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crianças de 11 anos
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muita emoção
nas 15 salas de
imunização que
a Prefeitura
de Goiânia
disponibilizou
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Mais de 100 veículos vão substituir os atuais 86 da frota da linha na capital e
Região Metropolitana. Modelo tem autonomia para percorrer 250 quilômetros
a cada recarga de cinco horas, com bateria de fosfato, considerada mais limpa
e segura, possui ar-condicionado ionizado, carregadores de celular e Wi-Fi
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brasília

Início da vacinação de crianças contra
Covid-19 repercute entre os senadores
O

país recebeu neste
domingo (16) 1,2
milhão de doses
da vacina Pfizer, cuja entrega, prevista para 20 de
janeiro, foi antecipada. Três
capitais (Brasília, Campo
Grande e João Pessoa) começaram a vacinação no
mesmo dia. Pelo menos
outras dez dão início à
imunização desse público
nesta segunda-feira (17):
São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Maceió, Goiânia, Manaus, Belém, Rio
Branco, Macapá e Porto
Velho. Cuiabá e Teresina
farão somente pré-cadastro por enquanto.
O senador Álvaro Dias
(Podemos-PR)
escreveu
que “mais de 7.500 brasileirinhos receberam a
primeira dose”. E que os
municípios seguirão recomendação do Ministério
da Saúde, começando o
calendário pelos grupos
prioritários: crianças com
deficiência permanente e
comorbidades e indígenas e quilombolas.
Marco para a ciência
Também comemoraram
a notícia parlamentares
como Kátia Abreu (PP-TO),

Paulo Rocha (PT-PA), Omar
Aziz (PSD-AM) e Rose de
Freitas (MDB-ES). Álvaro
Dias e Humberto Costa
(PT-PE) comentaram que
a imunização das crianças é aprovada por 79%
dos brasileiros, segundo
pesquisa Datafolha divulgada na noite de domingo. Para Humberto,
o começo da imunização
das crianças é “um grande
marco a favor da ciência
e contra o negacionismo”.
Mencionando a mesma
pesquisa, o senador Rogério
Carvalho (PT-SE) afirmou
que a maioria dos entrevistados concorda que o presidente Jair Bolsonaro atrapalha a vacinação no país.
Já o senador Eduardo
Girão (Podemos-CE) defendeu prudência sobre
a medida e observou que
cabe aos pais a decisão
quanto a vacinar as crianças ou não. O parlamentar
concordou com manifestação da Advocacia-Geral
da União (AGU) contrária à
obrigatoriedade da imunização dos pequenos.
“Em muitas cidades
brasileiras, como em Fortaleza, a vacinação de

Governo de São Paulo

Senadores usaram as redes sociais
para celebrar o início da vacinação de
crianças com idades entre 5 e 11 anos
contra a covid-19 no Brasil

O menino índio Davi Seremramiwe Xavante, de 8 anos, foi a primeira criança a ser vacinada contra a covid-19 no Brasil, no dia 14, em São Paulo

crianças começou. Como
pai de duas filhas pequenas, adotarei a cautela
nesse momento e concordo com a decisão da AGU.
Cabe à família optar ou
não”, escreveu.

Autorização dos
responsáveis
A primeira remessa de
vacinas para o público infantil, também composta
por 1,2 milhão de doses,
pousou no Brasil na quinta-feira (13) e já foi distribuída aos estados e ao
Distrito Federal. O Ministério da Saúde observa que
a imunização das crianças

depende de autorização
dos pais. No caso da presença dos responsáveis,
fica dispensado o termo
por escrito. A orientação
da pasta é que os adultos
procurem a liberação prévia de um médico antes
da vacinação, mas não é
exigida prescrição médica. Outra recomendação
é acessar os sites das
respectivas
secretarias
de Saúde para saber se é
preciso efetuar cadastro
antecipado e quais são os
pontos de vacinação.

Especialista

Chefe do Serviço Médico de Emergência do Se-

nado e responsável pela
coordenação das campanhas de vacinação da Casa,
Jálisson Santos Cavalcante
explicou que as vacinas
aplicadas em pessoas acima de 12 anos e nas crianças com idades de até 11
têm dosagem e composição diferentes. A formulação do imunizante para
crianças, segundo ele, é
para aplicação em duas
doses de 0,2 ml (equivalente a 10 microgramas),
com pelo menos 21 dias
de intervalo.
— Para evitar confusões,
o imunizante leva uma
tampa laranja, diferentemente da versão para

adultos, que tem um fecho
azul — explicou em entrevista à Agência Senado.
O governo reforça ainda que as vacinas devem
ser aplicadas segundo as
recomendações da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa), que
atestou a segurança dos
imunizantes: salas de vacinação exclusivas para
crianças, vacinadores exclusivos e um período de
20 minutos para observar
possíveis reações adversas. O esquema vacinal
delas é composto por
duas doses, com intervalo
de oito semanas entre a
primeira e a segunda.

O presidente da Câmara
dos Deputados, Arthur Lira
(PP-AL), indicou hoje (17)
que a Casa deve retomar
o trabalho remoto, só devendo retornar às atividades presenciais em março,
após o carnaval. O retorno às atividades remotas,
entretanto, ainda não foi
oficializado, mas Lira disse
que a medida é necessária
diante do aumento no número de casos de covid-19
nas últimas semanas, especialmente da nova variante, a Ômicron.
“Trabalho remoto até
o carnaval. Medida necessária até vencermos
esta nova onda. Também
vai nos ajudar na melhor
aplicação dos recursos
públicos”, disse Lira por
meio do seu Twitter.

A Câmara e o Senado estão em recesso
desde o dia 23 de dezembro e retomam as
atividades legislativas
no dia 2 de fevereiro.
As atividades presenciais foram retomadas na
Câmara em 25 de outubro
do ano passado, após 18
meses de suspensão dos
trabalhos presenciais na
Casa, iniciado em março de
2020. Durante esse tempo,
as atividades foram realizadas de forma híbrida.
Com a retomada das
atividades
presenciais,
a Mesa Diretora adotou
algumas regras para o
ingresso de pessoas na
Casa, entre elas a apresentação de “passaporte
de vacinação” para a entrada na Câmara.

Fabio Rodrigues Pozzebom/

Câmara deve retomar trabalho remoto após aumento de casos

Medida ainda não foi oficializada pelo presidente da Casa

De acordo com as regras, quem quiser entrar
nas dependências da Câmara, tem que apresentar
o cartão de vacinação,
com pelo menos uma
dose tomada, “observado o cronograma vacinal
instituído pelos órgãos
competentes”.

Além da apresentação
do cartão de vacinação,
haverá ainda a medição
de temperatura. Quem
estiver com a temperatura acima de 37,5º terá
sua entrada proibida.
Também é obrigatório o
uso de máscara, que deve
cobrir o nariz e a boca.

Senado
No Senado, cinco senadores anunciaram que
testaram positivo para
covid-19 na última semana. O Congresso está em
recesso até fevereiro e a
maioria dos senadores
está em seus estados.
Jorginho Mello (PL-SC) informou hoje (17),
nas redes sociais, que
testou positivo. Segundo ele próprio afirmou,
essa é a segunda vez
que contraiu o vírus.
Na quarta-feira (12), foi
a vez de Mecias de Jesus (Republicanos-RR)
anunciar sua contaminação. Ele destacou que os
sintomas foram leves e
atribuiu isso à vacinação.
No mesmo dia, Fa-

biano Contarato (PT-ES)
também informou sobre
sua testagem positiva.
Além dele, seu marido e
um de seus filhos também testaram positivo.
No dia anterior (11),
tinha sido a vez de Marcelo Castro (MDB-PI)
dar a notícia sobre seu
diagnóstico. Na segunda-feira (10), o senador
Luis Carlos Heinze (PP-RS) anunciou seu contágio e de sua esposa.
Segundo informou sua
assessoria em sua rede
social, ambos apresentaram sintomas leves.
Três senadores que
cumpriam mandato nesta
legislatura morreram por
causa do vírus: Arolde de
Oliveira, Major Olímpio e
José Maranhão.
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Caiado apresenta ônibus articulado 100%
elétrico para circular no Eixo Anhanguera

O

Wesley Costa

Mais de 100 veículos vão substituir os
atuais 86 da frota da linha na capital
e Região Metropolitana. Modelo
tem autonomia para percorrer
250 quilômetros a cada recarga de
cinco horas, com bateria de fosfato,
considerada mais limpa e segura,
possui ar-condicionado ionizado,
carregadores de celular e Wi-Fi
governador
Ronaldo
Caiado
apresentou, nesta
segunda-feira (17/01), no
estacionamento do Estádio Serra Dourada, em Goiânia, um ônibus articulado
100% elétrico, modelo escolhido para substituição
da frota que circula no
Eixo Anhanguera. O objetivo é iniciar a modernização na linha ainda neste
primeiro semestre, com o
início do recebimento de
novos exemplares a partir
do meio deste ano. Após o
evento, ele participou da
primeira viagem no veículo, recepcionou passageiros e foi aplaudido pela
população presente no fi-

nal da linha.
Ao todo, serão mais de
100 novos ônibus para
substituir a atual frota, composta por 86 unidades. O
veículo, que passa a integrar
um estudo de viabilidade técnica e econômica, é
produzido pela montadora
chinesa Build Your Dreams (BYD), com fábrica em
Campinas (SP). O objetivo é
promover a eletrificação da
frota de transporte coletivo,
com resultados diretos para
redução da emissão de gases poluentes na atmosfera
e para assegurar mais conforto aos usuários do sistema, além de requalificar o
corredor por onde trafega.
De acordo com a fabri-

cante, cada veículo elétrico deixa de emitir 110
toneladas de CO2 por
ano. A última substituição
total da frota que atende
ao Eixo Anhanguera foi
realizada há 10 anos.
“Hoje, o mundo clama
por descarbonização. Cada
ônibus desse, que substitui
um ônibus a diesel, diminui 110 toneladas de CO2
emitidos por ano. Mais de
10 mil toneladas de carbono, se contarmos os 100
ônibus, deixam de ser lançadas no meio ambiente.
Isso é dar a Goiânia o diferencial de que precisa, e a

Levantamento da Defesa Civil de Goiás em 18 municípios afetados pelas chuvas,
até nesta quarta-feira (13),
constatou que 17 pessoas
estão desabrigadas. Dez
em Flores de Goiás, seis
em Cavalcante e uma em
Cocalzinho de Goiás. Os
desalojados são 517. Os
municípios comprometidos
são Cavalcante (334), Monte Alegre (75), Niquelândia
(52), Pirenópolis (40), Tere-

sina de Goiás (15) e Guarani
de Goiás (1).
O veículo elétrico apresentado é do modelo D9W
carroceria Marcopolo. A
promessa é de autonomia
para percorrer 250 quilômetros, com até cinco horas para recarga da bateria
feita de fosfato de ferro,
considerada a mais limpa e
segura, já que é reciclável
e à prova de fogo. O dispositivo de carregamento

do ônibus, com tecnologia
Enel-X, já foi instalado na
garagem da Metrobus. O
modelo possui ar-condicionado ionizado, carregadores de celular, Wi-Fi
e foi desenvolvido com
suspensão
pneumática
em todos os eixos, o que
proporciona mais conforto para os usuários.
O ônibus é um articulado de 22 metros de comprimento com capacidade para

O governador durante apresentação do ônibus articulado 100% elétrico para circular na linha
do Eixo Anhanguera, em Goiânia. Ronaldo Caiado recebe passageiros durante primeira viagem

Goiás mais um passo inovador”, diz o governador.
Segundo Caiado, o atual
governo chegou a discutir
a compra de 100 ônibus
novos para a Metrobus. “Aí
pensei: será que é só isso
que nós temos que fazer?
Será que é só comprar
uma frota nova? Não. É
necessário ter um projeto
de lei que altera, que modifica o sistema, que vai
proporcionar um diferencial ímpar, de tarifas que
serão cobradas de acordo
com o percurso daquele
passageiro”, pontua. O governador ressalta que o

Modelo não poluente

transportar 170 passageiros, sendo 59 sentados, com
espaço reservado para cadeirantes. O consumo energético, segundo a empresa
fabricante, é equivalente
a 1,2 KWh/Km, com menor
custo operacional e de manutenção que um veículo
convencional. Os motores
elétricos ficam embutidos
nas rodas do eixo traseiro,
são silenciosos e não emitem poluentes.

cada um que usa transporte
público no Estado de Goiás”,
observa Caiado.
O governador cita a importância do projeto O Futuro é Agora: Apresentação
da Modernização do Eixo
Anhanguera. “Não adianta
você querer resolver um
assunto fazendo ‘puxadinho’. Ou se muda o conceito
do transporte público, ou
vamos estar cada vez mais
fadados a provocar um certo desencanto junto à população, mas, também, não
podemos vender como algo
que vai ser resolvido imediatamente”, salientou.

Primeira viagem

projeto não será apenas a
compra de ônibus elétricos, mas sim a mudança
do conceito de transporte
coletivo em Goiânia.
“É o grande desafio que
nós temos na Capital. Darmos a uma cidade linda
como Goiânia um passo em
que ela será, cada vez mais,
reconhecida mundialmente.
Nós seremos os primeiros
no Brasil a implantar, a passos acelerados, o transporte
com ônibus elétrico, mas
também tratando das tarifas, da qualidade de nossas
plataformas, da condição de
melhor deslocamento de

Caiado esteve presente
na primeira viagem do veículo com passageiros, passando por pontos importantes da capital. O governador
recepcionou as pessoas que
entravam no ônibus no Terminal da Praça da Bíblia e
seguiu percurso pelos terminais Praça A, Dergo até
o Terminal Padre Pelágio,
onde Caiado foi bastante
aplaudido pela população
presente no local. “Esse ônibus elétrico vai modificar o
conceito de transporte no
âmbito do estado de Goiás,
como também da nossa região metropolitana”, diz.

O modelo apresentado,
em Goiânia, tem vários recursos, como seis câmeras
de alta definição, duas delas com infravermelho, em
substituição aos retrovisores externos e internos. As
câmeras permitem que o
motorista veja pontos cegos e tenha facilidade de
manobra, aumentando a segurança e garantindo mais
conforto na viagem.
A coluna de direção é re-

gulável, o que permite maior
conforto de acordo com as
características de cada motorista, mais adequado aos
parâmetros de ergonomia. Já
as portas seguem rigorosos
padrões de segurança e são
equipadas com sensores,
o que evita que se fechem
quando é identificado qualquer movimento próximo, o
que deve diminuir riscos de
acidentes no embarque e
desembarque.

previsto na lei 8.987/1995,
com regulamentação pelo
Decreto 5.977/2006, que
orienta sobre o procedimento destinado à apresentação de projetos, estudos,
levantamentos ou investigações a serem utilizados
em modelagens de parcerias público-privadas.
Segundo o secretário
Adriano Rocha Lima, o
estudo de viabilidade e
parceria foi iniciado em

meados do ano passado,
quando foram reunidos representantes de todos os
municípios que compõem
a Região Metropolitana
de Goiânia e das empresas.
“Identificamos que o sistema precisaria de uma reforma mais estrutural, mais
ampla. Fizemos um estudo
detalhado de quais seriam
as soluções possíveis para
enfrentar essa reforma do
transporte”, informa.

Viabilidade técnica
Durante os próximos dias,
serão analisados os indicadores operacionais de
manutenção desse tipo de
veículo e como funciona o
sistema eletrônico dentro
das características do trajeto na linha do Eixo Anhanguera e das suas extensões.
No período de avaliação,
também serão verificados
autonomia, tempo de carregamento, custo da operação
e realizados treinamentos.

Em um primeiro momento,
o ônibus articulado não
será utilizado por passageiros. O estudo de viabilidade técnica ocorre em
parceria entre Enel X, Marcopolo e Consórcio HP-ITA
(Urbi Mobilidade Urbana),
com os consultores Tauil
Chequer e Radar PPP.
O foco é comparar o
ônibus elétrico com o veículo tradicional, movido a
óleo diesel, para uma per-

cepção mais clara sobre os
benefícios econômicos e de
sustentabilidade ambiental.
Com a aprovação, a previsão
é de que toda a frota da Metrobus seja substituída pelos veículos elétricos, com
a chegada das primeiras
unidades previstas para o
meio deste ano, o que vai
garantir a circulação de
ônibus que usem energia
limpa e renovável, um importante passo para a re-

dução de poluentes.
O andamento para a
substituição é viabilizado
por meio de um Procedimento de Manifestação de
Interesse (PMI), que é uma
prática internacionalmente
recomendada para se promover mais transparência e
competitividade no processo de seleção, modelagem,
licitação e contratação de
projetos de infraestrutura.
No Brasil, o PMI está
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saúde

Prefeitura de Goiânia anuncia novas
regras para conter Covid-19 na capital
A

Prefeitura de Goiânia anunciou nesta
segunda-feira (17/1)
novas regras que serão
adotadas pelo município
para o enfrentamento da
Covid-19, que voltou a ter
grande número de contaminados por causa da chegada da variante ômicron.
As medidas estão voltadas
principalmente para o setor de entretenimento, que
terá público reduzido nos
espaços fechados e abertos
da capital. Decreto que será
publicado no Diário Oficial
nesta terça-feira (18/1) também proíbe a realização de
festas de Carnaval este ano,
incluindo os festejos pré-carnavalescos.
Durante reunião com
representantes do setor
econômico na manhã desta segunda-feira, o prefeito
Rogério Cruz afirmou que
a preocupação da Prefeitura neste momento é com a
Saúde pública. “As doenças
estão aí e a nossa maior
preocupação é com a gripe
também, que está tirando
muitas pessoas do emprego
e levando para o pronto-atendimento. Diferentemente da Covid-19, no caso
da H3N2, não há vacina disponível ainda”, falou.
Em coletiva de imprensa, o secretário municipal
de Saúde, Durval Pedroso,
ressaltou que as medidas
são necessárias para que
o sistema de Saúde não
fique sobrecarregado.
A partir de agora, eventos
como shows, apresentações
e festas na capital estão restritos a um público menor.

Bares, restaurantes, lanchonetes e similares deverão
funcionar com lotação de
50% da capacidade do local,
obedecendo distanciamento entre as mesas de 1,5 m.
Para o funcionamento de
boates e casas de espetáculos, o número de pessoas
presentes também está limitado a 50% da capacidade de cada estabelecimento e fica proibido o uso de
pistas de dança e permanência de pessoas em pé.
A regra da lotação de no
máximo 50% da capacidade
também vale para o funcionamento de shoppings,
cinemas e celebrações religiosas, realização de shows e festas, assim como
para os estabelecimentos
destinados à recreação e
práticas esportivas e recreativas, como o Zoológico e
o Parque Mutirama.
Conforme explicou Durval Pedroso, fica autorizada a realização de eventos
sociais e corporativos limitados à ocupação de no
máximo 50% do espaço,
obedecidos os demais protocolos estabelecidos em
Nota Técnica da SMS e
com limite máximo de 500
pessoas, vedada a permanência de pessoas em pé.
As alterações não se
aplicam aos eventos já
autorizados pelo Município de Goiânia, na data de
publicação do Decreto, devendo, para sua realização,
serem revistos pela Secretaria Municipal de Saúde
os protocolos sanitários
aplicáveis para cada autorização emitida.

Fernando Leite

Medidas proíbem a realização de
festas de Carnaval e pré-carnaval

As novas medidas serão revistas quinzenalmente pela Prefeitura, de acordo com o cenário epidemiológico do município de Goiânia

Primero dia de vacinação em crianças
atinge a marca de 2.201 doses aplicadas
O primeiro dia de vacinação em crianças de
11 anos foi marcado por
muita emoção nas 15
salas de imunização que
a Prefeitura de Goiânia
disponibilizou para aplicação da primeira dose
da vacina pediátrica
contra a Covid-19. Nesta segunda-feira (17/1),
2.201 doses foram aplicadas neste público e a
expectativa é de atender
120 mil crianças de 5 a
11 anos. A aplicação da
vacina ocorre sem agendamento e por ordem
decrescente de idade.
“Os pais e responsáveis por nossos peque-

nos goianienses sempre
demostraram interesse
e aderiram às vacinas
de rotina e de campanha como uma forma
de prevenir doenças, a
da Covid-19 será mais
uma para protegermos
nossas crianças. Esse é
mais um grande passo
na luta contra o coronavírus”, comentou o
prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, acrescentado que as equipes relataram muita emoção ao
aplicar a primeira dose
nos pequenos.
O titular da Secretaria Municipal de Saúde
(SMS), Durval Pedroso,

afirmou que é importante
que os pais ou responsáveis entendam o quanto
essa vacina protege seus
filhos. “Assim como as
outras, essa vacina é eficaz, tem comprovação da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
e, por isso, contamos com
a compreensão de todos
para, juntos, saímos desse
período”, ressaltou, falando da alegria de ver várias
crianças no CMV, dando
entrevistas para os jornalistas e comentando
sobre a importância de
serem vacinadas. “Crianças dando um verdadeiro exemplo neste dia

histórico”, concluiu.
Como foi o caso estudante João Pedro Rocha,
de 11 anos, a primeira
criança vacinada em Goiânia. Depois de receber
a sua primeira dose, saiu
muito feliz da sala de
imunização do Centro
Municipal de Vacinação
(CMV), mas convocou
as outras crianças para
se vacinarem também.
João tranquilizou a todos sobre a dor e ainda ressaltou que essa
é a única maneira de
sairmos da pandemia.
“Não vejo o momento
de vencermos essa pandemia”, frisou o garoto.

Meio Ambiente e Urbanização

Revitalizado sistema de iluminação do Bosque Bougainville
A Prefeitura, por meio
Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg),
iniciou a revitalização
de todo sistema de iluminação do Bosque
Bougainville,
situado
entre os setores Parque
das Laranjeiras, Conjunto Fabiana e Chácara do
Governador, na Região

Sudeste da Capital.
A ação é uma parceria
com a Agência Municipal do Meio Ambiente
(Amma) e visa garantir
mais luminosidade e segurança na área verde
de 37.413,56 m2.
Novas luminárias de
Led 100w serão instaladas nos postes existen-

tes em torno do Bosque.
Além disso, os colaboradores da Companhia
fazem as correções dos
circuitos elétricos subterrâneos substituindo
as tubulações com cabos
danificados, rompidos
ou furtados.
Na vistoria ao local,
estiveram presentes o

vice-presidente da Comurg, Alisson Borges, e
o presidente da Amma,
Luan Alves. Alisson ressaltou que as novas lâmpadas possuem maior
eficiência luminosa, designer mais moderno e
ainda exigem um consumo menor de energia, tendo uma vida útil

de até cinco anos. Além
disso, a nova tubulação
subterrânea do cabeamento será travada por
uma técnica capaz de
evitar futuras ações de
vandalismo e furtos.
Cerca de sete colaboradores da gerência de
iluminação da Companhia estão envolvidos

no serviço que será concluído até o final do mês.
A iluminação faz parte
de uma série de ações
que a Prefeitura de Goiânia, por meio da Amma,
faz no local, a fim de
garantir um espaço de
lazer moderno, seguro e
mais qualidade de vida à
comunidade.

social
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Academia de
luxo O2 Fitness
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Viagem – O RP
Thiago Miranda
está aproveitando
uns dias de
descanso e esteve
esquiando em
Valmorel na França.

hoje, a O2 Fitness irá inaugurar sua primeira filial
em Goiânia. O evento será oferecido para 200
convidados, entre eles personalidades, formadores
de opinião e influenciadores. O Buffet será assinado
pelo restaurante asiático Same Same But Different.
O coquetel também apresentará o espaço e o real
conceito de uma academia de luxo, que contará com:
Valet, garçom, lounge Heineken, clínica estética e um
salão de beleza assinado por Camila Keike. A ocasião
ainda contará com a apresentação performática e
atração musical da ex-participante do The Voice Kids,
Lelê Allves, acompanhada do pianista Jones Cavalcante.

ALIMENTAÇÃO

No mês de janeiro, a alta temperatura torna
necessários alguns cuidados com a alimentação e,
principalmente, com a hidratação. A recomendação
é consumir alimentos leves, de fácil digestão e que
reponham os nutrientes que o corpo libera. As frutas
são importantes nesse processo, já que ajudam
na hidratação e, de quebra, são deliciosas. Uma
boa escolha para se alimentar bem e economizar é
aproveitar as da estação. Para economizar ainda mais,
a rede Bretas, com 81 lojas em Goiás e Minas Gerais,
tem um dia da semana com descontos especiais na
seção de hortifrúti. Todas as terças e quartas, a rede
disponibiliza frutas, verduras e legumes em promoção.

2

3

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.

Ponta dos Ganchos Resort

Para aproveitar o melhor da estação mais solar do
ano, o Ponta dos Ganchos Exclusive Resort, em
sua localização única na Costa Esmeralda, Santa
Catarina, amplia nesta temporada seu leque de
atividades ao ar livre, como traz também novas
experiências pelos lindos espaços do resort. Neste
2022, a grande novidade é a quadra de Beach Tennis
para treinos e partidas entre os visitantes. No dia 27
de fevereiro, feriado de Carnaval, o espaço oferecerá
aulas com um profissional da modalidade, que dará
dicas de jogadas, saques e smashes àqueles que
desejam experimentar, como para quem já curte o
esporte mais “queridinho” do momento.

Laces - Em Goiânia, a cabeleireira Eliana Martins é
especialista e renomada por trabalhar com as laces
inteligentes, que são perucas que podem ser lavadas
e que não perdem a forma e o movimento após isso.
Eliana destaca que as laces estão em destaque entre as
famosas e fashionistas por permitirem uma mudança de
visual temporária, com expectativa bem real.
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Novidade – O jornalista Leo Roque, está à
frente do programa Jeito Goiano que acaba
de ter sua temporada 2022 confirmada
nas telas da TV Goiânia Band.
Posse da OAB
- Edson Cândido
Pinto, presidente do
Sindicato das Empresas
de Serviços Contábeis
e das Empresas de
Assessoramento
de Goiás (Sescon),
ao lado de Sucena
Hummel, presidente
do Conselho Regional
de Contabilidade (CRC),
esteve presente na
última quinta-feira (13)
na posse da Ordem dos
Advogados do Brasil
(OAB). Prestigiando o
presidente eleito da OAB
Goiás, Rafael Lara.
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habitação

Abertas inscrições do governo para
o Aluguel Social em Ceres e Rialma

O

Governo de Goiás, por meio da
Agência Goiana de
Habitação (Agehab), abre
nesta semana inscrições
nos municípios de Rialma
e Ceres para o programa
Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social. As inscrições
do programa serão analisadas por ordem cronológica de entrada no
sistema da Agehab. Serão beneficiados todos
interessados que comprovarem atender aos
requisitos legais, com a
documentação exigida.
Os dois novos municípios
foram priorizados neste
momento tendo em vista
que também foram bastante afetados pelas chuvas das últimas semanas.
Outras 15 cidades atingidas pelas chuvas, incluídas no decreto estadual
de emergência, também
já estavam com inscrições
abertas para a entrega do
benefício, que neste momento surge como uma alternativa para famílias que
perderam a possibilidade
de permanecerem em suas
moradias. Todas precisam
se enquadrar nos critérios
regulares do programa do
Aluguel Social, entre eles
viver no município há pelo

menos três anos e ter inscrição no CadÚnico do município. No caso de Rialma
e Ceres, famílias que não
tiveram seus imóveis afetados pelas chuvas também podem se candidatar.
“É gratificante governar olhando para pessoas
que necessitam da mão
estendida do Estado”, afirmou o governador Ronaldo Caiado durante evento de entrega de 3 mil
cartões do Pra Ter Onde
Morar, no final de 2021,
a moradores de Goiânia e
de Aparecida de Goiânia.
“Um governador tem que
ser humanitário”, acrescentou, na ocasião. “A
Agehab tem trabalhado
dia e noite para atingir a
meta de beneficiar pelo
menos 30 mil famílias
com o Aluguel. Neste momento, claro, nossa prioridade é ajudar as famílias
atingidas pelas chuvas”,
ressalta o presidente da
Agehab, Pedro Sales.
Os interessados devem
se inscrever pela internet, no site www.agehab.
go.gov.br. Também já podem ir providenciando,
desde já, os documentos
necessários, incluindo o
Cadastro Único (CadÚnico) no município onde

Octacílio Queiroz

Programa avança para municípios do
Vale do São Patrício. Famílias serão
contempladas com auxílio mensal de
R$ 350. Serão atendidos todos que
comprovarem, com documentação, que
se enquadram nos requisitos legais

O governador Ronaldo Caiado, durante entrega de cartões do programa habitacional da Agehab, para moradores de Goiânia e de
Aparecida. Ceres e Rialma agora se juntam ao grupo de outras 24 cidades que estão em fases distintas de entrega do Aluguel Social

vivem, que deve ser tirado ou renovado em um
Centro de Referência em
Assistência Social (Cras)
mais próximo de casa.
Outros requisitos para
pleitear a participação no
programa são o superendividamento; ser pessoa
e/ou família em vulnerabilidade socioeconômica;
ter mais de 18 anos ou
ser emancipado. A relação
completa está listada no
edital, também disponível no site da Agehab.
Alguns grupos são
prioritários, como idosos,
pessoas com deficiência
e vítimas de violência doméstica. Também podem
participar estudantes da
Universidade Estadual de
Goiás (UEG) e beneficiários
do Programa Universitário
do Bem (ProBem). Como
todos os outros potenciais
candidatos,
estudantes
devem estar enquadrados
nos requisitos básicos.

Outras cidades

Outras cidades estão
em estágios diferentes de
entrega do benefício. Em
Goiânia e Aparecida de
Goiânia, primeiras cidades
a terem inscrições abertas,
a famílias já começaram
a receber os recursos. Nos
municípios de Águas Lindas, Novo Gama e Luziânia,
no Entorno do Distrito Federal, já está sendo preparada a fase de análise da
documentação. Já em Formosa, Valparaíso de Goiás,
Trindade e Senador Canedo, as inscrições permanecem abertas, assim como
nas 15 cidades do decreto
emergencial das chuvas.
Nas cidades afetadas
pelas chuvas podem se
candidatar famílias que
comprovem, por meio de
documento oficial da Defesa Civil ou órgão similar, que as moradias onde
habitavam estão comprometidas com as avarias

causadas pelas águas. São
elas Alto Paraíso de Goiás,
Colinas do Sul, Teresina de
Goiás, Cavalcante, Monte
Alegre de Goiás, Campos
Belos, Divinópolis de Goiás, São Domingos, Iaciara,
Formoso, Niquelândia, São
João D’ Aliança, Guarani de
Goiás, Flores de Goiás e
Nova Roma. A Agehab tem
liberado o benefício por
grupos de municípios para
otimizar o trabalho de recebimento das inscrições,
análises documentais e
realização efetiva das entregas dos cartões.

Pra Ter Onde
Morar – Aluguel
Social
Nova linha de atendimento à população de
baixa renda, o Pra Ter
Onde Morar – Aluguel
Social é uma iniciativa
que visa combater a falta
de moradias de maneira

emergencial, com subsídio para locação de imóveis. O objetivo é atender
até 30 mil famílias goianas com recursos disponibilizados do Fundo de
Proteção Social do Estado
de Goiás (Protege). O recurso mensal de R$ 350
será concedido por 18
meses, podendo ser prorrogado por igual período, caso as famílias não
consigam evoluir em sua
situação socioeconômica.
Os contemplados serão
acompanhados periodicamente pela equipe de
atendimento social da
Agehab. A proposta do Governo de Goiás é subsidiar
locação de imóveis até que
as famílias melhorem suas
condições financeiras ou
estejam aptas a receber a
moradia definitiva - caso a
situação delas permaneça
dentro dos critérios de déficit habitacional e moradia de interesse social.

educação

Renovação do ProBem vai até 23 de janeiro
Estudantes já contemplados pelo ProBem
devem acessar o site da Organização das
Voluntárias de Goiás (www.ovg.org.br)
para atualizar os dados cadastrais; etapa
é obrigatória para manutenção da bolsa
Os estudantes contemplados com a bolsa oferecida
pelo Programa Universitário
do Bem (ProBem), do Governo de Goiás, têm até o dia

23 de janeiro para acessar
o site da Organização das
Voluntárias de Goiás (www.
ovg.org.br) e atualizar o cadastro, de acordo com os

dados solicitados pelo sistema. A renovação é um dos
requisitos obrigatórios para
a permanência do bolsista
no quadro de beneficiários
deste semestre (2022/1).
Para renovar o benefício,
os universitários precisam
acessar o site da OVG, clicar no banner do ProBem
e seguir o passo a passo:
atualizar os dados pessoais e do grupo familiar;
enviar os documentos
solicitados e responder a

pesquisa. Após essa etapa, basta que o estudante
emita eletronicamente o
Termo de Renovação.
“É uma alegria muito
grande começar o ano com
uma notícia tão boa e em
dose dupla: a abertura de
cinco mil vagas para novos
bolsistas e a renovação das
bolsas para aqueles que já
têm esse benefício. Hoje,
os beneficiários do ProBem
tem a certeza de que fazem
parte de um programa só-

lido, confiável e que tem o
respeito das universidades
parceiras”, enfatizou a presidente de honra da OVG e
coordenadora do Gabinete
de Políticas Sociais (GPS),
primeira-dama Gracinha
Caiado. Ainda segundo
ela, “ajudar efetivamente quem mais precisa é a
prioridade do governador
Ronaldo Caiado, que trabalha incansavelmente para
que ninguém fique desamparado em Goiás”.

Para acessar a renovação,
o beneficiário precisa ter
participado das atividades
do “Banco de Oportunidades” ao longo do último semestre. A partir de agora, os
beneficiários contarão com
uma novidade que irá promover a integração do estudante ao mundo do trabalho. O ProBem, por meio de
uma integradora parceira,
irá viabilizar o encaminhamento dos seus beneficiários para vagas de estágios.
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Presidente do Senado quer votar
projeto sobre preço de combustíveis
Pedro Gontijo/Senado Federal

Rodrigo Pacheco
quer frear o
modelo atual
de remarcação
frequente

O

O Congresso retorna do recesso no dia 2/2 e esse é um tema que deve tomar conta da agenda dos parlamentares

presidente
do
Senado, Rodrigo
Pacheco, afirmou
ontem (17) que pretende
pautar para votação em
plenário o projeto de Lei
(PL) 1472/21, que pretende criar uma estabilidade e previsibilidade no
preço dos combustíveis
para, assim, frear o modelo atual de remarcação
frequentes aumentos nos
postos de gasolina.
Em nota da sua assessoria, ele disse que submeterá a decisão ao Colégio
de Líderes, em fevereiro,
para decidir sobre a apreciação ou não do projeto.
Pacheco já tem um nome
certo para a relatoria do
projeto, o senador Jean

Paul Prates (PT-RN).
O projeto prevê a formação dos preços dos
combustíveis derivados do
petróleo tendo como referência as cotações médias
do mercado internacional, os custos internos de
produção e os custos de
importação. A ideia do projeto, de autoria do senador
Rogério Carvalho (PT-SE), é
“proteger os interesses do
consumidor, reduzir a vulnerabilidade externa e as
mudanças constantes dos
preços internos”.
Carvalho é um crítico da
fórmula atual de cálculo
dos preços dos combustíveis, com base na Paridade
de Preços Internacionais
(PPI). “Percebe-se que a
adoção do PPI tem consequências para toda a
economia, em detrimento dos mais vulneráveis.
Neste sentido, reforça-se
a necessidade de debater
a política de preços da Petrobras, o modo como ela
incentiva as importações e
as alternativas a ela”, disse.
O Congresso Nacional

retorna do recesso no dia
2 de fevereiro e esse é
um tema que deve tomar
conta da agenda dos parlamentares.
Existe ainda outro
projeto sobre o tema tramitando na Casa, o PL
3.450/2021. Ele proíbe a
vinculação dos preços dos
combustíveis derivados de
petróleo aos preços das
cotações do dólar e do barril de petróleo no mercado
internacional. Pelo texto, a
Petrobras não poderia vincular os preços dos combustíveis derivados de petróleo como o óleo diesel,
a gasolina e o gás natural.
O autor desse segundo
projeto, Jader Barbalho
(MDB-PA), lembrou que a
política de preços da Petrobras adotada em 2016
vincula a cotação do dólar ao preço do combustível pago pelo consumidor. “Ou seja, quando o
dólar está alto, o preço do
barril de petróleo também sobe, impactando
diretamente no preço do
combustível brasileiro”.

economia

Investimento para
os pagamentos
supera R$ 7,1 bilhões
A partir desta terça-feira
(18), a Caixa Econômica
Federal começa a pagar a
terceira parcela do Auxílio
Brasil às famílias inscritas
no Cadastro Único para
Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico),
com o Número de Identificação Social (NIS) final 1.
A terceira parcela incluirá 3 milhões de famílias, aumentando para

17,5 milhões o total de
famílias atendidas.
Cada uma delas receberá um repasse mínimo de
R$ 400. Nesta quarta-feira
(19), serão os beneficiários
com o NIS final 2. De acordo com o Ministério da Cidadania, o investimento
total para os pagamentos
supera R$ 7,1 bilhões.

Auxílio-gás

O Auxílio-gás também
começa a ser pago - retroativamente a partir de
hoje - para as famílias cadastradas no CadÚnico,
com o NIS terminado em

1, e segue o mesmo calendário regular de pagamentos do Auxílio Brasil.
Com duração prevista
de cinco anos, o programa
beneficiará 5,5 milhões de
famílias até o fim de 2026
com o pagamento de 50%
do preço médio do botijão
de 13 quilos a cada dois
meses. Atualmente, a parcela equivale a R$ 56.
Cerca de 108,3 mil famílias de municípios do
norte de Minas Gerais e
do sul da Bahia, atingidas pelas enchentes em
dezembro, começaram a
receber o Auxílio Gás no

mês passado.
Para este ano, o Auxílio
Gás tem orçamento de R$
1,9 bilhão. Só pode fazer
parte do programa quem
está incluído no Cadastro
Único para Programas
Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e tenha
pelo menos um membro
da família que receba
o Benefício de Prestação Continuada (BPC). A
lei que criou o programa definiu que a mulher
responsável pela família
terá preferência, assim
como mulheres vítimas
de violência doméstica.
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Colunistas
Ana Flávia Marinho
José Luiz Bittencourt
Marcelo Heleno
Rafael Vilela

jornaldiariocentral

Circulação:
Estado de Goiás
Tiragem:
Atende a Lei
Estadual n° 17.928/12

diariocentral

8

esporte

terça-feira, 18 de janeiro DE 2022

seleção brasileira

Christian Dawes/ COB

Brasil convoca onze atletas para
Olimpíada de Inverno de Pequim
País busca
primeira medalha
na competição
com início em 4
de fevereiro

O

Comitê
Olímpico do Brasil (COB)
anunciou por meio
do Twitter, os onze integrantes da delegação que
vai representar o país nos
Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim (China) que
ocorrerão de 4 a 20 de
fevereiro. Entre estreantes
e veteranos, os brasileiros
buscam o primeiro pódio
na história em uma edição
de inverno. Os atletas que
vão competir pelo Brasil estão espalhados por
cinco modalidades: esqui
cross country, esqui estilo
livre, esqui alpino, skeleton
e bobsled.
A delegação brasileira possui alguns nomes
experientes, como o de
Jaqueline Mourão. A mineira de 46 anos vai para
a oitava participação dela
em Jogos Olímpicos, sendo
seis de inverno e dois de
verão (competiu no ciclismo mountain bike em Atenas 2004 e Pequim 2008,

A delegação brasileira
possui alguns nomes experientes, como o de Jaqueline
Mourão (foto)

curiosamente onde volta a
competir agora). Ela é um
dos três nomes do esqui
cross country, junto a Bruna Moura e Manex Silva.
Mourão é a atleta brasileira com mais participações
em Jogos Olímpicos.
Outro que retorna a
Pequim depois de catorze
anos - e com outro clima - é
Jefferson Sabino. Em 2008,
ele defendeu o Brasil no
salto triplo. Agora, é um

dos cinco integrantes do
time brasileiro de bobsled,
que também conta com
Erick Vianna, Edson Martins, Rafael Souza e Edson
Bindilatti. Este último vai à
quinta Olimpíada de inverno da carreira. Ele declarou
que esta será a derradeira.
Outros nomes da delegação são: Nicole Silveira,
do skeleton, Michel Macedo, do esqui alpino e
Sabrina Cass, do esqui es-

tilo livre. Cass, de 19 anos,
nasceu, cresceu e vive nos
Estados Unidos, mas tem
mãe brasileira. Competiu
pela bandeira norte-americana por muito tempo
- foi até campeã mundial
juvenil em 2019 - mas passou a defender o Brasil no
fim de 2021.
Segundo o cronograma
do Comitê Olímpico do
Brasil (COB), a partir do dia
20 integrantes da equipe

operacional começam a
viajar para a China, para
fazer os preparativos nas
duas vilas olímpicas que
receberão atletas do país,
em Yanqing (onde ficarão
o bobsled, esqui alpino e
skeleton) e Zhangjiakou
(casa do esqui cross country e esqui estilo livre). A
terceira vila, em Pequim,
não terá nenhum atleta
do Brasil. Ainda de acordo
com o COB, a previsão é

que os primeiros atletas
brasileiros cheguem a partir do dia 27 e a delegação
esteja completa no dia 29.
O Brasil esteve presente nas últimas oito edições
dos Jogos Olímpicos de
Inverno, a partir de 1992,
mas nunca obteve um pódio. A maior delegação que
o país já levou à competição foi em Sochi, na Rússia,
em 2014, quando contou
com 13 atletas.

