje no instagram. No post que anunciava o início das vendas de armas inteligentes, que utilizam
tecnologia para efetuar disparos, nos eUa,
Gomes disparou: “os traficantes do Rio de Janeiro que a globo apoia vão adorar essa”.
Jeferson Gomes

N

@jornalohoje
o ministério Público de Goiás (mPGo) instaurou na última quinta-feira (13/1) inquérito civil público para acompanhar e apurar
possíveis irregularidades no sistema prisional goiano. a intenção é investigar supostas
ilegalidades cometidas por servidores da diretoria-Geral de administração Penitenciária contra presos. Há registros de violações
do direito à visita, incomunicabilidade, falta
de assistência à saúde e até acesso negado
a alimentação e água.
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Indústria, varejo e serviços derrapam
em Goiás na segunda metade de 2021

Benefícios seguem variação do INPC e sobem 10,16%

Teto da
aposentadoria
do INSS sobe
para R$ 7.087
Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) que recebem mais de um salário mínimo terão aumento de 10,16% em 2022. O reajuste segue
a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor
(INPC) de janeiro a dezembro de 2021, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Com o reajuste, o teto do INSS sobe de R$ 6.443,57 para
R$ 7.087,22. O aumento de 10,16% vale para os demais
benefícios da Previdência Social acima do salário mínimo, como o auxílio-doença, e valerá a partir de 1º de fevereiro, quando será paga a folha de janeiro.
A correção também incide sobre as contribuições recolhidas à Previdência Social, tanto as descontadas automaticamente dos trabalhadores com carteira assinada como
as que são pagas por profissionais autônomos. No caso dos
microempreendedores individuais (MEI), que têm tabela
própria, a contribuição mensal subiu para R$ 60,60, acrescida de R$ 1 para quem trabalha com comércio e indústria
e de R$ 5 para quem atua no setor de serviços.

Salário mínimo

Quanto aos beneficiários do INSS que recebem um
salário mínimo, a correção ficou em 10,18%, um pouco acima do INPC de 2021. O índice foi definido no fim
do ano passado, quando o presidente Jair Bolsonaro editou a medida provisória que fixou em R$ 1.212 o salário mínimo para 2022.
Apesar de o salário mínimo ter aumentado um pouco mais que o INPC, os segurados não terão ganho real
(acima da inflação). Isso porque aproximadamente R$
2 do valor reajustado foram concedidos como compensação pelo reajuste abaixo da inflação em 2021.

Proporcionalidade

O reajuste de 10,16% vale apenas para quem estava recebendo os pagamentos em 1º de janeiro do ano passado.
Os segurados que começaram a receber benefícios do INSS
em fevereiro terão percentual menor de reajuste porque
não receberam 12 meses cheios de pagamentos.
Os percentuais de reajuste proporcionais serão regulamentados nos próximos dias pelo Ministério do Trabalho e Previdência e pelo INSS.

Outros pagamentos

Outros pagamentos do governo federal foram corrigidos pelo INPC, como o seguro-desemprego. Gastos como o
abono salarial e o teto para os atrasados judiciais (inclusive precatórios) seguiram a variação do salário mínimo.
As requisições de até 60 salários mínimos, que estão livres do parcelamento determinado pela emenda
constitucional dos precatórios, passaram de R$ 66 mil
para R$ 72.720.

14º salário do INSS

Aguardado desde 2020 pelos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o ano
de 2022 será um ano decisivo para a liberação do 14º salário, tendo em vista o período de tramitação da medida, assim como pelas definições de pagamento do benefício marcadas para ocorrer este ano.
A liberação do 14º salário aos segurados do INSS vem
por meio do Projeto de Lei 4367/2020, que desde 2020 durante a primeira onda da pandemia da Covid-19, aguarda uma resolução do Congresso Nacional.
Após um longo período de inércia por parte dos parlamentares com o Projeto de Lei em questão, ao final de
2021, a medida começou a se desenrolar na Câmara dos
Deputados, sendo aprovado por diversas Comissões
competentes, como a Comissão de Finanças e Tributação
que definiu pontos importantes para a medida.
Conforme a aprovação da Comissão de Finanças,
pontos que impediam o texto ser aprovado como o enquadramento na legislação fiscal, definindo de onde seriam encontrados recursos para financiar o benefício
foram estipulados.
Sem uma definição de onde o governo pode encontrar recursos para financiar um Projeto de Lei de grande impacto financeiro como este, poucas são as chances
de aprovação da medida, tendo em vista o desenquadramento da legislação fiscal. (ABr)

A indústria goiana não experimenta
números positivos desde praticamente setembro de 2020, acumulando 12 meses de
baixa naquele intervalo e ainda um mês de
estagnação virtual (março de 2021, quando registrou variação de 0,3% em relação
ao mesmo período do ano anterior) e outro
de crescimento quase nulo, ao avançar
0,3% em maio de do ano passado, igualmente se considerado o mesmo mês de
2020. Nesse período, a produção encolheu
pouco mais de 9,5%, depois de experimentar quedas de 8,6%, de 6,6% e de 3,9%
em setembro, outubro e novembro, respectivamente, tomando os mesmos meses
do ano anterior como base.
Se comparada a maio do ano passado,
quando a pesquisa mensal da produção industrial do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) anotou um leve suspiro,
a indústria sofreu baixa de 4,3% até novembro último. Na série histórica do IBGE, os
resultados de dezembro foram negativos
em cinco dos últimos nove anos, com altas em
2013, 2014, 2017 e 2020 – um ano atípico por
conta da pandemia.
Não que o cenário tenha sido mais “normal” em 2021. Ao contrário. A tendência observada nos últimos meses não parece sugerir que o setor terá capacidade ou condições de apresentar alguma reação de fato significativa no último mês do ano passado. Nos
11 primeiros meses de 2021, a produção goiana havia encolhido 4,6% em comparação a
igual período de 2020. O cenário de fragilidade estende-se aos setores do comércio e dos
serviços no Estado.
O volume de vendas do varejo tradicional
havia despencado quase 10,0% entre julho e
novembro do ano passado. No chamado co-

mércio varejista amplo, que inclui concessionárias de veículos e motos, lojas de autopeças e de materiais de construção, a queda
chegou a 6,6% em igual período. Os efeitos da
Black Friday, mais uma “inovação” copiada
dos Estados Unidos, foram bastante tímidos
ou sequer foram percebidos em alguns setores do comércio. Na passagem de outubro
para novembro, o volume vendido pelo varejo restrito chegou a recuar 0,3% – a quarta baixa mensal consecutiva. O comércio varejista ampliado alcançou variação de 0,8%
em novembro, frente ao mês imediatamente anterior, quando havia sofrido tombo de
4,1%. Desde maio, o varejo amplo vem alternando altos e baixos nas vendas.

Desaceleração relativa

As atividades no setor de serviços, a despeito da reabertura dos negócios ao longo do
ano passado, não parecem apresentar a reação esperada. Entre outubro e novembro, segundo levantamento do IBGE, houve recuo
de 0,2%, com baixa acumulada de 3,4% de junho a novembro. Os números do setor, comparados a idênticos períodos de 2020, quando as medidas de distanciamento social derrubaram os negócios nesta área, continuam
apresentando vigor relativo (e somente porque a base de comparação havia sido muito
achatada pelas medidas adotadas por Estados e prefeituras para enfrentar a pandemia).
Mesmo assim, anotam desaceleração sensível, saindo de um salto de 27,2% em maio
para uma variação de 7,5% em novembro
diante do mesmo período de 2020. No acumulado entre janeiro e novembro do ano passado, os serviços apresentaram alta de 13,2%
(depois de acumularem perdas de 8,2% nos
11 meses iniciais de 2020).

BALANÇO
t

2 Na verdade, os serviços

foram o único grande setor da
economia em Goiás a conseguir superar a marca registrada em fevereiro do ano
passado, antes do início da
pandemia causada pelo SarsCoV-2. O nível de atividade no
setor havia avançado 8,0%
em novembro do ano passado frente a fevereiro de 2020.
Mesmo neste caso, o crescimento havia sido mais vigoroso em junho, numa elevação de praticamente 11,8%.
2 Analisados sob uma perspectiva de mais longo prazo, os
dados do setor mostram que a
atividade em Goiás ainda se
encontrava quase 20,9% abaixo do seu nível mais elevado,
registrado em fevereiro de
2014, ou seja, há 93 meses.
2 Os números divulgados
ontem pelo IBGE sobre a produção industrial e as vendas
do varejo, conforme já registrado, não trouxeram alento.
Na comparação com novembro de 2020, as indústrias de produtos alimentícios, metalurgia, produtos
de metal e derivados de petróleo e biocombustíveis sofreram perdas de 2,7%, 5,2%,
14,0% e nada menos do que
33,8% em novembro passado, pela ordem.
2 No caso dos biocombustíveis, os resultados negativos
têm sido influenciados pela

demanda enfraquecida e ainda pela quebra na safra de
cana, levando as usinas a anteciparem o final da safra
2021/22, encerrando a moagem um pouco mais cedo. O
setor acumulava retração de
8,8% nos primeiros 11 meses
de 2021 frente ao idêntico intervalo de 2020.
2 Ainda no acumulado dos
11 meses iniciais do ano passado, fabricantes de alimentos chegaram a reduzir
a produção em 6,4%, com
tombos de 15,5% para a indústria metalúrgica (sob influência das quedas na produção de ouro, ferroníquel e
ferronióbio) e de 19,5% para
o setor de produtos de metal,
especialmente por conta da
redução observada nos segmentos de embalagens metálicas, palha, esponjas e
fios de aço e esquadrias de
alumínio).
2 Por conta dos maus resultados naqueles setores, a
indústria de transformação
sofreu baixa de 5,7% em novembro, passando a acumular redução de 5,8% em 11
meses. O avanço na produção
de fibras de amianto, brita,
minério de cobre e calcário
sustentou a alta de 19,9%
acumulada até novembro do
ano passado pelas indústrias
de extração mineral.
2 O setor de outros produ-

tos químicos (basicamente
adubos e fertilizantes), puxado pelo agronegócio, acumulava até novembro incremento de 9,5%, depois de
avançar 12,2% na comparação entre novembro de 2020
e o mesmo mês do ano seguinte. A indústria de montagem de veículos saiu de
um período muito ruim, com
a produção chegando a encolher 35,2% nos primeiros
11 meses de 2020, para crescer 80,6% nos mesmos 11
meses de 2021. Mas, se comparado à média de 2012, o nível de atividade no setor ainda se encontrava 53,0% mais
baixo.
2 No varejo restrito, o volume de vendas apresentava
em novembro do ano passado perdas de 8,5% em comparação a fevereiro de 2020,
com o comércio varejista ampliado crescendo quase 4,0%
no mesmo intervalo, com forte incremento das concessionárias de veículos e motos
(alta de 35,0% nos 11 primeiros meses do ano passado).
2 As lojas de materiais de
construção, embora continuassem a apresentar avanços no dado acumulado em
11 meses (elevação de 4,5%),
passaram a perder terreno,
com perdas mensais de 4,7%,
10,4% e 10,8% em setembro,
outubro e novembro.

Mais de 195 mil empresários
já pediram adesão ao Simples
O Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte
de 2022, conhecido como
Simples Nacional, já recebeu,
desde 3 de janeiro, pedido de

adesão de 195,25 mil empresários, segundo informação
da Receita Federal. O resultado final será divulgado no
dia 15 de fevereiro.
As microempresas e empresas de pequeno porte podem fazer opção pelo Sim-

ples Nacional até 31 de janeiro. Para as empresas em
atividade, a solicitação pode
ser feita até o último dia
útil (31). Se for aceita, valerá a partir de 1° de janeiro
deste ano (em caráter retroativo). (ABr)
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Internet, polarização e 3ª via
podem diminuir abstenções
Em 2018 a
abstenção no
primeiro turno foi
de 20,3%, ou seja,
quase 30 milhões
de eleitores que
estavam aptos não
compareceram às
urnas, maior
percentual
desde 1998
Nathan Sampaio
Ano eleitoral após ano eleitoral, nas últimas duas décadas, registraram cada vez mais
abstenções nas votações, isto é,
ausência de eleitores que estavam aptos, mas não compareceram às urnas. O fato não
é segredo, os brasileiros estão,
ou estavam, cada vez mais céticos, até mesmo pessimistas,
com o cenário político brasileiro. Em fevereiro de 2018
mesmo, último ano em que
ocorreu eleição presidencial,
uma pesquisa do Instituto Locomotiva/Ideia Big Data mostrou que 94% das pessoas
acham que os políticos estão
mais preocupados em se manter no poder do que governar
e 89% acham que políticos
não pensam na população
para tomar decisões.
Dito e feito, oito meses depois o Brasil bateu recorde de
abstenções, 20,3% (quase 30
milhões) de eleitores aptos
não compareceram para votar
em algum presidente, governador, deputado estadual/federal ou senador no primeiro
turno, o maior percentual desde 1998. Neste período de 20
anos, o ano de eleição com menos abstenções foi o de 2006,
com 16,8%, de lá pra cá, as abstenções foram crescendo ex-

Polarização pode
fazer com que mais
pessoas
compareçam pra
votar neste ano

ponencialmente. Apesar disso,
o ano de 2022 pode se mostrar
um ano diferente em relação
às abstenções. Isto porque a
polarização entre eleitores de
direita e de esquerda contra os
eleitores que buscam uma outra via, pode fazer com que
mais pessoas compareçam pra
votar neste ano.

Diversas pesquisas eleitorais já publicadas nas últimas
e que mostram, por exemplo, o
ex-presidente Lula (PT), de esquerda, e o atual presidente
Jair Bolsonaro (PL), de direita,
entre os favoritos, com uma
leve vantagem do petista, o
que tem fomentado, e muito, as
redes sociais. Com isso, a internet, que está cada vez mais
acessível a todos, faz um papel
importante e leva para ambos
os extremos políticos, ou para
os insatisfeitos com os dois, os
meios para procurarem opções melhores para votar em
outubro - isso, claro, desconsiderando as fake news.
Já em relação à terceira
via, apesar de nenhum candidato estar fortemente cotado
nas pesquisas, a insatisfação
com a política da esquerda

ou da direita podem, sim, colaborar para que mais cidadãos votem e exerçam o papel
democrático que lhes é de direito e que, além de constar
como obrigação, pode fazer
muita diferença no resultado
final. Quem mostra isso são os
números, já que, em 2018, no
primeiro turno, Bolsonaro recebeu 49,2 milhões de votos e
o candidato do PT, Fernando
Haddad, recebeu 31,3 milhões,
mas com as abstenções de
quase 30 milhões somada aos
votos brancos e nulos (que
chegaram, juntos, a 10,3 milhões) o terceiro colocado, Ciro
Gomes (PDT), com 13,3 milhões, o quarto, Geraldo Alckmin (PSDB), com 5 milhões, o
quinto, João Amoêdo (Novo)
com 2,6 milhões ou até mesmo
o sexto, Cabo Daciolo (Patrio-

tas), com 1,3 milhões poderiam facilmente ter sido cotados para o segundo turno com
Bolsonaro e até mesmo poderiam ter sido eleitos presidentes no Brasil. Pense nisso.
Vale lembrar que o calendário oficial das eleições de
2022 já foi aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
A eleição acontece no domingo de 2 de outubro, data do
primeiro turno e no caso de
nenhum dos candidatos a presidente alcançarem a maioria
absoluta dos votos válidos,
excluídos os brancos e os nulos, o segundo turno será realizado no dia 30 de outubro. O
mesmo vale para as disputas
ao cargo de governador. Para
transferir o título, o eleitor
tem até dia 4 de maio. (Especial para O Hoje)

ELEIÇÕES 2022

Bolsonaristas intensificam ataques a Moro e Lula
Decisivo para o futuro do
país, fazendo as contas a partir
deste sábado (15/1), faltam exatamente 260 dias para o primeiro turno das eleições presidenciais de 2022, que ocorrerá no dia 2 de outubro. Com
alguns nomes confirmados, os
atuais eleitores de Jair Bolsonaro (PL), intensificam os ataques nas redes sociais a políticos com ideais diferentes do
atual presidente, Moro e Lula
são os mais atacados até então.
Os principais ataques da
extrema direita são encontrados no twitter, o atual vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (Republicanos),
afirmou que o ex-ministro
Sergio Moro representa o que
há de pior na natureza humana. A deputada federal de
São Paulo, Carla Zambelli
(PSL), publicou uma montagem zombando o ex-presidente Lula, na publicação
está escrito “HAHAHA, o expresidiário tem agenda política sem público”.
Uma das maiores apostas de
Bolsonaro para a candidatura
ao papel de governador de
Goiás ainda é Major Vitor Hugo
(PSL), ao analisar seu twitter
também é possível encontrar
diversos ataques a Moro e

Com alguns nomes
conﬁrmados, atuais
eleitores de
Bolsonaro
intensiﬁcam ataques
nas redes sociais

Lula com publicações dos seus
colegas políticos e eleitores.
Através de mensagem “misteriosa” ele afirmou: “O tempo revela as personalidades, os objetivos, os interesses… o povo
está cada vez mais atento. Traíras, ladrões… de agora até outubro, muitas outras máscaras
cairão…”, disse o atual deputado federal após o pré-candidato do Podemos ser hostilizado

ao desembarcar na Paraíba,
sendo chamado de ”juiz ladrão” e “traíra”.

Farpas

O mais novo filiado ao Podemos, Deltan Dallagnol, também soltou algumas farpas
ao petista em seu twitter.
“Não custa lembrar: Lula foi
condenado por corrupção e
lavagem em 3 instâncias: JF,

TRF, STJ. A condenação foi
anulada pelo STF, mas ele
não foi absolvido. Alckmin
foi acusado por corrupção,
caixa dois e lavagem envolvendo mais de R$ 11 milhões
pagos pela Odebrecht”, afirmou Dallagnol, ex-procurador e ex-coordenador da Operação Lava Jato.
Vale lembrar que os brasileiros vão às urnas para eleger não só o presidente da República, mas também os governadores, senadores e deputados federais, estaduais e
distritais. O eventual segundo
turno será realizado no dia 30
de outubro.
Ao menos 12 pré-candidatos estão na disputa para
presidente e na primeira pesquisa de 2022, realizada pela
Quaest Consultoria e Pesquisa e paga pela Genial Investimentos, mostra que o
ex-presidente Lula (PT) mantém a liderança na corrida
presidencial. Os dados da
pesquisa mostram que o petista tem 45% das intenções
de voto, seguido por Jair Bolsonaro (PL), que tem 23% e
logo na sequência aparece
Sergio Moro (Podemos) com
9%. (Victoria Lacerda, especial para O Hoje)
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Programa aprimora
conectividade na região Norte
Presidente Jair
Bolsonaro marcou
presença na
instalação dos
cabos de fibra ótica
O presidente da República,
Jair Bolsonaro participou na
última sexta-feira (14/1) de
uma visita técnica para acompanhar o lançamento de um
projeto para implantar cabos
de fibra ótica entre os municípios de Macapá, no Amapá
e Santarém, no Pará. A implantação dos cabos da chamada Infovia 00 faz parte do
Programa Norte Conectado,
uma ação para levar internet
de alta velocidade a comunidades da região que ainda
não dispõem do serviço.
Além de Macapá e Santarém, o cabo vai passar também pelos municípios paraenses de Alemquer, Almeirim e Monte Alegre. A perspectiva é que cerca de um milhão de pessoas sejam beneficiadas com a fibra ótica.
Além da instalação de pontos de acesso wi-fi gratuito em
praças desses municípios, a
internet de alta velocidade
também será disponibilizada, nessa etapa, para 86 instituições de ensino, saúde e segurança pública. Serão 14 em
Macapá e 72 nas outras quatro cidades paraenses.
O lançamento subfluvial
da rede ocorre em janeiro por
se tratar da época do ano em
que o leito do rio está mais propício para este tipo de serviço.
Os cabos são transportados

Perspectiva é que
cerca de um milhão
de pessoas sejam
beneﬁciadas

em uma espécie de balsa, erguidos por um guindaste e depois colocados em uma estrutura que vai depositá-los no leito dos rios. No total, serão lançados 770 km de cabos.
Os cabos de fibra vão se ligar ao linhão de energia elétrica de Tucuruí, no Amapá,
e ao linhão da Eletronorte,

em Santarém. O custo estimado é de R$ 94 milhões e a
previsão é que a implantação
da fibra ótica termine no final de março.
A implantação da Infovia 00
é a primeira etapa do programa, que integra o Programa
Amazônia Integrada Sustentável, voltado para a implantação
rede de transporte de fibra óptica de alta capacidade ao longo dos rios da Região Amazônica e de redes metropolitanas
nos municípios conectados à
rede de transporte.
Bolsonaro participou da
cerimônia acompanhado pelo
ministro das Comunicações,
Fábio Faria. Segundo o ministro, na implantação do pro-

grama, serão R$ 1,5 bi de investimentos com recursos
oriundos principalmente do
edital de concessão da tecnologia 5G. A estimativa é que 10
milhões de habitantes sejam
beneficiados.
No total, serão mais de 12
mil km de fibra ótica implantadas nos leitos dos rios da
Amazônia e atendendo 58 municípios de seis estados da região (Acre, Amazonas, Amapá,
Pará, Rondônia e Roraima).
As redes implantadas permitirão a conexão de estabelecimentos públicos, como
instituições de ensino, unidades de saúde, hospitais, bibliotecas, instituições de segurança pública e tribunais. A

projeção do governo é que
todas as infovias devem ser
implantadas até 2026. A próxima infovia, cujo início está
previsto para o final do ano,
ligará os municípios de Santarém e Manaus, passando
por cinco municipios no Pará
e quatro no Amazonas.
“O lançamento desse cabo
submerso que vai conectar
toda a região Norte do Brasil,
vai trazer internet para todos
vocês”, disse Bolsonaro durante a cerimônia de lançamento do cabo de fibra. “Também, no meio do ano, grande
parte das capitais do Brasil já
terão, no mínimo, o seu núcleo de internet 5G, afirmou
Bolsonaro. (ABr)

EXPORTAÇÃO

VACINAÇÃO INFANTIL

Governo abre edital do
programa Inova Export

Vacinas contra covid-19 serão aplicadas em crianças

Pﬁzer antecipa entrega de
mais 1,2 milhão de doses
O secretário executivo do
Ministério da Saúde, Rodrigo
Cruz, disse na última sexta-feira (14/1), por meio de sua conta no Twitter, que a Pfizer antecipou para o dia 16 a entrega de mais 1,2 milhão de doses
da vacina pediátrica contra a
covid-19, que integram a segunda remessa do imunizante voltado a crianças com idade entre 5 e 11 anos.
A primeira remessa de doses da vacina foi descarregada na madrugada do dia 13

no Aeroporto de Viracopos,
em Campinas, no estado de
São Paulo. A previsão é que o
Brasil receba em janeiro 4,3
milhões de doses da vacina.
Segundo o Ministério da
Saúde, neste primeiro trimestre devem chegar ao Brasil quase 20 milhões de doses
pediátricas, destinadas ao
público-alvo de 20,5 milhões
de crianças. Em fevereiro, a
previsão é que sejam entregues mais 7,2 milhões, e em
março, 8,4 milhões.

Na semana passada, o ministério anunciou a inclusão dos imunizantes pediátricos no plano de operacionalização do Programa Nacional de Imunizações (PNI).
Segundo a pasta, as crianças
devem ir aos postos de vacinação acompanhadas dos
pais ou responsáveis ou levando uma autorização por
escrito. O esquema vacinal
será de duas doses, com intervalo de oito semanas entre as aplicações. (ABr)

Pequenas e médias empresas goianas, consideradas inovadoras e que
estão de olho no mercado
internacional, têm acesso
a um programa inédito e
gratuito de capacitação
para exportação. Trata-se
do Inova Export - Internacionalização de empreendimentos inovadores, criado pelo Governo
de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação (Sedi), em parceria
com a Universidade Federal de Goiás (UFG), por
meio da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas. O Edital de inscrição e seleção das empresas foi publicado na última
sexta-feira (14/01), no site
inovaexport.go.gov.br.
“Diante do cenário de
desafios e incertezas no
qual vivemos, as inovações, assim como o uso
de tecnologias, se fazem
necessárias não só para
aumentar a competitividade empresarial no mercado externo, como também para garantir a saúde
econômica do país”, explica o secretário de Desenvolvimento e Inovação, Marcio Cesar Pereira.
Neste primeiro momento, serão selecionadas 40 empresas, que participarão de um programa

de qualificação empreendedora focado no mapeamento de potenciais mercados externos (primeira
fase). Desse total, 20 empresas serão selecionadas
para integrarem o programa de incubação. Nesta fase, as empresas passarão por análises e aperfeiçoamentos para a elaboração e implementação
de ações de inteligência
comercial, planos de melhorias de processos e produtos que estimulem a internacionalização e a exportação, bem como preparação e mentorias especializadas em negociações internacionais.
As empresas que concluírem a segunda fase
serão elegíveis a integrar
as rodadas e missões internacionais para difusão
de produtos goianos no
mercado externo, a serem
coordenadas e operacionalizadas pela SEDI.
As ações de inteligência
comercial e os planos de
melhorias de processos e
produtos serão elaborados
e executados por docentes
e técnicos da UFG e especialistas contratados, com
apoio e comprometimento
da empresa, em um processo de incubação de empreendimentos que ofertará a execução de serviços
e capacitações às empresas
selecionadas.
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dE VOLTA para a Toca do Tigre
Douglas Monteiro/Vila Nova

Feliz em retorno
ao Vila Nova,
Tony afirma estar
focado e motivado
em ajudar o clube
ildeu iussef
O goleiro Tony foi apresentado pelo Vila Nova na tarde
desta quinta-feira (13), como
mais um reforço e com contrato até o fim da temporada de
2022. Formado nas categorias
de base colorada, o atleta retorna ao clube após 10 anos
com uma bagagem maior dentro e fora das quatro linhas.
“O Tony, de antigamente,
era menos experiente e vivendo experiências novas na capital que no interior não tinha.
O Tony, de hoje, é mais maduro, com mais vivência no futebol, experiência dentro e fora
de campo, e, evoluído. Tive
uma experiência muito grande
em Portugal que deu um up na
minha carreira. Então, estou retornando ao Vila Nova com a
cabeça mudada e focada em
ajudar o clube”, afirmou.
Na temporada de 2021,
Tony defendeu o Morrinhos
na Divisão de Acesso do Goianão 2021. o Floresta-CE, na Série D, e a Aparecidense no
Goianão. O goleiro de 29 anos
chegou a receber propostas
para defender outros clubes,
mas após conversar com os
familiares aceitou com felicidade o convite do Vila Nova.

Após 10 anos, Tony retorna ao Vila mais maduro dentro e fora de campo
“Fiquei muito feliz quando
recebi a proposta do Vila Nova.
Não pensei duas vezes. Tive outras propostas, mas conversei
muito com a minha família e
decidi voltar ao Vila. Penso
que estou voltando, em uma
época da minha vida que estou
bem feliz, maduro e experiente. Tenho certeza que vou ajudar o clube a alcançar os objetivos que estão sendo traçados
para este ano”, salientou.
Tony chega ao Vila Nova
para disputar a titularidade
com Georgemy, que foi o dono
da camisa um na temporada
passada, e com Pedro Campa-

DAKAR 2022

nelli, que está no clube desde
julho de 2020.
“São dois goleiros muito jovens, mas jovens só pela idade
porque possuem bastante experiência. O Georgemy pôde fazer uma época muito boa aqui
no Vila Nova. E como somos
muito próximos de idade, o
nosso relacionamento é muito
bom e penso que vamos evoluir juntos. Além disso, tenho
certeza que vamos aprender
muito um com o outro e isso é
muito bom”, disse.

Elogios do Presidente

A contratação de Tony foi

feita pelo presidente Hugo Jorge Bravo em entrevista ao canal Vilanovida no Youtube, em
dezembro de 2021, que teceu
elogios ao profissional como
um dos melhores goleiros das
categorias de base do Tigrão.
“Eu não pude acompanhar
essa entrevista, mas meus familiares acompanharam e me
deram essa notícia. Fiquei muito feliz e agradeço ao Hugo pelas palavras. Isso me motiva
ainda mais por saber que a diretoria tem confiança no meu
trabalho e na pessoa que me
tornei. Eu já estava muito motivado com meu retorno ao

Vila Nova e quando ouvi essas
palavras fiquei ainda mais. Tenho certeza que vou dar muita
felicidade não só ao clube, mas
também ao torcedor”, concluiu.
Finalista da última edição,
o Vila Nova está no Grupo B
do Campeonato Goiano de
2022. Ao seu lado, estão o
Atlético, a Aparecidense, o
Crac, o Goiatuba e o Iporá. A
estreia do time comandado
pelo técnico Higo Magalhães
será no dia 27, às 20h30, contra o Goiatuba. A partida será
realizada no Estádio Onésio
Brasileiro Alvarenga (OBA).
(Especial para O Hoje)

ATLÉTICO-GO

Bruno Corsino/Atlético-GO

Brasil fecha o Dakar 2022 com bons

resultados e título nos UTVs T4
Após 15 dias de muita
aventura, emoção, disputas de 13 etapas e mais de
oito mil quilômetros percorridos no deserto da Arábia Saudita, chegou ao fim
o Rally Dakar 2022, a maior
competição off-road do esporte a motor mundial.
Entre os UTVs T4 (veículo que é uma mistura de
carro e quadriciclos) os
atuais campeões da Copa do
Mundo FIA de Rallies CrossCountry, começaram bem a
disputa do novo Mundial
(WR2C). O co-piloto brasileiro Gustavo Gugelmin e o
piloto estadunidense Austin
Jones, da Can-Am Factory
South Racing #401, conquistaram o título do Rally
Dakar 2022. Importante
lembrar que Gustavo Gugelmin já havia conquistado
o Dakar 2018, ainda na
América do Sul, ao lado de
Reinaldo Varela.
A dupla citada acima
competiu diretamente com
os brasileiros Rodrigo Luppi
e Maykel Justo, da South Racing Can-Am #415, que terminaram em 6° lugar na categoria UTVs T4 com o tempo
total de 48h18min34seg.
Já entre os quadriciclos
Marcelo Medeiros, piloto da
Tagracing Team #183, fechou
a sua participação no Dakar
2022 em 6º lugar da classificação geral com o tempo total
de 72h05min56seg a bordo da
sua Yamaha Raptor 700.
Enquanto isso na categoria dos carros, Marcelo Gastaldi e Cadu Sachs, da Century Racing #278, terminaram
na 30ª posição da classificação geral com o tempo total
de 49h16min29seg.

Campeões do Dakar 2022

Nas motos o britânico

Sam Sunderland, da GasGas, conquistou o seu segundo título do Dakar (levou também em 2017).
Completaram o pódio o chileno Pablo Quintanilla
(Monster Energy Honda) e o
austríaco Matthias Walkner (KTM) que subiu ao pódio do Dakar com três marcas diferentes.
Nos quadriciclos Alexandre Giroud (Yamaha) se
tornou o primeiro francês a
conquistar o título da categoria. Completaram o pódio
o argentino Francisco Moreno (Drag'On) e o polonês
Kamil Wisniewski (Orlen).
Por outro lado, não houve nenhuma surpresa na
definição dos carros. O catari Nasser Al-Attiyah e o
francês Mathieu Baumel
(Toyota Gazoo Racing) confirmaram a vitória ao administrar a vantagem entre
Bisha e Jeddah. Para o piloto do Qatar, é a quarta conquista (levou também em
2011, 2015 e 2019). Com o
navegador belga Fabien
Lurquin, o francês Sebastien Loeb (BRX) mais uma
vez foi vice-campeão. O piloto saudita Yazeed Al-Rajhi
e o co-piloto britânico Michael Orr (Yazeed) completaram o pódio.
Entre os caminhões, o
russo Dmitry Sotnikov conquistou seu segundo título
consecutivo entre os pesados. Ao lado de Ruslan Akhmadeev e Ilgiz Akhmetzianov ele comandou a armada da russa Kamaz, que
conquistou os quatro primeiros lugares. Eduard Nikolaev e Anton Shibalov
terminaram respectivamente em segundo e terceiro. (Ildeu Iussef, especial para O Hoje)

Renan e Barcia chegam para ocupar setores que perderam vários jogadores

Renan e Leandro Barcia são
apresentados pelo Dragão
Na última quinta-feira (13),
o Atlético Goianiense apresentou mais dois de seus reforços para a temporada. O
goleiro Renan e o atacante
Leandro Barcia, que estavam
no Ludogorets, da Bulgária, e
no Sport, respectivamente,
falaram com a imprensa e
vestiram a camisa rubro-negra pela primeira vez.
Com a missão de substituir
Jean e Fernando Miguel, últimos dois a vestirem a camisa
1 do Dragão, Renan se diz
pronto e motivado para atuar
pelo Rubro-Negro. De acordo
com o arqueiro, ele tem trabalhado para estar bem durante o ano, no qual o time
atleticano disputará quatro
competições diferentes.
“Estou pronto e muito motivado para isso. Tenho trabalhado muito forte todos os
dias, para que seja um ano
muito bom, para estar prepa-

rado, firme e inteiro para todas as competições que vamos ter. E quero também fazer
um bom papel, representando
bem a camisa do Atlético. Me
sinto pronto, muito preparado
e feliz por estar aqui no Atlético”, disse Renan.
Já o atacante, que sofreu
com lesões na temporada passada, afirmou estar recuperado e bem fisicamente. Segundo
o uruguaio, ele tem conseguido treinar com o restante do
elenco do Atlético desde o seu
primeiro dia em Goiânia.
“Fisicamente, eu estou
muito bem. Chegando ao Atlético, passei por muitas revisões médicas. Graças a Deus,
está tudo bem. Já estou treinando com o grupo desde o
meu primeiro dia aqui. E, para
mim, vestir essa camisa é uma
responsabilidade muito grande. O Atlético já vem de alguns
anos muito bem, fazendo boas

campanhas na elite do futebol
brasileiro. Então, a nossa meta
é manter e superar isso, sempre pensando em dar o nosso
melhor. Que o clube possa
crescer cada vez mais”, comentou Barcia.

Jogo-treino

Antes da estreia no Goianão, diante do Crac, o Atlético
agendou um jogo-treino. Na
próxima segunda-feira (17),
quando o Dragão entrará em
sua terceira semana de prétemporada, o time comandado por Marcelo Cabo enfrentará o Gama, às 15h30, em
seu centro de treinamentos. A
atividade, que será fechada
para os torcedores, terá dois
tempos de 40 minutos, com
substituições ilimitadas. O teste deve ser o único do RubroNegro antes do início do Campeonato Goiano. (Breno Modesto, especial para O Hoje)
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NãO atrás de não

Dirigente descarta
retorno de
zagueiro e que
atacantes
sugeridos não
interessam ao
clube; treinador
estrangeiro
é o foco

Rosiron Rodrigues / Goiás EC

Victor Pimenta
O Goiás vai se preparando
para a disputa do Campeonato Goiano. Ainda no mercado, buscando contratações
pontuais para ajudar o clube
durante toda a temporada
de 2022, alguns nomes vão
surgindo na toda esmeraldina e nós do jornal O Hoje
consultamos o vice-presidente Harlei Menezes que
tem tomado a frente à respeito do futebol do Goiás.
A certeza que temos é que
Gláuber Ramos quem iniciará
o Goiano à frente do comando
do clube nos gramados. Homem de confiança da diretoria
e responsável por ajudar o
Goiás na reta final do acesso esmeraldino para a Série A segue
no cargo. O dirigente confirmou que o perfil do novo treinador passa por ele ser estrangeiro e que o foco é totalmente esse e ele deve seguir
para a Europa em busca de um
nome para treinar o Goiás em
2022. No momento, um técnico
brasileiro está descartado.
Com a chegada de Maguinho, o time não vai atrás de
um lateral-direito no mo-

Harlei Menezes
segue no mercado
buscando o
treinador
esmeraldino em
2022, que deverá ser
estrangeiro

mento visto que tem Apodi e
Dieguinho, esta último que
apesar de atuar no meio-campo, fez muito bem a função na
Série B e foi elogiado pela diretoria. Com quatro zagueiros
no elenco, sendo dois pratasda-casa e dois reforços, sendo
Éverson o último anunciado,
tem somente 24 anos, fazendo
o Goiás ir ao mercado.
Apesar da renovação de
Reynaldo, outro nome que surgiu nos bastidores esmeraldinos e trata-se de Rafael Vaz. O
zagueiro recentemente rescindiu com o Al-Khor, time em que
estava atuando no Catar. Seu
nome então foi ligado ao clube
esmeraldino, onde atuou em
2020, mas o dirigente desmentiu o interesse. Outros nomes

APARECIDENSE

Nilson Junior chega à Aparecidense

querendo fazer história
Ao longo dos últimos anos,
Aparecidense e Goiás criaram
uma boa relação entre os clubes. Desde quando retornou à
elite do futebol goiano, em
2011, o Camaleão quase sempre contou com atletas cedidos pelo Esmeraldino. Um
grande exemplo da parceria é
no elenco que disputou e foi
campeão da última edição da
Série D do Campeonato Brasileiro, que contava com vários jogadores emprestados
pela equipe alviverde.
Recentemente, mais um
atleta formado nas categorias
de base do Goiás foi anunciado
pela Aparecidense. Desta vez,
não por empréstimo. O meia
Nilson Júnior, conhecido também como Nilsinho, disputou a
última edição da Divisão de
Acesso pelo Inhumas e chega
ao Camaleão para disputar posição com nomes como Felipe
Menezes e Alan Mineiro, que
também foram contratados
para a temporada de 2022.
De acordo com o jogador,
um fato que foi determinante para o acerto dele com o
time de Aparecida de Goiânia
foi a amizade com vários jogadores que também foram
revelados na base esmeraldina. Segundo Nilsinho, a resposta positiva que ele recebeu
sobre a Aparecidense o ajudaram a tomar a decisão de
fechar com o clube.
“A amizade (com os antigos
companheiros da base do
Goiás) se manteve. Então, nós
sempre conversamos. Por ter
muito tempo que nos conhecemos, perguntei a eles sobre o clube, sobre a estrutura.

Isabella Brito/AA Aparecidense

O meia disputou a
última Divisão de
Acesso pelo Inhumas

E a resposta deles sempre foi
muito positiva. Daí, foi um
dos motivos que me fizeram
escolher vir para a Aparecidense”, disse Nilsinho.
O meia completou dizendo
que sua atual equipe é uma das
grandes do Estado de Goiás e
também do cenário nacional,
por conta do título recente.
Além disso, Nilson Junior afirmou o desejo de fazer história
pelo Camaleão e, se possível, retornar ao seu antigo time.

“A Aparecidense é um dos
grandes clubes do Estado de
Goiás. E também do cenário
nacional. Venho com o desejo de fazer história aqui na
Aparecidense e, se possível
for, voltar para o Goiás”, comentou o meia.
Por fim, Nilsinho explicou
a situação envolvendo o
Goiás, na qual seu antigo empresário optou por não renovar o contrato do jogador
com o Esmeraldino.
“Eu participei do time sub20 e do time sub-23. Daí, me
propuseram um acordo para
renovarmos o contrato. Mas o
meu antigo empresário não
chegou a um denominador comum. Aí, eu não renovei e acabei saindo do clube. Creio que
foi uma decisão errada. Até
porque, a proposta que eles
(Goiás) me fizeram, seria boa
para mim. Mas o meu meu
empresário achou que era melhor sair de lá”, finalizou Nilsinho. (Breno Modesto, especial para O Hoje)

como a dupla de zaga do Sport,
Sabino e Rafael Thyere chegaram a ser consultados pelo staff
do Goiás, mas o time pernambucano deseja utilizar os atletas
na temporada. Ambos tem contrato com o Leão da Ilha até o
final do ano. Com três canhotos
na zaga, a tendência é que o clube vá atrás de um zagueiro
destro.
Um volante que agradou
Harlei Menezes foi o volante
Hudson, porém, o Goiás que
recentemente se reforçou com
Auremir, conta no elenco com
cinco jogadores na posição e
assim não pretendendo trazer
mais um volante por hora.
Perguntado sobre o meia Jean
Pyerre que pertence ao Grêmio e que busca um emprés-

timo ao jovem, o dirigente negou o interesse, mas ressaltou
que o clube esmeraldino pretende buscar alguns jogadores
emprestados nas posições em
que necessitar mais ao longo
da temporada.
No ataque, a diretoria pretende buscar um goleador
nos próximos dias para disputar com Nicolas na posição
e que ajude Vinicius, novo
reforço, também no sistema
ofensivo. Nomes citados como
Ribamar, Neilton e Osvaldo
foram descartados por Harlei.
Outros nomes foram especulados como de Pedro Raúl,
Arthur Caíke e Everaldo, mas
ainda sem confirmação até o
fechamento da matéria. (Especial para O Hoje)

MERCADO DA BOLA

Iporá fecha com
três atletas e
Grêmio Anápolis
anuncia lateral-direito
Próximo de iniciar o
Campeonato Goiano, os times goianos seguem se movimentando no mercado.
As diretorias de Iporá e Grêmio Anápolis garantiram
as chegada de mais reforços. No lobo-guará, chegam
três novos atletas e se tratam do zagueiro Júnior
Goiano, do lateral-esquerdo
Ramon e o atacante Odilávio. Na raposa, os atuais
campeões goianos anunciaram um lateral-direito.

Iporá

Revelado no União Barbarense, o Júnior Goiano,
de 30 anos, defendeu o
Santa Rita, Inter de Limeira, Rio Branco-PR, Caldense, Bragantino e Votuporanguense. Recentemente
estava defendendo as cores do Hong Kong Pegasus,
de Hong Kong.
Com passagens pelas categorias de base do CRB e
Avaí, onde se profissionalizou, Ramon Pereira de 22
anos ainda atuou pelo Metropolitano e recentemente
estava disputando a temporada de 2021 pela Tombense.
Ele chega para disputar posição com Willian e Gabiga.
Revelação do Náutico,
o atacante Odilávio se
profissionalizou no próprio Timbu e atuou por
Tupi, Figueirense, retornou ao próprio Náutico e
recentemente estava no

Retrô. Também tem uma
passagem no Nomme Kalju, da Estônia.
Não será a primeira
vez do atacante de 25 anos
em solo goiano. Em 2018,
ele atuou pelo time Sub-23
do Goiás, na disputa do
Brasileiro de Aspirantes,
onde em sete partidas,
marcou dois gols.
A estreia do Iporá no
Campeonato Goiano acontece no dia 26 de janeiro,
quando visitam a Aparecidense, às 20h30, no estádio
Aníbal Batista de Toledo.

Grêmio Anápolis

Revelado nas categorias
de base do Boavista, o jogador de apenas vinte e dois
anos atuou somente em
dois clubes profissionais em
sua carreira. Além do próprio Verdão de Saquarema,
ele foi emprestado ao 7 de
Abril. Em 2021, ele se destacou na temporada pelo
Boavista, sendo titular nas
disputas do Carioca, Copa
Rio, Copa do Brasil e Brasileiro da Série D. Foram vinte e seis jogos e duas assistências anotadas. Será a primeira vez de Caio Felipe
atuando no futebol goiano.
A estreia do Grêmio Anápolis acontece no dia 26 de
janeiro, quando recebem o
Goiás, no estádio Jonas
Duarte, às 20h30, horário de
Brasília. (Victor Pimenta,
especial para O Hoje)
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Goianiense enfrenta saga
para testagem de Covid-19
Com alta demanda por testes a espera chega a quase cinco horas e muitos desistem
Pedro Pinheiro

Ítallo Antkiewicz
Um dos reflexos imediatos
das aglomerações de fim de
ano é perceptível nas filas
dos locais de testagem gratuita da Covid-19. Em Goiânia,
multidões vão até os lugares
que são disponibilizados os
testes gratuitos. A procura
ocorre em meio às festas realizadas de final de ano, celebradas com a família e amigos, bem como diante das exigências em entrada em eventos. Pessoas levam até cadeiras para a fila e a espera ultrapassa as 5h em muitos casos. O movimento já é grande
por volta das 7h, sendo que a
testagem só está marcada
para começar às 8h.
Mariany Inês Alves, microempresária, 32 anos, tenta fazer o teste oferecido pela prefeitura desde o dia 1 de janeiro. “Manifestei sintomas de
gripe, e auto me mediquei em
casa, eram sintomas leves, só
que não estava surgindo efeito, e os sintomas foram piorando, e eu busquei a testagem
gratuita da prefeitura, porque
o particular é muito caro, agendei pelo site da prefeitura, tinha alguns locais com vagas,
marquei para um sábado que
estava disponível. Com os sintomas muito fortes, febre, sem
paladar e olfato, quando cheguei no local, a rua cheia de
carros, não tinha lugar para
estacionar, a fila estava imensa, muita gente mesmo, estava chovendo, sem tendas suficientes para tantas pessoas,
a maior dificuldade, cheguei
por volta das 13h. Tinha em
média mais de 100 pessoas na
minha frente, tentei ficar,
mas por estar muito mal, não
conseguir fazer o teste, por estar lotado, e falta de organização, fui embora sem conseguir fazer a testagem”.
A diretora de Vigilância
Epidemiológica da Secretaria
Municipal de Saúde (SMS),
Grécia Carolina Pessoni, conta que houve um aumento
sensível na demanda por testes, após as festas e confra-

Pessoas levam até
cadeiras para a ﬁla
de espera. O
movimento é grande
a partir das 7h,
sendo que a
testagem gratuita só
está marcada para
começar às 8h

ternizações de fim de ano. “O
objetivo da nossa testagem
não é testar para eventos, mas
sim testar pessoas que tiveram contato com casos positivos. Mas as pessoas chegam
nas testagens e falam que tiveram contato”, afirma.
Antes desse período, segundo ela, a média diária os-

cilava em torno de 700 pessoas que buscavam os pontos
de testagem rápida montados pela prefeitura. Hoje, o
número mais que dobrou, oscilando entre 1,5 mil e 1,8
mil pessoas. A expectativa
dela é que sejam realizados
cerca de 3 mil testes, na capital. Um balanço é feito no final do dia, com a divulgação
do índice de pessoas que testaram positivo.
A estudante de economia
Débora Fernandes, 20 anos,
relatou que chegou por volta
de meio dia e meio e esperou
mais de três horas em pé na
fila. “Estou há alguns dias suspeitando que peguei Covid ou
H3N2, não estou muito bem,
cheguei no local da testagem,
passando mal, com alguns sintomas, era quase meio dia e
meio, uma fila enorme, muita
aglomeração, uma bagunça, a
fila não andava de jeito nenhum, correndo risco de ser
infectada realmente, fiquei
em torno de três horas em pé
esperando chegar minha vez
de fazer o teste, é um total
descaso com a população, as
autoridades que podem fazer alguma coisa para ajudar, simplesmente não fazem
nada”, reclama.

Mariany desistiu de esperar na fila para fazer a testagem
Pedro Pinheiro

Após 3 horas de pé, Débora conseguiu fazer o teste pela prefeitura

Demanda em Aparecida sobe mais de 100%
A busca diária por testes
contra Covid-19 em Aparecida
de Goiânia aumentou mais
de 100%. Saiu de 400 para
mais de 800, entre dezembro
de 2021 e janeiro de 2022. O
número de positivados com a
doença também aumentou
expressivamente.
Segundo levantamento da
Secretaria Municipal de Saúde, até o último dia 6 de ja-

neiro a pasta realizou 4.154
testes. O dia com maior procura foi 5 de janeiro, quando
1.518 pessoas passaram pelo
teste RT-PCR em Aparecida
de Goiânia.
Para efeito de comparação, em todo o mês dezembro
de 2021 os técnicos da Secretaria de Saúde realizaram
10.847 testes. Se manter esse
ritmo, o número de testados

em janeiro pode ser o dobro
do registrado no último mês
do ano passado.
O aumento pela busca de
testes no município foi anotado após o dia 27 de dezembro. “Naquele mês, a média diária de testes era de
400, mas a partir do dia 27
houve um aumento expressivo da demanda com mais
de 800 testagens diárias”,

aponta o secretário Alessandro Magalhães.
Parte desta busca mais intensa pode ser explicada pelo
aumento no número de casos
ocasionados pela chegada da
variante ômicron. Aparecida
de Goiânia registrou seus primeiros casos com a nova variante no dia 12 de dezembro,
quando duas mulheres foram
identificadas com a cepa a

partir do Programa de Sequenciamento Genômico.
Desde então, o vírus se espalhou. Já no final de semana
após o Natal, Aparecida confirmou 18 casos de pacientes
com a ômicron e decretou
que havia transmissão comunitária na cidade, já que
não é possível determinar a
cadeia de transmissão. (Especial para O Hoje)

Entidade recomenda priorização nos testes
Devido ao risco de desabastecimento dos testes de
Covid-19, a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica
(Abramed) recomenda que os
laboratórios priorizem testes
em pacientes segundo a escala de gravidade. Pacientes
mais graves devem ter prioridade sobre aqueles que possuem sintomas mais leves.
A entidade afirma que o
cenário ideal seria a testagem
em massa, mas diante da impossibilidade, o recomendado
é testar aqueles que possuem
gravidade nos sintomas, pa-

cientes hospitalizados, cirúrgicos, pessoas do grupo de risco, trabalhadores assistenciais
da área da saúde e colaboradores de serviços essenciais.
A Abramed recomenda
interromper a testagem daqueles que tiveram apenas
contato com paciente infectados, assintomáticos e pessoas com sintomas leves, que
devem, porém, permanecer
isolados até que o cenário
seja normalizado.
A demanda por testes de
Covid aumentou com o surto
de gripe (influenza) e o au-

mento de casos de Covid-19.

Farmácias

Os testes positivos voltaram a subir durante as festas
de fim de ano, de acordo com
o monitoramento da Abrafarma (associação que reúne
grandes redes farmacêuticas).
O total de positivos saltou de
524 no dia 1º de dezembro,
quando 10 mil exames foram
feitos, para 5.334 em 29 de dezembro, quando houve 31.332
exames --o equivalente a 5% e
17% do total, respectivamente.
O levantamento abrange 3.000

farmácias do país.
Desde dezembro, interessados têm dificuldade de agendar testes de Covid-19 em drogarias. Enquanto antes das
festas de fim de ano era possível fazer um agendamento
para o mesmo dia, durante o
fim de ano o paciente teria que
esperar por até 5 dias.
Para saber se a pessoa está
com Covid no momento da testagem, os testes mais procurados são os de antígeno e o RTPCR. Os testes antígeno estão
disponíveis na modalidade
"swab", em que um cotonete é

introduzido pelo nariz para a
coleta da amostra, e por via
oral. Alguns deles também combinam a testagem para Covid19 e para influenza dos tipos A
e B no mesmo produto. Ele
também é oferecido na modalidade em que a coleta é feita
pela saliva, com uma amostra
que varia de 2 ml a 5 ml.
O resultado do teste antígeno fica disponível em cerca de
15 minutos. Já o resultado do
RT-PCR, pode sair em quatro
horas em alguns laboratórios.
Em outros, é preciso esperar
até 72 horas. (com agências)
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TRF1 mantém condenação por fraude
contra Banco do Brasil e Pronaf

Aumento de casos de Covid-19 motivou as restrições

Carnaval 2022
é cancelado
nas principais
cidades goianas
Maiara Dal Bosco
Diante do aumento dos casos de Covid-19 registrado nos
últimos dias, a realização ou não de festas como o Carnaval
voltou a ser questão de debate. Em Goiás, diversos municípios já têm uma definição sobre o assunto: não pretendem promover o Carnaval em 2022, que tem o feriado datado para o dia 1º de março. A informação é da Associação Goiana dos Municípios (AGM), que promoveu
uma pesquisa junto às prefeituras municipais de cidades
que normalmente promovem o festejo no Estado.
Entre elas estão os municípios de Aruanã, Caldas
Novas, Cidade de Goiás, Goianésia, Jaraguá, Minaçu,
Pirenópolis e Porangatu. Segundo a AGM, as administrações destas localidades já decidiram por não promover eventos públicos carnavalescos. Na cidade de
Goiás, conforme adiantou a AGM, haverá a permissão
de realização de bailes, e, de acordo com o Secretário
de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Rodrigo
Borges Santana, a prefeitura deverá exigir, com rigor,
o cumprimento de todas as
normas já definidas para a
permissão de aglomerações,
incluindo a exigência do pas- AGM realizou
saporte de vacina. Apesar
disso, o Secretário reco- pesquisa junto
menda a não promoção da
aos municípios
festividade.
Em Pirenópolis, o prefeito
Nivaldo Melo informou que já que temem
está decidido que a prefeitupiora no
ra não promoverá oficialmente o Carnaval. Quanto à cenário
autorização para a realização de eventos por meio da epidemiológico
iniciativa privada, a decisão
será tomada após reunião
com o Comitê Municipal de
Saúde, responsável pelas questões relacionadas à Covid19. Para se ter uma ideia, no caso de Pirenópolis, segundo
o último boletim divulgado pela Secretaria Municipal de
Saúde, no último dia 12, há 537 casos ativos da doença,
número mais de dez mil vezes superior ao registrado no
primeiro dia de 2022, quando a cidade contava com cinco casos ativos de Covid-19.
Ainda assim, o aumento de casos foi registrado mesmo com a medida adotada pela prefeitura de não realizar festas públicas em atenção à situação de pandemia,
e de restringir a circulação de veículos das 10h do dia
31 de dezembro de 2021 até às 10h do dia 1º de janeiro
de 2022, as ruas do Centro Histórico, com o objetivo de
deixa-las livres para que as pessoas pudessem trafegar
com distanciamento e segurança.
Caldas Novas, um dos principais destinos turísticos
do Estado, seguirá por caminho semelhante à Pirenópolis. A Prefeitura aguarda orientações do Comitê local,
embora já tenha decidido que o Poder Público não promoverá a festa.
Em Minaçu, o prefeito Carlos Alberto Leréia, afirmou
que é necessário se precaver diante da situação. “Não podemos correr riscos já que especialistas alertam quanto a possibilidade de um aumento de contaminação pela
nova variante da Covid-19, inclusive, podendo gerar novas variantes”, afirmou. Já em Jaraguá, a prefeitura baixou um novo decreto, que entrou em vigor na última terça-feira (11), suspendendo as festas de Carnaval na cidade. Além disso, o documento restringe em 50% a lotação em comércios e em eventos sociais como casamentos e templos religiosos.
O presidente da AGM, Carlos Alberto elogiou a atitude
dos prefeitos que optaram pela não realização do Carnaval, classificando-a como sensata. Ele lembra que desde o início da pandemia causada pela Covid-19 os prefeitos goianos têm se dedicado para combater a disseminação da doença, seguindo todas as decisões e orientações das autoridades da saúde e que agora, há a preocupação quanto a um possível agravamento da situação
na saúde. Carlos Alberto ressaltou ainda que todos devem continuar adotando as medidas necessárias de prevenção para evitar um agravamento da situação. (Especial para O Hoje)

A 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) manteve a pena de
dois condenados por desvio de verbas públicas, por terem obtido, de maneira fraudulenta, financiamento no Banco do Brasil
(BB) por meio do Programa Nacional de Financiamento da Agricultura Familiar (Pronaf). Ao julgar as apelações dos dois outros
envolvidos, a relatora, desembargadora
federal Mônica Sifuentes, destacou que “a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, mantém entendimento de que, após a prolação da sentença condenatória, torna-se preclusa a alegação de inépcia da denúncia”. A magistrada destacou que o inquérito policial é
uma peça informativa e serve de base
para a propositura da ação penal. “A ele não
se aplica o princípio da ampla defesa e do
contraditório e nada obsta que se baseie em

procedimento administrativo”, explicou. Segundo a relatora, foram provadas
a autoria e a materialidade do crime de obter fraudulentamente o financiamento e as
provas documental e testemunhal confirmaram que os réus simularam contrato de
arrendamento rural em nome de um beneficiário, que não exercia atividade compatível com o projeto apresentado. "Tem-se
como provada a prática do crime de peculato quando a prova documental e testemunhal aponta que os acusados à época
empregados do Banco do Brasil desviaram
em proveito próprio e alheio recursos do
Programa Nacional de Financiamento da
Agricultura Familiar - Pronaf”, concluiu. A
3ª Turma do TRF1, por unanimidade, declarou extinta a pena de um dos acusados
e negou provimento às apelações, nos termos do voto da relatora.

Bomba de fragmentação
A Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional rejeitou o Projeto de
Lei 3228/12, que proíbe, no
País, a produção, a utilização,
o armazenamento e a comercialização de bombas de
fragmentação. Tecnicamente chamadas de munições
cluster, essas armas, ao serem acionadas, espalham

centenas de munições menores, ampliando seu poder
de alcance. As bombas de
fragmentação são proibidas
por um tratado internacional
de 2008 – a Convention on
Cluster Munitions (CCM) –,
do qual Brasil não aderiu. O
País é um exportador deste
tipo de arma, produzida pela
empresa Avibras.

Presunção de inocência
A 5ª Turma do TRF1
manteve sentença que reconheceu o direito de um vigilante matricular-se no curso de reciclagem. A inscrição havia sido negada pela
União em razão da existência de inquérito policial e
ação penal em curso contra
o profissional. O relator,
juiz federal convocado Em-

manuel de Medeiros, observou que não existe sentença condenatória transitada em julgado contra o autor, e com isso “a existência
de inquérito policial ou processo em andamento não
pode obstar o exercício da
profissão de vigilante, em
respeito ao princípio da presunção de inocência”.

PL da Câmara altera dispositivos
da lei do Mandado de Segurança
O Projeto de Lei 2678/21,
da deputada Chris Tonietto
(PSL-RJ), revoga diversos dispositivos legais que normatizam a análise de mandado
de segurança individual e
coletivo, de ação civil pública e de concessão de medidas cautelares contra atos do
Poder Público. Um dos artigos revogados (art. 15 da Lei
12.016/19) permite que a pessoa jurídica de direito público ou o Ministério Público
dirija o pedido de suspensão
em mandado de segurança
diretamente ao presidente
do respectivo tribunal. A parlamentar reconhece que o

instrumento jurídico tem
como objetivo evitar grave
lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, mas argumenta que o
dispositivo legal viola o princípio da igualdade processual. “É com segurança que
se pode afirmar que o sistema recursal comum satisfaz com muito mais lógica e
eficiência a preservação do
interesse público do que o inconveniente mecanismo de
concentrar-se em uma única
autoridade a apreciação de
‘requerimento’ formulado
por dois órgãos públicos”,
reforça a deputada.

Integrantes da
Comissão de
Cultura e
Memória do
TJGO visitam
o IHGG
Desembargadores membros da Comissão Permanente de Memória e Cultura
do Poder Judiciário do Estado de Goiás (TJGO) visitaram
o Instituto Histórico e Geográfico de Goiás (IHGG). Na
oportunidade, foi lembrado
os 90 anos de história da
instituição. A Comissão é presidia pelo desembargador
Itaney Campos (foto)

RÁPIDAS

t

2 Volta das restrições - O
Presidente do STM revogou o
Ato Normativo que estabelecia o retorno ao trabalho presencial de todos os magistrados, servidores e colaborados
da Corte a partir do dia 1º de
fevereiro. Assim, o Ato Normativo nº 532, publicado
em 12 de janeiro de 2022, revoga o Ato Normativo nº
522, de 28 de dezembro de
2021, voltando a vigorar o de
número 498, que ainda estabelece medidas restritivas
na volta ao trabalho.

CHUVAS

Defesa Civil realiza monitoramento
diário do volume do Rio Meia Ponte
A Agência da Guarda Civil
Metropolitana de Goiânia
(AGCMG), por meio da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC), realiza o monitoramento do volume de água no
Rio Meia Ponte. O objetivo é
acompanhar a situação em
razão das chuvas que caem
quase ininterruptamente há
quase duas semanas.
Além disso, a COMPDEC
acompanha as chuvas em vários setores da capital, com ênfase nos setores que margeiam
as partes mais baixas do rio. No
último monitoramento foi levantado um grande aumento

do nível do rio, que está 2 metros acima do normal, porém
com bom escoamento da água.
De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Robledo
Mendonça, mesmo com as
chuvas dos últimos dias, não
foram verificados grandes impactos na cidade. “Estamos
com todas as nossas equipes
em alerta, e orientando as comunidades ribeirinhas, ou
seja, que tenham edificações
próximas a corpos hídricos
para estarem atentos e alerta a
quaisquer sinal de alterações
em suas edificações ou de vizinhos. Assim como, a necessidade de que essas informações

nos sejam repassadas para que
possamos atuar”, informou.
De acordo com a Defesa Civil, apesar de o Rio Meia Ponte permanecer em seu leito
em toda a extensão urbana, a
cidade está em alerta amarelo, o que significa que o monitoramento continua e que
todos devem ficar atentos e tomem medidas de autoproteção. Outra recomendação é
não atravessar enxurradas
durante chuvas fortes e nem
trafegar em ruas sujeitas a
alagamento ou próximas a
córregos, pois o nível pode
mudar rapidamente e provocar transbordamento.
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Leitos pediátricos para Covid
estão 100% ocupados em Goiás
Rede Estadual tem
100% de ocupação
em leitos de UTI e
Enfermaria
Pediátricas para
crianças com
Covid-19
Maiara Dal Bosco
Sem vagas. Essa é situação
dos leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e de Enfermaria Pediátricas destinadas ao tratamento da Covid19 sob gestão do Estado. Ao
todo, segundo atualização de
sexta-feira (14) do painel Covid19 da Secretaria Estadual de
Saúde de Goiás (SES-GO), a
taxa de ocupação tanto da UTI
e quanto da Enfermaria Pediátricas estão em 100%. No
caso da UTI, em que há 11 leitos, nove encontram-se ocupados e dois bloqueados. No
caso da Enfermaria, onde há 29
leitos, nove estão ocupados e
outros 20 bloqueados.
De acordo com a SES-GO, os
11 leitos críticos dedicados aos
casos de Covid-19 Pediátricos
estão localizados no Hospital
Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira
(Hugol), em Goiânia. Segundo
a pasta, a expectativa é de que,
na próxima semana, mais 10
leitos de UTI sejam abertos
para crianças infectadas pelo
coronavírus, desta vez no Hospital Estadual da Criança e do
Adolescente (Hecad), também
na Capital.

Vacinação

Anunciada no último dia
05, a vacinação de crianças entre 5 e 11 anos contra a Covid19 tem estimativa para ser
iniciada na próxima semana.
Na última quinta-feira (13), o

Segundo a SES, a
expectativa é de que,
na próxima semana,
mais 10 leitos de UTI
sejam abertos para
crianças infectadas
pelo coronavírus

governador de Goiás, Ronaldo
Caiado, publicou em uma rede
social que as vacinas chegariam ao Estado na madrugada
de sexta. “A quinta começa
com notícia boa. 44.300 doses
de vacina pediátrica chegam
em nosso Estado nesta madrugada, 01h30 da manhã. As
doses serão utilizadas em
crianças de 11 anos, com a idade sendo reduzida gradativamente para as demais faixas
etárias”, disse.
Contudo, na noite da última

quinta-feira (13), a SES-GO comunicou que o Ministério da
Saúde atrasou o envio das doses ao Estado. Em nota, a pasta afirmou que a previsão era
de que as vacinas estivessem
disponíveis ainda sexta. “A
SES-GO preparou toda a logística para envio, em tempo
oportuno, das doses aos municípios. O objetivo é que na
segunda-feira (17), todo o território goiano esteja abastecido para início da campanha
para o público de 11 anos de
idade, a depender da chegada
das doses”, diz a nota.

Brasil

Na sexta (14), em coletiva de
imprensa, o secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, reafirmou a previsão de que os estados e o Distrito Federal receberão as doses
da vacina pediátrica da Pfizer
em até 48 horas. Até as 13h de
sexta, pelo menos 13 estados já
haviam recebido as doses pe-

diátricas do imunizante da farmacêutica, entre eles, Amazonas, Maranhão, Rondônia, Tocantins e Pará.
São Paulo, Rio de Janeiro,
Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Paraíba, Ceará, Pernambuco e Minas Gerais também já receberam a carga. A
previsão é que a distribuição
das doses fosse finalizada até
o final de sexta. A remessa,
composta por 1,2 milhão de
doses, pousou na madrugada
da última quinta-feira (13) no
Aeroporto de Viracopos, em
Campinas (SP). Segundo o secretário da pasta, mudanças
na logística dos voos não afetarão o início da vacinação
pediátrica que estava previsto
para janeiro.
“O Ministério da Saúde tem
feito todo um esforço para disponibilizar as vacinas o mais
rápido possível. Se, eventualmente, algum Estado não recebeu na data ou horário previamente programados foi por

algo que fugiu ao controle do
Ministério. Mesmo assim, os estados receberão, com a essa expectativa: em 48 horas desde a
chegada das vacinas”, contou
Rodrigo Cruz.
Cruz informou ainda que
enviou um ofício às unidades
federativas comunicando a liberação do Instituto Nacional
de Controle de Qualidade em
Saúde (INCQS). Dessa forma,
as vacinas já estão aptas a serem aplicadas. Ainda na quinta-feira (13), o Ministério da
Saúde conseguiu antecipar
junto à farmacêutica Pfizer
um novo lote com 1,2 milhão
de doses de vacinas pediátricas contra a Covid-19. A previsão é que a nova remessa
chegue ao Brasil no domingo
(16), para dar continuidade à
imunização de crianças entre
5 e 11 anos. Até o dia 27 de janeiro, outro lote com 1,8 milhão de doses de vacinas também deve chegar ao Brasil.
(Especial para O Hoje)

MORTE NA IGREJA

Pastora orava no momento do assassinato
A pastora Odete Rosalina
da Costa, 82 anos, orava no
momento em que foi assassinada a golpes de barra de ferro por um homem nu, na sexta-feira (14). O caso aconteceu
em uma igreja, no Residencial
Kátia, em Goiânia. De acordo
com informações da Polícia
Militar (PM), o criminoso teve
um possível surto psicótico. O
sepultamento está marcado
para este sábado (15), às 10 horas, no Cemitério Jardim das
Palmeiras.
O tenente do 42º Batalhão da
Polícia Militar, Leandro Rocha,
explica que a corporação foi
acionada para atender a uma
ocorrência de violência doméstica contra um homem que teria
surtado após problema familiar.
Segundo ele, a pastora não tinha
nenhuma ligação com o homem. “A equipe estava empenhada para atender uma ocorrência de violência doméstica.
No local, foi informada de que o
suspeito tentou falar com a esposa, que não o atendeu. Então,
ele surtou, quebrou o carro do
sogro e pulou o muro”, explica
o policial.
Após isso, o suspeito viu a
igreja aberta a cerca de um
quilômetro, informa ele. O
pessoal estava orando, je-

desaparecido. Agora, a polícia
investiga se ele tem algum
transtorno psiquiátrico ou se
os episódios de violência podem ter relação com consumo
de drogas. A reportagem não
conseguiu localizar a defesa do
acusado.

Grammy

Odete era mãe do cantor gospel Delino Marçal, vencedor do Grammy Latino e muito querida pelos fiéis
juando lá. Ele pulou para dentro, surtou e agrediu essa vítima aleatoriamente”, conta o
tenente. Na confusão, ele teria
quebrado várias mesas e cadeiras de plástico. O objeto
utilizado para agredir a pastora teria sido uma barra de
ferro, mas não havia sido encontrado até ontem (14).
O homem foi encontrado
nas imediações do local. O
Corpo de Bombeiros foi acio-

nado e prestou socorro à vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O
criminoso foi autuado em flagrante e conduzido para Central de Flagrantes para prestar depoimento.
“Não sabemos se foi golpes
de ferro ou a pauladas, a gente não achou o material do
crime. Ele deferiu vários golpes na cabeça da vítima e ela
veio a óbito. Posteriormente,

o pegamos em uma avenida
próxima dali”, relata.

Briga em casa

Conforme informações da
Polícia Civil, o homem teria se
envolvido em uma briga dentro de casa na madrugada de
sexta-feira. Ele teria acordado
por volta das 2h e tentado atacar a própria esposa e a enteada dela com uma faca. Após
isso, teria saído para a rua e

Odete deixou nove filhos e
netos. Ela era mãe do cantor
gospel Delino Marçal, vencedor do Grammy Latino de melhor álbum de música cristã
em 2019. O cantor usou o
Instagram para comunicar a
morte da mãe nos Stories, e referiu sua partida com o versículo II Timóteo 2:7: “Combati
o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé”.
Delino nasceu em Arapoema (TO) e vive em Goiânia
desde os 6 meses de vida.
Além de cantor e compositor,
ele também atua como presbítero. A carreira ministerial
dele foi incentivada pela mãe,
que oferecia oportunidades
para ele cantar na igreja onde
era pastora. A partir daí o
cantor começou a compor diversas de suas músicas foram
interpretadas por outros artistas gospel. (Daniell Alves,
especial para O Hoje)
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NOVAK DJOKOVIC

Austrália
cancela visto
novamente
Olaf Scholz (Alemanha) e Vladimir Putin (Rússia): Situação ainda é perigosa, afirma o alemão

Após conversações,
Alemanha defende
rigor contra Rússia
Governo alemão teme pelo futuro das relações entre Moscou
e o Ocidente e prega postura mais rígida por parte da Europa
Após dias de conversas
voltadas para o alívio das tensões entre a Rússia e a Ucrânia, o chanceler federal alemão, Olaf Scholz, avaliou nesta quinta-feira (13/01) que a situação continua "muito grave" e ainda perigosa.
Representantes do governo russo mantiveram nesta
semana conversas bilaterais
com os Estados Unidos, além
de reuniões com a Otan e a
Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE). Todos esses encontros tiveram como objetivo o alívio das tensões entre
Moscou e Kiev.
A Rússia mantém nas proximidades de sua fronteira
com a Ucrânia mais de 100
mil soldados e um grande número de veículos militares,
apesar de assegurar que não
tem a intenção de invadir o
país vizinho.
Após se reunir com o primeiro-ministro holandês,
Mark Rutte, em Berlim, Scholz
sinalizou que poderá haver
em breve um encontro de ne-

gociadores no formato Normandia, que traz Ucrânia e
Rússia à mesa de negociações, com a mediação da Alemanha e da França.
Scholz e o presidente francês, Emmanuel Macron, vêm
tentando reavivar esse formato. "Estamos satisfeitos que
em breve os negociadores das
quatro partes se reunirão novamente para dar início às
conversas preparatórias", disse o chefe de governo da Alemanha. A última rodada de
negociações nesse formato
ocorreu em 2019, em Paris.

Baerbock prega "rigor e
diálogo"

A ministra alemã do Exterior, Annalena Baerbock, disse que o Ocidente deve manter uma posição unida e rigorosa contra as agressões russas à Ucrânia, e em outras
partes do leste da Europa.
"Se nós, europeus, estivermos unidos e íntegros, poderemos exercer nosso papel
em formatos diferentes de
maneira muito, muito forte;

um papel que se baseia no rigor, mas também no diálogo",
disse Baerbock durante um
encontro dos ministros europeus do Exterior em Brest,
na França.
Ela se reunirá na semana
que vem em Moscou com o
ministro russo do Exterior,
Serguei Lavrov, em sua primeira visita oficial ao país
após assumir o cargo no novo
governo alemão.
Esta poderá ser uma oportunidade para testar a eficácia
de uma provável linha dura
europeia, da forma como é defendida pelos líderes do continente.
A porta-voz do Kremlin
Maria Zakharova disse que o
foco das conversas estará nas
relações bilaterais, mas deve
também incluir algumas das
preocupações de Moscou,
como a possível expansão da
Otan para o Leste Europeu.
A Rússia exige ainda garantias de que a Ucrânia
não vá se tornar membro
da aliança militar do Atlântico Norte.

CIBERATAQUE

Governo da Ucrânia é alvo
de ataques de hackers
A Ucrânia foi alvo de um
ciberataque "em massa", deixando vários websites do governo fora do ar, relataram
autoridades do país nesta sexta-feira (14/01). Nas páginas
hackeadas, entre elas as dos
ministérios do Exterior e da
Educação, aparecia uma mensagem alertando os ucranianos a "esperarem o pior".
Embora não tenha ficado
imediatamente claro quem
está por trás dos ataques,
eles ocorrem em meio a tensões elevadas entre a Ucrânia
e a Rússia e depois de conversações entre Moscou e o
Ocidente nesta semana não
alcançarem progressos significativos.
"É cedo demais para tirar
conclusões, a investigação
ainda está em curso. Mas há
um longo histórico de investidas cibernéticas da Rússia
contra a Ucrânia no passado",
afirmou um porta-voz do Ministério do Exterior ucraniano à agência de notícias Associated Press.
Além dos servidores de in-

ternet dos ministérios do Exterior e da Educação, ficaram
temporariamente indisponíveis os de cinco outras pastas,
do gabinete de governo, do
Serviço de Emergência Nacional e o que cadastra os
certificados de vacinação dos
ucranianos.
A mensagem que aparecia nos sites dizia, em ucraniano, russo em polonês:
"Ucranianos! Todas as informações sobre vocês foram tornadas públicas, tenham medo e esperem o
pior. Isso vale para o seu
passado, presente e futuro."
O Serviço de Comunicação e Proteção da Informação
ucraniano afirmou, no entanto, que nenhum dado pessoal foi vazado. O ministro de
Transformação Digital, Mykhailo Fedorov, reforçou que os
dados pessoais estão seguros,
pois "a operabilidade dos sites
e não dos registros" foi afetada pelo ataque.
Segundo o ministro, alguns dos sites atingidos foram bloqueados por seus

próprios administradores
para conter os danos e ajudar
nas investigações, e grande
parte das páginas atingidas já
foi restaurada.

A decisão do ministro da Imigração, Alex Hawke,
foi tomada por motivos de "saúde e ordem" e significa que ele pode ser deportado.
No entanto, o sérvio de 34 anos ainda pode entrar com outro recurso legal para permanecer na
Austrália.
O número um do tênis masculino estava agendado para estrear no Aberto da Austrália, que começa
na segunda-feira da semana que vem.
"Hoje eu exerci meu poder... de cancelar o visto do
senhor Novak Djokovic por motivos de saúde e ordem,
com base no interesse público", disse o ministro, em
um comunicado.
A mudança também significa que Djokovic poderá ser proibido de obter um visto australiano nos próximos três anos — embora isso não seja definitivo.
O atual campeão do Aberto da Austrália — torneio
que ele já venceu em nove ocasiões — esperava defender seu título na próxima semana. Caso vencesse
esse ano, ele se tornaria o tenista masculino mais
bem-sucedido da história, com um recorde de 21 títulos de Grand Slam (Australia Open, Roland Garros,
Wimbledon e US Open).
No momento, Djokovic permanece agendado para
jogar o Aberto da Austrália segundo os organizadores, e está marcado para enfrentar o também sérvio
Miomir Kecmanovic em sua estreia no início da próxima semana.
Se ele for deportado, no entanto, sua vaga provavelmente irá para o jogador russo Andrey Rublev.
O visto de Djokovic foi revogado pela primeira vez
logo após sua chegada a Melbourne em 6 de janeiro,
depois que oficiais da
imigração australiana disseram que ele
"não conseguiu fornecer evidências suDecisão foi tomada
ficientes" para recepelo ministro da
ber uma dispensa de
vacina.
Imigração
A opinião pública
Australiana e abre
também reagiu contra Djokovic, já que
caminho para que
boa parte dos austratenista seja
lianos precisou enfrentar quarentenas
deportado
rígidas. Muitos ficaram indignados com
o visto dado a um
atleta não-vacinado.
Djokovic foi detido por horas no controle de imigração do aeroporto de Melbourne e depois passou dias em um hotel
da Imigração. Posteriormente, seu visto foi restabelecido por um juiz, que ordenou sua libertação, determinando que os funcionários da fronteira ignoraram o procedimento correto.
Mas na noite de sexta-feira em Melbourne, Hawke cancelou o visto de Djokovic usando poderes de ministro da Lei de Migração da Austrália.
A lei permite que ele deporte qualquer pessoa que
considere um risco potencial para "a saúde, segurança ou boa ordem da comunidade australiana".
O primeiro-ministro, Scott Morrison, disse que a decisão foi feita depois de uma "ponderação cuidadosa".
"Os australianos fizeram muitos sacrifícios durante
esta pandemia e esperam, com razão, que o resultado desses sacrifícios seja protegido. É isso que o ministro está fazendo ao tomar essa ação hoje", disse ele
em comunicado.
Isso ocorre depois que Djokovic alegou que seu
agente havia feito uma declaração falsa em seu formulário de viagem. Djokovic também disse ter se
encontrado com um jornalista após testar positivo para Covid-19.

Suposto
envolvimento russo

Nesta sexta-feira, o alto
representante da União Europeia (UE) para Assuntos
Exteriores, Josep Borrell, condenou o ataque de hackers,
afirmando que –apesar de o
país não ser membro da UE –
o bloco está disposto a mobilizar todos os seus recursos
para oferecer assistência técnica à Ucrânia e ajudá-la a
melhorar sua capacidade de
se proteger contra investidas cibernéticas.
Questionado sobre quem
poderia estar por trás do ciberataque desta sexta-feira,
Borrell comentou: "Não posso
apontar para ninguém porque não tenho provas, mas
pode-se imaginar."
Moscou negou envolvimento em ciberataques anteriores contra a Ucrânia.

A Austrália revogou o visto do tenista Novak Djokovic
pela segunda vez devido à falta de vacinação do tenista
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Paixão pelos clássicos
Dia Nacional do Fusca é celebrado neste fim de semana em Goiânia
Elysia Cardoso
Comemorado no dia 20 de
janeiro, o Dia Nacional do
Fusca é sinônimo de tradição
para os amantes do veículo.
Pensando nisso, é realizado
neste sábado (15) e domingo
(16) a 4ª Confraria dos Antigos – Exposição de Fuscas. O
evento ocorre no Passeio das
Águas Shopping, a partir das
10h, para aqueles que gostam
de admirar a beleza dos ‘pequenos besouros’. A mostra
reúne mais de 70 veículos
da Volkswagen, que marcaram gerações.

Quem for visitar a exposição também vai poder admirar a réplica goiana do
fusquinha Herbie, do filme
produzido pela Disney: “Se
Meu Fusca Falasse”. O Fusca
de 1964 pertence à Euraclides e Cirlene Rezende há
mais de 25 anos e foi reformado para ficar igual ao veículo do cinema. O evento
também terá a presença dos
clubes convidados Los Beges, Trindade Old Car, Carangos e Ferrugem.

Clássico Herbie

Organizada pela Associa-

ção dos Proprietários de Carros Antigos (Apcar), a ação
apresenta uma réplica do clássico Herbie, com suas faixas
azul e vermelha e o número
53 estampado na sua lataria.
O casal Euraclides Kide Leninha, como são conhecidos no
mundo dos colecionadores,
possuem uma história com o
modelo de faixas azul e vermelha e o número 53 estampado na sua lataria.
Eles possuem um fusca
1965 e adquiriram devido ao
filme ‘Se o meu fusca falasse’,
como uma homenagem ao
neto. "Meu Neto Nelson Filho

assistia ao filme todos os
dias,na época ele era criança
e tinha 4 anos. Hoje ele tem
15. Meu esposo prometeu a
ele comprar um fusca branco
e transformá-lo em Herbie,
adquirimos e a partir de então começamos a comprar
os fuscas”, revela Leninha.
A paixão pelo Herbie é algo
também simbólico, presente
no relacionamento do casal
de aposentados. “Gostamos
muito de carros antigos e temos preferência pelo fusca,
tanto que no nosso casamento, trocamos votos dentro dele.
Ao longo dos anos fomos con-

vidados para participar da Apcar Goiás e sempre participamos dos encontros”, explica
Leninha que se revela empolgada em compartilhar um
pouco de sua história na mostra. (Especial para O Hoje)
SERVIÇO
4ª Confraria dos Antigos –
Exposição de Fuscas
Onde: Avenida Perimetral
Norte, N° 8.303, Fazenda Caveiras - Goiânia
Quando: 15 e 16 de janeiro
Horário: Sábado das 10h às
22h e Domingo das 14h às
20h.

Curiosidades sobre o FusCa
2 Os 30 primeiros Fuscas
chegaram ao Brasil em 1950 e
foram importados pela família Matarazzo.
2 As Décadas De 1960,1970
início s1980 foram totalmente
dominadas pelas vendas do
compacto. Neste período havia 2.878.890 unidades do automóvel pelas ruas brasileiras.
2 Em pesquisa de 1963, ele foi
eleito o carro preferido de 82,8%
dos brasileiros.
2 O Fusca foi lançado na década de 1930 na Alemanha,
mas só começou a ser produzido no Brasil em 1959 e se tornou um dos modelos mais populares do país.

2 Em 1996,o carro deixou de ser
produzido.
2 Só em Goiás, há 63.008 unidades de Fuscas registradas. Quase
um terço desse montante, cerca de
20.860, está em Goiânia, de acordo com dados do Departamento
Estadual de Trânsito (Detran-Go).
2 O ‘Encontro Nacional do Fusca’,
de 1995, está registrado no Livro do
Recordes com a marca de 2.728
carros da Volkswagen reunidos
no Autódromo de Interlagos.
2 Atualmente existem 205 clubes
de ‘fusqueiros’ registrados no
país,sendo 94 na região Sudeste,
76 na Sul, 22 no Nordeste, 12 no
Centro-Oeste e 1 no Norte.

Mostra, que acontece no Passeio das
Águas Shopping, reúne mais de 700 veículos
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Os benefícios do humor
para lidar com o estresse
Comediante, psicólogo e neurocientista, escritor Brian King
convida o leitor a gerenciar as tensões do dia a dia com
técnicas sugeridas em livro publicado no Brasil pela VR
Editora, selo Latitude

O álbum ‘Desengaiola’ foi sonhado na Alameda Palmares
na Região Serrana do Rio

Encontro de
almas artísticas
A união dos artistas Alfredo Del-Penho,
João Cavalcanti, Moyseis Marques e Pedro
Miranda resultou em poesia audiovisual
Lanna Oliveira
Celebrar a amizade e a
parceria artística resume a
intenção do disco ‘Desengaiola’, dos artistas Alfredo
Del-Penho, João Cavalcanti,
Moyseis Marques e Pedro
Miranda. As 18 canções do
lançamento chegam às plataformas digitais em formato audiovisual. O registro
foi captado na Região Serrana do Rio com som direto,
direção de Eduardo Hunter
Moura e produção de João
Cavalcanti e Pedro Luís, que
participa também do show
de lançamento, dia 21 de janeiro, no Circo Voador, no
Rio de Janeiro.
Com letras biográficas, o
quarteto já inicia o álbum
com a música ‘Alameda Palmares’, que diz “só sei que
um devaneio interveio a meu
favor". O verso inédito faz
uma autorreferência, já que
foi nessa mesma alameda, no
distrito de Palmares, em Paty
do Alferes, Região Serrana do
Rio, que, alguns meses antes,
Alfredo Del-Penho, João Cavalcanti, Moyseis Marques e
Pedro Miranda sonharam
gravar seu registro de estreia. Pouco tempo depois lá
estavam eles, captando em
áudio e vídeo o aguardado
trabalho coletivo.
A faixa inaugural também é um retrato da irmandade que se criou entre
os artistas. No verso seguinte "e costurou nossas vidas pelo meio, sem receio e
sem pudor", percebe-se que
a conexão criada entre eles
ultrapassa o elo artístico e
segue para a vida. Este trabalho autoral expõe a intimidade e afinidade que cercou o projeto que tem produção musical de João Cavalcanti e Pedro Luís e direção de Eduardo Hunter
Moura (Hunter Filmes). Foi
uma semana de imersão
em Palmares, em uma convivência divertida, um am-

biente familiar e afetuoso.
Eles trazem no repertório coletivo um espírito de
compartilhamento, de soma
e colaboração. Das 18 canções do disco, 16 são da lavra do quarteto e 12 delas
têm pelo menos dois dos
quatro assinando a composição: ‘Alameda Palmares’ e
‘Luz do Meu Terreiro’ são
assinadas pelos quatro;
‘Nada Não’, ‘Encanto’ e ‘Nem
Misturado Nem Junto’ são
de João e Moyseis; ‘Diplomata’ e ‘Pra Quem Quiser
Escutar’, de Alfredo e João;
‘Boas Intenções’ e ‘Rosa Canção’, de Alfredo e Moyseis.
E as parcerias não acabam por aí, Pedro Miranda
assina ‘Desengaiola’ com Alfredo, ‘Meu Pecado É Sorrir’
com Moyseis e ‘Pó Pará’ com
João e Edu Neves. As colaborações vão além da parceria entre o quarteto, eles
abriram o leque para músicos que admiram. Um exemplo é a música ‘Vontade de
Sair’, que foi feita com Cristóvão Bastos. Completam o
repertório próprio ‘Gatilho’,
de Moyseis com Teresa Cristina, referência do samba,
‘Fuzuê’, de Alfredo com Chico César, mestre da música
nacional e ‘Poeta É Outro
Lance’, de Moyseis.
A escolha das duas canções de outros compositores
é plenamente justificável:
‘Puro Ouro’, de Joyce Moreno, foi feita, segundo ela
própria, em referência e homenagem à geração dos
quatro artistas; e ‘Alagados’,
hit dos Paralamas do Sucesso, já faz parte do repertório
do quarteto desde o primeiro show juntos, e ganhou
novo arranjo que sublinha a
força da letra. Segundo os
artistas, levar esse encontro
para os cantos do Brasil e do
mundo, é um desejo genuíno de celebrar o encontro e
o espírito comunitário. (Lanna Oliveira é estagiária do
jornal O Hoje)

“Você é feliz?”, pergunta
o comediante,
psicólogo e neurocientista Brian
King no prefácio de
‘A arte de pegar
leve: como lidar com
ursos, trânsito e todos
os estresses da vida’.
Na obra publicada no
Brasil pela VR Editora,
selo Latitude, o escritor
explora a ciência por trás
do estresse e detalha as
consequências no corpo e
na mente.
Formado em psicologia e
neurociência na Universidade do Texas e PhD pela Bowling Green State University,
Brian King já realizou centenas de shows como comediante ao redor do mundo
para apresentar o humor
como uma ferramenta terapêutica no controle do estresse. A união das duas práticas profissionais resultou
em técnicas para lidar com o
estresse baseadas no relaxamento, resiliência e aceitação apresentadas ao longo
dos 10 capítulos da obra.
Além de sugerir maneiras
de lidar com as situações tensas do cotidiano, o psicólogo
e neurocientista destaca as
doenças resultantes da exposição intensa e frequente ao
estresse, como transtornos de

ansiedade, depressão, hipertensão, obesidade e abuso
de substâncias. Brian alerta
que a intenção da obra não é
substituir a terapia: “O único
objetivo é ser fonte de entretenimento, informação e conselhos”, afirma.
“O estresse é um fator desencadeante de várias doenças e distúrbios mentais,
como depressão, ansiedade,
transtorno obsessivo-compulsivo (TOC), abuso de drogas e, obviamente, transtorno
de estresse pós-traumático
(TEPT). Se você estiver enfrentando esses ou outros
problemas, por favor, procure ajuda profissional.” (A arte

de pegar leve, p. 17)
‘Lidar com os ursos’,
uma situação que foge ao
controle, é uma das metáforas utilizadas pelo escritor para explicar as
variadas reações associadas à tensão, como,
por exemplo, a percepção de ameaça e
sentimento de impotência. “O estresse é simplesmente
uma reação. Ser
capaz de redirecionar conscientemente as escolhas feitas
por outras áreas do
cérebro é a chave para ter
uma vida menos estressante”,
explica Brian.

O autor

Dr. Brian King é formado
em Psicologia e Neurociência, bacharel pela Universidade do Texas, Estados Unidos, mestre pela Universidade de Nova Orleans, e PhD
pela Bowling Green State
University. Desde 2009, como
comediante, já realizou centenas de shows ao redor do
mundo, apresentando o humor como uma ferramenta
terapêutica para o controle
do estresse. Ele passa a vida
na estrada, viajando regularmente com sua parceira
Sarah e sua filha Alyssa.

Formado em
psicologia e
neurociência na
Universidade do
Texas e PhD pela
Bowling Green
State University,
Brian King é
também
comediante

CELEBRIDADES

Com Covid, Aline Campos se pronuncia
após procurar manicure com a doença
Aline Campos, ex-Riscado, testou positivo
para Covid-19 e causou polêmica nas redes sociais após dizer que estava procurando uma manicure que também estivesse com a doença para
cuidar dela. Nos Stories, Aline se explicou.
"Gente, vamos lá, me deparo com vários comentários na minha última postagem de pessoas
com raiva de mim, me chamando de sem noção.
Porque algum jornalista viu um stories meu,
brincando... pra quem não sabe, eu, minha
amiga e meu filho estamos isolados em Noronha
porque testamos positivo, sem nenhum sintoma.

E aí eu fiz uma brincadeira. Mas sinceramente,
mesmo que não fosse, não acho que seja motivo pra isso tudo que está acontecendo. Se ofendeu alguém, eu peço desculpas de todo coração",
relatou. "Impressionante como nunca divulgaram meu projeto 'Luz no fim da rua', que ajudo os trabalhadores de rua, sem ganhar um centavo ou ter ajuda de ninguém, a não ser da minha dentista e amigos editores de vídeo. Não ganho um real. Tudo o que eu faço pra tentar ajudar o outro, durante todo esse tempo de Covid,
ninguém posta", lamentou.
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Música goiana
o palco da azzure Club
recebe neste sábado (15) os
artistas goianos Jefferson
moraes, low e andré melo.
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: Sábado (15). onde:
av. 136, Nº 222, Setor marista – Goiânia. Horário: 22h.
Festival de cerveja
Neste fim de semana, a
arena Copacabana Beach,
em frente ao Goiânia Shop-

15

HORÓSCOPO
t

AGENDA CUltURal
t
Sertanejo e pagode
o sertanejo e o pagode
também têm espaço garantido no palco do Cerrado
Cervejaria e neste sábado
(15). o cantor Brunno Henrique traz aquele repertório
com o melhor da sofrência,
sertanejo universitário e canções autorais que os goianos
amam. a segunda atração
da noite é o grupo Pagodjhé,
um projeto de samba e pagode que nasceu no meio da
pandemia formado por Vinícius amaral, Willy Brazuka,
Netim Bene, Fernando Rubens e Ricardim além de
Brunno Jaka na produção.
Quando: Sábado (15). onde:
av. t-3, Nº 2456, Setor Bueno
– Goiânia. Horário: 21h.

n
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ÁRIES
(21/3 - 20/4)
o dia será agitado e é importante ter a mente clara ao realizar tarefas, senão pode cometer
um erro. alerta no trabalho! mantenha a calma ao lidar com as
pessoas em geral. Podem acontecer perdas materiais. Cuidado
com o mau uso de equipamentos
eletroeletrônicos.

2

TOURO
(21/4 - 20/5)
o dia será agitado e você
tende a agir com excesso de teimosia. tome cuidado com a dificuldade de mudar suas atitudes
e os hábitos que são nocivos
para você mesmo e também
para os demais. Saiba testar coisas novas hoje e se abra para sair
da rotina e se reinventar.

3

O cantor Jefferson Moraes se apresenta ao lado do Low e André Melo neste sábado, na Azzure Club
ping, recebe a 2ª etapa do
‘Goiânia Beer Festival’. São
mais de 40 rótulos de cerveja nacionais e internacionais, além de shows ao vivo
com louzada Jam trio neste
sábado (15) e Jaqueline leal
neste domingo (16), sempre das 12h às 22h. 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 @arenacopacabanabeach.
Almoço de domingo
o almoço deste domingo
(16) no Quintal do Jajá é em-

balado pela banda Samba
na Conversa, com um show
acústico de samba raiz e mPB
a partir das 13h. a banda,
que foi fundada em 2015,
tem como integrantes os
músicos Flávio Hiram e José
Bento. o espaço cultural e
gastronômico fica aberto das
12h às 17h e o couvert artístico é de R$ 10 por pessoa.
além da apresentação, a casa
disponibiliza feijoada tradicional e o menu completo de
petiscos e bebidas. Quando:
domingo (16). onde: Rua 15,
Nº 538, Setor Central – Goiânia. Horário: 13h.
Chope gelado
Para agitar o início do ano

em Goiânia, o recém inaugurado Porks Setor oeste, preparou uma programação super especial. Quem busca entretenimento, comida e bebida de qualidade pode aproveitar o melhor da noite goianiense com muita música ao
vivo, carne de porco, dobradinha de drinks e promoção
de chope. Neste domingo
(16) o Chope Pilsen 300ml é
comercializado por apenas
R$ 5 durante toda a noite.
Para se informar da programação basta acompanhar o
perfil oficial no instagram
(@porks_setoroeste). Quando: domingo (16). onde: al.
das Rosas, Nº 1461, Setor
oeste – Goiânia. Horário: 17h.

CINEMA
t

GÊMEOS
(21/5 - 20/6)
Hoje o dia estará caótico,
cansativo e desanimador. tome
cuidado com a tendência a perder a fé, principalmente nas relações de trabalho e de amor. o
desânimo e a falta de clareza
mental podem ser constantes,
então o foco cairá por terra. Busque cuidar melhor de si.

4

CÂNCER
(21/6 - 21/7)
Hoje seu dia pode ser cheio
de mudanças positivas. Sua saúde pode melhorar ou o ânimo
pode ser recuperado. a presença de um amigo ou de alguém
especial pode iluminar seu dia.
existe reciprocidade e muita cumplicidade no seu dia. aproveite.

5

LEÃO
(22/7 - 22/8)
Hoje pode ser um dia cheio
de realizações e responsabilidades. Cuidado com a tendência a
se esquivar das tarefas mais chatas ou complicadas. Notícias podem chegar, trazendo surpresas e alguma revolta. tome cuidado com a sensação de injustiça.
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VIRGEM
(23/8 - 22/9)
Hoje o dia favorece a continuação de planos: manter o foco
é essencial. Pode ser um dia agitado, mas você concluirá com sucesso suas intenções. Sua capacidade de se manter fiel a si
mesmo te ajudará neste dia. o
dia traz conversas edificantes.
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LIBRA
(23/9 - 22/10)
o dia pode trazer desafios
nas relações. tome cuidado com
angústia, inveja, ciúme ou outros
sentimentos negativos. Saiba
olhar para si mesmo com coragem e buscar se harmonizar.
Você pode receber críticas no
trabalho devido à falta de dedicação ou à falta de foco.
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ESCORPIÃO
(23/10 - 21/11)
Hoje o dia traz uma necessidade de autorreflexão das próprias emoções. tome cuidado
com ressentimentos, mas perceba que tudo isso vem das suas ilusões ao imaginar as pessoas com
quem se relaciona, em vez de ver
essas pessoas como elas são.
‘Pânico’ é a quinta parte da franquia clássica de terror iniciada nos anos 90, sendo uma sequência direta dos acontecimentos do filme de 2011

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 e daiana finalmente
alcançam o sonho de realizar
a tão esperada festa de casamento, para assim, finalmente se casarem na igreja como
manda o figurino. 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. 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 Revo-

lutions, Neo vive uma vida
aparentemente comum sob
sua identidade original como
thomas a. anderson em São
Francisco, Califórnia, com um
terapeuta que lhe prescreve
pílulas azuis para neutralizar
as coisas estranhas e não naturais que ele ocasionalmente vislumbra em sua mente.
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 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 no filme anterior. 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 é
transferida para outra escola, desencadeando a separação do grupo formado por
ela, Cebolinha, magali e Cascão. 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.
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SAGITÁRIO
(22/11 - 21/12)
Hoje seu dia traz necessidade
de organização e planejamento,
senão pode ser um dia absolutamente perdido, no qual você não
conseguirá avançar quase nada.
Cuidado com o excesso de pensamento, de exigência e de perfeccionismo, que causa cansaço.

:

CAPRICÓRNIO
(22/12 - 20/1)
Hoje o dia traz uma boa fusão
entre você e as pessoas. Você
pode ter grande popularidade
hoje, um magnetismo grande ou
uma criatividade latente, que começa a trazer resultados graças à
sua coragem para inovar. Saiba
realizar coisas mais divertidas.

;

AQUÁRIO
(21/1 - 19/2)
Hoje seu dia pode ser muito
preguiçoso ou bagunçado. Cuidado com a dificuldade de organizar seus pensamentos, porque
isso pode trazer irritações. Saiba ir
devagar e se permita descansar.
além disso, tome cuidado com o
egoísmo, saiba ceder e ajudar.

<

PEIXES
(20/2 - 20/3)
Hoje seu dia é intenso e pode
te tirar da sua zona de conforto,
mas trará uma grande liberdade
a respeito de tudo. Seu caminho
profissional pode ser leve e prazeroso. Bons lucros estão no seu
caminho. as relações familiares
podem trazer preocupações.

16
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Negócios
Apesar das fortes
chuvas, previsão é
de crescimento na
safra de grãos

Os impactos do excesso de
chuva nas lavouras goianas
Chuvas acima da
média podem
acarretar em diversos danos e
prejuízos para os
produtores rurais
Iara Vilela
As chuvas são essenciais
para a vida no planeta, e na
produção agrícola não seria
diferente. Porém, apesar de
auxiliar no crescimento das
plantas e ser uma das principais fontes de água de uma
plantação, as chuvas acima
da média podem causar prejuízos e perdas para o produtor rural.
O engenheiro agrônomo
Luiz Célio Pereira de Azevedo
destaca alguns dos principais
problemas que o clima chuvoso pode trazer às produções
agrícolas. “Perda de produtividade, em virtude do baixo
crescimento das plantas, devido, sobretudo, a baixa taxa
de fotossíntese causada pela
fraca luminosidade. Causando, ainda, perda na qualidade
dos grãos e aumento de doenças nas nos sistemas radiculares, foliares e consequentemente no produto final”.
Em entrevista com o engenheiro agrônomo Henrique
Seleme Lauar, ele explica que
as culturas agrícolas que mais
sofrem com o período chuvoso são as anuais, por seu curto período de tempo desde o
plantio à colheita. “Existem
culturas anuais (grãos e hortaliças), semi-perenes (mamona, banana, mandioca,
cana-de-açúcar) e culturas pe-

renes (frutíferas, pastagens e
eucalipto). Normalmente as
chuvas castigam as culturas
anuais, pois as culturas semiperenes e perenes normalmente possuem reservas para
suportar este período, como se
fosse uma camada de gordura
de urso no inverno gelado”.
A mudança das formas de
produção no agronegócio e a
necessidade de resultados cada
vez mais rápidos para o mercado, são também alguns fatores que podem ser afetados
pelo forte tempo chuvoso. “Antigamente a safra de grãos era
exclusivamente por ciclo longo de produção, antes superior
a 120/140 dias. Atualmente as
cultivares de ciclo precoce são
inferiores a 110 dias tornando
a planta vulnerável ao excesso

e escassez de chuva pela pouca quantidade de raízes. Agrava falta de aeração e morte de
microrganismos em solos argilosos, como na região de
Acreúna, com severos riscos de
perdas de safra. Há casos em
que há necessidade de replantio de toda área atingida
pelas fortes chuvas onde aquela safra é simplesmente perdida”, acrescenta.

Doenças

Com as chuvas, algumas
doenças podem atacar as plantações, o que pode ser um grande problema, principalmente
por inviabilizar o uso dos defensivos agrícolas no combate
de fungos e insetos. “ As plantas
normalmente serão atacadas
por fungos e nematóides, le-

vando a manchas nas folhas,
frutos e sementes, pois o solo
encharcado impede operações
com trator e pulverizador com
defensivos agrícolas. Alternâncias de calor incidem insetos e
ácaros”, esclarece Henrique.
É importante também se
atentar aos sintomas que as
plantas apresentam para que
seja feita a identificação da
doença que pode estar afetando a plantação, e com isso,
ser aplicado o tratamento adequado. “As doenças mais frequentes, são as fúngicas,
como mofo branco e antracnose", comenta Luiz Célio.

Prevenção

Para minimizar os estragos
causados pelas chuvas acima
da média, o melhor tratamento é o planejamento. “Prevenir
é sempre melhor que remediar. Os agricultores sempre
devem acompanhar as recomendações de épocas de plantio e tipos de sementes indicadas nos mapas de Zoneamento
de Risco Climático Municipal de
Goiás elaborado pela EMBRAPA
nos meses de setembro a novembro, pois previamente há
recomendações de variedades
de culturas adaptadas a veranicos ou a excesso de chuvas”,
ressalta Henrique.

Previsão

Mesmo com o tempo chuvoso das últimas semanas, o
quarto levantamento da Companhia Nacional de Abasteci-

mento (Conab) lançado na última terça-feira (11/01), aponta um crescimento de 22,2%
na safra de grãos 2021/2022,
em Goiás, em relação à safra
anterior. A produção prevê
números superiores a 29,0
milhões de toneladas, e produtividade de 4,4 toneladas
por hectare, prevendo um aumento de 15,1%.
Em entrevista para o site
de comunicação da Secretaria
de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), o secretário Tiago Mendonça, diz que mesmo com as
chuvas das últimas semanas,
a produção de grãos deve alcançar números expressivos
na safra 2021/2022, principalmente nas culturas de soja
e milho. “Tivemos um período de plantio excepcional em
Goiás e isso contribuiu para a
previsão de aumento na produção, produtividade e área
plantada em diferentes culturas no Estado”, ele também
acrescenta que as áreas do estado com maior precipitação
estão sendo monitoradas,
para verificar se haverá problemas com a colheita e produtividade. “Os técnicos e assessores da Seapa estão monitorando isso, inclusive no
Norte e Nordeste do Estado,
como é o caso do município
de Flores de Goiás, que é forte na produção de arroz e
que sofreu bastante com esse
período chuvoso”. (Especial
para O Hoje)

