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Goiás é 1º lugar no Centro-Oeste e 2º no País em número de vagas de empregos na agropecuária
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Goiás é 1º lugar no Centro-Oeste e 2º no País em 
número de vagas de empregos na agropecuária

goiás registrou saldo 
positivo de 26.258 
empregos com car-

teira de trabalho assinada 
no ano de 2020, segundo 
dados do Cadastro Geral 
de Empregados e Desem-
pregados (Caged), órgão 
do Ministério da Econo-
mia, divulgados nesta 
quinta-feira (28/01).  O 
resultado coloca Goiás 
na primeira posição en-
tre os Estados da Região 
Centro-Oeste e na quinta 
posição nacional, atrás 
apenas de Santa Catari-
na, Paraná, Minas Gerais e 
Pará. No setor agropecu-
ário, Goiás foi o segundo 
Estado no País que mais 
criou postos de trabalho, 
com 2.932 novas vagas 
de janeiro a dezembro.

O saldo total de 26.258 
empregos em Goiás é o re-
sultado de 526.965 admis-
sões contra 500.707 des-
ligamentos no período de 
doze meses, o que dá uma 
variação positiva de 2,14%. 
No Brasil, o saldo no ano 
de 2020 também foi posi-
tivo 142.690 (15.166.221 
admissões e 15.023.531 
desligamentos). No Esta-
do, no mês dezembro, o 
saldo foi de -866. No Bra-
sil, no mesmo mês, tam-
bém houve registro de 
queda de -67.906. 

Ainda conforme apon-
ta o Caged, a indústria de 
Goiás foi a grande res-
ponsável para assegurar 
os números positivos com 

saldo no ano de 10.296 
empregos. Depois vem a 
construção civil com 6.252, 
comércio com 5.377, agro-
pecuária com 2.932 e ser-
viços com 1.401.

Apesar da pandemia 
que se iniciou em 2020, 
Goiás subiu duas posi-
ções em relação ao resul-
tado de 2019, quando foi 
o sétimo Estado a gerar 
mais empregos formais 
no País. Segundo o Caged, 
em 2019 o Estado gerou 
um saldo de 21.550 em-
pregos com Carteira de 
Trabalho assinada.

“Sempre defendi a tese 
de que a melhor políti-
ca social no mundo é o 
emprego”, disse o gover-
nador Ronaldo Caiado. 
“E a atenção nossa hoje 
é exatamente em dar 
condições para que mais 
oportunidades de traba-
lho e renda sejam criadas 
em nosso Estado. Já con-
seguimos resultados po-
sitivos importantes, ape-
sar dos desafios impostos 
pela pandemia”, destaca.

O balanço positivo re-
flete diretamente as ações 
desenvolvidas pelo Estado 
durante a pandemia. O se-
cretário de Indústria, Co-
mércio e Serviços, José Vit-
ti, observa que as medidas 
adotadas pelo governo de 
Goiás num ano tão com-
plicado com a pandemia 
resultaram em números 
positivos de emprego. 

“Assumi a pasta com o 

desafio de fortalecer ainda 
mais a política do Governo 
de Goiás na geração de 
empregos e renda para os 
nossos trabalhadores”, diz 
Vitti. “Essa é nossa meta. 
Praticamente todos os 
setores da economia res-
ponderam bem num ano 
difícil. Vamos trabalhar 
para que 2021 seja ainda 
melhor e pleno de empre-
gos para todos”, avalia.

Agropecuária
Apesar de no ranking 

dos setores que mais ge-
raram postos de trabalho 
em Goiás a agropecuária 
aparecer em quarto lugar, 
o segmento no Estado se 
destacou no comparativo 
nacional.  Conforme da-
dos do Caged, de janei-
ro a dezembro, o Estado 
registrou a abertura de 
2.932 empregos no setor 
agropecuário – atrás ape-
nas de São Paulo.

“Esse setor garantiu a 
balança comercial, garan-
tiu com que o Brasil tam-
bém sobrevivesse a essa 
crise”, pontua o governador 
Ronaldo Caiado. O secretá-
rio de Estado de Agricul-
tura, Pecuária e Abasteci-
mento, Antônio Carlos de 
Souza Lima Neto, acres-

centa que o resultado de 
2020 “é um número a ser 
comemorado”. “Mesmo 
com a pandemia e todos 
os seus efeitos, Goiás re-
gistrou saldo positivo e 
conseguiu criar novas 
vagas de trabalho, ten-
do o agro como um dos 
destaques”, avalia.

Segundo o titular da 
Seapa, o resultado mostra 
que o segmento tem força 
no Estado e traz resulta-
dos. “Quando falamos em 
crescimento de produção 
e de exportação é por-
que há o empresário que 
contrata e o trabalhador 
que emprega sua força 
nesse ciclo de produção. 
Se esse saldo é positivo é 
porque estamos no cami-
nho certo”, avalia.

Os grandes destaques 
na criação de postos de 
trabalho no agro ficaram 
concentrados nas ativida-
des de apoio à agricultura 
e pecuária (1.009 novos 
postos), incluindo ativida-
des pós-colheita (489 no-
vos postos) e serviços de 
preparação de terreno, cul-
tivo e colheita (353 novos 
postos). Também foram 
destaque as vagas criadas 
na produção de lavouras 
temporárias: 943. Já na 

atividade pecuária, foram 
480 novas oportunidades, 
sobretudo na criação de 
bovinos (210 novas vagas), 
aves (191 novas vagas) e 
suínos (76 novas vagas).

“Temos variações de 
abertura e fechamento de 
vagas ao longo do ano, 
tendo em vista que o setor 
funciona de acordo com 
calendários específicos de 
preparo, plantio e colheita, 
que demandam diferentes 
atividades”, explica Antô-
nio Carlos. Ele acrescenta 
que esse saldo positivo 
leva em consideração que 
há mais contratações do 
que demissões. “São mais 
pessoas que passam a ter 
uma ocupação formal, que 
é uma das metas dadas 
pelo nosso governador Ro-
naldo Caiado. Então, todo 
o estímulo e fomento à 
produção agropecuária 
empregados pelo Governo 
de Goiás vão impactar nes-
se saldo que, em 2020, foi 
positivo”, reitera.

Indústria de 
alimentos

A indústria, que inclui 
a produção de alimentos, 
também teve saldo posi-
tivo na criação de novos 

postos de trabalho e tota-
lizou a abertura de 10.296 
empregos. O total corres-
ponde ao quarto lugar no 
ranking nacional.

Na indústria ligada à 
produção de alimentos, 
que foi a atividade que 
mais gerou empregos 
na indústria de trans-
formação, foram 3.545 
novas vagas de traba-
lho, das quais 2.524 
são ligadas ao abate e 
fabricação de produtos 
de carne. Outras 753 
vagas foram abertas na 
fabricação de conservas.

Outros destaques in-
cluem: a fabricação de ali-
mentos para animais, que 
gerou 229 novos postos de 
trabalho; a fabricação de 
óleos e gorduras vegetais 
e animais, com 137 novos 
postos; e a torrefação e 
moagem de café, com 53 
novos postos.

Ranking estadual
De acordo com os dados 

do Caged, os municípios 
goianos que mais criaram 
vagas de emprego no setor 
agropecuário foram Crista-
lina (600), Santa Helena de 
Goiás (183), Jataí (153), Le-
opoldo de Bulhões (122) e 
São Simão (121).

Com saldo positivo de 26.258 postos 
de trabalho com carteira assinada no 
ano de 2020, estado ocupa quinto 
lugar no ranking nacional, segundo 
dados do Caged. Campo é responsável 
por 2.932 do total de oportunidades 
geradas de janeiro a dezembro e 
indústria se destaca com 10.296 vagas
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Serviços ligados ao preparo do terreno para plantio foram destaque na criação de empregos formais na agropecuária em 2020
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Lissauer diz que vai manter o diálogo 
e a independência no segundo biênio

o presidente ree-
leito da Casa, de-
putado Lissauer 

Vieira (PSB), ao finalizar 
a votação da Lei Orça-
mentária Anual (LOA), 
para o exercício de 2021, 
reforçou a necessidade 
de manter a indepen-
dência e o diálogo entre 
os Poderes. Gestão in-
dependente, valorização 
da cobertura jornalística 
e quórum positivo são 
algumas das prioridades 
do presidente Lissauer 
para este ano.

Eleita em pleito ante-
cipado, que foi realizado 
no dia 30 de outubro 
de 2019, a nova Mesa 
Diretora da Assembleia 
Legislativa do Estado de 
Goiás (Alego) toma pos-
se, em sessão solene na 
próxima segunda-feira, 
1º de fevereiro, a partir 
das 15 horas.

Os nomes eleitos 
para os próximos dois 
anos são: Lissauer Viei-
ra, presidente; Henrique 
Arantes (MDB), primeiro 
vice-presidente; Cairo 
Salim (Pros), segundo 
vice-presidente; Major 
Araújo (PSL), terceiro 
vice-presidente; Álvaro 
Guimarães (DEM), pri-
meiro secretário; Julio 
Pina (PRTB), segundo 
secretário; Tião Caroço 
(sem partido), terceiro 

secretário; e Iso Moreira 
(DEM), quarto secretário.

Em entrevista, Lis-
sauer Vieira falou sobre 
como conduzirá o man-
dato no segundo biênio 
e destacou que valoriza 
a estrutura do Legislati-
vo, mantendo sempre a 
sua independência e a 
harmonia entre os Pode-
res. “Com esse equilíbrio 
e condução coerente por 
meio do diálogo, mas 
nunca deixando de lado 
a nossa independência, 
vamos conduzir a Mesa 
Diretora do segundo bi-
ênio com transparência, 
pensando no melhor 
para a nossa população. 
Não existe outro motivo 
de estarmos na vida pú-
blica se não for para be-
neficiarmos o coletivo, o 
povo goiano”, disse.

Segundo Lissauer 
Vieira, a tendência é de 
que 2021 seja um ano 
mais tranquilo, uma vez 
que a tramitação das 
matérias polêmicas já 
foi concluída. Assim, com 
boa expectativa para o 
retorno dos trabalhos 
legislativos do segundo 
biênio da 19ª Legislatu-
ra, o presidente também 
falou sobre o empenho 
do Governo de Goiás 
para reverter a sua atual 
conjuntura financeira. “A 
situação econômica ain-

da não é confortável e, 
entre as necessidades e 
as possibilidades, existe 
uma diferença. Nós sa-
bemos que o Governo 
quer fazer o melhor para 
a população goiana, 
para todas as categorias 
de servidores públicos e, 
ainda, investir os recur-
sos nas áreas necessá-
rias, mas também sabe-
mos que, no momento, 
não há possibilidade de 
isso acontecer”, concluiu.

Votações da 
autoconvocação

Durante o período 
de convocação extra, 
os parlamentares fina-
lizaram a tramitação 
de um Decreto Legis-
lativo e dois projetos 
de lei, dentre eles a 
LOA 2021. Uma outra 
proposição também 
teve a sua tramitação 
iniciada nesse período 
de autoconvocação.

O primeiro processo 
aprovado no período foi 
o de nº 849/21. O texto, 

referente a um Decreto 
Legislativo, altera os con-
vênios de ICMS 107/20, 
115/20 e 133/20. O con-
vênio ICMS 107/20 altera 
o convênio ICMS 106/20, 
que autoriza estados e 
Distrito Federal a isentar 
do ICMS a comercializa-
ção de sanduíches ‘Big 
Mac’ durante o evento 
“McDia Feliz”. Já o con-
vênio 115/20 concede 
redução da base de cál-
culo nas operações com 
equipamentos industriais 
e implementos agrícolas. 
Por fim, o convênio ICMS 
133/20 prorroga até 31 
de março de 2021 as dis-
posições de convênios 
que tratam de benefícios 
fiscais. A matéria foi apre-
ciada em votação única.

Em seguida os depu-
tados aprovaram em dois 
turnos os processos nº 
1099/21 e nº 4409/20. O 
primeiro deles trata de 
promover alterações na 
Lei nº 20.939, de 28 de 
dezembro de 2020, com 
o objetivo de facilitar 
a quitação de débitos 

de contribuintes junto 
à Fazenda Pública Es-
tadual. Já o processo 
4409/20 é referente à 
LOA 2021 que, durante 
sua tramitação, sofreu 
algumas adaptações 
promovendo acréscimo 
de valores no orçamen-
to final do Estado.

No projeto substi-
tutivo enviado pelo 
Poder Executivo, a re-
ceita total do Esta-
do ficou fixada em R$ 
30.746.159.000,00, na 
matéria de nº 4409/20, 
substituída pela de nº 
5618/20, a receita to-
tal era estimada em R$ 
30.151.516.000,00. A 
despesa também foi re-
visada e passou a ser de 
R$ 34.573.136.000,00. 
A primeira esti-
mativa previa R$ 
33.978.493.000,00.

No que tange às 
emendas impositivas, o 
valor destinado a cada 
parlamentar teve um 
acréscimo de R$ 100 
mil. Com isso, cada um 
dos 41 deputados da 

Alego terá direito a R$ 
5,6 milhões de recursos 
no orçamento do Estado. 
Desse montante, 70% 
deverá ser direcionado, 
obrigatoriamente, à Saú-
de e à Educação. Os 30% 
restantes poderão ser 
aplicados em qualquer 
outra área à escolha do 
parlamentar.  

A proposição de nº 
1241/21 também teve 
a sua tramitação ini-
ciada nesse período de 
autoconvocação. A ma-
téria visa alterar a Lei 
nº 20.787, que versa sob 
a adesão do estado de 
Goiás aos benefícios fis-
cais previstos na legisla-
ção do estado do Mato 
Grosso do Sul, nos ter-
mos da Lei Complemen-
tar Federal nº 160, de 7 
de agosto de 2017, e do 
convênio ICMS 190/17, 
de 15 de dezembro 
de 2017, e estabelece 
procedimentos para a 
operacionalização dos 
referidos benefícios. O 
texto ainda tramita na 
Comissão Mista.

em entrevista à imprensa no 
final do período de convocação 
extraordinária da Assembleia, 
o presidente da Casa, Lissauer 
Vieira disse que vai manter a 
independência e o diálogo entre os 
Poderes. “Com equilíbrio e condução 
coerente por meio do diálogo, mas 
nunca deixando de lado a nossa 
independência, vamos conduzir a 
Mesa Diretora do segundo biênio 
com transparência, pensando no 
melhor para a nossa população”, 
afirmou. A posse da nova Mesa 
Diretora está marcada para às 15 
horas de segunda-feira, dia 1°
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segurança

Projeto Cidade Inteligente de 
Aparecida inspira Batatais-SP

aparecida de Goiâ-
nia vive um marco 
importante no seu 

desenvolvimento ao ga-
rantir investimentos em 
várias áreas, mas também 
em tecnologias avançadas 
para a segurança pública. 
Por essa razão, o município 
recebeu na tarde desta 
quinta-feira, 28, a visita 
de José Mário Cavalim e 
Rolando Lázaro Ferreira, 
do município de Batatais 
(SP), que vieram conhecer 
o projeto Cidade Inteli-
gente. A iniciativa tem 
despertado a atenção de 
gestores públicos inte-
ressados em implantar o 
mesmo modelo em suas 
respectivas cidades. 

“O uso de tecnologias 
é capaz não apenas de 
desburocratizar processos, 
mas também de propor-
cionar melhor eficiência na 
prestação do serviço públi-
co a população. O software 
que adquirimos é capaz de 
identificar placas de veícu-
los furtados e também re-
conhecer foragidos da Jus-

tiça, possibilitando a ação 
imediata das autoridades 
de segurança pública”, 
afirmou o secretário muni-
cipal de Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação, Johnathan 
Medeiros, ao apresentar 
aos gestores municipais 
de Batatais as potencia-
lidades de Aparecida de 
Goiânia e os investimentos 
já aplicados por meio do 
Centro de Inteligência Tec-
nológica (CIT). “Uma honra 
receber o esses gestores 
em nossa cidade e trocar-
mos informações sobre o 
que estamos fazendo em 
Aparecida”, completou.

José Mário é secretá-
rio de Obras de Batatais, 
na Região Metropolitana 
de Ribeirão Preto, e disse 
que os investimentos em 
Aparecida chamam a aten-
ção dos gestores daquela 
cidade. “Ficamos impres-
sionados com o sistema 
de videomonitoramento e 
dos investimentos aplica-
dos em Aparecida. Copiar 
coisas boas é importante 
e principalmente aquelas 

que dão certo. Esse mode-
lo de Cidade Inteligente 
aqui de Aparecida chamou 
a nossa atenção e gostarí-
amos de voltar aqui outras 
vezes para trocar ideias e 
levar para Batatais o mes-
mo investimento está sen-
do feito aqui”, afirmou.

O secretário executivo 
do Grupo de Gestão Inte-
grada Municipal (GGIM), 
Hanleryo Arantes, – res-
ponsável pela operacio-
nalização das centrais de 
videomonitoramento de 
Aparecida –afirma que 
com o funcionamento das 
novas câmeras já é possí-
vel confirmar uma redução 
significativa no índice de 

criminalidade no muni-
cípio. “Estamos experi-
mentando em Aparecida 
de Goiânia processos de 
inovação e isso é muito 
importante porque implica 
diretamente na vida da po-
pulação. É um investimen-
to que  está trazendo uma 
melhor qualidade de vida 
para a população, visto 
que já podemos notar uma 
queda no índice de crimi-
nalidade em nossa cidade”.

De acordo com ele, as 
câmeras facilitam o traba-
lho da Guarda Civil, forças 
policiais, Corpo de Bom-
beiros e agentes de trân-
sito. “Com esse moderno 
investimento conseguimos 

acompanhar, em tempo 
real, a movimentação em 
todas as entradas e saídas 
de Aparecida, otimizando o 
trabalho das forças de se-
gurança pública para aten-
dimentos à população”.

CIT
O Centro de Inteli-

gência Tecnológica (CIT) 
– inaugurado em agosto 
de 2020 – comporta duas 
centrais de videomonito-
ramento, um Data Center, e 
funciona como o “cérebro” 
da prefeitura de Aparecida.

Aparecida já tem 214 
câmeras em funcionamen-
to na cidade. No total, 650 
equipamentos irão fazer o 

videomonitoramento de 
praças, parques, avenidas 
comerciais e de grande 
fluxo, etc. Para isso, foram 
necessários 700km de ca-
beamento de fibra óptica.

Além disso, o Cidade 
Inteligente irá disponibi-
lizar conexão de internet 
gratuita em praças e par-
ques; modernizar a saúde 
com a criação de prontu-
ário eletrônico em toda 
rede municipal de saúde, 
potencializar o ensino-
-aprendizagem nas es-
colas, entre outras ações. 
O objetivo é desenvolver 
serviços inteligentes que 
correspondam todas as ne-
cessidades de Aparecida.

Projeto tecnológico de aparecida servirá 
de modelo para o município da região 
Metropolitana de ribeirão Preto
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Goiânia estabelece novas medidas 
para conter avanço do coronavírus
A  Prefeitura de Goiânia 
adota a partir desta quin-
ta-feira (28/1) novas medi-
das para conter o avanço 
do coronavírus na capital. 
As  determinações, publi-
cadas em decreto,  foram 
tomadas em consonância 
com a decisão do Governo 
de Goiás de limitar a circu-
lação de pessoas em esta-
belecimentos noturnos. O 
documento foi assinado 
pelo prefeito Rogério Cruz.

Seguindo a análise sis-
temática dos indicadores 
epidemiológicos e das No-
tas Técnicas da Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS), 
o decreto determina que 
estabelecimentos como 
bares, boates, pubs, restau-

rantes e similares devem  
funcionar até às 23h. Dis-
tribuidoras de bebidas e 
lojas de conveniência até 
às 20h. Apresentação de 
música ao vivo, mecânica 
ou qualquer outro tipo de 
ambientação sonora nos 
estabelecimentos devem 
se encerrar às 22h.  

O ponto comercial que 
for flagrado funcionando 
em desacordo com as de-
terminações previstas no 
Decreto será obrigado a 
fechar imediatamente, sob 
pena de autuação, interdi-
ção e aplicação de multa 
já prevista na legislação 
sanitária e de posturas.

Ao anunciar as medidas, 
o prefeito Rogério Cruz 

ressaltou que as atitudes 
individuais são funda-
mentais para o controle 
do vírus. “Cada um precisa 
fazer a sua parte. Se for 
preciso sair de casa, tome 
todos os cuidados neces-
sários. Não coloque a si 
e os outros em risco ao 
promover ou participar 
de aglomeração”, pediu.

Rogério Cruz falou tam-
bém sobre as vagas nas 
unidades de Saúde para 
tratamento da Covid-19 na 
capital, “Nossos hospitais 
operam com mais da me-
tade de ocupação em UTI 
e estamos atentos a estes 
e outros indicadores para 
garantir a saúde de toda 
a população”.
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saúde

Aparecida de Goiânia imuniza mais de 5 mil 
pessoas durante a 1ª semana de vacinação 

durante a primeira se-
mana de vacinação 
contra a Covid-19 

em Aparecida de Goiânia, 
a Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) imunizou 
5.143 pessoas. Dessas, 161 
referem-se a idosos e defi-
cientes institucionalizados 
e 4.982 são trabalhadores 
da saúde que lidam dire-
tamente no tratamento de 
pacientes com a Covid-19. 
Ou seja, 100% do primeiro 
grupo foi imunizado e do 
total de 7.132 profissionais 
de saúde que atuam na li-
nha de frente contra o Co-
ronavírus, 70% também já 
recebeu a imunização. Se-
guindo o cronograma do 
Ministério da Saúde (MS), 
a Campanha de Vacinação 
contra a Covid-19 prio-
rizou esses profissionais, 
mas todos os 16 mil traba-
lhadores da área da Saúde 

registrados em Aparecida 
de Goiânia serão vacina-
dos ainda na primeira fase.

A SMS já recebeu do 
MS, com o intermédio da 
Secretaria Estadual de 
Saúde (SES-GO), um total 
de 12.200 doses de vaci-
na contra a Covid-19. O 
primeiro lote, com 7,2 mil 
doses da Coronavac, imu-
nizante desenvolvido pela 
farmacêutica chinesa Sino-
vac em parceria com o Bu-
tantan, foi enviado à cidade 
na tarde da segunda-feira, 
18 de janeiro. Essas doses 
começaram a ser aplicadas 
na quarta-feira, 20. Um se-
gundo lote, com 5 mil do-
ses da vacina AstraZeneca/
Oxford, desenvolvida pelo 
laboratório indiano Serum, 
chegou em Aparecida na 
manhã desta segunda-
-feira, 25 de janeiro. Assim 
que forem aplicadas todas 

as doses do primeiro lote, 
a cidade iniciará a imuni-
zação com o segundo lote. 
A previsão é que a segun-
da remessa comece a ser 
utilizada já no início da 
próxima semana.

“Nós etamoss seguindo 
o cronograma de vacina-
ção do Ministério da Saú-
de e cumprindo o que foi 
planejado para nossa cida-
de. Iniciamos a Campanha 
com os grupos prioritários 
definidos pelo governo 
federal, isto é, idosos e 
deficientes que vivem em 

abrigos, bem como pro-
fissionais de saúde que 
atuam na linha de frente 
contra a Covid-19. Prova-
velmente, até o fim desta 
semana já teremos finali-
zado a aplicação de todas 
as doses do primeiro lote 
recebido, imunizando pra-
ticamente 100% dos pro-
fissionais da linha de fren-
te. Para a próxima semana, 
a expectativa é iniciar a 
vacinação com a AstraZe-
neca, contemplando o res-
tante dos trabalhadores da 
saúde”, afirmou a coorde-

nadora de Imunização da 
SMS, Renata Cordeiro.

Ela também pede com-
preensão da sociedade: 
“Sabemos que a ansiedade 
é grande para ver todos 
imunizados o quanto an-
tes, mas é importante que 
cada um aguarde a sua vez. 
O Ministério da Saúde ga-
rante que todos pertencen-
tes aos grupos prioritários 
serão vacinados. Ao todo, 
segundo informações do 
Governo Federal, virão 200 
mil doses para Aparecida 
de Goiânia ao longo do 

ano”. Ainda de acordo com 
Renata Cordeiro, conforme 
outras remessas cheguem 
em Goiás, a vacinação será 
ampliada para todos ido-
sos, pessoas com comor-
bidades, profissionais de 
segurança e salvamento, 
funcionários do sistema 
prisional, população priva-
da de liberdade, profissio-
nais do transporte coletivo 
e caminhoneiros. “Esses 
grupos estão divididos em 
quatro fases da Campanha 
de Vacinação contra a Co-
vid-19”, explicou.

70% dos profissionais de saúde da 
cidade que atuam na linha de frente 
no enfrentamento à Covid-19 já foram 
vacinados, bem como 100% os idosos 
e deficientes institucionalizados

Até caixão foi descartado à beira de uma 
extensa área verde que divide o Conjunto 
Vera Cruz V e o Jardim São José; Amma deu 
fim ao problema, e a comunidade agora tem 
onde fazer suas caminhadas e buscar lazer
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Um belo parque onde havia muito lixo

Quando não se realiza a 
destinação correta dos 
resíduos, as consequên-
cias são inúmeras para o 
meio ambiente, pois afeta 
o solo, os cursos hídricos, 
o ar.  E isso consequen-
temente, acaba gerando 
problemas de saúde às 
pessoas e também à fau-
na do local. Até dezembro 
do ano passado, uma área 
verde entre o Conjunto 
Vera Cruz V e o Jardim São 
José vinha sendo utiliza-
da para descarte de entu-
lho, lixo, animais mortos; 
até um caixão foi encon-
trado no local. 

Muitas multas foram 
aplicadas pela Agência 
Municipal de Meio Am-
biente (Amma) em situa-
ções de flagrante de des-
carte irregular nessa área; 
o trabalho da Comurg 
em recolher o lixo por lá 
era constante, mas, daí a 
poucos dias, a situação 
era mesma. Isso, entre-
tanto, agora é passado, e 
o problema foi resolvido 
da melhor maneira possí-
vel para a comunidade: a 
Amma construiu o Parque 
Washington Novaes.

Agora a comunidade 
não corre mais o ris-

co de adoecer devido 
ao lixo que era jogado 
na área, agora ela tem 
o parque no qual pode 
buscar maior qualidade 
de vida realizando ativi-
dades físicas e até mes-
mo buscando lazer. Com 
o parque pronto, isso 

exige dos frequentado-
res um comprometimen-
to no sentido de zelar do 
parque. Essa observação 
é da aposentada Rosa 
Maria da Silva, 59 anos, 
que mora no Jardim São 
José. “Agora temos um 
belo parque onde antes 

só havia muito lixo, mau 
cheiro, o que oferecia 
risco de doença”, diz ela, 
ressaltando que “os mo-
radores precisam cuidar 
desse parque com muito 
carinho”. Agora também 
o estudante Estêvão Lu-
cas Costa, 16 anos, e seus 

colegas têm onde bater 
uma bolinha: numa das 
quadras do parque. O 
estudante destacou 
que se lembra da mon-
tanha de lixo que era o 
local e que, na quadra, 
ele e os amigos podem 
praticar esportes.
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Inep corrige duas respostas 
do gabarito oficial do Enem

o Instituto Nacio-
nal de Estudos e 
Pesquisas Educa-

cionais Anísio Teixeira 
(Inep) alterou ontem (28) 
a resposta de duas ques-
tões do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem). 
A questão de Linguagens, 
Códigos e Suas Tecnolo-
gias trazia um texto em 
inglês, trecho do romance 
Americanah, da escritora 
nigeriana Chimamanda 
Ngozi Adichie. O gabarito 
divulgado ontem afirma-
va que a resposta correta 
era a alternativa D. Hoje, 
o Inep fez a correção para 
a alternativa C.

A questão gerou polê-
mica. O texto mostra um 
diálogo entre uma mu-
lher negra e sua cabelei-
reira. Na conversa, a cabe-
leireira pergunta porque 
a mulher não alisa o ca-

belo e a cliente responde 
“eu gosto do meu cabelo 
do jeito que Deus o fez”. 
A questão perguntava so-
bre o posicionamento da 
cliente. O primeiro gaba-
rito divulgado dizia que a 
resposta correta era a le-
tra D, em que se afirmava 
que a postura da mulher 
“demonstrava uma postu-
ra de imaturidade”.

Candidatos chegaram 
a chamar atenção nas 

redes sociais para a ques-
tão e um suposto cunho 
racista do gabarito. Pouco 
depois, o Inep divulgou a 
correção com a resposta 
correta: “[os argumentos 
da cliente] revelam uma 
atitude de resistência”.

Outra alteração veio 
numa questão também 
de Linguagens. A questão 
apresentava um texto so-
bre um software que faz 
uma pré-seleção de pes-

soas que devem se subme-
ter a uma entrevista para 
ingressar numa faculdade 
de medicina britânica. De 
acordo com o texto, esse 
software excluía pessoas 
do processo seletivo ape-
nas pelo sobrenome e lo-
cal de nascimento. Em se-
guida, o texto diz que ao 
buscar nomes de pessoas 
negras norte-americanas, 
há maior probabilidade 
de anúncios automáti-

cos oferecerem checa-
gem de antecedentes.

A questão perguntava 
qual alternativa era corre-
ta para completar a frase: 
“O texto permite o desnu-
damento da sociedade ao 
relacionar as tecnologias 
de informação e comuni-
cação com o(a)”. A resposta 
divulgada no primeiro ga-
barito foi a alternativa C, 
“linguagem”. Hoje, o Inep 
corrigiu e a alternativa 

correta é a D, “preconceito”.

Inep explicou
Em nota, o Inep explicou 

que após a divulgação dos 
gabaritos “foi identificada 
uma inconsistência no ma-
terial” e que a modificação 
feita no gabarito antes da 
sua divulgação não havia 
sido salva no banco de 
dados. Os gabaritos corri-
gidos já estão disponíveis 
no site do instituto

Questões 
abordavam 
o racismo e 
respostas oficiais 
causaram 
polêmica 

TV
 B

ra
sil

economia

Financiamento imobiliário com recursos 
da poupança cresce 57% em 2020
Os financiamentos imo-
biliários com recursos 
da poupança cresceram 
57,5% em 2020 na com-
paração com o ano an-
terior, segundo levan-
tamento da Associação 
Brasileira de Entidades 
de Crédito Imobiliário e 
Poupança (Abecip). Fo-
ram liberados R$ 124 
bilhões em recursos 
Sistema Brasileiro de 
Poupança e Emprésti-
mo (SBPE) ao longo do 
ano passado. 

Em 2019, os financia-
mentos imobiliários fei-
tos com recursos do SBPE 
somaram R$ 78,7 bilhões. 
O volume de crédito para 

aquisição de imóveis, 
concedido em 2020, su-
perou os R$ 112 bilhões 
de 2014, que era o recor-
de até então. 

Em dezembro de 
2020, o financiamento 
imobiliário alcançou os 
R$ 17,5 bilhões, mais do 
que o dobro dos R$ 8,7 
bilhões registrados no 
mesmo mês de 2019.

Do total liberado em 
crédito no ano passado, 
a maior parte – R$ 93,9 
bilhões – foi usado na 
compra de imóveis, sendo 
80% deles usados. Os R$ 
30 bilhões restantes fo-
ram usados para a cons-
trução de novas unidades.

A partir do desempe-
nho do setor, a previsão 
da Abecip é que os finan-
ciamentos imobiliários 
com recursos da poupan-
ça continuem a crescer 
neste ano e alcancem os 
R$ 157 bilhões, uma ele-
vação de 27%.

A associação também 
estima uma expansão do 
crédito imobiliário com 
recursos do Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS). Em 2020, os 
empréstimos a partir dos 
recursos do fundo che-
garam a R$ 53 bilhões 
e, para 2021, a previsão 
é que o montante fique 
em R$ 56 bilhões.
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CRÉDITO
PARA IMÓVEL  

URBANO E RURAL

Capital de giro sem consultar 
SERASA e SPC

Comprar, reformar, construir e 
quitação de imóvel

        cRÉdiTo         PaRcEla
R$ 70.000,00  R$ 514,78
R$ 90.000,00  R$ 661,87
R$ 130.000,00  R$ 953,03
R$ 220.000,00  R$ 1.617,89
R$ 500.000,00  R$ 2.436,00 

062  3645-0600
062  99110-0606
062  99399-6590

carros

uNo WaY  1 .0 BranCo 
2014 CoMPLeTo 4 Por-
TaS ÚniCo dono aCeiTo 
TroCa e FinanCio WHaT-
SaPP:(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 

sistema de coNsórcio -  
ÔNix 2015   - entrada + Presta-
ção de 518,00. Consultor de ven-
das : Marcos Vieira. Whatsapp : 
(062) 99128-6147

gol g6 4 PorTaS BranCo 2014 
C/ ar+dH ÚniCo dono aCeiTo 
TroCaS e FinanCio WHaT-
SaPP:(62)9-8438-7649

Jac t6 VerMeLHa 2014 Garan-
Tia de FÁBriCa ÚniCo dono 2.0 
FLeX WHaTSaPP:(62)9-8438-7649

NeW civic lxs PreTo 2008 aU-
ToMÁTiCo PneUS noVoS aCei-
To TroCa e FinanCio WHaT-
SaPP: (62)9-8438-7649

crédito 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 com-
promisso pelo Whatsapp. Mais 
informações : Tell/What : (062) 
98550-9156. Consultora de Ven-
das: ana Paula Pimentel.

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 de 

Vendas: Valéria rocha.

strada cs 1.4 PraTa 2010 CoM-
PLeTa 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

peugeot 206 VerMeLHo 
2003 CoMPLeTo 2 Por-
TaS 1.0 SoLeiL r$8.800,00 
WHaTSaPP:(62)9-8438-7649

motos

credito para moto biZ.  
(062) 99259-4025. 

credito para motos cg 
160 titaN ex 11.188,00 r$. en-
trada 352,99 + parcelas de 241,11 
mensais. não perca mais tempo 
e adquira sua moto através 
do consórcio cical!! Mais infor-
mações: Tel/Whatssap : ( 062 ) 
985509156. Consultora de ven-
das: ana Paula Pimentel.

auto ceNtro Hb e acess 
órios, com aulas teóricas e 
práticas. endereço: rUa TV10 
Qd 6 LT 1 ST TroPiCaL Verde 
PrÓXiMo ao PoSTo CoM-
BUSTiVeL PQ ind. joao BraZ. 
Maiores informações Fone: (62) 
3573-4674/9375-5216/8415- 1031
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De contrato renovado, Pia convoca 
seleção para torneio nos EUA

A técnica Pia Sundha-
ge anunciou nesta 
quinta-feira (28) a 

convocação da seleção 
feminina para o She Be-
lieves, torneio amistoso 
que será disputado entre 
15 e 24 de fevereiro em 
Orlando (Estados Unidos). 
Além das anfitriãs, atu-
ais bicampeãs mundiais, 
as brasileiras terão pela 
frente o Canadá e a Ar-
gentina. A competição é 
preparatória para a Olim-
píada de Tóquio (Japão).

Entre as 25 atletas cha-
madas pela sueca, a no-
vidade é jogadora Ivana 
Fuso, do Manchester Uni-
ted (Inglaterra). Nascida 
em Salvador e criada na 
Alemanha, a meia de 19 

anos defendeu a seleção 
europeia na base e ves-
tirá a camisa brasileira 
pela primeira vez.

“Conheci a Ivana quan-
do era treinadora da se-
leção sub-17 da Suécia e 
a vi jogando como capitã. 
Ela é forte, lê o jogo mui-
to bem, tem muita disci-
plina e brasilidade. Talvez 
não para agora, mas, para 
o futuro, ela será muito 
importante. Como ficarei 
aqui por mais alguns anos, 
estou muito interessada 
em atletas como Ivana e 
Giovana [atacante de 18 
anos que estreou pelo 
Brasil em 2020 e também 
tem nacionalidade espa-
nhola e norte-americana]. 
E também penso que elas 

ficarão inspiradas de es-
tarem ao lado de Marta e 
Formiga”, explicou Pia, em 
entrevista coletiva trans-
mitida pela CBF TV.

De fato, a treinadora 
permanecerá no Brasil, 
pelo menos, até 2024. 
Também nesta quinta 
(28), o presidente da Con-

federação Brasileira de 
Futebol (CBF), Rogério 
Caboclo, anunciou a re-
novação do contrato da 
sueca até a Olimpíada de 

Paris (França). Além dos 
Jogos de Tóquio, Pia tam-
bém comandará a sele-
ção feminina na Copa do 
Mundo de 2023, na Aus-
trália e na Nova Zelândia.

“Estamos muito satisfei-
tos com o trabalho que tem 
sido desenvolvido pela Pia 
e a comissão técnica. Os 
números falam por si. São 
72% de aproveitamento. 
Temos desenvolvido o fu-
tebol feminino como um 
todo. As competições têm 
crescido e as comissões 
têm tido a oportunidade 
de conhecer novas atle-
tas e desenvolver talen-
tos”, disse Caboclo.

“Estou emocionada. 
Meu coração bate forte 
porque é algo muito im-
portante. Apaixonei-me 
por este país, por sua 
gente super simpática, 
pelo futebol e fico muito 
feliz”, celebrou Pia.

a novidade é a baiana ivana Fuso, de 
19 anos, que cresceu na alemanha

Lu
ca

s F
ig

ue
ire

do
/C

BF


	01.pdf
	02.pdf
	03.pdf
	04.pdf
	05.pdf
	06.pdf
	07.pdf
	08.pdf

