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The Beatles: Get 
Back mostra banda 
mais honesta e íntima 

A Seduc deve manter a integralidade do bônus de produtividade previsto para ser pago aos servidores no próximo mês. O valor do bene-
fício havia ficado em xeque após a titular da pasta, Fátima Gavioli, afirmar, durante reunião com diretores, que a bonificação seria revista 
por conta da alta abstenção dos estudantes de Goiás no primeiro dia de provas do Enem, realizado no último domingo (21).

Cidades cancelam Carnaval com 
medo de onda de Covid-19 levada 

Capital inicia apli-
cação da 3ª dose 
em pessoas com 18 
anos ou mais  p2

Marcius Melhem ri e debo-
cha de denúncias de assédio 
Uma festa entre amigos e um banho de ofurô e o clima de montanha. 
Foi nesse cenário que o então diretor de humor da Globo, Marcius 
Melhem, resolveu debochar da a emissora pelas denúncia.

p3

Pentágono criará 
grupo focado em 
agilizar a identifica-
ção de OVNIs  p7
O Departamento de Defesa dos Estados Unidos 
anunciou planos para agilizar a acolhida de relatos 
de OVNIs e analisar com mais rapidez os eventos. A 
principal ação será a criação de um grupo focado no 
assunto. O novo grupo unificado, que será chamado 
Grupo de Identificação e Sincronização para Geren-
ciamento de Objetos Aerotransportados, padroniza-
rá o processo para relatar incidentes.

O número de vítimas fatais de acidentes em 2021 já é maior do que o 
registrado em todo ano de 2020, em Goiânia. Segundo um levantamento 
realizado pela Delegacia de Trânsito de Goiânia (DICT), a pedido do Diário 
do Estado, até o dia 23 de novembro deste ano 195 pessoas perderam a 
vida no trânsito da capital. Já em 2020 foram registrados 186 óbitos.

Mortes no trânsito 
desse anojá supera todo 
ano de 2020 em Goiânia  p2
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O número de vítimas 
fatais de acidentes 
em 2021 já é maior 

do que o registrado em todo 
ano de 2020, em Goiânia. 
Segundo um levantamento 
realizado pela Delegacia de 
Trânsito de Goiânia (DICT), 
a pedido do Diário do Esta-
do, até o dia 23 de novem-
bro deste ano 195 pessoas 
perderam a vida no trânsito 
da capital. Já em 2020 fo-
ram registrados 186 óbitos. 
Ou seja, o número de víti-
mas fatais já é 4,9% maior, 
faltando ainda mais de um 
mês para o fim do ano.

Ainda de acordo com a 
DICT, grande parte das víti-
mas são motociclistas. Em 
2021, por exemplo, 111 moto-
ciclistas foram mortos no trân-
sito até o momento. Porém, 
em 2020, 108 condutores ou 
passageiros de motocicletas 
perderam suas vidas. Ou seja, 
56,9% e 59% de todas as mor-
tes registradas pela delegacia 
em 2021 e 202o eram motoci-
clistas, respectivamente.

Nesta segunda-feira (22), 
por exemplo, um motorista 
de 27 anos foi preso suspeito 
de causar um acidente que 
matou um adolescente de 
14 anos e feriu a sua mãe, de 
29 anos, em Goiânia. Segun-
do a Polícia Civil, o homem 
estava bêbado, não tinha 
Carteira Nacional de Habili-
tação (CNH) e não respeitou 
o sinal de “Pare”, acertando 
e cheio a moto em que as ví-
timas estavam. Agora, a DICT 
segue investigando o caso.

AUMENTO
Para a Delegada Titular 

da DICT, Maíra Lídia, o au-

mento de acidentes é gra-
dativo. Ela também explica 
que o aumento de vítimas 
pode estar ligado ao des-
respeito das leis de trânsito, 
como não respeitar o sinal 
de pare ou o sinal verme-
lho. Situação semelhante ao 
acorrido nesta segunda-feira. 
Para a delegada, outro fator 
que influenciou o número de 
mortes de motociclistas pode 
ser o foto do aumento da ca-
tegoria na cidade.

“Esse aumento considerá-
vel vem ocorrendo durante 

todo o ano. Foi um aumento 
de forma geral. O número de 
acidentes envolvendo moto-
ciclistas também aumentou. 
Acreditamos que esse au-
mento se deve ao aumento 
de motocicletas nas vias. 
Muitas pessoas tem usado 
esse veículo para trabalhar, 
como entregadores de aplica-
tivo. Muitas vezes eles trafe-
gam sem obedecer as regras 
de trânsito para fazer uma 
entrega o mais rápido possí-
vel. Consequentemente isso 
aumenta o número de mor-

tes, acidentes e lesionados”.

ACIDENTES BICICLETAS
Ainda de acordo com a 

delegada, não só o número 
de óbitos envolvendo mo-
tociclistas aumentou, mas 
também os registros envol-
vendo ciclistas em Goiânia. 
Segundo a Secretaria de Se-
gurança Publica do Estado 
de Goiás (SSP), de janeiro a 
julho deste ano, houve um 
aumento de 166% no nú-
mero de mortes envolven-
do ciclistas se comparado 

ao ano passado. Foram 342 
registrados, enquanto que 
em 2020, no mesmo perí-
odo, foram contabilizadas 
305 vítimas fatais.

“Também tivemos esse 
aumento envolvendo bici-
cletas, que assim como as 
motos tem sido muito usa-
das para fazer entregas por 
aplicativo. Muitas ficaram 
pessoas desempregadas du-
rante a pandemia e começa-
ram a trabalhar com entrega 
e isso reflete nestes núme-
ros”, pontuou Maíra.

Reprodução

Com a temporada de 
futebol chegando ao fim, 
a Federação Goiana de Fu-
tebol (FGF) já está de olho 
no Campeonato Goiano de 
2022. Nesta semana, a en-
tidade realizou o Conselho 
Técnico com representantes 
dos 12 clubes participantes. 
A competição terá fase de 
grupos e etapa de mata-
-mata, assim como ocorreu 
na edição deste ano.

TIMES
Dez equipes são re-

manescentes da última 
edição do Campeonato 
Goiano. Grêmio Anápolis, 
o atual campeão, e o Vila 
Nova, atual vice-campeão, 
são os “cabeças de chave”. 
Além dos dois, a Apareci-
dense, o Atlético Goianien-
se, o Goiás, o Anápolis, a 
Jataiense, o Goianésia, o 
CRAC e o Iporá permane-
ceram na primeira divisão 
do Goianão. O Goiatuba, 
por sua vez, foi campeão 
da Divisão de Acesso e está 
de volta à elite. Vale ressal-
tar que o Azulão é um dos 
únicos times do interior 
a ter levantado uma taça 
do Campeonato Goiano, lá 
em 1992. Para completar, 
o Morrinhos também sa-
cramentou a sua vaga no 
Goianão de 2022 por ter 
ficado em segundo lugar 
na Divisão de Acesso.

DISPUTA
Os 12 clubes estão di-

vididos em duas chaves, 
e os integrantes de cada 
uma se enfrentam entre si. 
No Grupo A, estão Grêmio 
Anápolis, Goiás, Anápo-
lis, Jataiense, Goianésia e 
Morrinhos. No Grupo B, 
estão Vila Nova, Atlético, 
Aparecidense, CRAC, Ipo-
rá e Goiatuba. Os quatro 
melhores de cada chave 
avançam para as quartas 
de final. A pior equipe de 
cada grupo é automatica-
mente rebaixada para a 
Divisão de Acesso. A eta-
pa de mata-mata será em 
sistema de ida e volta, com 
os times de melhor cam-
panha decidindo em casa.

Mortes no trânsito já supera 
todo ano de 2020 em Goiânia

A Prefeitura de Goiânia 
começa a aplicar a tercei-
ra dose da vacina contra a 
covid-19 na população com 
18 anos ou mais a partir 
desta quinta-feira (25/11). 
Todos aqueles que toma-
ram a segunda dose há cin-
co meses poderão receber 
o imunizante em um dos 
postos fixos disponíveis, 
além do drive-thru no sho-

pping Passeio das Águas. 
Lembrando que são 67 
pontos, mas o atendimen-
to no Centro Municipal de 
Vacinação (CMV) se destina 
às grávidas, puérperas e ex-
cepcionalidades.

 Após a definição do Mi-
nistério da Saúde de que 
todas as pessoas acima 
de 18 anos teriam que to-
mar a terceira dose contra 

a covid-19, a Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) 
consolidou o calendário e 
agora contempla o público. 
Por isso, as pessoas a partir 
desta idade, independente 
de grupos, podem compa-
recer aos postos e receber 
a vacina. 

 “Desde o anúncio do 
Ministério da Saúde, na 
semana passada, consegui-

mos traçar uma estratégia 
para atender à população 
e começar a aplicar a ter-
ceira com segurança, sem 
aglomeração. Agora che-
gamos às pessoas acima 
de 18 anos. É importante 
que todos entendam que a 
vacina tem um período de 
proteção no organismo e, 
por isso, todos devem rece-
ber a terceira dose quando 

completados esses 5 meses 
para que continuem segu-
ros contra a doença”, expli-
ca o secretário de Saúde de 
Goiânia, Durval Pedroso. 

 Aqueles que se enqua-
dram nos requisitos podem 
procurar qualquer um dos 
locais, sem agendamento 
prévio, e receber o imuni-
zante. Maiores informa-
ções sobre a vacinação 

Goiânia inicia aplicação da 3ª dose em pessoas com 18 anos 
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Goiás alcançou a 7ª 
posição entre os 26 
estados brasileiros e 

o Distrito Federal no “Ranking 
da Qualidade da Informação 
Contábil e Fiscal dos Estados”, 
divulgado pela Secretaria do 
Tesouro Nacional (STN).

O ranking da STN de 2021 
compara o desempenho 
nas informações contábeis 
e fiscais, levando em conta 
dados do ano anterior. Em 
relação ao levantamento di-
vulgado em 2020, quando 
foi o 19º colocado, o gover-
no goiano subiu 12 posições.

“Hoje temos um outro 
Estado de Goiás. As pesso-
as acreditam nele e sabem 
que aqui o dinheiro é cor-
retamente aplicado. Sabem 
que temos condição de or-
gulhar o povo goiano”, afir-
mou o governador Ronal-
do Caiado ao comentar as 
melhorias implementadas 
desde o início da gestão. 
“Estamos em um outro ci-
clo de governo, com muita 
transparência, responsabi-
lidade e um corpo técnico 
capacitado”, complementa.

Goiás obteve 92,2% de 
acertos em 2020 (88,256 
acertos de 96 verifica-
ções), de acordo com o 
relatório da STN. “Come-
çamos a colher hoje o que 
estamos plantando desde 

janeiro de 2019. Este é 
mais um bom resultado de 
uma gestão ética, técnica 
e eficaz”, comemorou a 
secretária da Economia de 
Goiás, Cristiane Schmidt.

“Quem está dizendo que 

Goiás está, de fato, respei-
tando os recursos públicos 
e utilizando-os de forma 
responsável é o Tesouro Na-
cional”, frisou Schmidt. Ela 
acrescentou, ainda, que o 
“ajuste fiscal é a premissa 

básica para que o governan-
te consiga fazer políticas pú-
blicas para a população”.

“Isso só foi possível pelo 
apoio da alta gestão, do go-
vernador e da secretária da 
Economia, que têm privile-

giado a melhoria da quali-
dade da informação a fim 
de atender os anseios da 
sociedade por informações 
de qualidade, verdadeiras 
e fidedignas”, salientou o 
contador-geral e superin-
tendente Contábil da Secre-
taria da Economia, Ricardo 
Borges de Rezende.

“A melhoria da qualida-
de atende tanto aos órgãos 
de controle externo como 
à própria sociedade que 
tem informações confiáveis 
para fazer uma avaliação 
das ações do governo, na 
aplicação dos recursos pú-
blicos”, finalizou Ricardo 
Borges de Rezende.

O Ranking da Qualida-
de da Informação Contábil 
e Fiscal é uma iniciativa da 
Secretaria do Tesouro Nacio-
nal (STN), criada em 2019, 
sempre analisando um ano 
anterior. O relatório objeti-
va incentivar a qualificação 
e consistência dos dados 
recebidos por meio do Sis-
tema de Informações Con-
tábeis e Fiscais do Setor Pú-
blico Brasileiro (Siconfi).

A Secretaria de Estado da 
Educação de Goiás (Seduc) 
deve manter a integralidade 
do bônus de produtividade 
previsto para ser pago aos 
servidores no próximo mês. 
O valor do benefício havia 
ficado em xeque após a titu-
lar da pasta, Fátima Gavioli, 
afirmar, durante reunião com 
diretores, que a bonificação 
seria revista por conta da alta 
abstenção dos estudantes de 
Goiás no primeiro dia de pro-
vas do Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem), realizado 
no último domingo (21).

Na reunião virtual com di-

retores, Fátima afirmou que 
foi surpreendida negativa-
mente com a abstenção re-
gistrada no Estado, a segunda 
pior do País (confira o quadro). 
Por conta dos dados, a secre-
tária disse que a pasta estava 
tendo de “alterar a legislação 
e o valor do bônus”. O benefí-
cio foi aprovado em definitivo 
pela Assembleia Legislativa de 
Goiás (Alego) na terça-feira 
(23). Entre os critérios para 
o pagamento, a expectativa, 
segundo a gestora, era de que 
Goiás não ultrapassasse 30% 
de ausentes no Enem.

“Se o bônus é por produ-

tividade, evidentemente que 
eu esperava que a frequência 
dos alunos no Enem acompa-
nhasse a frequência no Siste-
ma de Avaliação Educacional 
do Estado de Goiás (Saego) e 
no Sistema Nacional de Ava-
liação da Educação Básica 
(Saeb), e não foi o que aconte-
ceu. Teve uma ausência muito 
alta, gravíssima”, afirmou a 
titular da Seduc aos gestores.

Em mensagem comparti-
lhada com gestores, Fátima 
diz que houve uma falha na 
articulação para a participa-
ção no Enem. “A lei aprovada 
na Alego, hoje à noite, prevê 

o bônus que será pago em de-
zembro, voltado para mérito. 
Isso envolve a retomada pre-
sencial das aulas, frequência 
e proficiência, foco na apren-
dizagem e busca ativa, Saego, 
Saeb e Enem. Sobre os primei-
ros itens, eu diria que estamos 
avançados, mas no Enem fa-
lhamos na articulação. A meta 
era 70% de frequência no 
mínimo e isso não aconteceu, 
não batemos a meta.”

Apesar da clareza das fa-
las, uma delas registrada em 
vídeo, a secretária afirma que 
as tratativas sobre o bônus 
permanecem como estavam 

e prevê que todos devem re-
cebê-lo de forma equânime, 
proporcional a 90% do salário. 
Segundo a titular da Seduc, a 
ponderação sobre o risco da 
alta abstenção no Enem foi 
alerta de que o número pode-
ria impactar na nota final que 
a rede deve atingir para garan-
tir o recebimento do bônus.

CRITÉRIOS
O texto da lei que prevê o 

pagamento do bônus não de-
talha os critérios. Na propos-
ta, é explicado que o bônus 
tem como objetivo “estimu-
lar o integral retorno às aulas 

presenciais”. Isso porque após 
um ano e meio de aulas virtu-
ais devido à pandemia da Co-
vid-19, a Seduc teme uma alta 
evasão escolar com o retorno 
das atividades presenciais.

Será após a sanção do gover-
nador Ronaldo Caiado (DEM) 
que a pasta irá consolidar os 
itens em portaria. Antes disso, 
porém, a secretária diz que os 
gestores de unidades escolares 
já tinham sido informados de 
que a presença no Enem seria 
levada em consideração ao lado 
de questões como retomada 
das aulas e adoção de protoco-
los de biossegurança.

Reprodução

Seduc confirma bônus a servidores da Educação de Goiás

Goiás avança 12 posições e torna-se 
7º Estado mais transparente do país
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O medo de uma nova 
onda de Covid-19, a 
ausência de recur-

sos financeiros para bancar 
a folia, a falta de tempo há-
bil para contratar a estrutura 
necessária e suspensões em 
conjunto na tentativa de evi-
tar migração de foliões. Es-
ses são os principais motivos 
apontados por cidades do in-
terior e do litoral paulista para 
cancelar o Carnaval de 2022.

Apesar de a pandemia do 
novo coronavírus apresentar 
um cenário melhor que o de 
meses anteriores, graças ao 
avanço da vacinação, pelo me-
nos 58 municípios paulistas já 
anunciaram o cancelamento 
dos festejos carnavalescos. Há 
inclusive cidades sem casos 
nem suspeitos da doença nas 
últimas semanas que decidi-
ram suspender a folia.

A alegação é que o ce-
nário da pandemia ainda é 
incerto e, por isso, não há 
condições de garantir como 
serão os primeiros meses 
do próximo ano. Além disso, 
é preciso ter sensibilidade 
com a dor vivida pelas famí-
lias que perderam alguém 
para a doença, afirmam.

Entre as cidades que 
anunciaram o cancelamento 
dos festejos estão São Luiz 

do Paraitinga -que tem um 
tradicional Carnaval de rua-
, Botucatu, Franca, Jundiaí, 
Lins, Mogi das Cruzes, So-
rocaba, Taubaté, Ubatuba e 
até mesmo quem é estância 
turística, caso de Ibitinga.

Na lista há, também, ci-
dades que estão anunciando 
o cancelamento do desfile 

das escolas de samba, que já 
não era realizado desde an-
tes mesmo da pandemia. É 
o caso de Suzano, por exem-
plo, que repetirá um cenário 
que já ocorre desde 2017.

“Sabemos que o Car-
naval é uma festa popular, 
faz parte do nosso folclore, 
da nossa cultura, mas esta-

mos num período de pós-
-pandemia, onde todos os 
esforços, todos os recursos 
devem ser direcionados à 
saúde e em investimento na 
qualidade de vida da popu-
lação”, disse o prefeito de 
Roseira, Fernando Siqueira 
(PL), que gravou um vídeo 
para informar a população 

da cidade de 11 mil habitan-
tes, no Vale do Paraíba, do 
cancelamento da folia.

Siqueira, que governa 
uma cidade com 29 óbitos 
e 1.791 confirmações de Co-
vid-19, citou o aumento de 
casos em outros países como 
preocupante e disse que a 
pandemia ainda gera gastos 

à prefeitura, como mais de 
R$ 30 mil mensais com a vi-
zinha Aparecida, com quem 
tem um convênio ligado ao 
atendimento de pacientes.

“[Cancelamos] Também 
em respeito à memória da-
queles que partiram, dei-
xaram sofrimento às suas 
famílias em nossa cidade, 
e também em respeito 
aos profissionais de saúde, 
pois eles precisam de uma 
trégua [...] Não sabemos 
as consequências pós-Car-
naval”, afirmou.

Há casos em que as de-
cisões foram tomadas con-
juntamente por municípios 
próximos, com o objetivo de 
evitar a migração de foliões 
de cidades que não terão a 
folia para outras que, even-
tualmente, poderiam ter.

“Infelizmente, mais uma 
vez, ficaremos sem a [festa 
da] virada do ano e o Car-
naval. Não é uma vontade 
do prefeito, dos vereadores, 
mas da região, dos municí-
pios que fazem parte da mi-
crorregião [...] Inclusive foi 
falado na reunião [conjunta] 
que em Serrana, onde foi 
feita vacinação em massa, já 
estão surgindo novos casos”, 
disse o prefeito de Guariba, 
Celso Romano (PSDB).

Divulgação

Cidades cancelam Carnaval com medo 
de onda de Covid-19 levada por foliões

De acordo com um levan-
tamento feito pela Federação 
Brasileira de Instituições Filan-
trópicas de Apoio à Saúde da 
Mama (FEMAMA), com 1.264 
mulheres, no Brasil todo, en-
tre as mulheres de 45 a 55 
anos, apenas 33% fizeram o 
exame de mamografia, resul-
tado se torna alarmante por 
se tratar da faixa etária que 
apresentam risco maior de 
desenvolver a doença.

Segundo o Frank Braga, 
presidente da Sociedade Bra-
sileira de Mastologia (SBM-
-GO), o número é muito pre-
ocupante e muita coisa pode 
ter influenciado o número.

“Isso se dá pelo pouco 
acesso das mulheres, por 
conta do medo, do descon-
forto por conta do exame. E a 
pandemia influenciou. Entre-
tanto, em 2019 12% das mu-
lheres realizaram o exame, 

em 2020 esse número caiu 
pela metade” comenta Braga.

A situação fica pior com a di-
vulgação do Instituto Nacional 
de Câncer (INCA), que mostra 
que em 2021 mais de 66 mil 
casos de mamografia seriam 
registrados. Frank Braga se pre-
ocupa com o número, pois so-
mente 22 mil chegaram ao co-
nhecimento dos especialistas.

“Eram estimados 66 mil 
novos casos de câncer, mas só 

22 mil foram confirmados. Os 
outros ficaram em casa. Isso 
impacta bastante nos consul-
tórios, pois hoje e daqui a um 
tempo, nós médicos recebere-
mos as pacientes com tumores 
em estado avançado. E isso, de 
alguma forma influenciará no 
tratamento”, lamenta Frank.

CÂNCER MAIS COMUM
O câncer de mama é o 

segundo tipo mais comum 

entre as mulheres brasilei-
ras, com número inferior 
apenas ao de pele. Com 
um diagnóstico precoce as 
chances de cura aumentam 
significativamente, é o que 
defende o presidente.

“A mamografia é o único 
exame que tem impacto. Fa-
zendo o diagnóstico precoce, 
aumenta muito a cura e o tra-
tamento poderá ser melhor. 
A cirurgia será conservadora 

e não radical. Temos muitos 
mamógrafos para atender as 
mulheres no estado. Só não 
temos uma boa distribuição”, 
conclui o presidente.

Segundo dados, em 
2008, Goiás tinha 103 ma-
mógrafos. Já em 2020, o nú-
mero aumentou para 164. 
Em Goiânia temos 66 ma-
mógrafos, sendo que des-
se total, 19 são do Sistema 
Único de Saúde (SUS).

Menos de 35% das mulheres acima de 45 anos fizeram exame de mamografia



MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

Veículos
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
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O Departamento de 
Defesa dos Estados 
Unidos anunciou, na 

terça-feira (23), planos para 
agilizar a acolhida de rela-
tos de OVNIs e analisar com 
mais rapidez os eventos. A 
principal ação será a criação 
de um grupo focado no ass-
unto. O novo grupo unifica-
do, que será chamado Grupo 
de Identificação e Sincroni-
zação para Gerenciamento 
de Objetos Aerotransporta-
dos (AOIMSG, na sigla em in-
glês), padronizará o proces-
so para relatar incidentes.

De acordo com a se-
cretária adjunta de Defesa, 
Kathleen Hicks, a proposta 
é “identificar e reduzir as 
lacunas relacionadas à ca-
pacidade operacional” das 
autoridades americanas na 
hora de detectar e enten-
der esses fenômenos, que 
são chamados oficialmente 
pelos militares american-
os e agências do governo 
como Fenômenos Aéreos 
Não Identificados (UAPs, 
na sigla em inglês)

O anúncio foi feito após o 
reconhecimento do gover-
no no início deste ano de 
que vale a pena estudar es-
ses documentos para iden-
tificar eventuais problemas 

à segurança do país. Mais 
do que propriamente des-
cobrir vida extraterrestre 
tentando se comunicar com 
a Terra, os americanos es-
tão agindo para identificar 
eventuais avanços tecnoló-
gicos de chineses e russos.

Em junho, o Escritório 

do Diretor de Inteligência 
Nacional divulgou seu tão 
esperado relatório, que exa-
minou 144 casos de avista-
mentos de UAPs. Apenas um 
desses fenômenos foi expli-
cado pelos investigadores, 
mas não está relacionado a 
incursões russas ou chinesas 

nem a extraterrestres.
A questão dos UAPs 

alimentou anos de lutas 
internas em Washington, 
incluindo batalhas burocrá-
ticas dentro do Pentágono 
e pressão do Congresso 
sobre a seriedade com que 
tratar os relatórios.

Mas a divulgação do re-
latório foi uma indicação de 
que o governo dos Estados 
Unidos finalmente estava 
levando a sério o que por 
tanto tempo foi considerado 
uma questão secundária.

A Marinha liderou a For-
ça-Tarefa UAP, mas nenhum 

outro serviço teve um es-
forço semelhante para ca-
talogar e analisar avista-
mentos de OVNIs. A maioria 
dos 144 avistamentos rela-
tados foram registrados por 
pilotos da Marinha.

Após a divulgação do 
relatório, Hicks instruiu a 
subsecretaria de defesa 
para inteligência e segu-
rança a desenvolver um 
plano para lidar de forma 
mais séria e completa com 
os avistamentos de UAPs.

Além disso, o novo grupo 
será utilizado para coletar 
dados e analisar eventuais 
“medidas de contraespiona-
gem e mudanças de políti-
ca” nacional tendo em vista 
a proteção do seu território 
e a “mitigação de quaisquer 
riscos apresentados por ob-
jetos de interesse aerotrans-
portados”, disse a secretária.

O recém-criado AOIMSG 
assumirá o trabalho da Força-
-Tarefa UAP da Marinha en-
quanto o Departamento de 
Defesa trabalha para obter 
uma melhor compreensão do 
que está por trás dos avista-
mentos de OVNIs, e se podem 
representar uma ameaça.

O trabalho da AOIMSG 
será supervisionado por um 
conselho executivo.

Reprodução

Pentágono criará grupo focado em 
agilizar a identificação de OVNIs
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Reprodução

Uma festa entre ami-
gos, um banho de ofurô 
e o clima de montanha 
de Visconde de Mauá. Foi 
nesse cenário que o então 
diretor do departamento 
de humor da TV Globo, 
Marcius Melhem, resol-
veu debochar da possibi-
lidade de vir a ser punido 
pela emissora pelas de-
núncias de assédio.

Melhem canta uma mú-
sica ironizando a situação e 
diz: “Não adianta ir reclamar 
no DAA”. DAA é a sigla da 
área de Desenvolvimento e 
Acompanhamento Artísti-
co da empresa. Um detalhe 
chama a atenção: o vídeo 
foi gravado mais de um ano 
antes que as denúncias de 

assédio contra o humorista 
viessem a público.

Num coro muito anima-
do, o novo todo-poderoso 
canta com o grupo de ami-
gos: “Não tem compliance 
lá, não adianta reclamar 
no DAA”. Além da clara 
menção ao departamento 
relacionado à relação com 
artistas, a música também 
cita o compliance, que é 
justamente o processo 
responsável por garantir 
que uma empresa cumpra 
e observe a legislação a 
qual está submetida, além 
de garantir a aplicação de 
princípios éticos nas toma-
das de decisões e a preser-
vação da integridade física 
dos colaboradores.

Banda mais influente de 
todos os tempos, os 
Beatles se separaram 

em abril de 1970, e muitas 
histórias permaneceram em 
segredo desde então — prin-
cipalmente as filmagens de 
Michael Lindsay-Hogg. O di-
retor acompanhou Paul Mc-
Cartney, John Lennon, George 
Harrison e Ringo Starr em ja-
neiro de 1969, durante as ses-
sões do último disco lançado 
pelo grupo, Let It Be (1970). 

Nas sessões, os artistas pre-
cisavam compor 14 músicas e 
planejar um show icônico — o 
último ao vivo da carreira de-
les, realizado no terraço de um 
prédio na Savile Row, em Lon-
dres, Inglaterra. Curiosamen-
te, o material ficou guardado 

em um cofre por 50 anos e 
ninguém nunca assistiu às 60 
horas de conteúdo inédito. 

“Não queria agir como 
fã, mas uma das coisas que 
sempre me perguntei nos úl-
timos 40 anos é: o que acon-
teceu com todas as filma-
gens não utilizadas de Let It 
Be?,” questionou Peter Jack-
son em coletiva de imprensa 
com a Rolling Stone Brasil. 
Essa pergunta foi responsá-
vel por dar vida ao novo pro-
jeto do Disney+, The Beatles: 
Get Back (2021), série docu-
mental de três episódios.

O cineasta Peter Jackson, 
conhecido pela trilogia O Se-
nhor dos Anéis, foi respon-
sável por dirigir The Beatles: 
Get Back. Passou três anos 

restaurando e assistindo ao 
material original para compi-
lar os momentos imperdíveis 
dos Beatles em um projeto 
ousado e marcante para a 
indústria cultural.

Na época, tais filmagens 
foram associadas ao térmi-
no da banda, por isso, era 
um grande desafio torná-las 
atrativas para o público. “Os 
Beatles estavam se separan-
do, estavam brigando, havia 
câmeras filmando as discus-
sões,” contou o cineasta. 

Assim, quando Jackson 
ganhou a confiança de Paul 
McCartney e foi convidado 
pela Apple Corps a partici-
par do projeto, precisou de 
um tempo para pensar, pois 
tinha uma grande respon-

sabilidade em mãos: trans-
formar imagens dos últimos 
momentos dos Beatles em 
uma produção que homena-
geasse o legado deles.

“Não há como pegar um 
monte de vídeos miseráveis   
dos Beatles e tentar criar um 
filme feliz. E eu não ia fazer 
um filme miserável. As ima-
gens mais íntimas e incríveis 
dos Beatles já filmadas, você 
não quer que sejam 60 horas 
de discussão e miséria. Isso 
seria a maior chatice do mun-
do. E a grande notícia é que 
não é,” explicou. Felizmente, 
Jackson acertou no tom e, 
devido à intimidade explo-
rada na produção, conseguiu 
trazer uma nova maneira de 
enxergar os integrantes.

The Beatles: Get Back mostra 
banda mais honesta e íntima 

Marcius Melhem ri e 
debocha de denúncias 
de assédio na Globo


