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senado federal

Projeto de lei visa combater discriminação
racial no acesso ao crédito do consumidor
A

lém disso, a proposta exige que a instituição que negar
um pedido de empréstimo
terá de divulgar os motivos de sua decisão.
O autor do projeto é o
senador Fabiano Contarato (PT-ES). Ele cita levantamentos que indicam que
32% dos empreendedores
negros do país já tiveram
pedidos de crédito negados sem que houvesse explicações e que, durante a
pandemia, a diferença de
acesso a crédito entre empresários negros e brancos
teria aumentado.
A proposta prevê a alteração de dois artigos do
Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).

Transparência

A primeira alteração
acrescenta um parágrafo
ao artigo 43 para determinar que, “sempre que
solicitado pelo consumidor, os motivos de eventual recusa de crédito por
instituição financeira ou
instituição a ela equiparável serão fornecidos
por escrito, em até dois

Pedro França/Agência Senado

Está em análise no Senado um
projeto de lei que tem o objetivo de
combater a discriminação racial no
acesso ao crédito (PL 4.529/2021)
dias úteis, por meio que
garanta a aferição de sua
autenticidade”.
Na justificação do projeto, Contarato destaca que
essa medida “beneficiaria
todos os consumidores”
(e não apenas os que são
vítimas de discriminação
racial). Ele observa que o
direito a esse tipo de informação já estava implícito
no artigo 43, mas ressalta
que sua proposta dá mais
clareza ao dispositivo.

Racismo

O senador lembra que
o Código de Defesa do
Consumidor, no artigo 72,
já tipifica como crime a
ação de “impedir ou dificultar o acesso do consumidor às informações que
sobre ele constem em cadastros, banco de dados,
fichas e registros”. E que a
pena prevista nesses casos é de detenção de seis
meses a um ano ou multa.
Para tratar especificamente da discriminação
racial, o projeto de Contarato altera o artigo 76 do
código para acrescentar,
entre os agravantes des-

Fabiano Contarato é o autor do projeto, que também exige que a instituição que negar pedido de crédito justifique a decisão

se crime, as ações cometidas “em detrimento de
pessoas negras”.

Pesquisas

Contarato cita na justificação de sua proposta
o estudo O Empreendedorismo Negro no Bra-

sil 2019, realizado pela
PretaHub. De acordo com
esse levantamento, 32%
dos empreendedores negros já tiveram o crédito
negado sem qualquer explicação; a principal fonte de recursos de empreendedores negros para

a abertura de um novo
negócio é a poupança
pessoal ou familiar; e
apenas um em cada cinco empreendedores pesquisados já tomou algum
tipo de empréstimo.
O senador também cita
pesquisa do Serviço Brasi-

leiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Sebrae) que indica não apenas que brancos têm mais
acesso a crédito no Brasil
que negros, mas também
que essa disparidade tornou-se ainda mais acentuada durante a pandemia.

O ministro do Supremo
Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski determinou que os chefes dos
Ministérios Públicos dos
estados e do Distrito Federal são obrigados a garantir o cumprimento dos
dispositivos da Constituição e do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)
na vacinação contra a covid-19 de menores de 18
anos. A decisão de Lewandowski veio em resposta
a pedido do partido Rede
Sustentabilidade segundo
o qual, pela legislação em
vigor, os pais ou responsáveis são obrigados a vacinar suas crianças.

Pela internet, o líder da
Rede no Senado, o senador
Randolfe Rodrigues (AP),
comemorou a decisão.
“VITÓRIA! Em resposta
ao nosso pedido de fiscalização da vacinação obrigatória das crianças, o STF
determinou aos MPs estaduais que cumpram com
seu dever legal! A ordem
é só uma: VACINAR! Vamos salvar vidas, inclusive
a dos nossos pequeninos!”,
publicou Randolfe.
A decisão de Lewandowski leva em conta que,
de acordo com o ECA,
cabe ao Ministério Público zelar pelo respeito aos
direitos e garantias legais

assegurados às crianças e
aos adolescentes e acionar a Justiça caso necessário. No pedido, a Rede
argumenta que o ato do
Ministério da Saúde que
recomenda “de forma não
obrigatória” a vacinação
de crianças contraria o
ECA, que considera obrigatória a imunização nos
casos recomendados pelas autoridades sanitárias.
Segundo o partido, a
Constituição não tutela
o direito ou a liberdade
de colocar crianças e
adolescentes em risco,
“cabendo ao Estado protegê-las, inclusive das
condutas de seus pais”.

Pedro França/Agência Senado

Randolfe aplaude decisão de Lewandowski para
o Ministério Público garantir vacinação infantil

Randolfe Rodrigues é o líder da Rede Sustentabilidade, que acionou o Supremo pela vacinação infantil
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Mais de 466 mil alunos retornam às
salas de aula na rede estadual de ensino

Para Fátima Gavioli,
todas as evidências mostram que a escola é um
lugar seguro. Soma-se a
isso o saldo positivo dos
últimos seis meses, com
o ensino híbrido, onde as
crianças tiveram um comportamento exemplar na
escola e nas salas de
aula. “O momento é de
cautela como sempre
foi. Mas eu confio no trabalho de conscientização e de informação que
nós fizemos”, frisou.
De acordo com a secretária, no retorno presencial
às salas de aula, as equipes escolares e os estudantes deverão continuar
cumprindo rigorosamente
os protocolos de biossegurança e as normas definidas pelos órgãos de saúde
em relação à Covid-19.
Dentre as orientações
dadas estão o uso obriga-

“É importante que os pais mandem seus filhos para as escolas
porque, a partir de agora, as aulas serão 100% presenciais e não
haverá mais ensino remoto”, alerta a secretária Fátima Gavioli.

tório de máscara durante
todo o período de permanência na instituição de
ensino, lavagem constante
das mãos e uso de álcool
em gel. Todas as unidades
escolares da rede pública
estadual também receberam equipamentos de aferição de temperatura.

Calendário Escolar

Conforme prevê o Calendário Escolar 2022,
aprovado pelo Conselho
Estadual de Educação
(CEE), as aulas do primeiro semestre letivo

terão início no dia 19 de
janeiro e prosseguem
até o dia 30 de junho.
As aulas do segundo semestre começam no dia
2 de agosto e se encerram em 20 de dezembro.
Ao todo, serão 202
dias letivos. Esse quantitativo atende à Resolução de nº 8, do CEE, que
determina o mínimo de
200 dias letivos e 800
horas de efetivo trabalho escolar, assegurados
aos docentes os 30 dias
de férias no mês de julho.
Em 2022, a rede esta-

Divulgação

A

partir desta quarta-feira (19), mais
de 466 mil alunos
retornam à sua rotina de
estudos nas 1.012 unidades escolares da rede
pública estadual dos 246
municípios goianos. “É
importante que os pais
mandem seus filhos para
as escolas porque, a partir de agora, as aulas serão 100% presenciais e
não haverá mais ensino
remoto”, alerta a secretária Fátima Gavioli.
Para garantir uma retomada segura, segundo
ela, o Governo de Goiás,
por meio da Secretaria
Estadual de Educação,
adquiriu e já encaminhou
às instituições de ensino
máquinas pulverizadoras
e termômetros para aferição de temperatura de
alunos, professores e servidores administrativos.

Divulgação

Início do ano letivo de 2022 conta
com 1.012 unidades escolares em
funcionamento nos 246 municípios
goianos. Volta às aulas seguirá todos
os protocolos de biossegurança
recomendados pelos órgãos de saúde

Todas as unidades escolares da rede pública estadual
receberam equipamentos de aferição de temperatura

dual de educação contará com 1.012 unidades escolares de Ensino
Fundamental e Médio.
Desse total, 615 são de

tempo regular, 263 ofertam tempo integral, 61
militares, 60 conveniadas, 10 quilombolas e
três indígenas.
Divulgação

alego

Deputado propõe lei em defesa
do consumidor de energia elétrica
Obrigar a concessionária
prestadora do serviço de
fornecimento de energia
elétrica no estado do Goiás,
a empresa Enel, a disponibilizar de forma impressa,
na conta de energia ou em
folha anexa, a fotografia
do medidor no momento
da leitura do consumo correspondente ao período
faturado. É o que dispõe o
projeto de lei nº 9356/21,
de autoria do deputado
Cláudio Meirelles (PTC),
que está em tramitação na
Assembleia Legislativa de
Goiás (Alego).
“Esse projeto objetiva
assegurar que os consumidores de energia elétrica
recebam, em suas faturas,
um registro fotográfico da

leitura dos medidores, para
que eles possam atestar e
acompanhar o resultado
do ciclo de seu faturamento mensal”, coloca Meirelles na justificativa da sua
iniciativa parlamentar.
O deputado frisa que
a transparência é um
indicador de aperfeiçoamento das relações estabelecidas na prestação
de serviços públicos. “Adicionalmente, a hipossuficiência do consumidor
nas relações comerciais
deve ser equilibrada com
um arcabouço regulatório
que coíba abusos por parte das empresas.”
Segundo o legislador,
na relação de consumo estabelecida na distribuição

de energia elétrica, declarada como serviço essencial pela legislação nacional, a transparência é um
valor ainda mais importante do que nas demais,
considerando que seu objeto é o fornecimento de
um bem intangível. Logo,
afirma, o registro da entrega ao consumidor deve ser
amplamente comprovável,
sob pena de restarem dúvidas quanto ao real montante fornecido.
Cláudio Meirelles esclarece que, segundo o art. 73
da Resolução Normativa
nº 414, de 2010, da Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel), o medidor e os demais equipamentos de medição

Na opinião do parlamentar, o registro fotográfico da leitura do medidor servirá como elemento comprobatório do consumo

devem ser fornecidos e
instalados pela distribuidora, às suas expensas.
“Isso implica dizer que a
empresa, além de fornecer os equipamentos, realiza sua leitura e apenas
informa ao consumidor
os valores da medição.”
Na opinião do parlamentar, o registro fotográ-

fico da leitura do medidor
servirá como elemento
comprobatório do consumo, assegurando ao usuário a prerrogativa de questionar eventuais leituras
discrepantes e municiando
o cidadão na busca por
serviços públicos de qualidade, compatíveis com os
elevados custos tarifários.

Na Diretoria Parlamentar, a matéria foi apensada
ao processo nº 7608/19,
também de autoria de
Cláudio Meirelles, e ao
processo nº 3114/20, de
autoria do ex-deputado
Diego Sorgatto (DEM), e
está pronta para tramitar
na Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

4

cidades

quinta-feira, 20 de janeiro DE 2022

educação

Goiânia amplia escolas de tempo integral
e divulga orientações de atendimento
A

Prefeitura de Goiânia ampliou as
escolas de tempo
integral de 35 para 40
e divulgou as principais
orientações para o atendimento pedagógico nessas unidades. Em 2022, o
atendimento acontecerá
das 7h às 17h15 e contará com inúmeras atividades que visam fortalecer
o ensino e recuperar as
aprendizagens dos alunos matriculados no Ensino Fundamental.
A Secretaria Municipal de Educação (SME)
destaca que, ao todo, os
estudantes permanecerão nove horas nas instituições. Durante esse
período de permanência
serão servidas três refeições, incluindo o café da
manhã, almoço e lanche
da tarde, e realizadas
atividades dentro e fora
das salas de aula. Além
disso, haverá horário para

higiene pessoal e intervalos para momentos de
descanso e tranquilidade.
Uma das principais
mudanças é a presença
do professor Articulador de Alfabetização, do
professor Articulador do
Núcleo Diversificado e do
professor Articulador de
Higiene e Alimentação.
Na modalidade, a SME vai
priorizar o letramento, numeramento, projetos complementares e tutorias.
“A nossa missão é garantir que os conhecimentos e as vivências,
por meio de uma jornada ampliada nas unidades de tempo integral,
ofereça aos estudantes
atividades
educativas
diversificadas que priorizem práticas de leitura e
escrita, estudo matemático
e estudo orientado”, explica o secretário o titular da
SME, Wellington Bessa.
Além disso, no atual

Laís Borges

Objetivo da gestão municipal é
reorganizar e garantir o fortalecimento
dessa modalidade de ensino

Confira a lista de todas as 40 Instituições de Ensino de Tempo Integral de Goiânia acessando o link:
https://www.goiania.go.gov.br/wp-content/uploads/2022/01/Escolas-de-Tempo-Integral-1.pdf
formato, foram adicionadas atividades ampliadoras dentro do currículo
com abordagens diferenciadas no contraturno das
aulas. Clube de Leitura,
Tecnologias Digitais, Arte
e Movimento, Constru-

ções Matemáticas são
algumas das iniciativas
que serão desenvolvidas
nas instituições.
As tecnologias digitais
também serão abordadas
com o objetivo de viabilizar a comunicação, o uso

das mídias e a cultura digital, proporcionando aos
estudantes a utilização
da tecnologia com informações
diversificadas.
“Isso mostra o empenho
da gestão em conciliar as
necessidades básicas de

nossos estudantes e suas
realidades. Por isso, a ampliação do ensino de tempo integral vai ao encontro
de uma Educação cada vez
mais conectada com o progresso”, destaca o prefeito
de Goiânia, Rogério Cruz.

saúde

Prefeitura passa a vacinar contra Covid-19
crianças de 10 anos nesta quinta-feira, 20
Seguindo com a vacinação
contra Covid-19 das crianças de 5 a 11 anos, a partir
desta quinta-feira (20/1), a
Prefeitura de Goiânia passa a imunizar, com doses
pediátricas, as crianças de
10 anos que moram na
Capital. Para este público,
o atendimento será também na sexta-feira (21/1)
e no sábado (22/1), nas
15 unidades exclusivas
para aplicação da vacina, conforme preconiza o
Ministério da Saúde. Na
quinta e na sexta-feira, o
horário de atendimento é
das 8h às 17h e no sábado é das 8h às 16h.
O prefeito de Goiânia,

Rogério Cruz, comentou
que os goianienses, com o
objetivo de prevenir doenças, sempre aderiram com
excelência às vacinas de
rotina e não está sendo
diferente com a Covid-19.
“Esse é mais um grande
passo na luta contra o
coronavírus”, afirmou o
chefe do Executivo Municipal, acrescentado que
tem recebido relatos de
muita emoção durante
a aplicação da primeira
dose nos pequenos.
O titular da Secretaria
Municipal de Saúde (SMS),
Durval Pedroso, afirmou
que o cronograma está
mantido e que das 9,8 mil

doses pediátricas que Goiânia recebeu, já foram aplicadas 3.953 até o dia de
ontem (18/1). Ele ressalta
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, conseguirmos vacinas
as 120 mil crianças da cidade”, frisou, comentando
que crianças da Capital estão dando um verdadeiro
exemplo na vacinação.

Fábio Chagas

Conforme o calendário de vacinação para atender as crianças de 5 a 11
anos, nos próximos três dias, quinta, sexta e sábado, às crianças
de 10 anos passam a ser beneficiadas com as doses pediátricas

“Crianças da Capital estão dando um verdadeiro exemplo na vacinação”, comenta Durval Pedroso
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Fotos: Paulinho Aurora

Jogos, brincadeiras, cinema, colônia de férias,
teatro e muito mais. É o que o Shopping
Cerrado promete até 31 de janeiro para fechar
as férias da criançada com chave de ouro.
Neste ano, o mall oferece nove atrações para a
galerinha despertar seu lado explorador e viver
uma grande aventura repleta de descobertas e
muita diversão.

nova campanha

O Boticário se inspirou no Cedro Azul para
trazer sua nova fragrância masculina ao
mercado, o Quasar Rush, que chama atenção
por seu potente frescor, resultado de notas
frutais e amadeiradas. Os diferenciais do
produto são apresentados em uma campanha,
criada pela AlmapBBDO, com narrativa que
aposta em uma linguagem bastante visual
e experiência sensorial, por meio de cenas
que trazem uma metáfora de conexão com a
essência do perfume da linha Fougère Aquoso.
O filme faz um convite a mergulhar em um
território de frescor desconhecido e descobrir
uma fragrância surpreendente, marcante e
que traz um impulso refrescante de energia.
A campanha tem veiculação nacional em TV
aberta e fechada, além de desdobramento para
redes sociais e ações de OOH.

Academia boutique - A O2 Fitness inaugurou sua primeira unidade em Goiânia com um coquetel para convidados, na última
terça-feira (18). Na foto Marcos Dourado, Paulo Albuquerque, Murilo Hypólito, Thiago Castro, Rafael Carneiro e Josuel Cabral.

2

Liquidação
Bougainville

A partir de hoje até o domingo (23), acontece a
primeira grande liquidação anual do Shopping
Bougainville. Com grande adesão dos lojistas,
a campanha oferece descontos de até 50%
em diversos itens como vestuário, produtos
de beleza, decoração, brinquedos, calçados e
perfumaria. São quatro dias imperdíveis e os
consumidores podem ver mais detalhes sobre
os produtos nas redes sociais do shopping.

3

Lowbrow

A banda Yas & The High Groove e o cantor
Cadu Portela são as atrações do Lowbrow Lab
Arte & Boteco, nesta sexta-feira (21). Eles se
apresentarão no boteco de quintal a partir
das 21 horas, com um repertório recheado
de soul, R&B, funk e reggae. Neste dia, a
entrada tem um valor de R$ 20.
Formada por Yasmini Guimarães (vocal), Rafael
Lenza (contrabaixo) e Eduardo Manzano
(bateria), o Yas & The High Groove reúne o
melhor do soul, funk e R&B, com algumas
pitadas de jazz e blues, numa pegada moderna
e cheia de grooves. Amy Winehouse, Nina
Simone, Joss Stone, Etta James, Bob Marley,
Céu e Rita Lee são alguns dos nomes que
compõem o setlist do trio.

4

O2 Fitness - Bárbara
Becker, Caru Naciff,
Alessandra Bahmad
e Carolina Batalione
prestigiaram a
inauguração da O2
que contou com
apresentações
performáticas e atração
musical da ex-participante
do The Voice Kids, Lelê
Allves, acompanhada do
pianista Jones Cavalcante.

Convidados Flávio Ximenes e
Nevilla Palmieri
eram convidados
do evento de
lançamento
da O2 Fitness
menu asiático do
Same Same But
Different foi servido
nos espaços da
academia, projetado
pelo arquiteto
Marcos Dourado.
Presença - Taina
Umbelino, Julia
Câmara, Caroline
Gedda e Julia
Carvalho estiveram
no coquetel de
lançamento que
contou com a
presença de 200
convidados, entre
eles personalidades,
formadores
de opinião e
influenciadores.
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Presidente de
honra da OVG
e coordenadora
do Gabinete de
Políticas Sociais
anuncia que
Goiás Social, ação
de governo criada
para enfrentar
situações de
vulnerabilidade,
inicia trabalhos
de 2022 com
foco
em localidades
atingidas por
alto índice
pluviométrico

A

presidente de honra
da Organização das
Voluntárias de Goiás
(OVG) e coordenadora do
Gabinete de Políticas Sociais (GPS), primeira-dama
Gracinha Caiado, se reuniu,
na tarde desta terça-feira

Hegon Corrêa, Júnior Guimarães e Lucas Diener

Gracinha se reúne com prefeitos de
municípios afetados pelas chuvas

Representantes de comunidades quilombolas e assentamentos rurais falaram sobre demandas dos estragos que as fortes chuvas causaram no Nordeste goiano

(18), com os prefeitos dos
municípios afetados pelas
fortes chuvas nas regiões
Norte, Nordeste e Noroeste do Estado. Ela ouviu as
demandas emergenciais
dos gestores e deu início
ao planejamento das próximas ações sociais nestas localidades.
No encontro, Gracinha
informou em primeira mão
aos prefeitos e representantes de comunidades
que o Goiás Social, ação de
governo criada para o enfrentamento às desproteções nos municípios goianos, inicia os trabalhos de
2022 com foco nas regiões
afetadas pelas chuvas.
“Essas famílias precisam do nosso apoio integral. O governador Ronal-

do Caiado mobilizou todo
o governo para tratarmos
dessa questão com a urgência necessária. Agora, é
hora de focarmos na área
social. Por isso, o programa inicia o ano de 2022
com esta nova missão,
seguindo com os mesmos
princípios e levando mais
dignidade, com ação imediata, aos goianos e goianas que mais precisam do
poder público”, afirmou
Gracinha Caiado.
Desde os últimos dias
de 2021, uma força-tarefa
foi criada pelo governador,
com todas as pastas da administração estadual em
ações integradas, para garantir a ajuda emergencial
às famílias atingidas. A partir de agora, os analistas

de campo do Gabinete de
Políticas Sociais e da OVG
estarão
presencialmente nas localidades para
acompanhar o trabalho
que vem sendo feito na
parceria entre o Governo
de Goiás e as prefeituras,
além de apoiar a organização e o planejamento
mais ágil na busca por
resultados. “Vamos apoiar
as prefeituras e continuar prestando o auxílio a
estas famílias, sem deixar
ninguém para trás”, completou a primeira-dama.
Além disso, o Governo
de Goiás vai priorizar o
envio dos cartões do programa Mães de Goiás para
as beneficiárias dos municípios que fazem parte
do grupo e que ainda não

receberam. Em oito dos 15
municípios as beneficiárias
já estão com os cartões em
mãos, totalizando 2.472
pessoas. Serão mais 1.953
nas demais localidades.
Também será reforçado o envio de mais cestas
básicas para os municípios
afetados. Já foram 4.654
desde o início das chuvas. Outra ação que ficou
acordada na reunião foi a
realização de cursos de capacitação realizados pelas
secretarias da Retomada
e de Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (Seapa)
e, posteriormente, a concessão do Crédito Social,
recurso financeiro para todos aqueles que participarem dos cursos e tenham
aptidão para empreender.

Recepção

Presente na reunião, o
prefeito de Divinópolis de
Goiás, Charley Tolentino,
agradeceu o apoio do governador Ronaldo Caiado,
que esteve no município
nas últimas semanas de dezembro, no período crítico
das chuvas. “Agradeço todo
o auxílio do governador, que
esteve lá presenciando tudo
o que passamos, do Corpo
de Bombeiros, da OVG, que
enviou as cestas básicas,
e de todos os envolvidos
neste trabalho”, listou. “Neste momento, nossa principal demanda é ajuda para
acudir os prejuízos que as
chuvas deixaram, especialmente na reconstrução das
estradas e pontes danificadas”, mencionou.

Assentamentos e comunidades quilombolas
Mais cedo, a primeira-dama ainda esteve reunida
com dezenas de presidentes de assentamentos
rurais e comunidades quilombolas das áreas afetadas pelas fortes chuvas
para discutir os próximos
passos e traçar ações conjuntas. Gracinha tratou das
principais demandas das
localidades a curto e longo prazo. Entre os pontos
de destaque, os líderes

falaram das perdas de
lavouras pelo excesso de
água e do difícil acesso
às comunidades pelas estradas. Todas as solicitações foram anotadas pela
equipe do governo.
A primeira-dama também ouviu dos líderes os
agradecimentos ao governador Ronaldo Caiado e a
toda equipe do governo
pela mobilização montada desde o final do último

ano, garantindo donativos
e reparos emergenciais à
população local. Presente
na reunião, a representante da Comunidade Quilombola José de Coleto, do
município de Colinas do
Sul, Dianiley da Silva Pinto,
fez questão de destacar o
papel da administração estadual neste momento de
dificuldade. “A nossa comunidade está sendo atendida, e de uma forma tão ím-

par, tão humana”, destacou
ao mencionar a doação de
cestas e demais donativos.

Força-tarefa

Em balanço organizado,
de forma conjunta, por Seapa, Corpo de Bombeiros
Militares de Goiás (CBMGO), Defesa Civil do Estado de Goiás, OVG, Emater
Goiás e Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Social (Seds), dados das
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ações no Nordeste goiano realizadas desde o dia
29 de dezembro mostram
repasses de mantimentos como água, cestas
básicas, recipientes com
álcool em gel, frutas desidratadas, pacotes do Mix
do Bem e cobertores à
população da região.
Batizada de Operação
Nordeste 2021-2022, a
força-tarefa já soma 13
municípios e 33 comu-

Colunistas
Ana Flávia Marinho
José Luiz Bittencourt
Marcelo Heleno
Rafael Vilela

jornaldiariocentral

nidades vistoriadas. Até
o momento, 4.654 cestas
básicas foram encaminhadas para a região e
estão sendo distribuídas,
além de 1.200 cobertores, 2.000 pacotes do Mix
do Bem e 280 fardos com
garrafas de água. Para o
atendimento às comunidades, foram utilizados,
até agora, três caminhonetes, seis canoas, um
bote e um helicóptero.

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

Auxílio Brasil deve injetar, no
mínimo, R$ 84 bi na economia
E

studo da Confederação Nacional do
Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC),
divulgado ontem (19),
analisa que o programa
Auxílio Brasil deverá injetar na economia, ao longo deste ano, pelo menos
R$ 84 bilhões, dos quais
70,43%, ou o equivalente a
R$ 59,16 bilhões, deverão
se transformar em consumo imediato, enquanto
25,74% (R$ 21,62 bilhões)
se destinarão para quitação ou abatimento de dívidas e 3,83%, ou R$ 3,21
bilhões, serão poupados
para consumo futuro.
O programa Auxílio
Brasil substituiu o Bolsa
Família, extinto no ano
passado, e teve suas primeiras parcelas mensais
pagas aos beneficiários em
2022 a partir de terça (18).
Em entrevista à Agência Brasil, o economista
da CNC, Fabio Bentes,
explicou que o valor de
R$ 84 bilhões foi apurado tomando por base o

benefício mínimo de R$
400. “Como a gente não
sabe quanto cada brasileiro vai receber, porque depende de outras
variáveis, a gente fez a
conta por baixo. Como o
benefício mínimo é de R$
400 pago a 17,5 milhões
de famílias, durante 12
meses, isso perfaz R$ 84
bilhões”. Esse será o valor que o programa vai
disponibilizar, no mínimo, em 2022. Entretanto,
como o benefício é variável, a estimativa pode ser
ainda mais otimista: R$
89,9 bilhões.
A estimativa da CNC é
que 70% desse montante
se destinará ao consumo
imediato, mas não ao consumismo, até porque os
elegíveis do antigo Bolsa
Família estão na pobreza
extrema ou na pobreza,
afirmou Bentes. “Há necessidades de curtíssimo
prazo, por conta da pandemia e da letargia da
economia, e as famílias
vão ter que fazer frente a

TV Brasil

Estudo da CNC aponta que 70% deste
valor será para consumo imediato

O programa Auxílio Brasil substituiu o Bolsa Família, extinto no ano passado, e teve suas primeiras parcelas mensais pagas aos beneficiários em 2022

esses gastos com alimentação, com medicamentos, serviços do dia a dia,
transportes”, indicou.
Do total de R$ 59 bilhões que deverão ir para
o consumo imediato, a
CNC estimou que pela estrutura de gastos do brasileiro, cerca de 47% são
consumo no comércio e
no setor de serviços. “A
gente estima que R$ 28
bilhões devem chegar ao
comércio”. Isso significa

um impulso de 1% a 1,5%
no faturamento anual do
varejo nacional.
Bentes advertiu, entretanto, que isso não
vai salvar as vendas do
comércio em 2022. “Mas
pode ajudar o comércio a
ter um ano menos amargo no momento em que
a expectativa para a economia, este ano, tem sido
corrigida para baixo. A expectativa é que a economia cresça 0,3% este ano.

Então, ajuda no sentido
de disponibilizar um pouco mais de recursos para
consumo, o que acaba aliviando um pouco mais o
ano difícil que o comércio
vai ter pela frente”.

Endividamento

Diante do grau de endividamento da população,
o percentual de recursos
destinado ao pagamento
de dívidas tende a ser relativamente alto dessa vez.

Segundo dados do Banco
Central (BC), 30,3% da renda média dos brasileiros
estavam comprometidos
com dívidas no terceiro
trimestre do ano passado,
maior patamar da série
histórica iniciada em 2005.
“Mas a gente sabe que, por
conta da inflação, dos juros
mais altos, o comprometimento da renda seguramente deve aumentar um
pouco, pelo menos nessa
primeira metade de 2022”.

políticas públicas

Agência aguarda
proposta de política
pública para
liberação
A diretoria da Agência
Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) adiou,
nesta quarta-feira (19), a
proposta de liberação de
aplicação de testes rápidos de antígeno para
covid-19, os chamados
autotestes. O placar da
votação foi de quatro votos contrários à liberação
com as informações atuais contra um voto a favor
da liberação imediata.
Segundo os diretores da
agência, a decisão foi motivada pela falta de política

pública por parte do Ministério da Saúde. O conselho
deu um prazo de 15 dias
para que a pasta apresente
informações complementares ao pedido de liberação de autotestes.
A relatora do caso, Cristiane Jourdan, apresentou
parecer com a avaliação
da procuradoria da agência de que o Ministério
não instituiu uma política
pública para os autotestes.
Ela informou que solicitou
esclarecimentos à Saúde
sobre a formalização da
política pública para os
autotestes, mas que não
recebeu respostas até o
início da reunião.
Contudo, diante do cenário epidemiológico da
pandemia no Brasil, a relatora sugeriu que seria pos-

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Anvisa dá 15 dias para Ministério da Saúde
esclarecer informações sobre autotestes

“O processo regulatório está maduro para sair a qualquer momento”, diz Freitas

sível uma liberação do uso
desse método de exame
de antígeno para detectar
a presença do coronavírus,
desde que condicionado a
determinados critérios.
“Diante do recrudescimento exponencial dos
casos e do pronunciamento da Organização Mundial
da Saúde (OMS) de que a
pandemia está longe de
acabar, esta agência en-

tendeu que a regulação
pode ser editada em caráter de excepcionalidade
para ampliar a testagem,
independentemente
da
existência de políticas públicas”, propôs Jourdan.
A diretora elaborou uma
proposta de regulamentação prevendo exigências,
como linguagem clara e
adequada ao público sobre cautela e orientações,

informar usuários sobre
condições ambientais e
sobre uso seguro e eficaz,
e ainda sobre a correta interpretação dos resultados.
A população também
deverá ser orientada sobre
o fato de o resultado negativo não eliminar a possibilidade de infecção. A
diretora citou a necessidade de um canal de atendimento para orientar e encaminhar demandas sobre
uso do produto, interpretação dos resultados e como
proceder após a realização,
entre outros pontos.
O diretor Rômison Mota
argumentou de forma contrária à liberação excepcional sem que haja uma
política pública definida
pelo Ministério da Saúde
para o tema. Ele foi o au-

tor da proposta vencedora
de solicitar diligência para
que o MS “atenda à requisição ao ofício da relatora
e outras informações que
sejam consideradas necessárias para posterior
aprovação da matéria”, no
prazo de 15 dias.
O diretor Alex Campos
seguiu a posição de Mota
diante da ausência da inclusão dos autotestes no
plano de testagem para
covid-19 do Ministério da
Saúde. “Não é possível que
uma solução cause, ao final, qualquer espécie de
dúvida à população, autoridades e profissionais
de saúde. O fato é que a
solução trazida, apesar do
esforço, condiciona o resultado a uma política que
está por vir”, assinalou.
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pandemia

Cole Burston

Covid-19 se espalha como nunca
antes nas Américas, diz Opas

“O vírus se espalha mais
ativamente como nunca
antes”, afirmou a diretora
da Opas, Carissa Etienne

Continente
americano teve
7,2 milhões de
novos casos
na semana
passada

A

s infecções pela covid-19 atingem novos picos no continente americano, com 7,2
milhões de novos casos
e mais de 15 mil mortes relacionadas à doença na semana passada,
afirmou a Organização
Panamericana de Saúde
(Opas) na quarta-feira.

“O vírus se espalha mais
ativamente como nunca
antes”, afirmou a diretora
da Opas, Carissa Etienne,
em um briefing. O Caribe teve o aumento mais
brusco de infecções desde
o início dos dois anos de
pandemia, afirmou a agência regional. Na América do
Norte, os Estados Unidos e

o Canadá passam por um
surto de hospitalizações
pela covid-19.
Por conta de uma escassez de testes, a Opas
recomendou que os países
do continente priorizem
os testes rápidos de antígenos para pessoas com
sintomas de covid-19 e
que estejam correndo ris-

co de espalhar o vírus.
Embora mais de 60%
da população latino-americana e caribenha esteja
completamente vacinada
contra a covid-19, a variante Ômicron se espalha rapidamente por todas as regiões, afirmou o
gerente de Incidentes da
Opas, Sylvain Aldighieri.

O avanço da variante
nas próximas semanas e
meses irá depender das
medidas de saúde pública
para contê-la, inclusive o
uso de máscaras e do distanciamento social, além de,
principalmente, a vacinação
para reduzir a gravidade de
casos e hospitalizações de
covid-19, disse Aldighieri.

mísseis balísticos

Coreia do Norte ameaça retomar testes nucleares
KCNA/DPA/Agência Lusa

Ameaça ocorreu
durante reunião
liderada por
Kim Jong-un

Os EUA impuseram, na semana passada, novas sanções a Pyongyang

A Coreia do Norte ameaçou hoje (20) retomar testes nucleares e de mísseis
balísticos de longo alcance, em reunião do gabinete político sob a liderança
de Kim Jong-un.
Pyongyang não realizou
quaisquer ensaios nucleares de mísseis balísticos de
longo alcance desde 2017,
dando prioridade ao diálogo com os Estados Unidos (EUA). O líder norte-coreano
encontrou-se
três vezes com o então

presidente norte-americano, Donald Trump.
Desde a fracassada Cúpula de Hanói, de 2019, entre os dois líderes, as negociações ficaram estagnadas.
A Coreia do Norte rejeitou
todas as ofertas de diálogo,
enquanto retomava testes,
como o lançamento de mísseis hipersónicos.
Os EUA impuseram, na
semana passada, novas
sanções a Pyongyang.
“Política hostil e ameaça militar dos EUA atingiram limiar perigoso que
já não pode ser ignorado”,
disse a agência oficial da
Coreia do Norte KCNA.
Por essa razão, a reunião
do gabinete político do comitê central do Partido dos
Trabalhadores determi-

nou que seja examinada
rapidamente a questão do
reinício” de todas as atividades que foram objeto
de moratória.
O possível recomeço
dos testes nucleares e balísticos ocorre em momento sensível para a região,
com eleições presidenciais
marcadas para março na
Coreia do Sul e na China,
o único grande aliado da
Coreia do Norte e que se
prepara para acolher os
Jogos Olímpicos de Inverno em fevereiro.
Desde a posse do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, há um ano,
Pyongyang rejeitou várias
propostas de diálogo apresentadas pela administração norte-americana.

classificados
quinta-feira, 20 de janeiro DE 2022

Veículos

www.diariocentral.com.br

imóveis

negócios

carros

JAC T6 VERMELHA 2014 GARAN-

UNO WAY 1.0 BRANCO
2014 COMPLETO 4 PORTAS ÚNICO DONO ACEITO
TROCA E FINANCIO WHATSAPP:(62)9-8438-7649

FLEX WHATSAPP:(62)9-8438-7649

STRADA CS 1.4 PRATA 2010 COMPLETA ACEITO TROCA E FINANCIO
WHATSAPP:(62)9-8438-7649

NEW CIVIC LXS PRETO 2008 AUTOMÁTICO PNEUS NOVOS ACEITO TROCA E FINANCIO WHATSAPP: (62)9-8438-7649

DODGE RAM 2500 PRATA
2008 CABINE DUPLA ACEITO
TROCA E FINANCIO WHATSAPP:
(62)9-8438-7649

Crédito

PEUGEOT 206 VERMELHO
2003 COMPLETO 2 PORTAS 1.0 SOLEIL R$8.800,00
WHATSAPP:(62)9-8438-7649

Adquira o seu carro novo ou
semi novo com parcelas que cabem
no seu bolso. Faça uma simulação sem
compromisso, Créditos com parcelas a
partir de 309,38 R$. Crédito Para Novo
25.732,39. Entrada + Parcelas de 422,26.
Crédito para Semi Novo 20.138,40 R$.
Entrada 529,00 + Parcelas de 327,60 R$.
Ligue e agende uma visita ! WhatsApp
: (062) 98108-1508. Consultora de
Vendas: Evanilde Fernades

TIA DE FÁBRICA ÚNICO DONO 2.0

para

Semi

Novo 19.019,60 R$. Entrada
: 499,58 + Parcelas de 309,38
Mensais. Ligue e agende
a sua visita ou faça uma
simulação sem compromisso
pelo WhatsApp. Mais Informações : Tell/What : (062)
98550-9156. Consultora de
Vendas: Ana Paula Pimentel.

Sistema de Consórcio Ônix 2015 - Entrada + Prestação de 518,00. Consultor de vendas : Marcos Vieira. WhatsApp :
(062) 99128-6147
GOL G6 4 PORTAS BRANCO 2014
C/ AR+DH ÚNICO DONO ACEITO
TROCAS E FINANCIO WHATSAPP:(62)9-8438-7649

Crédito

Para

Novos

40.390,00 R$. Entrada + parcelas
592,83 R$. Ligue e agende sua
visita & Realize seu sonho!
Telefone ou WhatsApp : (062)
99259-4025

Consultora

Vendas: Valéria Rocha.

de

Para anunciar ligue (62) 4101-3231

empregos

publicidade
legal

CRÉDITO

PARA IMÓVEL
URBANO E RURAL
CRÉDITO
R$ 70.000,00
R$ 90.000,00
R$ 130.000,00
R$ 220.000,00
R$ 500.000,00

MOTOs
Credito para moto BIZ.
(062) 99259-4025.
Credito para motos
CG 160 Titan Ex 11.188,00
R$. Entrada 352,99 + parcelas de 241,11 mensais. Não
perca mais tempo e adquira
sua moto através do consórcio cical!! Mais informações: Tel/Whatssap : ( 062
) 985509156. Consultora de
vendas: Ana Paula Pimentel.

serviços

䌀漀洀 愀瀀攀渀愀猀

刀␀㜀Ⰰ

瀀漀爀 搀椀愀

瘀漀挀 瀀漀搀攀 挀漀渀焀甀椀猀琀愀爀 漀 猀攀甀 瘀攀挀甀氀漀

猀攀洀 瀀愀最愀爀 樀甀爀漀猀℀
㘀㈀ ㌀㘀 㜀ⴀ㜀㌀㌀㈀
㘀㈀ 㤀 㠀㈀㘀㤀ⴀ㤀㌀㌀

Capital de giro sem consultar
SERASA e SPC
Comprar, reformar, construir e
quitação de imóvel

062
062

眀眀眀⸀挀漀渀猀漀爀挀椀漀挀椀挀愀氀⸀挀漀洀⸀戀爀

PARCELA
R$ 514,78
R$ 661,87
R$ 953,03
R$ 1.617,89
R$ 2.436,00

062

3645-0600
99110-0606
99399-6590
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Futebol Feminino

Rafaelle se torna a 1ª brasileira a
defender o Arsenal da Inglaterra
Divulgação/Arsenal FC

Ex-Palmeiras,
zagueira é nome
importante
na seleção de
Pia Sundhage

A

zagueira Rafaelle
será a primeira jogadora brasileira
a defender a equipe feminina do Arsenal (Inglaterra). A defensora de 30
anos, uma das peças mais
importantes da seleção
de Pia Sundhage, chega
aos Gunners, líderes do
Campeonato Inglês, após
o fim dos cinco anos de
vínculo com o Changchun Zhouye (China). No
ano passado, ela esteve
cedida ao Palmeiras por
empréstimo e foi vice-campeã nacional.
“Estou muito empolgada. É incrível poder
jogar em uma liga tão
forte e competitiva. Estava em busca de um
clube no qual pudesse
apresentar meu futebol
e habilidades e estar no
centro do mundo. Esse é
meu desafio”, disse Ra-

“Estou muito empolgada. É incrível poder jogar em uma liga tão forte e competitiva”, disse Rafaelle ao site oficial de seu novo clube

faelle ao site oficial de
seu novo clube, no qual
vestirá a camisa 2.
Antes dela, outros 12
brasileiros, todos homens, passaram pelo
Arsenal neste século.
Campeão mundial pela

seleção em 2002, o ex-volante Gilberto Silva é o jogador do país
com mais jogos pelos
Gunners (245). O atual
elenco masculino tem
dois atletas nascidos no
Brasil: o zagueiro Ga-

briel Magalhães e o atacante Gabriel Martinelli.
O diretor técnico, por
sua vez, é o ex-meia Edu
Gaspar, que representou
o clube nos gramados
entre 2001 e 2005.
O Campeonato In-

glês feminino é disputado desde a temporada 1991/1992, tendo
o Arsenal como maior
vencedor, com 12 títulos, sendo o último em
2018/2019. Ao contrário da equipe masculina,

as mulheres tiveram o
gostinho de ganhar a
Liga dos Campeões de
2006/2007. Na edição
atual, elas estão nas
quartas de final e terão pela frente o Wolfsburg (Alemanha).
“É um prazer poder dar
as boas vindas à Rafaelle.
Experiência internacional, habilidade técnica
e liderança são qualidades que a tornam uma
importante contratação.
Não vejo a hora de trabalharmos e tenho certeza
de que os fãs do Arsenal
estão ansiosos para vê-la
em ação”, destacou o técnico Jonas Eidevall.
A expectativa é que
Rafaelle seja convocada
por Pia para o Torneio
Internacional da França,
que será disputado entre
14 e 23 de fevereiro na cidade francesa de Caen. A
defensora tem 33 jogos
pela seleção brasileira, com cinco gols marcados e um título, o da
Copa América de 2018.
Antes de Changchun
e Palmeiras, ela atuou
pelo
norte-americano
Houston Dash e pelos
brasileiros América-MG
e São Francisco-BA.

