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aparecida de goiânia

Entre os aprovados estão a aprovação
da LDO, abono salarial dos servidores
da Educação e revisão da data
base dos servidores públicos

N

a volta aos trabalhos legislativos,
em sessão extraordinária, os vereadores
de Aparecida de Goiânia
aprovaram oito Projetos
de Lei, com destaque para
dois que tratam de questões salariais dos servidores municipais.
Com a aprovação
do Projeto de Lei Nº
001/2022 (Poder Executivo), os trabalhadores da
Secretaria de Educação
poderão receber uma importante ajuda financeira,
uma vez que a proposta
autoriza o Poder Executivo a conceder abono salarial a todos os servidores lotados na pasta.
Segundo o projeto, o
benefício não será restrito
apenas aos professores e
pedagogos, mas também
alcançará todos os demais
profissionais que atuam na
educação, sejam nos setores administrativos e de
conservação, como merendeiras e auxiliares de serviços gerais, sendo que os
valores e critérios do abono serão fixados por meio
de decreto do Prefeito.
A Administração Municipal, autora da matéria,
justifica o abono dado
aos referidos trabalhadores é uma forma de
reconhecimento aos relevantes serviços prestados

durante o estado de calamidade ocasionado pela
pandemia da COVID-19,
quando, utilizando-se dos
parcos recursos que detinham, levaram o ensino
aos estudantes da educação básica municipal.
Ainda sobre salários de
servidores, foi aprovada,
por meio do Projeto de Lei
Nº 114/2021 (autoria Poder Executivo), a concessão da revisão geral anual
(data base) no vencimento
dos servidores públicos
do município, autarquias,
fundações públicas municipais, nos proventos e
pensões dos inativos, nos
subsídios dos agentes políticos, nos subsídios dos
vereadores e na remuneração dos servidores do Poder Legislativo, incluindo
seus servidores inativos,
no percentual de 1,88%
(um vírgula oitenta e oito
por cento) referente ao período de maio de 2019 a
maio de 2020 e de 8,06%
(oito vírgula zero seis por
cento) referente ao período de maio de 2020 a
maio de 2021.
Em sua justificativa,
a Prefeitura explica que
em razão da vedação legal estabelecida pela Lei
Complementar Federal nº
173/2020 a recomposição salarial referente aos
exercícios de 2020 e 2021

Todos os Projetos de Lei aprovados se encontram no site da Câmara

não pode ser concedida
antes, porém tal vedação
tem o limitador temporal
de 31/12/2021, sendo que
o presente projeto é para
concessão não retroativa a
partir de 01/01/2022.

Empréstimos

Na sessão extraordinária foram aprovados
dois Projetos de Lei que
alteram leis que tratam
da contratação de operação de crédito.
Inicialmente, foi aprovado o Projeto de Lei Nº
107/2021, de autoria do
Poder Executivo, que altera a Lei Municipal nº
3.518, de 01 de novembro
de 2019 que autoriza o Poder Executivo a contratar
operação de crédito com à
Caixa Econômica Federal,
com a garantia da União.
A principal mudança consistiu que agora
a operação de credito
autorizada a contratar
junto a CAIXA, no valor
de R$ R$10.000.000,00
(dez milhões de reais),

terá, obrigatoriamente,
que fazer parte do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao
Saneamento – FINISA.
Em sua justificativa, a
Prefeitura explica que o
recurso proveniente do
financiamento
servirá
tanto para ajudar na obra
da nova sede da Câmara
Municipal, quanto para
modernizar o município,
pois o investimento também contemplará 113
(cento e treze) bairros.
Também relacionado
a empréstimos, foi aprovado o Projeto de Lei Nº
096/2021, que altera a Lei
Municipal Nº 3.599/2020,
que autorizava o Poder
Executivo a contratar
operação de crédito externo junto a instituição
financeira, com garantia
da união, para financiamento de um conjunto
de obras dentro do “Programa de Infraestrutura
Aparecida 100 anos”.
As alterações trataram
de especificar a institui-
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Em sessão extraordinária da Câmara,
vereadores aprovam oito projetos

ção financeira, que no
caso será o New Development Bank (NDB) que
o Poder Executivo poderá vincular, como contra
garantia à garantia da
União, à operação de crédito de que trata esta Lei,
em caráter irrevogável
e irretratável, a modo
“pro solvendo”, no qual
o cedente do crédito
responde pela existência e legalidade do
crédito e também pela
solvência do devedor.

a partir dela que a gestão
municipal elabora a Lei de
Orçamento Anual (LOA) e o
Plano Plurianual (PPA). Ao
mesmo tempo, a LDO estabelece as metas fiscais, os
riscos fiscais e como eles
serão contingenciados.
Ainda, a lei de diretrizes permite um novo parâmetro para arrecadação
bimestral, que possibilita,
por exemplo, o acompanhamento mais detalhado das receitas e despesas do Executivo.

LDO

Homenagens

Em seguida, os vereadores aprovaram o Projeto
de Lei Nº 093/2021, que
estabelece a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
Dentro do planejamento
governamental, a lei de
diretrizes orçamentárias
funciona como uma espécie de guia para definir
como a Prefeitura vai aplicar os recursos públicos
em todas as áreas para o
exercício financeiro do ano
subsequente. É também

Na sessão extraordinária também foram aprovadas duas homenagens.
A primeira, de autoria da
Prefeitura, trata da denominação do Hospital
Municipal de Aparecida
(HMAP), que se chamará
“Hospital Municipal Iris
Rezende Machado”, em
tributo ao saudoso ex-governador de Goiás e
ex-prefeito da capital, Iris
Rezende Machado, que
faleceu no ano passado.

alego

Dando continuidade ao
processo de mudança
para a nova sede da Assembleia Legislativa de
Goiás (Alego), situada no
Parque Lozandes, em
Goiânia, o diretor de Tecnologia da Informação,
Fagner Gonçalves, informa que a partir da manhã desta quinta-feira,

13, todos os sistemas da
Alego serão desativados,
tanto internos como externos (telefone, portal
de notícias, Opine Cidadão, intranet, etc).
“Estamos trabalhando para reestruturar o
sistema da Casa na nova
sede. A previsão de volta é para o dia 20 desse

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

Carlos Costa

Para migrar para nova sede, sistemas de tecnologia
da Assembleia terão atividades suspensas a partir hoje

Fachada da sede atual da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
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Pra Ter Onde Morar

Novo chamamento do programa
atende, por tempo indeterminado,
famílias que receberam laudos da
Defesa Civil ou órgãos similares que
comprovam comprometimento pelas
chuvas de imóveis onde habitam,
em 15 cidades da região, determina
governador Ronaldo Caiado.
“Estamos lado a lado da população
do Norte e Nordeste goiano”,
pontua. Pela internet, inscrições
devem seguir critérios sociais
regulares da iniciativa, que oferece
R$ 350 mensais para locação de
moradia. Gestão estadual mantém
força-tarefa nas localidades afetadas
pelo elevado índice pluviométrico

O

Governo de Goiás,
por meio da Agência Goiana de Habitação (Agehab), abre novo
edital, dentro do programa
Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social, para atender
famílias afetadas pelas
chuvas em 15 municípios
do Nordeste e Norte do
Estado. O chamamento, publicado em caráter
emergencial por determinação do governador
Ronaldo Caiado, segue o
decreto estadual assinado
por ele no início de janeiro
e disponibiliza para famílias que tiveram moradias

destruídas ou avariadas,
isoladas pela Defesa Civil,
a possibilidade de alugar
um imóvel provisoriamente. Os critérios para participação são os mesmos do
programa e estão disponíveis no site www.agehab.
go.gov.br, no qual também
são feitas as inscrições.
A iniciativa arca com
R$ 350 por mês, pelo período de um ano e meio
(18 meses), destinados
à locação de imóveis.
“Estamos lado a lado da
população do Norte e
Nordeste goiano”, afirma
Caiado, que vistoriou as

Divulgação / Governo de Goiás

Caiado: Aluguel Social vai atender Nordeste
e Norte goianos atingidos pelas chuvas

Governador Ronaldo Caiado durante vistoria às localidades afetadas pelas chuvas no Nordeste e Norte
localidades afetadas recentemente e também
determinou que uma força-tarefa permaneça na
região com obras de infraestrutura e entrega de
donativos à comunidade
atingida pelas fortes chuvas. “O governo tem que
ser humanitário e estender a mão a quem mais
precisa”, completa.
Os municípios afetados pelas fortes chuvas,
que constam no Decreto
nº 10.022, de 3 de janeiro
de 2022, são Alto Paraíso
de Goiás, Campos Belos,
Cavalcante, Colinas do

Sul, Divinópolis de Goiás,
Flores de Goiás, Formoso,
Guarani de Goiás, Iaciara,
Monte Alegre de Goiás,
Niquelândia, Nova Roma,
São Domingos, São João
d’Aliança e Teresina de
Goiás. Podem participar
todas as famílias que residem nessas localidades
e se enquadram nos critérios exigidos pela lei no
programa. Também devem comprovar, mediante
documento oficial, que as
moradias foram atingidas
pelas chuvas iniciadas
em dezembro.
O programa de Alu-

guel Social foi lançado
há um mês pelo Governo
de Goiás, com o intuito
de atender famílias superendividadas que se encontram em situação de
vulnerabilidade social e
necessitam urgentemente de auxílio para ter condições mínimas de habitação. Podem pleitear
recursos famílias que vivem há mais de três anos
no município em questão,
não tenham imóvel próprio e comprovem situação financeira vulnerável.
Por se tratar de uma
situação de emergência e

considerando a urgência
no socorro às famílias, o
novo edital do Aluguel Social não traz o quantitativo exato de atendimentos
para os 15 municípios. Os
dados de famílias em situação emergencial ainda
não são precisos, por isso
todas que se inscreverem
terão suas situações analisadas. As inscrições ficarão
abertas por tempo indeterminado, durante o período
em que persistir a situação
causada pela incidência
das chuvas. As inscrições
serão analisadas por ordem cronológica.

Força-tarefa monitora situações de risco em barragens e rios
O Governo de Goiás monitora a situação da barragem no município de
Flores de Goiás, e continua
com a força-tarefa na região Nordeste do Estado
com distribuição de cestas de alimentos e água
potável aos moradores.
A assistência no local é
prestada por técnicos das
secretarias de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad),
de Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (Seapa),
e da Agência Nacional de
Águas e Saneamento Básico (ANA). A condição do

barramento é considerada
segura. “Não há nenhum
risco de rompimento”, garantiu a titular da Semad,
Andréa Vulcanis.
O monitoramento na
região, que tem sofrido as
consequências da intensidade das chuvas desde
o final de 2021, tem sido
constante pelas equipes do
Governo do Estado. O governador Ronaldo Caiado
esteve presente nas regiões
Norte e Nordeste de Goiás,
entre os dias 30 de dezembro e 05 de janeiro, quando
acompanhou pessoalmente
as dificuldades enfrenta-

das pela população diante
da situação de emergência
causada pelas chuvas.
Até o momento, foram
entregues 1,8 mil cestas
básicas e 1,2 mil cobertores às famílias atingidas.
Uma remessa de donativos
foi enviada no último sábado (08/01), com 200 filtros
de barro para água e 2 mil
pacotes do Mix do Bem, alimento de preparo rápido
que garante 10 refeições
por pacote.
A secretária de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Andréa
Vulcanis, após monitorar

barragem em Flores de
Goiás, saiu com equipe com
destino a Nova Roma. No
local, ficaram brigadistas do
Parque Estadual da Serra de
Caldas Novas (PESCaN), que
ajudam no descarregamento de cestas básicas e atendem demandas da população. A ONG Aliança da Terra
dá suporte às ações.

Caiado presente

O governador Ronaldo
Caiado, no dia 30 de dezembro, suspendeu o retorno a
Goiânia para acompanhar,
pessoalmente, a força-tarefa do Governo do Estado

em assistência ao Nordeste
e Norte Goianos, em razão
das condições climáticas. O
retorno à capital só ocorreu no dia 05 de janeiro.
“A luta é de todos. Temos
obrigação de ajudar uns
aos outros”, afirmou durante permanência no local.
Caiado saiu de Porangatu para Teresina de Goiás,
onde esteve nos dias 31/12
e 1º/01. O local é base de
suporte para distribuição de
suprimentos aos moradores
atingidos pelas chuvas. No
município, o governador
acompanhou a assistência
às famílias, vistoriou a obra

da GO-118 e se reuniu com
prefeitos. Ainda no dia
1º/01, Caiado esteve em
Monte Alegre de Goiás e
vistoriou a ponte sobre
o Rio Paranã, na GO-118,
na região da Chapada
dos Veadeiros.
No domingo (02/01),
a comitiva liderada por
Caiado esteve no distrito
de Vazante, em Divinópolis
de Goiás, onde o governador encontrou moradores
ilhados pela alta dos rios.
Ainda vistoriou a GO-447 e
esteve em Campos Belos,
onde se reuniu com lideranças sociais.
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Guia do ITU 2022 já pode ser emitida
Divulgação/Prefeitura de Goiânia

Contribuinte tem até 20 janeiro para efetuar o pagamento do tributo, que pode ser parcelado em 12 vezes ou à
vista com desconto de 10%; Guia pode ser emitida por meio do site da Prefeitura ou nas agências do Atende Fácil

ITU 2022 - Forma de pagamento: Pagamento à vista
(10% de desconto). Parcelado em 12 vezes (Valor
mínimo da parcela de R$ 30,63)

O

contribuinte que
tem imóvel não
edificado em Goiânia já pode emitir por
meio do site da Prefeitura
a guia para o pagamento
do Imposto Territorial
Urbano (ITU) de 2022.
O Documento Único de
Arrecadação Municipal
(Duam) também pode

ser retirado nas agências do Atende Fácil.
O tributo pode ser
quitado até 20 janeiro
à vista, com desconto
de 10%, ou parcelado
em até 12 vezes. O valor
mínimo da parcela para
quem optar pela segunda opção é de R$ 30,62.
Dentro do processo de

modernização do sistema
tributário de Goiânia, o
cálculo do ITU também
foi alterado com a aprovação do Novo Código
Tributário (CTM), em setembro do ano passado.
A nova legislação estabeleceu sete novas
alíquotas do tributo que
incidem sobre o valor ve-

nal do imóvel. O cálculo
atual prevê alíquotas que
variam de 2% para áreas
não edificadas de até R$
40 mil e até 3,8% para
imóveis com valor venal
acima de R$ 300 mil (Leia
quadro abaixo).
No código antigo, de
1975, as alíquotas eram
estabelecidas com base

na localização do imóvel. Áreas na 1ª Zona Fiscal, na região central de
Goiânia, eram tributadas
com uma alíquota de 4%
sobre o valor venal. Já
para imóveis na 4ª Zona
Fiscal esse porcentual
era reduzido para 1%.
“Com a modernização
do CTM, os novos cálculos

de ITU e IPTU foram estabelecidos para garantir
a devida finalidade social
a esses tributos e, consequentemente, promover
a justiça social. Ou seja,
quem tem mais paga mais,
quem tem menos paga
menos”, destaca o secretário de Finanças, Geraldo
Lourenço de Almeida.

Prefeitura disponibiliza mais de 7 mil vagas para
Educação de Jovens e Adultos
São mais de 50 escolas que atenderão alunos a partir dos 15 anos, da primeira à oitava série
A Prefeitura de Goiânia,
por meio da Secretaria
Municipal de Educação
(SME), disponibiliza mais
de 7 mil vagas para a Educação de Jovens e Adultos
(EJA) na rede municipal
em 2022. São 54 escolas
que atenderão alunos a
partir dos 15 anos, da primeira à oitava série.
A Eaja é dotada de estrutura que proporciona a
vivência pedagógica pla-

nejada para a modalidade,
com processos de ensino-aprendizagem diferenciados e organização que
garanta o ensino ao educando. “É a oportunidade,
para quem ainda não concluiu o ensino fundamental, de voltar aos estudos”,
destaca o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz.
A oferta de vagas da
SME, preferencialmente
no período noturno, tem

como objetivo conceder a
escolarização para aqueles
que não tiveram condições
de concluir o Ensino Fundamental em tempo regular e garante o direito previsto na Lei de Diretrizes e
Bases 9.394/96 para atendimento de adolescentes,
jovens, adultos e idosos.

Vagas

Para a matrícula é
necessário: carteira de

Identidade, comprovante
de endereço e Declaração e/ou Histórico Escolar (se tiver). Se não tiver
Declaração ou Histórico
Escolar, o(a) educando(a)
será matriculado(a) provisoriamente em uma
das turmas e, após verificação do nível de escolarização, será matriculado
(a) na série correspondente ao seu desenvolvimento escolar.

Os interessados podem realizar a pré-matrícula pelo site http://
www.sme.goiania.go.gov.br/ ou procurar as instituições da rede
municipal. Mais informações pelo telefone 3524-8923.

Divulgação

educação

social

Xote

Luis Fernando
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A banda goiana Zabumba Beach de forró nordestino comanda
o palco do Bar Cerrado Cervejaria nesta quinta-feira, 13, com o
melhor do xote e baião da cidade. Para a noite, eles mantém
o repertório eclético que traz para dentro do universo musical
imortalizado por Luiz Gonzaga, um pouco de pop rock nacional
e internacional, sertanejo, funk, MPB, além de interpretações
de canções clássicas do estilo. A noite ainda tem discotecagem
do DJ Rangel e mulheres não pagam entrada.

Para este final de semana, a Azzure preparou uma agenda
especial com apresentação de grandes nomes da música
sertaneja. Na sexta, a boate receberá João Neto & Frederico,
Igor & Walace, Rafael Ramalho e André Melo. Já no sábado,
o palco será do cantor Jefferson Moraes, Low e André Melo.
Em 2021 o clube sertanejo recebeu grandes nomes como:
Gusttavo Lima, Hugo & Guilherme, John Amplificado,
Clayton e Romário, Thiago Brava, Zé Ricardo & Thiago, Luiza
& Maurilio, Naiara Azevedo, Gabriel Gava, Kleodibah, Murilo
Huff, Israel e Rodolffo, Marcos e Belutti e muitos outros. Em
2022 a casa promete superar o ano anterior e proporcionar
as melhores experiências para o público. A agenda pode ser
acompanhada na rede social @AzzureClub.
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Flor de Piri
Temporada
- Gustavo
Tavares, Janete
Aguiar, Edicarlos
Nascimento,
Romulo Diogo e
Rhaissa Moura
receberam os
convidados
no evento de
inauguração
da Flor de Piri
Temporada,
localizada próximo
ao centro de
Pirenópolis.
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L.O.L. Surprise! World

O Flamboyant Shopping recebe de 14 a 30 de janeiro, no
Piso 1 (Praça da Cúpula), o L.O.L. Surprise! World. Inspirado
nas bonecas mais famosas do mundo, o evento com entrada
franca trará o melhor do mundo fashion e da música voltada
para os fãs do brinquedo. O funcionamento será das 14h
às 20h. A diversão é voltada para crianças de 1 a 12 anos
e o circuito contará com cabines de DJ, pista de dança,
karaokê, brinquedos entre outras atrações. As sessões
duram 40 minutos e crianças de até 6 anos devem estar
acompanhadas de um responsável. Durante o evento,
os participantes poderão simular um show e se sentirem
parte da banda mais badalada da cidade. O karaokê será
transmitido simultaneamente em uma grande tela. A
Cama de Gato, representando as cordas das guitarras,
é uma brincadeira onde as crianças terão o desafio de
passar pela trama de fios. O evento ainda conta com
gangorras, escorregador e pula-pula da L.O.L., garantindo
toda diversão para a criançada.

Fundo Social - O presidente da Sicredi
Cerrado-GO, Zeir Ascari, anunciou nesta semana
que entidades interessadas em participar do
Fundo Social da cooperativa terão um novo
prazo para a inscrição de projetos. O período foi
prorrogado até 18 de fevereiro.

Turnê 2022 - O Fábio Jr. cantor traz para a capital
goiana a turnê 2022. A apresentação será no CEL da
OAB, no dia 19 de março, a partir das 20 horas.
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Feijoada Puxadinho - O ano já começou especial e neste final de semana (15) acontecerá no espaço
Music Stage a ‘Feijoada Puxadinho’ com Sorriso Maroto, diPropósito e a banda Categoria de Base.

Divulgação

Cada um tem seu jeito único de comer no Méqui. Seja
molhando as McFritas no sorvete, turbinando seu sanduíche
com seu molho preferido ou até usando os Chicken McNuggets
como recheio. Neste mês, o McDonald’s convidou Luísa Sonza,
Ludmilla, Simone & Simaria e Jorge & Mateus, para dividirem
quais são as suas Méquizices e mostrarem que os artistas mais
ouvidos no Brasil também sabem matar a Fome de Méqui com
estilo. Luísa turbina seu Quarterão colocando McFritas Cheddar
e Bacon dentro do sanduíche e Lud coloca ketchup em tudo!
Simaria ama molhar suas McFritas crocantes no Sundae de
Caramelo e Simone adora lambuzar seu Cheeseburger no
molho Barbecue, mostrando que as coleguinhas não estão
pra brincadeira. A campanha, assinada pela agência Galeria,
já está disponível nas redes sociais do McDonald’s.
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turismo

Goiás vai mapear áreas de risco no
ecoturismo para evitar acidentes

O

Governo de Goiás,
por meio da Agência Estadual de
Turismo (Goiás Turismo),
vai mapear as áreas de
ecoturismo, consideradas
em situação crítica, e tomar medidas para reduzir
a incidência de riscos de
acidentes, como o ocorrido no último sábado
(08/01), em Capitólio, no
Estado de Minas Gerais.
O presidente da Goiás Turismo, que também
preside o Fórum Nacional dos Secretários
e Dirigentes Estaduais
de Turismo (Fornatur),
Fabrício Amaral, acompanhado de secretários
de vários Estados brasileiros, se reuniu, por
videoconferência, nesta
segunda-feira (10/01),

com o ministro do Turismo, Gilson Machado
Neto. Eles trataram do
acidente ocorrido em Minas Gerais e debateram
medidas que podem ser
adotadas, em nível nacional, para evitar a ocorrência de tragédias durante a
prática de ecoturismo.
Os Estados vão elaborar,
nas próximas semanas, um
relatório com todas as áreas de risco que precisam
de laudos geológicos. O
levantamento será entregue pelo Fornatur ao Ministério do Turismo (MTur).
Outra medida defendida
pelos dirigentes estaduais
é a inclusão do Turismo no
Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. O Fornatur se colocou à disposição do MTur na tomada

Arquivo/Secom-GO

Decisão foi acertada durante reunião
entre Fórum Nacional dos Secretários
e Dirigentes Estaduais de Turismo
(Fornatur) e Ministério do Turismo,
nesta segunda-feira (10), informa
presidente Fabrício Amaral. Estados
reivindicam inclusão do setor no Plano
Nacional de Proteção e Defesa Civil

Os Estados vão elaborar, nas próximas semanas, um relatório com todas as áreas de risco que precisam de laudos geológicos

de medidas urgentes para
prevenir acidentes.
O presidente do Fórum,
Fabrício Amaral, que liderou a reunião, disse que o
levantamento vai abranger as áreas de lagos, cachoeiras, rios, cânions e
cavernas. “É um trabalho
minucioso e caro. Estados
e Governo Federal vão
dar as mãos no sentido
de apoiar com estudos e
intervenções, essencial-

mente nos locais mais
críticos”, informou.
Além de solicitar que
Estados e municípios incluam pontos turísticos
prioritários para realização de estudos geológicos e de prevenção
de riscos, o ministro do
Turismo, Gilson Machado
Neto, informou que irá
disponibilizar um curso
gratuito de capacitação
voltado a condutores de

mo e representantes de
órgãos oficiais do setor
do Acre, Amapá, Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,
Minas Gerais, Paraíba,
Pernambuco, Piauí, Rio
Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins, além de diretores do
Corpo de Bombeiros e de
Defesas Civis estaduais.

turismo náutico. “Essa
capacitação, que nós já
vínhamos desenvolvendo, é de fundamental
importância. Não apenas
pelo momento, mas, para
a inclusão no mercado de
trabalho de profissionais
que dêem segurança ao
turista”, afirmou.
Também participaram
da reunião, o presidente
da Embratur, Carlos Brito; secretários de Turis-

consumidor

Procon orienta passageiros sobre cancelamento de voos

O ano começou conturbado por causa do novo
aumento do número de
casos de contaminação
por Covid, além dos casos
de infecção por gripe ou
flurona (a doença causada pela combinação dos
dois vírus). Em função
disso, algumas empresas
aéreas – também afetadas por casos de Covid
entre seus funcionários

– têm cancelado voos em
todo o país, afetando centenas de passageiros.
Os passageiros prejudicados por cancelamentos de voos devem se
atentar ao que diz a Resolução 400 da Agência
Nacional de Aviação Civil
(Anac). Essas regras voltaram a valer a partir do
dia 1º de janeiro de 2022,
após dois anos de vigên-

Divulgação

Passageiros prejudicados por
cancelamentos de voos devem se
atentar ao que diz a Resolução 400 da
Anac. Essas regras voltaram a valer a
partir do dia 1º de janeiro de 2022, após
dois anos de vigência de leis específicas
editadas durante a pandemia
De acordo com a Resolução 400 da Anac, no caso de cancelamento por parte da companhia
aérea, os passageiros têm direito de optar pelo reembolso total ou reacomodação em outro voo

cia de leis específicas
editadas durante a pandemia para a remarcação
de passagens em caso de
cancelamentos de voos
e/ou reembolso.
De acordo com a Resolução 400, no caso de
cancelamento por parte

da companhia aérea, os
passageiros têm direito
de optar pelo reembolso
total ou reacomodação
em outro voo, além da
prestação do serviço por
outras modalidades. Neste caso, não poderá haver
cobrança de multa.

O passageiro que fizer
o cancelamento pode ter
que pagar multas previstas no contrato de prestação de serviços e ter o
restante do valor restituído em sete dias ou creditado de acordo com as
regras da empresa.

O superintendente do
Procon Goiás, Alex Vaz,
afirma que o Procon Goiás está em alerta para
atender os consumidores.
“O consumidor que tiver
dificuldade para fazer a
remarcação do voo ou
para receber o reembolso
pode entrar em contato
com a Anac ou com o Procon Goiás”, diz.
Os canais do Procon
Goiás são: teleatendimento – 151 (Goiânia)
ou (62) 3201-7124 – para
fazer o registro de denúncias ou esclarecimento de
dúvidas – ou Procon Web
(proconweb.ssp.go.gov.
br) para registrar a reclamação on-line ou agendamento para atendimento presencial. Confira
a Resolução 400, da Anac.

brasil
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ConecteSus

Anúncio acontece
pouco mais de
um mês após
ataque hacker

Segundo Cruz, o download
do certificado de vacinação
pelo aplicativo ConecteSUS
já está regularizado

Marcelo Camargo

Sistemas de dados serão
normalizados até sexta
O

Ministério da Saúde informou que os
sistemas de dados
do órgão que ainda não
estão disponíveis serão
normalizados até sexta-feira (14). O anúncio ocorre pouco mais de um mês
após um ataque hacker à
base de dados da pasta.
Em entrevista coletiva,
o secretário executivo do
ministério, Rodrigo Cruz,
detalhou que, até o final
desta semana, devem ser
disponibilizados dados sobre vacinação contra a covid-19, além de outras informações que ainda não
estão plenamente acessíveis ao público. “Expectativa é que, até sexta-feira,
então, se resolva grande
parte desses painéis e
desses dados para a disseminação do público em
geral”, disse Cruz.

ConecteSUS

Segundo Cruz, o downlo-

ad do certificado de vacinação pelo aplicativo ConecteSUS já está regularizado. O
uso do app vem sendo altamente demandado depois
que alguns estados passaram a exigir o documento
para o acesso a determinados eventos e estabelecimentos, como restaurantes, bares e festas.
O secretário negou afirmações de que haveria um
apagão de dados da pasta
desde a invasão hacker.
Ele confirmou apenas que

a pessoa responsável pelo
acesso indevido, ocorrido
em dezembro, deletou dados de bases do ministério,
o que gerou prejuízos.

Dados preservados

O primeiro trabalho da
pasta, segundo Cruz, foi
assegurar que os dados estavam preservados. Como
havia cópia de tudo, não
houve perda. A etapa seguinte foi restabelecer o
sistema para voltar a receber informações de esta-

dos e municípios.
A terceira medida, de
acordo com Cruz, foi viabilizar que os sistemas
pudessem retomar as
funcionalidades que permitem o acesso de gestores estaduais e municipais a diferentes bases de
dados, o que ocorreu no
fim de dezembro.

Open DataSUS

O trabalho que ainda
não foi concluído, segundo ele, é a disponibiliza-

ção de dados ao público.
Alguns painéis de informações seguem indisponíveis ou com dificuldades na atualização, como
o Open DataSUS.
“O Open DataSUS é o
grande desafio. A expectativa é que casos de covid-19 já estejam disponibilizados até sexta-feira.
Os sistemas LocalizaSUS
e o painel coronavírus
também devem ser resolvidos em grande parte
para disseminação do pú-

blico em geral.”

Prevenção

Ainda de acordo com o
secretário, a pasta já começou a adotar medidas
para evitar outro tipo de
incidente. Entre as ações
estão a atualização das
credenciais de quem pode
acessar as bases; o aprimoramento do controle
de acessos; análises de
risco mais aprofundadas;
e a implementação de um
comitê de gestão.

Remessa chegou
de madrugada
ao Aeroporto
de Viracopos,
em Campinas
Chegaram ao Brasil, às
4h45 desta quinta-feira
(13), as primeiras vacinas
contra covid-19 destinadas
a crianças de 5 a 11 anos.
Remessa com 1,2 milhão
de doses do imunizante
da Pfizer foi descarregada
no Aeroporto de Viracopos,

em Campinas (São Paulo).
O lote será distribuído
a estados e municípios
para iniciar a aplicação. A
previsão é que o Brasil receba em janeiro um total
de 4,3 milhões de doses
da vacina. A remessa é a
primeira de três que serão enviadas ao país.
Segundo o Ministério
da Saúde, durante o 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, a
criança deve ir aos postos
de vacinação acompanhada dos pais ou responsáveis ou levar uma autorização por escrito. O esquema
vacinal será de duas doses,
com intervalo de oito semanas entre as aplicações.

Eric Seals

Brasil recebe primeiro lote de vacinas contra covid-19 para crianças

O ministério anunciou a inclusão dos imunizantes pediátricos no plano de operacionalização do PNI
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pandemia

PSG adia turnê no Catar
após aumento de casos
de covid-19 no mundo
Equipe francesa
também sofre
com infecções,
como de Messi

Benoit Tessier

O PSG adiou sua turnê de
inverno no Catar enquanto
os casos do novo coronavírus (covid-19) continuam
crescendo pelo mundo,
afirmou o clube francês
nesta quarta-feira (12).
A França registrou
um recorde de quase
370 mil infecções na
última terça-feira (11),
enquanto a média de 7
dias de novas infecções
bateu um novo recorde
de mais de 283 mil.
“Tendo em vista a situação sanitária na França, o PSG decidiu adiar a
Turnê de Inverno 2022
no Catar para proteger a

saúde de seus funcionários e jogadores”, afirmou
o clube em comunicado.
A equipe francesa faria uma sessão de treinamentos de três dias
no país árabe entre 16
e 18 de janeiro, seguida
de uma partida contra
uma equipe local em
Riad, na Arábia Saudita,
no dia 19 de janeiro.
O PSG reportou uma
onda de casos de covid-19 neste mês, com
vários jogadores, incluindo o atacante Lionel
Messi, testando positivo
para o coronavírus.
O número de infecções
diárias no Catar também
disparou, superando picos anteriores registrados no verão de 2020, e
outros países do Golfo
Pérsico também registram surtos de casos.
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futebol

Real Madrid vence Barcelona e vai
à final da Supercopa da Espanha
Ahmed Yosri
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Brasileiro Vinícius
Júnior contribuiu
com um gol no
triunfo de 3 a 2

O
Atacante Lionel Messi, testado positivo para o coronavírus.

meio-campista
uruguaio Federico
Valverde finalizou
uma jogada impressionante na prorrogação
para dar ao Real Madrid
uma vitória de 3 a 2 sobre o arquirrival Barcelona em uma emocionante
semifinal da Supercopa
da Espanha nesta quarta-feira (12).
O Real avançou para a

Vinícius Júnior abriu o placar para o Real em um contra-ataque no início do primeiro tempo

final de domingo contra
o vencedor do confronto
de quinta-feira (13) entre
o atual campeão da Supercopa da Espanha Athletic Bilbao e o campeão
do Campeonato Espanhol
Atlético de Madri, na capital da Arábia Saudita, Riad.
Vinícius Júnior abriu o
placar para o Real em um
contra-ataque no início
do primeiro tempo, mas
Luuk de Jong empatou
pouco antes do intervalo após um erro do zagueiro Eder Militão.
Karim Benzema colocou o Real novamente à
frente aos 25 minutos do

segundo tempo, conferindo rebote dentro da área,
porém um cabeceio de
Ansu Fati, que fazia sua
primeira partida desde
novembro, levou o jogo
para a prorrogação.
O Real saiu vitorioso em mais um contra-ataque, com Rodrygo
cruzando rasteiro para a
entrada da área. Vinícius
fingiu que chutaria, o que
enganou toda a defesa do
Barça, e deixou Valverde
sozinho para empurrar a
bola para o gol.
O Real Madrid era o
grande favorito para a
partida, mas o Barcelona

proporcionou aos líderes
do Campeonato Espanhol
um jogo difícil.
O estádio King Fahd
deveria estar com 50% da
capacidade por causa de
preocupações com o novo
coronavírus (covid-19),
mas parecia quase cheio
de torcedores empolgados para testemunhar o
primeiro clássico entre
Real e Barça jogado fora
da Espanha.
“Fomos muito eficazes
no contra-ataque e marcamos três gols espetaculares”, disse o técnico do
Real, Carlo Ancelotti, em
entrevista coletiva.

