
www.diariocentral.com.br (62) 4101-3231jornaldiariocentral diariocentral

M
ar

ce
llo

 C
as

al
 Jr

. /
 A

gê
nc

ia
 B

ra
sil

EsportE  | 8

política | 3

Brasil  | 6

japão

crEr

Busca E aprEEnsão

Ex-atleta olímpica 
Hashimoto é escolhida 

como nova chefe 
da Olimpíada

Secretaria de 
Desenvolvimento Social 

transfere espaço de apoio 
a deficiente

PF deflagra operação 
contra fraudes no 

auxílio emergencial

Tóquio 
2020 

ampliação

economia

Yu
ich

i Y
am

az
ak

i/P
oo

l

Goiânia - Go  |  nº 947
quinta-feira, 18 DE fEvErEiro DE 2021

www.diariocentral.com.br

política  |  3

Após reunião com 
Pazuello, Caiado 
anuncia mais 160 
mil novas doses de 
vacinas para Goiás
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caiado retoma frente

o governador ronaldo Caiado (deM) marca 
presença maior à frente das ações de comba-
te à pandemia. Único médico à frente de um 
governo estadual, Caiado sabe como nin-
guém a importância de ações não só de com-
bate, como de prevenção ao coronavírus. o 
momento é delicado. Com variações do vírus 
em circulação e enfrentando os reflexos ain-
da do relaxamento no comportamento da 
população, Goiás segue o ritmo nacional: os 
casos aumentaram, superando o quadro da 
primeira onda. Por isso, as medidas adotadas 
para o Carnaval. Por isso, outras que vem 
sendo acertadas com os prefeitos. Não há 
espaço para mais leitos de UTi. o problema 
agora não é equipamento para isso. Não há 
profissionais disponíveis, incluindo os mé-
dicos. Há preocupação com insumos, como 
medicamentos para intubação. e ainda não 
encontraram outra maneira de reduzir a cir-
culação do vírus do que diminuir o número 
de pessoas nas ruas. Se o governo cedeu (e 
tinha que ceder) à economia, é hora da eco-
nomia ceder ao combate à pandemia. este é 
o recado do momento. Se possível, com to-
dos seguindo na mesma direção.
  
freio na abertura
Com o aumento no número de casos, não 
há espaço para conversa sobre novas fle-
xibilizações. As escolas querem mais aulas 
presenciais (hoje são 30% dos alunos). os 
clubes querem a volta da torcida aos está-
dios. Não há protocolo que dê segurança às 
pessoas para essa nova abertura.
 
mapa colorido
A Secretaria Estadual de Saúde está 
mapeando a situação da pandemia a 
partir da divisão em 18 regiões. entre 
as cidades que mais preocupam estão 
destinos turísticos, como Caldas No-
vas e Cidade de Goiás.
 
utiterapia                
o Ministério Público promete agir contra 
prefeitos que descumprirem as orienta-
ções dos decretos estaduais, sem oferecer 
qualquer contrapartida. Uma reclama-
ção externada pelo governador Ronaldo 
Caiado é que cidades que não tem leitos 
de UTi instalados se limitam a acionar a 
regulagem para conseguir as vagas, sem 
adotar as medidas preventivas.

 Vacinação
Goiás conseguiu atingir 2,6% da população 
vacinada, dentro da média nacional. Novas 
doses só chegam na semana que vem.
 
cobrança
Governadores cobraram e arrancaram do 
ministro Pazzuello um calendário para en-
trega das vacinas. Ainda em fevereiro, de-
vem entrar em circulação 3,4 milhões da 
Coronavac e 2 milhões da vacina de Oxford. 
o maior impulso só em março, quanto fio-
cruz e Butantã devem colocar 30 milhões 
de doses para uso na campanha.

reVés negacionista
Vereadora Gabriela Rodart (DC) ficou sozinha 
na cruzada contra a máscara na Câmara de 
Goiânia. requerimento neste sentido foi apro-
vado por 27 votos a 1 em plenário. A opção 
para ela é a participação online, já que por-
taria baixada pela Mesa Diretora determina 
o uso da GCM para a retirada de pessoas que 
se recusarem a usar o equipamento. A Câmara 
retomou as medidas de restrição, com fecha-
mento dos espaços destinados à imprensa e à 
população para acompanhar as sessões.
 
marcando posição

Vice-presidente da Casa, Clécio Alves (MDB) 
foi autor do requerimento e conduziu a dis-
cussão em plenário para chegar à quase 
unanimidade. A perda de parentes próxi-
mos por parte de vereadores pesou muito 
na quase unanimidade da medida.   

temporal perfeito       
Presidente Bolsonaro e seus seguidores 
conseguiram produzir clima de paralisação 
no Congresso, pós Carnaval. o próprio pre-
sidente contribuiu decisivamente, ao baixar 
quatro decretos para liberalizar ainda mais 
as armas no país. Ministro Pazzuello, com 
suas medidas e discursos pouco compreen-
síveis, conseguiu gerar crise com prefeitos e 
governadores, com incertezas sobre a cam-
panha de vacinação contra a Covid. Por fim, 
o ex-ministro Villas Boas e o deputado Da-
niel Silveira (dC) armaram uma nova crise 
com ataques no STf.

reação silenciosa
O ministro Alexandre de Moraes agiu rápi-
do, determinando a prisão de Silveira e con-
seguindo apoio unânime da Corte, incluindo 
Kássio Nunes, nomeado no atual governo. 
A prisão pode ser revogada pela Câmara, 
onde o presidente Arthur Lira (PP-AL) ne-
gocia uma saída. o plenário vai validar ou 

não a prisão nesta quinta-feira. Seis parti-
dos já acionaram o Conselho de Ética para 
a cassação do mandato. Até resolver a crise, 
qualquer outro assunto polêmico é inviável.

mais um
Chico rodrigues (deM-rr) retoma man-
dato no Senado nesta quinta-feira. Quatro 
meses após ser alvo de operação da Pf, 
quando escondeu r$ 33 mil na cueca. Man-
dato que segue...

menos imposto
Com projeto parado na Alego desde abril do 
ano passado, o deputado eduardo do Prado 
(dC) tenta aprovar agora requerimento para 
tentar reduzir iCMS dos combustíveis em Goiás.

aidar na ccJ

Por unanimidade, o deputado Humberto Aidar 
(MdB) foi reconduzido para mais dois anos à 
frente da Comissão de Constituição e Justiça, a 
mais importante da Alego. Moderado e expe-
riente, tem boa imagem junto aos colegas.

berço esplêndido
MDB em ritmo lento rumo a 2022. A nova 
leva de “infiéis”, puxada pelo líder do go-
verno na Alego, Bruno Peixoto, não deve 
ser incomodada. 

em alta
Prefeito de Aparecida de Goiânia, Gus-
tavo Mendanha (MdB), no entanto, 
segue em alta no seu município. Na 
conversa sobre medidas de restrição à 
Covid, ocupou espaços, mostrando que 
já tem o sistema de monitoramento. 
Houve a instalação de novos leitos de 
UTi no ano passado. Neste ano, a rede 
municipal recebeu pacientes vindos de 
Manaus. Ainda assim, a taxa de ocupa-
ção está na faixa de 65%.
 
exemplo
o drama vivido por Maguito vilela foi lem-
brado por Caiado na conversa com prefeitos e 
autoridades de outros poderes. Para mostrar a 
extensão dos problemas decorrentes da Covid.

na mesma
A Alego decidiu manter sessões híbridas, 
com deputados em plenário e por video-
conferência, exatamente como funcionou 
durante praticamente todo o ano passado. 
faz parte das medidas adotas pela Casa na 
prevenção à nova onda do coronavírus.

Vítor nacional
O deputado federal Vitor Hugo (PSL-GO) foi 
a primeira liderança a sair em defesa do bol-
sonarista daniel Silveira. defendeu o colega, 
afirmando se tratar de liberdade de expressão. 
Posição contrária à direção do partido, que ava-
liou como comportamento “inaceitável”.
 
goianão definindo
O Atlético eliminou a Aparecidense e é fa-
vorito para conquistar o bi goiano, ainda 
referente a 2020. Jaraguá e Goianésia de-
cidem a outra vaga. As três equipes estão 
garantidas na Copa do Brasil. os dois times 
do interior jogam ainda a Série d.

Vila decide

o vila Nova decide a sorte na Copa verde, bus-
cando a reabilitação em cima do Brasiliense, na 
capital federal. Com transmissão da Tv Brasil, 
às 15h30. O Tigre definiu o escudo que vai usar 
em 2021, a partir de votação entre os torcedores, 
com três estrelas, representado os títulos con-
quistados na Série C, em 1996, 2015 e 2020.

atenção com a Visão

Segundo o oftalmologista Humberto Borges 
quem tem diabetes precisa submeter-se a 
exames periódicos de visão para prevenir a 
Retinopatia Diabética. A doença pode causar 
a cegueira se não for diagnosticada no inicio. 
No Brasil o diabetes é hoje a maior causa de 
cegueira na população adulta.  estima-se que o 
Brasil tenha hoje 12 milhões de diabéticos tipo 
1 e tipo 2. destes, 90% dos pacientes tipo um e 
60% dos pacientes tipo 2 devem desenvolver 
uma retinopatia diabética ao longo da vida.

por que?
A quarta-feira foi de cinzas e silêncio na 
sede do reino.

marcelohel@gmail.com

“Estamos assistindo ao problema, 
e querendo esquecê-lo”. 

(Ronaldo Caiado, sobre a pandemia)
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Ronaldo Caiado anuncia mais 160 mil 
novas doses de vacinas para Goiás

o governador Ro-
naldo Caiado, em 
conjunto com os 

chefes estaduais do Exe-
cutivo do país, se reu-
niu virtualmente nesta 
quarta-feira (17/02) com 
o ministro da Saúde, 
Eduardo Pazuello, que 
apresentou o cronogra-
ma de entregas, a quan-
tidade de imunizantes e 
os contratos para com-
pra de mais vacinas. “En-
cerramos o dia com uma 
boa notícia. Acabo de 
sair de uma reunião com 
o ministro da Saúde, 

Eduardo Pazuello e ou-
tros governadores. São 
4,8 milhões de novas 
doses da vacina chegan-
do no dia 23/02 e Goiás 
receberá cerca de 160 
mil. Só com a vacinação 
conteremos o avanço 
da Covid-19”, anunciou 
Caiado pelo Twitter.

Segundo assegurou 
o ministro da saúde, do 
final de fevereiro até 
julho, serão distribuí-
das aos Estados mais de 
230,7 milhões de doses 
de vacinas contra a Co-
vid-19. No encontro, Pa-

zuello, garantiu a conti-
nuidade da vacinação da 
população brasileira de 
forma igualitária e gra-
tuita. “Totalizaremos até 
31 de julho quase 231 
milhões de doses de va-
cinas contra a Covid-19, 
ou seja, o suficiente para 
dar tranquilidade de pro-
teção à população contra 
essa doença”, afirmou. 

Considerado o esquema 
de duas doses, o quanti-
tativo é suficiente para  
imunização de 115,3 mi-
lhões de brasileiros.

O cronograma apre-
sentado pelo MS prevê 
a entrega de doses para 
os Estados da AstraZe-
neca/Fiocruz e Sinovac/
Butantan, e também 
leva em consideração a 

negociação da Sputnik V, 
desenvolvida pelo insti-
tuto russo Gamaleya, e a 
indiana Covaxin, do la-
boratório Barat Biotech.

O encontro desta quar-
ta-feira foi marcado pelos 
presidentes do Senado, 
Rodrigo Pacheco, e da 
Câmara dos Deputados, 
Arthur Lira, a pedido dos 
governadores. Participa-

ram ainda diretores da 
Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) e 
gestores dos laboratórios 
Fiocruz, Butantan e União 
Química. Os dois primei-
ros já estão fabricando 
e distribuindo vacinas 
no Brasil e o terceiro 
encontra-se em tratati-
vas para a produção do 
imunizante Sputnik V.

Nova remessa de imunizantes contra 
a Covid-19 deve começar a chegar 
ao estado a partir da próxima terça-
feira (23/02). Para todo o país são 4,8 
milhões de unidades previstas. “Só 
com a vacinação conteremos o avanço 
da doença”, destaca governador
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Secretaria de Desenvolvimento Social transfere 
espaço de apoio a deficiente para ampliação do Crer

O entendimento é que o 
espaço será melhor utili-
zado, já que atualmente 
não possui a estrutura 
adequada para o suporte 
completo dos usuários.

A secretária de Desen-
volvimento Social, Lúcia 
Vânia, propôs o repasse 
da unidade do Centro de 
Apoio ao Deficiente (Cead) 
para a administração do 
Centro Estadual de Reabi-
litação e Readaptação Dr. 
Henrique Santillo (Crer). 
O objetivo é transformar 
o espaço em uma unidade 

especializada no atendi-
mento de pacientes com 
sequelas causadas pelo 
Zika Vírus e pela Covid-19. 

A transferência da ges-
tão do espaço é fruto de 
um acordo entre a secretá-
ria Lúcia Vânia, o secretário 
de Saúde de Goiás, Ismael 
Alexandrino, e a direção 
das unidades especiali-
zadas. O entendimento é 
que o espaço será melhor 
utilizado, já que atualmen-
te não possui a estrutura 
adequada para o suporte 
completo dos usuários. 

Os credenciados do 
Cead continuarão re-
cebendo atendimentos 
no local, que fica na 9° 
Avenida, no Setor Leste 
Vila-Nova, em Goiânia. A 
pactuação entre as se-
cretarias já está em fase 
adiantada de tramitação 
e deve ser concretizada 
nas próximas semanas. 

Equipes da Procurado-
ria da Secretaria de Saúde, 
da Secretaria de Desenvol-
vimento e do Crer estão 
trabalhando juntas para 
finalizar o processo. 

Histórico 
Com a criação do Crer, 

que é uma das unidades 
especializadas de refe-
rência em reabilitação no 
Estado, o Cead perdeu in-
fluência no segmento de 
suporte aos pacientes e 
ficou subutilizado. O Cen-
tro de Apoio foi criado na 
década de 70, com amplo 
espaço físico e diversas 
salas que, adaptadas, se-
rão  importantes para 
ampliar a oferta de servi-
ços qualificados por parte 
da equipe do Crer.
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Aparecida de Goiânia inicia aplicação 
da segunda dose da vacina Coronovac

Foi iniciada nesta 
quarta-feira, 17 de 
fevereiro, a aplicação 

da segunda dose da vacina 
Coronavac em Aparecida 
de Goiânia. Serão imuni-
zados os profissionais de 
saúde da linha de frente 
ao enfrentamento da pan-
demia, além de idosos e 
pessoas com deficiência 
que vivem em instituições 
de longa permanência e 
que já tomaram a primeira 
dose da vacina na segunda 
quinzena de janeiro. O in-
tervalo entre a primeira e a 
segunda dose é de 28 dias. 
A imunização desse grupo 
ocorrerá da mesma forma 
em que foi realizada a pri-
meira aplicação: in loco, 
com as equipes da Secre-
taria Municipal de Saúde 
(SMS) visitando as unida-
des de saúde públicas e 
privadas e abrigos da ci-
dade. Ao mesmo tempo, a 
vacinação dos idosos com 
mais de 80 anos estará 
ocorrendo normalmente 
nos cinco postos de Apa-
recida. A Secretaria ainda 
dispõe de aproximada-
mente 2 mil doses para 
esse grupo.  

Segundo o prefeito 
Gustavo Mendanha, em 
18 de janeiro Aparecida de 
Goiânia recebeu as primei-
ras 7.200 doses de Coro-
navac. Agora, cumprindo o 
intervalo necessário, outra 
remessa de 7.200 doses 
começará a ser aplica-
da nos primeiros grupos 
imunizados: “Só com a 

aplicação das duas doses 
as pessoas estarão total-
mente protegidas contra 
casos graves da Covid-19, 
ou seja, não correrão risco 
de internações em leitos 
intensivos e até de morrer 
pela infecção causada pelo 
novo coronavírus”.        

O secretário munici-
pal de Saúde, Alessandro 
Magalhães, ressalta que a 
imunização dos idosos aci-
ma de 80 anos e acamados 
acima de 60 anos continua 
normalmente. “Esse gru-
po ainda está recebendo 
a primeira dose da vacina. 
Temos, aproximadamente, 
duas mil em estoque des-
tinadas exclusivamente 
aos idosos dessas faixas 
etárias e condições. Por 
isso, quem se enquadra 
nesse perfil e ainda não 
procurou um dos nossos 
postos deve ficar atento 
e procurar a vacinação o 
quanto antes”, reforça. 

De acordo com o se-
cretário, conforme forem 
chegando novas remessas 
de vacinas a SMS amplia-
rá a imunização para os 
outros grupos prioritários 
definidos pelo Ministério 
da Saúde (MS). Todavia, ele 
adverte: “A vacinação não 
põe fim à pandemia, que 
continua e infelizmente 
está forte em praticamen-
te todo o País. O prefeito 
tem repetido incansavel-
mente e eu reforço o ape-
lo dele para que todas as 
pessoas não abandonem as 
medidas preventivas como 

o distanciamento social, o 
uso de máscaras, a higieni-
zação das mãos, a ventila-
ção de ambientes internos 
e a vacinação, quando che-
gar a vez de cada grupo. 
Cuidar de si mesmo, agora, 
é sinônimo de proteger a 
toda a sociedade. ”

Proteção em 
duas doses

A coordenadora de Imu-
nização de Aparecida de 
Goiânia, Renata Cordeiro, 
explica que, até o mo-
mento, todas as vacinas 
recebidas pelo município 
necessitam de aplicação 
em duas etapas: “Quem 
recebeu a primeira dose 
da Coronavac diretamen-
te na unidade de saúde 
onde trabalha ou em al-
guma instituição de longa 
permanência receberá a 
segunda dose nesses mes-
mos locais. Quem recebeu 
a primeira dose da Coro-

navac em um dos nossos 
cinco postos de vacinação 
deve procurar novamente 
o posto no prazo de 28 dias 
para receber a segunda 
dose. Quem recebeu a pri-
meira dose da Astrazeneca 
em um dos cinco postos 
da cidade deverá retornar 
no prazo de 90 dias. Tudo 
conforme está escrito no 
cartão de Vacinação.”

Vacinação in loco
As equipes da SMS co-

meçam a aplicação da se-
gunda dose da Coronavac 
na manhã desta quarta-
-feira. A previsão é visitar 
ao longo do dia os dez pri-
meiros locais que recebe-
ram a imunização: Hospital 
Municipal de Aparecida; Lar 
de Idosos AmIgos de Sem-
pre; Associação Solar das 
Acácias; Pax Clínica; Abrigo 
Silvestre Linhares; Abrigo 
Comendador Walmor; Hos-
pital Santa Mônica; UPA 
Flamboyant; UPA Brasicon; 

e Samu. Durante a semana, 
outras unidades de saúde 
e instituições de longa per-
manência receberão a visita 
das equipes, seguindo o cro-
nograma da SMS.

Balanço da 
Vacinação

A SMS já recebeu do MS, 
por intermédio da Secretaria 
Estadual de Saúde (SES-GO), 
um total de 23.200 doses 
de vacina contra a Covid-19, 
sendo que 7,2 mil referem-
-se à segunda dosagem. Até 
a última segunda-feira, 15 
de fevereiro, 12.847 pessoas 
já haviam sido imunizadas 
com a primeira dose. Dessas, 
174 são idosos e deficientes 
institucionalizados, 9.478 
são profissionais de saúde; 
1.868 são idosos acima de 
85 anos; 1.091 são idosos 
acima de 80 anos e 236 são 
idosos acamados.

O primeiro lote de vaci-
nas, com 7,2 mil doses da 
Coronavac, foi enviado à 

cidade na tarde de 18 de 
janeiro. Essas doses come-
çaram a ser aplicadas dois 
dias depois, em profissio-
nais de saúde da linha de 
frente e idosos e deficientes 
residentes em instituições 
de longa permanência. Um 
segundo lote, com 5 mil do-
ses da vacina AstraZeneca/
Oxford chegou em Apare-
cida na manhã de 25 de ja-
neiro. Elas foram destinadas 
a profissionais de saúde e 
idosos acima de 85 anos. 

Já o terceiro lote, com 
3,8 mil doses de Corona-
vac, tem sido destinado 
exclusivamente a idosos 
acima de 80 anos de ida-
de. O quarto lote, com 7,2 
mil doses de Coronavac, 
refere-se à segunda etapa 
da primeira remessa. Essas 
vacinas serão destinadas 
aos profissionais de saúde 
da linha de frente e idosos 
e deficientes residentes 
em instituições de longa 
permanência.

imunização ocorrerá in loco, nas 
unidades de saúde e abrigos da cidade 
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Viaturas da GCMpassam por desinfecção
A Associação dos Servido-
res da Guarda Civil Metro-
politana de Goiânia (ASG-
CM) fará a desinfecção de 
todas as viaturas da cor-
poração nesta quinta-feira 
(18/02), a partir das 9 ho-
ras. O objetivo é diminuir o 
risco de contágio dos guar-
das pelo coronavírus.

Para o presidente da 
associação, Washington 
Moreira dos Santos, a 
ação representa o reco-

nhecimento da entidade 
aos servidores da GCM. 
“Estamos aqui para hon-
rar cada servidor, colabo-
rando com a desinfecção 
e proporcionando a dimi-
nuição do contágio pela 
Covid-19”, afirmou.

Para garantir a segu-
rança dos profissionais de 
saúde e dos usuários do 
SUS, equipes da Guarda Ci-
vil realizam escalas extras 
de 6 horas, além da carga 

horária oficial, nas unida-
des de saúde de Goiânia. 
A corporação conta com o 
efetivo de 1326 homens e 
mulheres. Atualmente, são 
94 viaturas em circulação 
para atender unidades de 
saúde 24h, além de uni-
dades ambientais, serviços 
de fiscalização, grupamen-
to tático, policiamento 
preventivo, serviços comu-
nitários e de assistência a 
desastres naturais.
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Prefeitura faz seleção para Comitê 
de Investimentos do GOIANIAPREV

a Prefeitura de 
Goiânia, por 
meio do Instituto 

de Previdência dos Ser-
vidores do Município 
de Goiânia (GOIANIA-
PREV), está com inscri-
ções abertas para sele-
ção dos novos membros 

do Comitê de Investi-
mentos do órgão. Podem 
se inscrever todos os 
servidores públicos que 
integram os quadros da 
administração direta 
municipal, autarquias, 
fundações e da Câmara 
Municipal de Goiânia.

“O Comitê de Inves-
timentos tem uma fi-
nalidade importantís-
sima na elaboração e 
execução da política de 
investimentos do GOIA-
NIAPREV. Como forma de 
garantir a maior trans-
parência e participação 

de todos os servidores 
públicos do município, 
podemos proporcionar, 
em conjunto com o Con-
selho Municipal de Pre-
vidência, a mais ampla 
publicidade da Resolução 
nº 001/2021 - CMP, que 
regulamenta os critérios 

para a seleção dos mem-
bros do Comitê de Inves-
timentos para a próxima 
gestão deste colegiado”, 
afirmou o presidente do 
GOIANIAPREV, Fernando 
Olinto Meirelles.

Para preencher as va-
gas, os candidatos preci-
sam atender às seguin-
tes exigências:

. Ter curso superior 
completo e conhecimen-
to comprovado nas áreas 
da administração, econo-
mia, direito, finanças, con-
tabilidade ou atuária.

· Possuir certificado 
profissional do mercado 
financeiro organizado 
por entidade autônoma 
de reconhecida capaci-
dade técnica e de difu-
são no mercado brasilei-
ro de capitais.

· Atender aos disposi-
tivos do art. 20-A da Lei 
Orgânica do Município 

de Goiânia.
Os interessados em se 

inscrever para fazer parte 
do Comitê de Investimen-
tos deverão encaminhar 
o currículo vitae e demais 
documentos comproba-
tórios do cumprimento 
dos requisitos dispostos 
no art. 4º da Resolução 
nº 001/2021 – CMP, para 
o e-mail cmap.ipsmgoia-
nia@gmail.com, até às 
23h59 (horário de Bra-
sília) do dia 27/03/2021, 
para análise e delibera-
ção do CMP.

Os novos integrantes 
do Comitê de Investi-
mentos do GOIANIAPREV 
têm a função de propor, 
acompanhar, assessorar 
e auxiliar o instituto na 
elaboração das políticas 
de investimentos para a 
melhoria da previdência 
dos servidores da Prefei-
tura de Goiânia.

Podem se 
inscrever todos 
os servidores 
que integram 
os quadros da 
administração 
direta municipal, 
autarquias, 
fundações e da 
Câmara Municipal 
de Goiânia

Di
vu

lg
aç

ão



6 quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021brasil

economia

PF deflagra operação contra 
fraudes no auxílio emergencial

a Polícia Federal (PF) 
deflagrou hoje (18) 
a Operação Tercei-

ra Parcela, com o objetivo 
de desarticular um gru-
po criminoso que estaria 
desviando recursos des-
tinados ao auxílio emer-
gencial, disponibilizado 
a uma parcela da popu-
lação, com o objetivo de 
amenizar os efeitos da 
pandemia de covid-19 na 
renda da população.

De acordo com os in-
vestigadores, trata-se da 
“maior ação de combate a 
fraudes contra benefícios 
emergenciais”. A operação 
conta com a participação 
de mais de 200 policiais, 
no cumprimento de 73 
mandados de busca e 
apreensão em Minas 
Gerais, Bahia, Tocantins 
e Paraíba. A maior par-
te dos mandados (66) 
estão sendo cumpridos 
em 39 municípios mi-

neiros. Entre eles, a ca-
pital Belo Horizonte.

“Nesta primeira eta-
pa da investigação, são 
alvos os beneficiários 
de pagamento de con-
tas com valores obtidos 

com o desvio de auxílios 
emergenciais. O objetivo 
da operação é desestru-
turar ações que causam 
prejuízo ao programa 
assistencial e, por con-
sequência, atingem a 

parcela da população 
que necessita desses va-
lores”, informou a PF.

A operação tem a co-
laboração de órgãos 
como Ministério Público 
Federal, Ministério da Ci-

dadania, CAIXA, Receita 
Federal, Controladoria-
-Geral da União e Tribu-
nal de Contas da União, 
que participam da Estra-
tégia Integrada de Atua-
ção contra as Fraudes ao 

Auxílio Emergencial, que 
tem, como principais ob-
jetivos, identificar fraudes 
massivas e desarticular 
organizações criminosas 
voltadas ao cometimento 
deste tipo de delito.

duzentos 
policiais 
cumprem 73 
mandados 
de busca e 
apreensão
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inadimplentes

Endividamento de famílias cresce 
em janeiro e chega a 66,5%
O percentual de famílias 
endividadas (com dívidas 
em atraso ou não) no país 
chegou a 66,5% em janei-
ro deste ano, ficando aci-
ma das taxas de dezembro 
de 2020 (66,3%) e de ja-
neiro daquele ano (65,3%). 
O dado é da Pesquisa Na-
cional de Endividamento 
e Inadimplência do Con-
sumidor, divulgada hoje 
(18), no Rio de Janeiro, pela 
Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo (CNC).

O percentual de 
inadimplentes, ou seja, 

famílias com dívidas ou 
contas em atraso, che-
gou a 24,8%, abaixo dos 
25,2% de dezembro, mas 
acima dos 23,8% de ja-
neiro do ano passado.

As famílias que não 
terão condições de pa-
gar suas contas somaram 
10,9% do total, abaixo dos 
11,2% de dezembro, po-
rém, acima dos 9,6% de 
janeiro de 2020.

“Com o fim do auxílio 
[emergencial] e o atraso no 
calendário de vacinação, as 
famílias de menor renda 
precisarão adotar maior ri-

gor na organização do or-
çamento. Essa conjuntura 
faz o crédito ter papel ainda 
mais importante na recom-
posição da renda. É preciso 
seguir ampliando o acesso 
aos recursos com custos 
mais baixos, mas também 
alongar os prazos de pa-
gamento das dívidas para 
manter a inadimplência sob 
controle”, disse a economis-
ta responsável pela pesqui-
sa, Izis Ferreira.

Cartões de crédito
Segundo a CNC, o per-

centual de dívidas com 

cartão de crédito entre o 
total de endividados che-
gou a 80,5%, subindo para 
um patamar histórico.

Em janeiro do ano pas-
sado, a taxa era de 79,8%. 
Outros principais motivos 
para dívidas em janeiro 
deste ano foram: carnês 
(16,8%), financiamento 
de carro (9,9%) e crédito 
pessoal (8,4%).

O tempo médio com 
pagamento em atraso che-
gou a 63,3 dias e o tempo 
médio de comprometi-
mento com dívidas ficou 
em 6,9 meses, disse a CNC.
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acoR E GliTTER
Para compor looks lindos, descomplicados 

e sem agredir o meio ambiente, intense, 
do Boticário, traz uma linha inspirada nas 

tendências coloridas. em parceria com 
Manu Gavassi, a marca preparou produtos 

práticos, com fórmulas veganas, power 
partículas de brilho, muitas cores e máxima 

duração. destaque para a Sombra Power 
Glitter Jelly ouro intense edição Limitada, 

ideal para quem gosta de ousar e se divertir 
com a maquiagem.

MEGa MoDa
o Grupo Mega Moda, formado pelos 

shoppings atacadistas Mega Moda 
Shopping, Mega Moda Park e Mini Moda, 

se reinventou na pandemia e fechou o 
ano de 2020 com um balanço positivo. o 

segundo semestre foi responsável pela 
maior movimentação com a reabertura das 
lojas e o retorno das excursões de compra, 
mas as vendas pelos canais digitais, como 

site, aplicativos, loja online, WhatsApp e 
redes sociais, registraram um crescimento 

significativo atingindo um aumento de 
40%. em relação ao número de clientes, 

os shoppings receberam nos dois últimos 
meses do ano 75% do fluxo de 2019.

VEsTiBUlaR
A Universidade estadual de Goiás (UeG) 

abriu nesta segunda-feira (15/02), as 
inscrições para o Processo Seletivo especial 

2021, do Programa de Acesso à educação 
Superior para refugiados e Portadores de 

visto/Acolhido Humanitário no Brasil. o 
vestibular oferta uma vaga suplementar em 

cursos de graduação oferecidos pela UeG, 
conforme o Anexo ii do edital do Processo 

Seletivo especial. As inscrições prosseguem 
até o próximo dia 24 e serão realizadas 

exclusivamente pela internet, no endereço 
eletrônico www.estudeconosco.ueg.br.

PalEsTRa
Com o objetivo de estudar as estruturas 

estatais e as formas de governo, o curso de 
direito da UNiALfA convidou o cientista 

político, sociólogo e comentarista da 
CBN, Sérgio Abranches, conhecido por 

abordagens no meio político e autor de 
vários livros como “Presidencialismo de 

coalizão: raízes e evolução do modelo 
político brasileiro”, para palestrar sobre 

democracia e Presidencialismo de Coalizão, 
no dia 24 de fevereiro às 19 horas. A 

transmissão será feita pelo Youtube, 
facebook e instagram da UNiALfA, e será 

aberta a todos os interessados.

1

rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Circuito Eskutaki - O empresário Lucas Mattos recebeu, no Café Biano, um time especial de influenciadores digitais dentre eles, 
Matheus Passos, Helo Portilho, reca Meneses e diogo Henrique, para apresentar o reality Circuito eskutaki. o projeto será a maior 
competição de influenciadores do Centro-Oeste e contará com provas e dinâmicas exclusivas e muito engajamento.

Menu musical - o cantor, violonista, guitarrista e 
produtor musical Túlio César é a atração do Menu Musical 
do Shopping Cerrado na próxima sexta-feira (19).

2

4

Influenciadoras - dionísia e Quézia ramos, duas 
irmãs e influenciadoras que vêm se destacando 
no instagram com assuntos sobre do dia a dia.
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Projeto - D’Boa desta sexta-feira (19) traz o músico 
Allex flores, o cantor integra o projeto que tem 
como intuito arrecadar alimentos não-perecíveis 
para instituições de caridade e acontece a partir das 
20 horas, no Lowbrow Lab Arte & Boteco.

3
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mata.
coronavírus

não ignore a segunda 
onda. respeite a vida.

mantenha o distanciamento social. 
use máscara e álcool em gel.

HasHimoto

Ex-atleta olímpica é escolhida 
como nova chefe da Olimpíada

a japonesa Seiko 
Hashimoto, que par-
ticipou de sete Olim-

píadas, comunicou nesta 
quinta-feira (18) que foi 
escolhida como presidente 
do comitê organizador da 
Tóquio-2020, substituindo 
um homem que renunciou 
depois de causar furor com 
comentários sexistas.

Yoshiro Mori, ex-primei-
ro-ministro de 83 anos, dei-
xou o cargo de presidente 
da Tóquio-2020 na semana 
passada depois de dizer 

que as mulheres falam de-
mais, mais um revés para 
um evento já ofuscado por 
um adiamento de um ano e 
uma oposição pública forte 
por causa da pandemia do 
novo coronavírus (covid-19).

Hashimoto anunciou sua 
escolha pouco depois de 
apresentar sua demissão 
de ministra de gabinete ao 
premiê, Yoshihide Suga, que 
a incentivou a realizar uma 
Olimpíada bem-sucedida.

“Eu, Seiko Hashimoto, 
fui selecionada como che-
fe do comitê organizador 
da Olimpíada e da Para-
limpíada de Tóquio”, disse 
ela em uma reunião na 
qual foi escolhida como a 

nova chefe. “Como estou 
assumindo uma responsa-
bilidade tão séria... sinto 
que preciso me preparar.”

Hashimoto enfrenta uma 
série de questões difíceis, 
como se encarregar de um 
dos maiores eventos es-
portivos do mundo menos 
de meio ano antes de seu 
início e proteger atletas e 
autoridades do coronavírus.

Nascida pouco dias antes 
de o Japão sediar os Jogos 
de Verão de 1964, Hashi-
moto participou de qua-
tro Olimpíadas de Inverno 
como patinadora de veloci-
dade e de três Olimpíadas 
de Verão como ciclista.

Seu nome vem de 
uma letra chinesa que 
significa ‘chama olímpi-
ca’, e ela fez jus a ele se 
tornando a japonesa que 
participou do maior nú-
mero de Olimpíadas.

Parlamentar de 56 anos 
do partido governista japo-
nês, ela atuou como minis-
tra da Olimpíada, e ainda 
fez as vezes de ministra do 
Empoderamento Feminino, 
de 2019 até sua renúncia 
nesta quinta-feira (18).

Suga provavelmente 
nomeará Tamayo Maruka-
wa, ex-anunciante de te-
levisão e parlamentar do 
partido governista, para o 
posto de Hashimoto, no-
ticiou a emissora pública 
NHK. Marukawa, de 50 
anos, já ocupou o cargo 
durante cerca de um ano.

Os critérios para a nova 
liderança do comitê or-
ganizador incluíram uma 
compreensão profunda da 
igualdade de gênero e da 
diversidade, além da ca-
pacidade de praticar estes 
valores durante os Jogos, 
disseram organizadores.

ela substituirá 
Yohiro Mori, que 
renunciou após 
comentários 
machistas
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