Júlio Detefon/STU Open

CBSk

skate
Rayssa Leal fatura
STU de Criciúma,
primeira etapa do
circuito brasileiro
Goiânia - GO | Nº 1.161
segunda-feira, 17 DE janeiro DE 2022

esporte | 8

www.diariocentral.com.br

Divulgação

EIXO ANHANGUERA

CHEGOU O ÔNIBUS ELÉTRICO

A expectativa é que os mais de 100 veículos a serem implantados comecem a circular ainda esse semestre

cidades | 4

saúde

nova diretoria

goiânia

“Seremos parceiros em todos os momentos”, diz Caiado durante posse

Testagem na modalidade
tenda passa a ser somente por
agendamento em Goiânia

política | 2

www.diariocentral.com.br

jornaldiariocentral

cidades | 4

diariocentral

(62) 4101-3231

Divulgação

André Saddi

oab

2

política

segunda-feira, 17 de janeiro DE 2022

nova diretoria

“Seremos parceiros em todos os momentos”,
diz Ronaldo Caiado durante posse na OAB

O

André Saddi

Colegiado, que tem advogado Rafael
Lara Martins como presidente, estará
à frente da entidade no triênio 20222024. “Todos que desejam fazer um
governo com apoio às regras da
constituição, da legislação vigente e
do respeito ao estado democrático de
direito, administram em total parceria
com a OAB”, afirma governador
governador Ronaldo Caiado participou, nesta quinta-feira (13/01), da posse dos
cinco novos diretores da
Ordem dos Advogados do
Brasil - Seção Goiás (OAB-GO) e dos 44 conselheiros seccionais titulares,
além de seus suplentes.
Composta por Rafael Lara
Martins, presidente; Thales
José Jayme, vice-presidente; Talita Hayasaki, secretária-geral; Fernanda Terra,
secretária-geral adjunta; e
Eduardo Cardoso Júnior,
tesoureiro; o colegiado estará à frente da entidade
no triênio 2022-2024.
Durante coletiva à imprensa, Caiado disse que
sempre trabalhou com o
objetivo de fazer uma gestão em parceria com a OAB.
“Todos que desejam fazer
um governo com apoio às
regras da constituição, da
legislação vigente e do
respeito ao estado demo-

crático de direito, administram em total parceria com
a OAB. Sabendo que são
instituições independentes, mas 100% harmônicas
para lutar contra as desigualdades regionais e pela
prevalência das normas
legais no Estado”, afirmou.
“Aquilo que o Estado tiver à disposição, seremos
parceiros em todos os momentos, como tem sido desde que assumi”, acrescentou
Caiado ao ressaltar a atuação de seu governo, em que
foi retomado o pagamento dos advogados dativos.
“Eles assistiam há quase 15
anos o atraso nesses repasses. No decorrer dos nossos
três anos, já fizemos o pagamento de R$ 24,6 milhões
a todos aqueles que fazem
a defesa dos vulneráveis no
Estado de Goiás”, salientou.
A gestão anterior deixou
um total de R$ 41 milhões,
relativos a quase 20 mil
processos, em que esses

profissionais não foram remunerados.
A solenidade de posse foi realizada no Centro
de Cultura, Esporte e Lazer (CEL) da OAB-GO, em
Aparecida de Goiânia, e
contou com a presença
de José Alberto Simonetti,
Secretário-Geral do Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil, além
de outros representantes
de entidades de classe.
Acompanhando o governador, também estavam
os advogados Anna Vitória
Caiado e Alexandre Alencastro Veiga Hsiung
Novo presidente da Ordem, Rafael Lara Martins é
advogado, mestre em Di-

Na mesma solenidade,
tomaram posse também
Jacó Carlos Coelho, como
presidente da Caixa de
Assistência dos Advogados de Goiás (Casag); Néli
Cárita Máximo Figuerêdo
(vice-presidente); Daniella
Granjeiro Kafuri, secretária-geral; Rodrigo Guedes,
diretor-tesoureiro; e de-

mais diretores adjuntos.
Formado em Direito pela
Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO),
Jacó Coelho tem quatro
especializações: em Direito Processual Civil; em
Direito Civil; em Gestão
em Seguros e Resseguros; e em Gestão Jurídica
em Seguros e Ressegu-

ros. Foi, ainda, professor
de Direito na PUC-GO,
na Universidade Salgado
Oliveira e na UFG.
Participaram também
da solenidade de posse
da presidência da OAB
Goiás o procurador-geral
de Justiça, Aylton Flávio
Vechi; o desembargador
Guilherme Gutemberg; o

O governador Ronaldo durante posse da nova presidência da OAB Goiás: “São instituições independentes, mas
100% harmônicas para lutar contra as desigualdades regionais e pela prevalência das normas legais no Estado”

reito das Relações Sociais
e Trabalhistas pelo Centro
Universitário do Distrito
Federal (UDF) e doutorando em Direitos Humanos
pela Universidade Federal
de Goiás (UFG), mesma
instituição em que pegou
o diploma de bacharel em
Direito. Tem, ainda, três especializações: em Direito
do Trabalho; em Direito Civil; e em Direito Processual. Foi conselheiro federal
da OAB pela seccional de
Goiás, entre 2019 e 2021,
mesmo período em que
atuou como vice-presidente da Comissão Especial de Estudos Permanentes Sobre o Compliance do
Conselho Federal.

Durante a cerimônia de
posse, Lara ressaltou que
tem desafios institucionais, classistas, mas que
todos serão superados.
Afirmou que o trabalho em
sua gestão será pautado
pelo diálogo. “O melhor
exemplo dessa construção,
é justamente o pagamento dos advogados dativos.
São quase R$ 25 milhões
pagos por esse governo
à advocacia dativa, que
estava desde 2006 sem
receber os honorários.
Conseguimos um belo
diálogo e com boa vontade e comprometimento
das pautas que se dispôs
a realizar com o governo
do Estado”, acrescentou.

Em discurso, o ex-presidente da OAB, Lúcio Flávio
Siqueira, disse que tem
como maior honra profissional ter servido a maior
instituição da sociedade
civil. “Carrego a sensação
de dever cumprido. Entrego uma OAB muito melhor
do que recebi em 2016”,
destacou ao citar as dívidas encontradas, mas hoje
saneadas. Ele também
elogiou o tratamento do
governador com a entidade. “Agradeço pela postura,
tratamento cordial, leal
e por ter sido um grande
parceiro da OAB nos assuntos republicanos que
envolvem a ordem e o Governo do Estado”, frisou.

nal, José Augusto Araújo
Noronha; o coordenador
do Colégio de Presidentes do Conselho seccional da OAB Nacional,
Leonardo Pio da Silva
Campos; o procurador-chefe da Procuradoria
Regional do Trabalho da
18ª Região, Alpiniano
do Prado; o presidente

a Associação Goiana dos
Municípios (AGM), Carlão da Fox; o secretário
particular do prefeito de
Goiânia Rogério Cruz, José
Carlos Firmino; o vereador
Anselmo Pereira, que representou a Câmara Municipal de Goiânia; e o ex-presidente da OAB Goiás,
Enil Henrique Filho.

Casag
defensor público-geral
do Estado, Domilson Rabelo; o deputado federal
Zacharias Calil; a diretora da Escola Superior da
Advocacia de Goiás, Antonia Chaveiro Martins;
a presidente da OAB
de Mato Grosso, Gisela
Cardoso; o diretor-tesoureiro da OAB Nacio-
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educação

Investimentos para alunos da rede
estadual saltam de R$ 100 milhões
para R$ 140 milhões por ano. Em
2021, em média, 60 mil estudantes
que moram na zona rural foram
beneficiados com iniciativa. Reajuste
não ocorria desde 2017. “Lutamos,
com todas as forças, para garantir
educação de qualidade, que motive
nossas crianças e jovens”, afirma
governador Ronaldo Caiado

O

Governo de Goiás,
por meio da Secretaria de Estado da
Educação (Seduc), anuncia,
para este início de ano, o
reajuste dos valores repassados às prefeituras para
o transporte escolar dos
estudantes da zona rural
da rede pública estadual.
O aumento dos recursos,
no percentual de 40%, já
estará na primeira parcela
a ser paga aos municípios
parceiros no mês de março,
referente aos dias letivos

de janeiro e fevereiro.
“Lutamos, com todas as
forças, para garantir educação de qualidade, que
motive nossas crianças e
jovens”, afirma o governador Ronaldo Caiado. “Esse
é o nosso compromisso, a
meta primordial do governo”, complementa.
O montante para o
transporte escolar em
2022, já assegurado no
orçamento por meio do
Fundo de Proteção Social
do Estado de Goiás (Prote-

Secom

Estado aumenta em 40% repasses
do Transporte Escolar às prefeituras

O governador Ronaldo Caiado anuncia aumento de recursos para transporte escolar de alunos que moram na zona rural e estudam em escolas
públicas estaduais ou municipais: reajuste, que não era concedido desde 2017, faz repasse saltar de R$ 100 milhões para R$ 140 milhões por ano

ge), é de R$ 140 milhões,
40% superior ao de 2021.
O reajuste, que não ocorria desde o ano de 2017,
se soma ao pagamento,
feito rigorosamente em
dia às prefeituras, e à quitação de seis parcelas em
atraso herdadas da gestão
anterior. Ainda em 2019, o
governo estadual pagou
R$ 72 milhões, e quitou
repasses que deveriam ter
sido feitos em 2018.
A parceria entre Estados
e municípios no transporte

escolar contempla o atendimento tanto dos alunos
das escolas estaduais,
quanto os das municipais
que moram na zona rural
e estudam nas redes públicas. Em 2021, em média, 60 mil estudantes das
escolas estaduais foram
atendidos pelo transporte
escolar em Goiás.

Valor por aluno

A Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDB) e a lei estadual

14.556/2003 definem a
parceria entre Estados e
municípios na prestação
do serviço de transporte
dos alunos que residem
em localidades rurais e
estudam nas escolas públicas goianas.
Até 2021, o valor por
aluno da rede estadual
transportado pela prefeitura variava entre
R$ 156 e 187, de acordo com o tamanho do
município, distâncias e,
mesmo, o Índice de De-

senvolvimento Humano
(IDH) da região. A partir
destes valores, o repasse
per capita, em 2022, será
acrescido em 40%.
Os investimentos no
transporte escolar integram as ações do governo
estadual em prol de efetivas melhorias na oferta
da educação pública, tida
como prioridade da gestão e pilar de ações para
o crescimento econômico,
desenvolvimento social e
bem-estar dos goianos.
Divulgação

infraestrutura

Serviços de desobstrução de esgoto em
Aparecida são atendidos em até 24h
Mesmo com o aumento das demandas, por conta do período chuvoso, em
novembro e dezembro, 100% das 838 solicitações registradas nesses meses,
nos canais de relacionamento com o cliente, foram solucionadas dentro do prazo
Nos meses de novembro e dezembro de 2021,
um total de 838 solicitações de desobstrução
de esgoto em Aparecida
de Goiânia foram registradas na Central de
Relacionamento com o
Cliente da Saneago. Desse contingente, 100%
das demandas foram
solucionadas dentro do
prazo estabelecido de
até 24 horas. “Este resultado reforça a importância de a população
buscar os canais oficiais
de atendimento da Companhia sempre que um
problema na rede de esgoto for detectado”, afir-

ma Débora Muniz, coordenadora de Operação
e Manutenção da BRK
– empresa subdelegada
para os serviços de esgotamento sanitário em
Aparecida de Goiânia.
As solicitações de serviço podem ser feitas por
meio do telefone 0800
645 0115 e pelo WhatsApp (62) 3269-9115, que
atendem 24 horas por
dia, sete dias por semana. Os clientes também
podem entrar em contato
em outros canais, como
o site da Saneago (www.
saneago.com.br), os perfis
da Companhia nas redes
sociais (Instagram, Face-

book e Twitter) e o aplicativo de celular Portal
Expresso, uma versão digital do Vapt Vupt disponível para Android e IOS.
Assim que o cliente
abre um registro de atendimento nesses canais, a
Saneago repassa a solicitação à BRK, que encaminha uma equipe para
resolver a questão. Como
são 1.400 quilômetros
de tubulação espalhados
por Aparecida de Goiânia,
é imprescindível que a
população comunique a
existência de obstruções
e vazamentos, para que
estes possam ser solucionados de forma mais ágil.

Chuvas e
vazamentos

Mesmo com o aumento das solicitações de desobstrução em Aparecida
de Goiânia, em função do
período chuvoso no final
do ano, as demandas registradas na Central da
Saneago são atendidas em
até 24 horas. Para se ter
uma ideia, em setembro
do ano passado, ainda na
estiagem, foram 348 solicitações deste tipo. Em
outubro, com o começo
das chuvas, este número
saltou para 442. Em novembro, foram 399 atendimentos. Já em dezembro, o
quantitativo atingiu 439.

As solicitações de serviço podem ser feitas por meio
do telefone 0800 645 0115 e pelo WhatsApp (62) 3269-9115,
que atendem 24 horas por dia, sete dias por semana

A prática de direcionar
a água da chuva para a
rede coletora sobrecarrega
o sistema e colabora para
o retorno do esgoto em
residências, vias públicas
e estabelecimentos, pelos
ralos e vasos sanitários,
além de interferir nas Estações de Tratamento de
Esgoto (ETEs). Vale lembrar que essas unidades
são projetadas para receberem um certo volume de efluentes e, caso a
água da chuva siga para o
tratamento, pode ocorrer
o aumento desproporcional da vazão, o que gera
dificuldades no processo.

Além dos cuidados com
a água pluvial, não se deve
jogar lixo ou óleo na rede
de esgoto. “Recomendamos que os moradores
realizem a manutenção
constante das caixas de
gordura, pois a falta de
cuidado com este dispositivo faz com que a gordura
vá para a rede de esgoto e cause entupimentos.
Também é preciso evitar
descartar qualquer tipo de
embalagem, materiais sólidos, óleo e fios de cabelo
nos ralos, pias, lavatórios
ou vasos sanitários. O lixo
deve ser jogado no lixo”,
orienta Débora Muniz.
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saúde

Testagem na modalidade tenda passa a ser
somente por agendamento em Goiânia

C

om o objetivo de
proporcionar
um
melhor atendimento à população da capital goiana, a partir da
próxima
segunda-feira
(17/1), o atendimento na
modalidade tenda das
testagens ampliadas será
somente mediante agendamento, disponibilizado na página principal
do site da Prefeitura de
Goiânia. Serão disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde
(SMS) 1,5 mil testes de
antígeno por ponto e na
modalidade drive-thru,
o atendimento continua
por demanda espontânea, com horário das 8h
às 16h nas duas opções.
Na opção tenda, no ato
do cadastro, os munícipes deverão cadastrar o
endereço e apresentar o
comprovante no ato da
aplicação do exame. Serão

disponibilizados três pontos nesta modalidade por
dia e o agendamento sempre será liberado um dia
antes da testagem. Para
quem deseja fazer o teste
na segunda-feira, o agendamento será no próximo
domingo (16/1).
“O comprovante de endereço apresentado deve
ser o mesmo cadastrado”, ressalta a secretária-executiva da SMS, Luana
Ribeiro. A intenção da secretária, conforme ela, é
evitar aglomerações e desorganização. “Ainda não
é tempo de baixarmos a
guarda e, por isso, estamos
tomando essas medidas
para proporcionar um melhor atendimento à população de Goiânia”, salienta.
Luana Ribeiro acrescenta ainda que a empresa responsável pela realização dos testes já foi
comunicada e ninguém

Divulgação

Medida passa a valer a partir de
segunda-feira (17/1). Porém, o
atendimento nos drives-thrus
continua por demanda espontânea.
SMS aumentou para 1,5 mil o número
de testes disponíveis em cada ponto

Para cadastrar acesse o link: https://www10.goiania.go.gov.br/AgendamentoExame_COVID19/AgendarExame.aspx

sem agendamento deve
ser atendido. “Não vamos
abrir exceções e solicitamos que os interessados
se organizem e fiquem
atentos no site da prefeitura, bem como nas redes
sociais”, pontua.
Ela lembra ainda que é
necessário que as pesso-

as vão ao local no horário
marcado. “Os horários são
disponibilizados de uma
forma que não haja desorganização e, para isso,
pedimos a compreensão
de todos os moradores de
Goiânia. “Todas as pessoas que agendaram serão
atendidas. Basta compa-

recer aos locais no horário escolhido”, completa.

Como agendar

Os interessados em
realizar o exame devem
acessar o link: https://
www10.goiania.go.gov.
b r / Ag e n d a m e n to E x a me_COVID19/AgendarE-

xame.aspx e cadastrar,
com nome completo, CPF,
endereço de e-mail e de
residência. Depois, comparecer ao local escolhido com um documento
com foto e comprovante
de endereço. O resultado
no local fica pronto em
no máximo 20 minutos.

Caiado apresenta 1º ônibus articulado 100% elétrico
para o Eixo Anhanguera
Evento ocorre no estacionamento do Estádio Serra Dourada, às
10h. Modelo, com ar-condicionado e carregadores de celular, possui
autonomia de 250 km e deixa de emitir 110 toneladas de CO2 por
ano. Mudança também visa oferecer mais conforto a usuários
O Governador Ronaldo
Caiado apresenta, nesta
segunda-feira (17), às 10h,
no estacionamento do
Estádio Serra Dourada, o
modelo de veículo 100%
elétrico que vai substituir
a frota do Eixo Anhanguera nos próximos meses.
O projeto “O Futuro é
Agora: Apresentação da
Modernização do Eixo
Anhanguera” inicia avaliação de modelo que

possui autonomia de 250
quilômetros, é equipado com ar-condicionado,
carregadores de celular
e foi desenvolvido com
suspensão pneumática
em todos os eixos, o que
proporciona mais conforto para os usuários.
O veículo elétrico, da
montadora chinesa Build
Your Dreams (BYD), com
fábrica em Campinas (SP),
passará por um período

de avaliação de viabilidade técnica e econômica
para implantação. Nessa
fase de estudo, o modelo
não vai rodar com passageiros. Ao todo, serão
mais de 100, com expectativa de entrarem em
circulação ainda neste
semestre. Cada máquina
deixa de emitir 110 toneladas de CO2 por ano. O
Eixo Anhanguera possui
atualmente 86 ônibus,

A expectativa é que os mais de 100 veículos a serem implantados comecem a circular ainda esse semestre

com dez anos de uso.
A iniciativa para modernizar o serviço é implementada por meio
da Metrobus, em parceria intermediada pela

Secretaria-Geral da Governadoria (SGG) com o
consórcio formado pelas
empresas Enel X, Marcopolo e Consórcio HP-ITA
(Urbi Mobilidade Urbana).

Estarão presentes ainda
o secretário-geral da Governadoria, Adriano da
Rocha Lima, executivos
da Enel X e da Urbi Mobilidade Urbana.

Divulgação

Modernização da frota
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O verão de todo mundo

Ao passar pelas praias do Rio de Janeiro, é
só olhar para a areia que encontramos o trio
oficial do verão carioca: Havaianas, Leão e
Biscoito Globo. Presença confirmada nos
momentos de lazer à beira-mar, as marcas
se unem para lançar sua primeira collab, com
peças inéditas em edição limitada. “Assim
como Havaianas, Leão e Biscoito Globo são
marcas que fazem parte do ‘ritual praiano’
de milhares de cariocas e dos apaixonados
pelas paisagens e clima agradável do
Rio de Janeiro. Conseguimos unir todas
essas referências e lembranças em uma
collab incrível e queremos transmitir
toda a energia e o alto astral que esse
trio carrega”, afirma Mariana Rhormens,
Diretora de Marketing Havaianas Brasil.

Aniversário - A
advogada Jordanna
Araújo reuniu
famíliares e amigos
para celebrar
seu aniversário
de 40 anos, que
aconteceu no
último sábado
(8), na Alegranza
Eventos e
recepcionou Tatiana
Almeida, Guilherme
Marques, Zilma
Campos Peixoto,
Jordanna Araujo e
Celso Moredo.

2
Convidada - A dentista Marcela de Sá era uma das convidadas
da advogada e aniversariante Jordanna Araújo.

Adelson Carlos

3

Adelson Carlos

FILME PÂNICO + FANTA

“Pânico”, o clássico do terror que teve sua
primeira edição lançada em 1997, volta aos
cinemas em parceria com Fanta, estampando
um dos personagens mais icônicos do cinema
nas latas da marca, que lança uma nova
edição especial após o sucesso do Halloween
em 2021. No Brasil, esta edição especial
estará disponível em três sabores: Laranja,
Uva e também Guaraná, o sabor mais
recente da marca. Com esta parceria, Fanta
convida os consumidores a despertarem
o lado divertido do medo e desfrutarem
um momento especial, aliando o mais
assustador lançamento do ano com lanches
deliciosos, divertidos e Fanta.

Adelson Carlos

1

5

Dia do Riso

Perfumaria

Quasar Rush, a nova fragrância masculina
do Boticário, foi desenvolvido pelo
perfumista Carlos Benaim, conhecido
como o rei das fragrâncias azuis. O
lançamento com característica olfativa
fresca e energizante, conta com um toque
amadeirado, compondo uma fragrância ideal
para impulsionar os homens no dia a dia.

Mãe e avó - Ana Maria R. Di Araujo é servidora pública
aposentada e mãe da aniversariante, Jordanna Araújo, e Honorina
R. Di Araujo que é professora aposentada e avó da aniversariante.

4
Divulgação

Rir é um santo remédio e quem prescreve
boas doses de humor é um especialista no
assunto: o humorista e youtuber goiano
Jacques Vanier, que acaba de gravar mais
um vídeo para as redes sociais da Marajoara
Laticínios. O trabalho será divulgado hoje,
dia 18, quando se comemora o Dia do Riso.
Com seu jeito sempre simplório, tipicamente
goiano, o youtuber transmite a mensagem de
que, mesmo que o ano comece complicado,
encontrar tempo para se divertir e aproveitar
as coisas boas e simples da vida é o que nos
ajuda a enfrentar as dificuldades do dia a dia.

Uma pitada de
sabor e saúde Tornar o dia a dia
mais saudável. Essa
é a proposta do
quadro Estilo de Vida
com Ivan Muniz, que
estreiou no último
sábado às 10h no
Manhã na Band. O
empresário, modelo
profissional, cozinheiro
FIT e digital influencer
assume a missão de
ensinar ao público
como chegar aos 45
anos de idade com um
físico saudável
e atlético.
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NOVA UNIDADE DE SAÚDE ESPECIALIZADA

Governo de Goiás dá início aos atendimentos no
Hospital Estadual da Criança e do Adolescente

O

Governo de Goiás
iniciou a transição
dos atendimentos
pediátricos prestados pelo
Hospital Estadual Materno-Infantil Dr. Jurandir do
Nascimento (HMI) para
o Hospital Estadual da
Criança e do Adolescente
(Hecad). Esse processo é
executado de forma planejada e segura, para garantir
assistência de qualidade
aos pacientes.
“Nenhum outro Estado
tem essa estrutura como
a nossa. Isso dá dignidade
aos filhos de nossas famí-

lias. Esse hospital terá função específica de atender
crianças que, hoje, não têm
onde operar, para onde ir.
Teremos uma estrutura
digna, o Hospital da Criança”, destaca governador
Ronaldo Caiado.
A partir da meia-noite
deste sábado (15), o HMI
deixará de atender a especialidade de pediatria no
pronto-socorro. Assim, pais
e responsáveis com essa
demanda podem procurar
o serviço de urgência e
emergência no Hecad, no
bairro Parque Acalanto, em

Britto

A partir da meia-noite deste
sábado (15), o MaternoInfantil (HMI) deixa de atender
especialidade de pediatria no
pronto-socorro. Pais e responsáveis,
com essa demanda, podem procurar
serviço de urgência e emergência
no Hecad. Unidade funcionará 24 horas
por dia, sete dias por semana, para casos
graves, de média e alta complexidades,
e passa a ser referência para público
infantil no Estado

Nova unidade de saúde do Governo de Goiás, o Hecad vai receber integralmente a demanda de pediatria antes concentrada no Materno-Infantil: “Esse hospital terá função específica de atender crianças que, hoje, não têm onde operar, para onde ir”, ressalta Caiado

Goiânia, que passa a ser
referência para o público
infantil no Estado.
“É importante ressaltar
que o Estado não fechou
serviço, muito pelo contrário, trabalhamos para
ampliar. Esse hospital nasceu da necessidade do governador Ronaldo Caiado
de melhorar a assistência
pediátrica em Goiás. Nossa
missão é impactar vidas e

de Terapia Intensiva (UTI)
e enfermarias estão preparadas para receber quem
necessite de internação.
No Hospital Materno-Infantil, o pronto-socorro
da mulher seguirá ativo,
24 horas por dia, recebendo gestantes de médio e
alto riscos, grávidas com
pré-eclâmpsia, mulheres
vítimas de violência sexual, entre outras urgências

a vida de cada criança importa”, ressalta o secretário
de Estado da Saúde, Ismael Alexandrino.
O Hecad funcionará 24
horas por dia, sete dias por
semana, para os casos graves, de média e alta complexidades. Os pacientes
passarão por uma classificação de risco, sendo que
os casos mais urgentes terão prioridade. A Unidade

obstétricas e ginecológicas.
Apesar da transição e
do início dos atendimentos, a inauguração oficial
da unidade será realizada
na terça-feira (18), às 9h,
conforme a determinação
do governador Ronaldo
Caiado de somente entregar à população serviços
que estejam em pleno funcionamento.

agro

Emater: R$ 189 milhões na economia goiana em 2021

Facilitar o acesso da agricultura familiar a linhas de
Crédito Rural é uma das
principais incumbências
da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão
Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater). Em 2021, a
instituição elaborou 2.031
projetos de financiamento
para 1.564 pequenos produtores, o que resultou no
valor de R$ 189 milhões
investido em propriedades
rurais goianas.
A soma do benefício

registrou aumento de
20% em comparação com
o ano anterior, quando o
valor foi de aproximadamente R$ 150 milhões
e 1.990 contratos foram
formalizados. Goiás segue
a tendência nacional, já
que produtores rurais de
todo o País contrataram
apenas entre julho e dezembro do ano passado
R$ 159 bilhões em Crédito Rural, uma elevação de
30% em relação ao mesmo período de 2020.

Nivaldo Ferr/Emater

Soma de benefício registrou aumento
de 20% em comparação com 2020. Em
Goiás, Emater é o principal canal para
que agricultura familiar tenha acesso a
políticas públicas de financiamento

“Além do trabalho de agente facilitador e promotor de acesso
ao crédito rural, a Emater se preocupa em acompanhar a adequada aplicação dos recursos”, afirma presidente do órgão

“O trabalho de facilitação do acesso ao Crédito
Rural realizado pela Emater em 2021 foi fundamental para a promoção
da inclusão produtiva dos
produtores da agricultura
familiar, que nem sempre
têm como pagar por uma
assessoria privada”, desta-

ca o presidente do órgão,
Pedro Leonardo Rezende.
A liderança pontua ainda que a Emater é responsável pela emissão da Declaração de Aptidão (DAP)
ao Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf),
documento fundamental

para a realização dos projetos produtivos e um dos
pré-requisitos para acessar
as linhas de crédito disponibilizadas pelas instituições financeiras.
“O crédito rural consiste
em um dos pilares para o
desenvolvimento no campo e é essencial para que
o produtor realize o custeio da produção e investimentos necessários nos
sistemas produtivos, tendo
como resultado final a melhoria da renda da atividade rural”, acrescenta.
Além da assessoria para
a aquisição de financiamento, a Emater trabalha
junto ao agricultor familiar
para a adequada aplicação
do dinheiro. “Através da
assistência técnica continuada, de forma a garantir que de fato os recursos

resultem em melhoria da
eficiência econômica dos
sistemas produtivos”, finaliza Rezende.
Em Goiás, a Emater é o
principal canal para que
agricultores
familiares
tenham acesso ao Crédito
Rural. Produtores rurais
de pequeno porte (e suas
formas associativas) interessados podem procurar o escritório local
da instituição mais próximo da propriedade.
O financiamento pelo
Pronaf é voltado para os
integrantes do programa, por isso é importante que o agricultor familiar tenha em mãos a
DAP, que funciona como
uma espécie de carteira
de identidade do trabalhador rural e também é
emitida pela Emater.
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Soja

A Pivot Máquinas Agrícolas e Sistemas de Irrigação já confirmou sua presença na cerimônia de
abertura da Colheita de Soja, no próximo 19 de janeiro, no Espaço Conquista Agribusiness, em
Catalão. A cidade do sul goiano recebe pela primeira vez o evento, que reunirá produtores rurais e vários profissionais do agro para um dia inteiro de negócios e troca de experiências.
Marcando o início dos trabalhos da Safra 2021/2022, a Pivot fará uma demonstração de
um dos mais recentes modelos de colheitadeira da Case IH: uma Axial-Flow da Série 150 –
5150. A realização é da Associação de Produtores de Soja, Milho e outros Grãos Agrícolas
do Estado de Goiás (Aprosoja-GO), em parceria com o Sindicato Rural de Catalão.

Pets

Após um comunicado para os clientes não se incomodarem com os cães na porta da loja ter
chamado a atenção nas redes sociais. A Ótica Dr. Óculos, em Aparecida de Goiânia, aumenta
as ações de acolhimento aos bichinhos. Além de oferecer água e ração para os animais da
região, ela vai doar um quilo de ração a cada óculos vendido. O objetivo da ação é doar ao
menos 200 quilos de ração por mês. Neste primeiro mês as doações vão para a Ong Recanto
Anjos Peludos, localizada no Parque Itamaraty, em Aparecida de Goiânia, que abriga em média 500 animais. Toda a ação será divulgada no perfil da ótica @droculosaparecida.

Incentivos aos clientes

Segundo os especialistas, 2022 será um ano centrado na experiência de compra do consumidor. Em
total sintonia a essa tendência, na campanha comemorativa aos 40 anos do Flamboyant Shopping
Center, os clientes do empreendimento já começam o ano com muitas vantagens na hora das compras. No período de 14 de janeiro a 21 de março de 2022, o shopping dá continuidade à segunda fase
de sua campanha comemorativa de 40 anos, sorteando 05 (cinco) cartões vales-compra, no valor de
R$ 40 mil reais cada, exclusivos para as lojas físicas do shopping. A cada R$ 500 reais em compras
em lojas físicas aderentes à promoção, o cliente recebe um número da sorte para concorrer.

FIIs

Em dezembro, 87% dos 225 fundos imobiliários que foram negociados na B3 tiveram retornos positivos. Entre esses, destacaram-se o fundo Reag Multi Ativos Imobiliários FII (RMAI11), que teve uma valorização de 34,38% no mês; o Green Towers (GTWR11), com uma valorização de 25,41% no mês; e,
na terceira posição, o fundo Even Permuta Kinea FII (KINP11), com alta de 24,95% no mês. Conforme o
estudo da Smartbrain, no ano de 2021, 53FIIs de um total de 188 tiveram desempenho positivo. Os destaques foram: General Shopping e Outlets do Brasil (GSFI11), com rentabilidade de 31,81%; BB Progressivo
(BBFI11B), um fundo que teve rentabilidade de 29,03%; e o Kinea Rendimentos Imobiliários (KNCR11),
que apresentou uma rentabilidade de 23,61%. Durante a pandemia da Covid-19, do início de março
de 2020 até o final de dezembro de 2021, 43 fundos imobiliários, ou aproximadamente 28,66% do
total negociado (150), apresentaram desempenho no azul. Os três fundos no topo do ranking são
Hectare CE FII (HCTR11), com rentabilidade de 41,30%; Plural Recebíveis (PLCR11), um fundo que
teve rentabilidade de 26,63%; e o Átrio Reit Recebíveis Imobiliários (ARRI11), que apresentou uma
valorização de 26,35%. Neste levantamento da Smartbrain, os desempenhos dos FIIs consideram
as variações das cotas e os rendimentos - também chamados de dividendos, que são os aluguéis.

Estados decidem encerrar congelamento
de ICMS de combustíveis
Imposto voltará a ser corrigido por preços em fevereiro

P

or maioria de votos, os governos
estaduais decidiram
encerrar o congelamento
do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias
e Serviços (ICMS) sobre
os combustíveis que vigorava desde novembro.
A medida foi decidida
hoje (14) em reunião
do Comitê Nacional dos
Secretários Estaduais de
Fazenda (Comsefaz).
Os governadores decidiram não renovar o
congelamento, que acabará no fim de janeiro.

Na reunião no fim de outubro, o Comsefaz tinha
decidido manter o ICMS
enquanto a União, a Petrobras, o Congresso Nacional e os estados negociavam uma solução
definitiva para amortecer parte do impacto dos
reajustes nas refinarias
para o consumidor.
Segundo o Comsefaz,
o descongelamento do
ICMS foi decidido após
a Petrobras elevar o preço dos combustíveis nas
refinarias nesta semana.
No primeiro reajuste em

77 dias, a gasolina subiu
4,85%, e o diesel aumentou 8,08%.
Por diversas vezes ao
longo do ano passado, o
presidente Jair Bolsonaro atribuiu aos estados
parte da culpa pelos aumentos dos combustíveis.
O governo federal quer
que o ICMS seja cobrado
como um preço fixo por
litro, como ocorre com os
tributos federais.
Atualmente, o ICMS é
calculado como um percentual do preço final.
Isso faz com que o im-

posto flutue conforme os
preços nas bombas, subindo quando a Petrobras
reajusta os preços nas refinarias e baixando quando ocorre o contrário.
Os governadores consideram o projeto paliativo e defendem a criação
de um fundo de estabilização dos preços dos
combustíveis, que evitaria repasses ao consumidor e, ao mesmo tempo,
bancaria eventuais prejuízos da Petrobras quando
o preço internacional do
petróleo e o dólar sobem.

Segundo o Comsefaz, o descongelamento do ICMS foi decidido após a
Petrobras elevar o preço dos combustíveis nas refinarias nesta semana

Marcello Casal jr/Agência Brasil

petróleo
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skate

Júlio Detefon/STU Open

Rayssa Leal fatura STU de Criciúma,
primeira etapa do circuito brasileiro

O cearense
Lucas Rabelo
foi o campeão
no street
masculino

O

domingo (16) foi
bom para Rayssa
Leal, de 13 anos, que
conquistou o título do skate street do STU de Criciúma (SC), etapa de abertura
do circuito nacional skate
de 2022. Medalha de prata na Olimpíada de Tóquio
(Japão), a maranhense de
Imperatriz superou na su-

perfinal a paulista Pâmela
Rosa, bicampeã mundial,
ao alcançar 15.24 pontos.
Pâmela terminou em segundo lugar (14.08) e Gabi
Mazetto em terceiro (9.38).
O evento ocorreu sob forte
calor e com presença de
público no Parque Municipal Prefeito Altair Guidi,
cuja pista é considerada

uma das mais modernas
do país pela Confedração
Brasileira de Skate (CBSk).
Antes da superfinal, que
reuniu as quatro melhores
do street do STU Criciúma,
oito atletas disputaram
a final. Marina Gabriela
avançou à superfinal junto com Rayssa, Pâmela,
e Gabi. As outras qua-

tro - Giovana Dias, Karen
Feitosa, Rafaela Murbach,
Virgínia Fortes Água - foram eliminadas.
Na disputa masculina,
quem brilhou foi o cerarense Lucas Rabelo, de 22 anos,
campeão do STU Open Rio
no ano passado. O skatista conseguiu na superfinal
nota 8.81, a mais alta da

etapa e travou disputa acirrada com o paranaense Wilton Souza que cravou 8.21.
Mas na soma final Rabelo
levou a melhor com nota
final 23.33, se sagrando
campeão da primeira etapa do circuito nacional
de street. Souza terminou
em segundo e Eduardo
Neves em terceiro.

