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Um vazamento na rede de esgoto do bairro Vila Redenção, em Goiânia, tem feito com que os líquidos e dejetos correm à céu aberto por uma pra-
ça na Avenida Jardim Botânico, provocando mau cheiro em toda a região. Moradores temem que crianças que frequentam o Centro Municipal de 
Educação (CMEI), que fica em frente ao vazamento e usuários do espaço público contraiam doenças, devido ao contato direto com o esgoto.

Esgoto invade avenida e coloca em 
risco saúde de crianças na Redenção

Projeto de lei 
anti-LGBT 
avança na 
Flórida  p7 p2

Goiânia tem ao menos dois ou-
tdoors com propaganda política 
Depois da remoção de uma peça publicitária no Residencial Clea Borges, pela 
Amma, começou a ser denunciada a existência de outros painéis publicitários 
com propaganda eleitoral, o que é considerado irregular, em Goiânia. 

p2

 Prestes a acabar o prazo de congelamento do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços (ICMS) no dia 31 de janeiro, acordo firmado no 
ano passado (novembro) por 90 dias, governadores, depois de serem cri-
ticados, voltaram atrás. Ronaldo Caiado (DEM) e outros 21 dos 27 chefes 
do Executivo no Brasil, decidiram prorrogar a medida por mais 60 dias.

ICMS: após pressão, 
governadores decidem con-
gelar por mais 60 dias  p3
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tem ao me-
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outdoors 
com pro-
paganda 
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O aumento dos ca-
sos de Covid-19 no 
Brasil gerou a ocu-

pação de leitos de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) 
para pacientes infectados 
cresceu em 18 estados e no 
Distrito Federal (DF) na últi-
ma semana. Goiás, por sua 
vez, está entre os 7 estados 
em situação mais crítica. As 
informações são do levanta-
mento da Folha de São Paulo 
realizado junto aos governos 
estaduais.

A situação mudou de for-
ma drástica em uma sema-
na. Ao menos oito unidades 
da federação já têm 80% ou 
mais das vagas públicas de 
UTI para coronavírus em uso, 
sendo que, há uma semana, 
eram apenas quatro esta-
dos nesse patamar. A piora 
no quadro acontece pelos 
governos estaduais terem 
reaberto leitos para o tra-
tamento de pacientes com 
a doença. Em uma sema-
na, o número de vagas para 
pacientes em estado gra-
ve cresceu de 15.115 para 
15.876 no Brasil, aumento 
de cerca de 5%.

Em Goiás, 84% dos leitos 
de UTI já estão ocupados. Na 
capital goiana, mesmo com 
o incremento de 73 novas 
vagas em uma semana, 97% 
dos leitos estão ocupados. 
Para combater o quadro, a 
Prefeitura de Goiânia reduziu 
o limite de públicos de even-
tos e estabelecimentos para 
500 pessoas, além de res-
tringir a ocupação de bares, 
restaurantes, celebrações 

religiosas, shoppings, acade-
mias, salões de beleza e tea-
tros para 50% da capacidade.

Em Goiânia, a administra-
ção municipal reforçou ainda 
a fiscalização contra festas 
clandestinas, ação que se in-
tensifica aos finais de sema-
na. No último final de sema-
na, foram fechados 8 dos 20 
locais visitados por infrações 
ao decreto municipal.

Entre as unidades da fe-
deração em estado grave 
está o Distrito Federal, que 
tinha 90% dos leitos públi-
cos de UTI ocupados no final 
da última terça-feira (25/1). 
No total, a capital federal 
possui 73 vagas de UTI para 
tratamento do coronavírus, 
e destas 58 estão ocupadas, 
10 estão aguardando libera-

ção e 5 estão vagas. Na ma-
nhã de terça-feira, a taxa de 
ocupação atingiu 100%, mas 
o governo local liberou leitos 
bloqueados. O governo in-
formou ainda que 9 em cada 
10 internados não estão va-
cinados ou não receberam 
ao menos as duas doses.

Diante do aumento de-
senfreado de casos, o gover-
nador local, Ibaneis Rocha 
(MDB) decidiu que, a partir 
desta segunda-feira (31/1), 
o Hospital Regional de Sa-
mambaia vai atender apenas 
casos de Covid-19, com ex-
ceção da maternidade. Além 
disso, 98 pacientes estão 
aguardando leitos de UTI no 
DF. Destes, 7 estão com ca-
sos confirmados ou suspei-
to, e devem ser direcionados 

para unidades com atendi-
mento da doença.

Mesmo com as explo-
sões de casos, o centro-
-oeste ainda não está entre 
os estados com piores casos, 
sendo esses os do Nordeste, 
como Rio Grande do Norte, 
Pernambuco e Piauí. No Rio 
Grande do Norte, a ocupa-
ção das UTIs chega a 84%, 
e as unidades intensivas pú-
blicas pediátricas estão lo-
tadas. O governo do estado 
informou que está expandin-
do a oferta de leitos críticos 
e clínicos na rede, uma vez 
que a média móvel de pedi-
dos por leitos quadriplicou 
de 15, em dezembro, para 
cerca de 60, em janeiro.

Devido ao aumento de 
casos de influenza H3N2 e da 

Covid-19, o estado retomou 
o uso de medidas restritivas, 
com eventos limitados a 3.000 
pessoas pelo menos até a pró-
xima segunda-feira, e o passa-
porte vacinal passou a ser exi-
gido em bares, restaurantes, 
cinemas, teatros e museus.

Segundo especialistas, 
o rigor das limitações é ne-
cessário, o médico Bruno 
Ishigami, do Recife, explica 
que a quantidade de casos 
é tão elevada que o núme-
ro absoluto de pessoas que 
precisam de internação é 
muito alto. “Festas privadas, 
por serem uma aglomeração 
com 3.000 pessoas, podem 
ajudar a aumentar a taxa de 
contaminação com vírus cir-
culantes. O ideal é a proibi-
ção das festas agora”, afirma.

Reprodução

Depois da remoção de 
uma peça publicitária no 
Residencial Clea Borges, 
pela Agência Ambien-
tal do Meio Ambiente 
(Amma), começou a ser 
denunciada a existência 
de outros painéis publi-
citários com propaganda 
eleitoral, o que é conside-
rado irregular, em Goiânia. 
A Capital tem pelo menos 
outros dois outdoors com 
o mesmo perfil do que foi 
retirado pela Prefeitura 
de Goiânia, um na Rua 
Professor de Castro, no 
Parque das Laranjeiras; 
e outro nas imediações 
do Portal do Sol Green, 
localizado no Residencial 
Goiânia Golfe Clube. 

Os painéis contêm 
fotos do presidente Jair 
Bolsonaro (PL) e do depu-
tado federal Major Vitor 
Hugo (PSL) sem nenhuma 
identificação ou autoriza-
ção por parte da Amma. 
O parlamentar tem traba-
lhado para pavimentar o 
nome dele numa possível 
candidatura ao Palácio 
das Esmeraldas nas elei-
ções deste ano, no dia 02 
de outubro. Já Bolsonaro 
caminha para disputar a 
reeleição ao Palácio do 
Planalto. Os outdoors 
têm apenas a assinatura 
de um grupo intitulado 
‘Patriotas Voluntários’.

Pela lei eleitoral, o uso 
de outdoors para exaltar 
qualidades pessoais de 
possíveis candidatos não 
é permitido. Essa regra 
vale tanto no período elei-
toral quanto fora dele. O 
Ministério Público de Goi-
ás (MPGO) inclusive inves-
tiga o caso com propagan-
da eleitoral do candidato 
à presidência Jair Bolsona-
ro. Se comprovada, a prá-
tica está sujeita à imediata 
retirada do conteúdo e ao 
pagamento de multa. O 
promotor Haroldo Caeta-
no, responsável pelo caso, 
também vai apurar pos-
sível participação e cum-
plicidade da empresa de 
outdoor. “Serão responsa-
bilizados”, afirma.

Goiás é um dos 7 estados com 
UTIs para Covid em nível crítico

Um vazamento na rede 
de esgoto do bairro Vila Re-
denção, em Goiânia, tem 
feito com que os líquidos e 
dejetos correm à céu aberto 
por uma praça na Avenida 
Jardim Botânico, provocan-
do mau cheiro em toda a 
região. Moradores temem 
que crianças que frequen-
tam o Centro Municipal de 
Educação Infantil (CMEI) Vila 
Redenção, que fica em fren-
te ao vazamento e usuários 
do espaço público contraiam 
doenças, devido ao contato 
direto com o esgoto.

Em entrevista ao Diário 
do Estado, o motoboy João 
Batista, explicou que o local 
é bastante movimentado e 
que parte da área que fica 
em frente ao CMEI está 
alagada por conta do va-
zamento. Ainda de acordo 
com João, os dejetos tem 
escorrido para a rua e se 
concentrando em buracos 
ao longo da pista.

“O esgoto está vazando 
bastante e se espalhando 
por toda a avenida, até 
para andar dica difícil. O 
esgota está assim há alguns 

dias, trazendo perigo a saú-
de da população. A gente 
fica preocupado em ter 
contato direto com o es-
goto, principalmente com 
as crianças que andam por 
aqui. Fora que muita gente 
vem fazer caminhada no lo-
cal. A gente sabe que tem 
muita doença. Além disso, 
precisamos lidar com o 
mau cheiro”, explicou.

PROBLEMA
Segundo o motoboy, está 

não é a primeira vez que a 
população tem problemas 

com o vazamento na rede 
de esgoto. João diz que há 
alguns dias houve um va-
zamento e o liquido ficou 
espalhado pela avenida por 
cerca de uma semana.

“Já pedimos para dar 
um jeito no esgoto, mas 
os políticos falam que 
não podem fazer nada. 
Ou seja, a população e as 
crianças precisam convi-
ver com o esgoto na rua 
e o mau cheiro. Como o 
líquido se concentra na 
avenida, os carros e moto-
ciclistas que trafegam pela 

via cobertos por esgoto”.

PERIGO
Para a infectologista, Ma-

riza Avelino, o contato dire-
to com o esgoto pode mani-
festar doenças prejudiciais a 
saúde do ser humano, como 
bactérias, Salmonela (tifo), 
shiguella e enteroviros, que 
são eliminados nas fezes 
e que em algumas ocasi-
ões podem levar a morte. 
Ainda de acordo com a 
especialista, verminosas 
(vermes parasitas) também 
podem ser contraídas.

Esgoto invade avenida e coloca em risco saúde de crianças 
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Prestes a acabar o prazo 
de congelamento do 
Imposto sobre Circula-

ção de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) no dia 31 de janeiro, 
acordo firmado no ano passa-
do (novembro) por 90 dias, go-
vernadores, depois de serem 
criticados, voltaram atrás. Ro-
naldo Caiado (DEM) e outros 
21 dos 27 chefes do Executivo 
no Brasil, decidiram prorrogar 
a medida por mais 60 dias.

O congelamento se dá ao 
mesmo tempo em que Jair 
Bolsonaro (PL) prepara uma 
proposta de emenda consti-
tucional (PEC) para reduzir o 
preço dos combustíveis, do 
gás de cozinha e da energia 
elétrica. Vale ressaltar que 
nas pesquisas feitas pelos pré-
-candidatos em 2022, o tema 
“economia” é o que tem mais 
centralizado as discussões.

A nota assinada pelos go-
vernadores afirma que a “pro-
posta traduz mais um esforço 
com o intuito de atenuar as 
pressões inflacionárias que 
tanto prejudicam os consumi-
dores, sobretudo no tocante 
às camadas mais pobres e 
desassistidas da população 
brasileira”. Além disso, o gru-
po cobra do governo federal 
mudanças estruturais na po-
lítica de preços da Petrobrás 
“a urgente necessidade de re-
visão da política de paridade 
internacional de preços dos 
combustíveis, que tem levado 
a frequentes reajustes, muito 
acima da inflação e do poder 
de compra da sociedade”.

Uma das principais desa-
venças entre Ronaldo Caia-
do (DEM) e o presidente da 
República, Bolsonaro (PL), 

é justamente sobre o preço 
dos combustíveis, visto que 
Bolsonaro atribui o valores 
elevados ao governo estadu-
al, entretanto, a política dos 
preços se dá, principalmen-
te, pelo  valor internacional 
do barril de petróleo.

NAS ALTURAS
A gasolina em Goiás já 

pode ser encontrada por 
R$ 7,49. O valor usado para 
calcular o ICMS está conge-
lado em R$ 6,55.

“SEM RADICALISMO”
O prefeito de Aparecida 

de Goiânia e pré-candidato 
ao governo de Goiás, Gusta-

vo Mendanha, que em breve 
deve se filiar ao partido de 
Jair Bolsonaro (PL) postou em 
suas redes sociais que está 
trabalhando para construir 
um projeto de governo “mo-
derno”, sem o “autoritarismo 
e radicalismo”. A fala do apa-
recidense se mostra preocu-
pada com o grupo não tão à 
política de direita que o apoia.

FECHADO
Nesta quarta-feira (26), 

Mendanha se reuniu em Bra-
sília com o presidente do PL, 
Valdemar da Costa Neto, o 
presidente do partido em Goi-
ás, Flávio Canedo e a depu-
tada federal Magda Mofatto 

(PL). Nas próximas semanas, 
será definido se o partido indi-
cará o candidato a vice, ao Se-
nado Federal ou se filiará Gus-
tavo Mendanha. A certeza, no 
momento, é a participação do 
partido na chapa majoritária.

MUDOU DE DISCURSO
O ex-reitor da Universida-

de Federal de Goiás (UFG), 
Edward Madureira, tende a se 
candidatar como deputado fe-
deral nas eleições deste ano. 
Em 2021, ele chegou a descar-
tar a possibilidade, mas a con-
versa agora é outra. Amanhã 
(27) ele vai participar do 1º 
Painel Eleições 2022, evento 
criado por ele, que discutirá 

transformações que possibili-
tem ao Brasil um desenvolvi-
mento sustentável. 

Na descrição do evento, é 
pautado o caminho político 
“As assembleias legislativas 
estaduais e o Congresso Na-
cional precisam ter uma ban-
cada de defesa da educação, 
da ciência, tecnologia e ino-
vação e da democracia”.

Edward, que já foi filiado 
ao PT, ainda não se decidiu 
sobre um novo partido, mas 
deve se filiar em breve. Nos 
bastidores, é dito que se Lula 
(PT) for eleito, Edward é um 
nome forte para ser indicado 
como ministro da Educação 
ou da Ciência e Tecnologia.

Nas últimas semanas, seu 
nome esteve em alta com a in-
terferência do presidente Jair 
Bolsonaro (PL) na indicação da 
nova reitoria da UFG, pois Bol-
sonaro não escolheu o primei-
ro nome da lista tríplice envia-
da ao Ministério da Educação 
(MEC) e Edward acredita que 
isso pode ter se dado pela 
grande oposição que ele fez 
ao governo federal enquanto 
estava na presidência da Asso-
ciação Nacional dos Dirigentes 
de Instituições Federais de En-
sino Superior (Andifes).

CELULARES 
O deputado Cláudio Mei-

relles (PTC) defende que os 
celulares apreendidos em 
complexos prisionais sejam 
transferidos para os alunos 
da rede pública de ensino 
que estão em vulnerabilidade 
social. Na proposta, ele ainda 
sugere que haja parceria com 
universidades e instituições 
de tecnologia para que os 
aparelhos possam ser forma-
tados e reparados, quando 
necessários. A matéria foi 
encaminhada à Comissão de 
Desenvolvimento, Ciência e 
Tecnologia da Assembleia Le-
gislativa de Goiás (Alego).

OBRA DE GOVERNO
A Alego retoma suas ati-

vidades parlamentares no 
dia 15 de fevereiro na nova 
sede, no Park Lozandes. 
Há boatos de um possível 
atraso na entrega da obras, 
entretanto, a assessoria do 
presidente da Casa, Lissauer 
Vieira (PSB), afirmou à Co-
luna que a data da primeira 
sessão do ano está mantida. 

Os bancos de sangue es-
tão com as poltronas e esto-
ques vazios. A situação pode 
mudar com a redução do prazo 
para a doação feita por pesso-
as que tiveram covid. A pande-
mia afastou doadores e tornou 
crítica a situação de pacientes 
com influenza e dengue que 
precisam de derivados do flui-
do para a recuperação.

Uma mudança no proto-
colo do Ministério da Saúde 
reduziu o tempo de espera 
para a coleta após suspeita 
ou confirmação da covid. A 
medida está em vigor des-
de a segunda (24). Agora, o 
chamado período de inapti-
dão de pessoas sintomáticas 
com diagnóstico ou suspeita 
da doença caiu de 30 para 10 
dias após recuperação.

Os candidatos que apre-
sentaram um diagnóstico po-

sitivo, mas que permanece-
ram sem sintomas, poderão 
doar após 10 dias da data de 
coleta do exame. Quem teve 
contato com um caso confir-
mado de covid durante o pe-
ríodo de transmissibilidade 
pode doar sangue sete dias 
após o último contato.

Segundo a diretora téc-
nica da Rede Hemo, Ana 
Cristina Novais, a redução 
do tempo de espera não sig-
nifica risco de contrair covid 
por meio do sangue rece-
bido pelos pacientes. “Os 
estudos mostram que não 
teve nenhum caso de trans-
missão sanguínea com covid 
até porque é uma doença 
respiratória. Mesmo assim, 
o Ministério preconizou es-
ses períodos pela saúde do 
doador”, explica.

“As doenças como in-

fluenza e dengue, que de-
mandam distribuição de 
hemocomponentes, conti-
nuam com o mesmo prazo, 
sem alteração. Os doadores 
que tiveram dengue clássica 
precisam aguardar 30 dias 
após a recuperação clínica 
completa (assintomático) e 
os que contraíram dengue 
hemorrágica devem espe-
ram seis meses após a re-
cuperação clínica completa 
(assintomático).

O impedimento tempo-
rário para pessoas gripadas 
é de 15 dias após o total de-
saparecimento dos sintomas 
para realizar a doação de 
sangue. Para os vacinados 
contra covid, o tempo ade-
quado para ir até o banco 
de sangue colaborar é após 
sete dias e no caso dos imu-
nizados contra influenza, a 

doação pode ocorrer há, no 
mínimo, dois dias depois.

ALERTA NACIONAL
Em Goiás, a Rede Esta-

dual de Hemocentros (Rede 
Hemo) ficou com estoque 
abaixo da metade, com 41%. 
A Santa Casa de Misericórdia 
enfrenta dificuldades com 
banco de sangue ficando 
próximo a zero, o que obri-
gou a direção da unidade a 
desmarcar cirurgias.

“A pandemia impactou 
muito a rotina dos bancos de 
sangue, uma vez que com a 
população doente, automa-
ticamente reduz a doação de 
sangue”, afirma Novais.

O alerta nacional é nacio-
nal. Os estoques de sangue 
e de plaqueta também es-
tão baixos em Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Pernam-

buco, São Paulo, Rio de Janei-
ro, Paraná, Rio Grande do Sul, 
Amazonas e Distrito Federal.

QUER DOAR?
A doação de sangue pode 

ser feita por voluntários de 
máscara, em boas condições 
de saúde, sem sintomas vi-
rais, com mais de 50 quilos, 
bem alimentado, que tenha 
dormido pelo menos 6 horas, 
que não tenham ingerido be-
bida alcoólica nas últimas 12 
horas, sem terem fumado por 
pelo menos duas horas, entre 
16 e 69 anos incompletos. Os 
menores de 18 anos podem 
colaborar se estiverem acom-
panhados de um responsável 
legal e com documento origi-
nal com foto, emitido por ór-
gão oficial e válido em todo 
o território nacional, além 
de cartão de vacinação.

ONDE?
O interessados em doar 

podem realizar o agenda-
mento prévio por meio do 
site agenda.hemocentro.
org.br, do telefone 0800 
642 0457 ou indo a uma 
das unidades da Rede 
Hemo por livre demanda 
e escolher o melhor dia e 
horário para a coleta de 
sangue ou cadastro como 
doador de medula óssea.

As unidades do Hemo-
centro em Goiânia (Aveni-
da Anhanguera, nº 5.195, 
Setor Coimbra) e na Rede 
Hemo no interior (Rio Ver-
de, Jataí, Catalão, Ceres, 
Iporá, Quirinópolis, Formo-
sa e Porangatu) recebem os 
voluntários de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 18 ho-
ras e aos sábados, das 8 às 
12 horas, apenas na capital.

Reprodução

Goiás adota novas regras de doação de sangue para quem teve Covid

ICMS: após pressão, governadores 
decidem congelar por mais 60 dias
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A vacinação contra a Co-
vid-19 em crianças de 
5 a 11 anos tem pro-

vocado sérias discussões em 
todo o país. A Nota Técnica 
do Ministério da Saúde afirma 
que a vacinação não é obriga-
tória para este grupo. Entre-
tanto, o Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA), institu-
ído por meio da Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990, apon-
ta que são obrigatórias todas 
as vacinas recomendadas pe-
las autoridades sanitárias.

Os imunizantes aplicados 
em crianças foram indicados 
pela Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa), 
que é a autoridade sanitária a 
que se refere o artigo 14, §1º, 
do ECA. Porém, a não inclu-
são da vacina no Plano Nacio-
nal de Imunização (PNI) é o 
argumento usado para a não 
obrigatoriedade da vacinação 
infantil contra a Covid-19.

É OBRIGATÓRIA?
“Existe no Brasil, na nossa 

legislação, uma determina-
ção que diz que é obrigação 
dos pais vacinarem seus fi-
lhos. Isso está no Estatuto 
da Criança e do Adolescente 
(ECA), art. 14, § 1º. E dentro 
destas obrigações estão tam-
bém princípios constitucio-
nais que é o direito à vida, à 
saúde. Então, o ECA entende 
que os pais deixam de vacinar 
seus filhos, eles estão deixan-

do de dar acesso a esse filho 
ao direito de saúde e direito 
à vida, garantidos pela consti-
tuição federal. ”

“A controvérsia jurídica 
está neste ponto, porque 
existe um Plano Nacional de 
Imunização (PNI), que tem 
um rol de vacinas já são des-
critas como obrigatórias e 
os pais, independentemen-

te de ideologia, tem que 
vacinar. E a vacina que com-
bate a covid-19 ainda não 
entrou no PNI. Então quem 
defende que a vacinação da 
criança contra a covid-19 
ainda não é obrigatória, é 
justamente porque ela não 
está na lista do PNI.

Agora, a outra verten-
te que aponta a vacinação 

como obrigatória, é baseada 
no sentido de que a vacina já 
foi aceita pelo Ministério da 
Saúde, aprovada pela Anvisa 
e distribuída para os estados 
pelo Poder Público, então 
automaticamente essa vaci-
na já entra na obrigação dos 
pais de vacinar seus filhos. ”

CONSEQUÊNCIAS

“Assim que a vacina entra 
no PNI, o ECA estabelece que 
se os pais deixarem de vaci-
nar os filhos, eles podem ser 
chamados a responder judi-
cialmente. Aí tem o princípio 
que diz que o judiciário, bem 
como as instituições, eles têm 
que trabalhar para manter a 
criança ou o adolescente com 
a sua família biológica. ”

GUARDA 
“É uma hipótese que 

pode acontecer lá na fren-
te quando esta vacina en-
trar no PNI. Mas é uma 
hipótese que só vai aconte-
cer em caso extremo. Pode 
acontecer? Pode, mas só 
mediante decisão judicial. 
Porque o juiz primeiro vai 
dar a oportunidade de os 
pais justificarem o porquê 
não querem vacinar. Aí os 
pais vão lá e justificam se 
os filhos tem alguma co-
morbidade, doença autoi-
mune, o pediatra não auto-
rizou. Isso será analisado. 
Depois de ser verificado 
que a criança não tem nada 
que possa impedir a vaci-
nação e os pais insistirem 
em não vacinar. Aí pode 
acontecer uma suspensão 
provisória da guarda. ”

ESCOLAS 
“Enquanto está pendên-

cia jurídica de ser obrigató-
rio ou não. As instituições 
públicas e privadas podem 
estabelecer regras restritivas 
de acesso para quem não 
comprovar a vacinação. Isso 
o nosso Supremo Tribunal 
Federal (STF), recentemente, 
aprovou. Exemplo: Uma es-
cola pode determinar que os 
alunos só irão comparecer 
às aulas se comprovarem a 
vacinação. E é juridicamente 
legal este tipo de ação. ”

Divulgação

Quando a vacinação infantil é obrigatória?

A Dívida Pública Federal – 
que inclui o endividamento 
interno e externo do Brasil 
– fechou 2021 em R$ 5,613 
trilhões, informou hoje (26) 
a Secretaria do Tesouro Na-
cional, do Ministério da Eco-
nomia. O valor representou 
aumento de 12% em relação 
a 2020, quando a dívida es-
tava em R$ 5 trilhões.

Em relação a novembro, 
o valor representou alta de 
2,09% quando a dívida era 

de R$ 5,498 trilhões. Apesar 
do alto volume de emissões 
em dezembro, a dívida ficou 
dentro dos limites estabele-
cidos pelo Plano Anual de Fi-
nanciamento (PAF) de 2021, 
que determinava que a dí-
vida pública poderia fechar 
o ano passado entre R$ 5,5 
trilhões e R$ 5,8 trilhões.

No ano passado, o PAF 
inicialmente previa que a 
Dívida Pública Federal pode-
ria encerrar 2021 em R$ 5,9 

trilhões. Por causa da redu-
ção das incertezas relativas 
à pandemia de covid-19, o 
limite foi reduzido para R$ 
5,8 trilhões em maio.

DÍVIDA
A Dívida Pública Mobiliá-

ria Federal interna (DPMFi), 
que é a parte da dívida pú-
blica no mercado interno, 
teve o estoque ampliado em 
2,22% em dezembro, pas-
sando de R$ 5,233 trilhões 

para R$ 5,349 trilhões. Esse 
crescimento da dívida ocor-
reu por causa da apropriação 
positiva de juros, no valor de 
R$ 47,5 bilhões (quando os 
juros da dívida são incorpo-
rados ao total mês a mês), e 
pela emissão líquida mensal 
de R$ 68,91 bilhões (quando 
o Tesouro emitiu mais títulos 
do que resgatou).

O estoque da Dívida Pú-
blica Federal Externa (DPFe), 
captada do mercado interna-

cional, caiu 0,59% no último 
mês de 2021, encerrando o 
ano em R$ 264,72 bilhões 
(US$ 47,44 bilhões). O prin-
cipal motivo foi a queda de 
0,7% do dólar no mês pas-
sado. Desse total, R$ 228,60 
bilhões (US$ 40,96 bilhões) 
referem-se à dívida mobili-
ária (em títulos no mercado 
internacional) e R$ 20,77 bi-
lhões (US$ 4 bilhões), à dívi-
da contratual (com bancos e 
organismos internacionais).

RECURSOS
O Tesouro Nacional emite 

títulos públicos para pegar 
emprestado dinheiro dos in-
vestidores e honrar compro-
missos financeiros. Em troca, 
compromete-se a devolver 
os recursos depois de alguns 
anos, no vencimento do pa-
pel, com algum rendimen-
to. A correção pode seguir 
a taxa Selic (juros básicos 
da economia), a inflação, o 
câmbio ou ser prefixada.

Dívida Pública Federal fecha o ano 2021 acima de R$ 5,6 trilhões



MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466

NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466

HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dyna-
mi800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649

VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649

VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466

Veículos
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-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Condo-
mínio Residencial das Pal-
meiras – 3 quartos sen do 
1 suíte, garagem para 2 
carros, duas sacadas dar 
(escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778

CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos ve-
íAcabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.

-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044

classificados Goiás, Tocantins e DF, 27 de Janeiro de 2022 DIÁRIO DO ESTADO6 
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Um projeto de lei que 
visa limitar a dis-
cussão sobre orien-

tação sexual e identidade de 
gênero está em tramitação 
no legislativo da Flórida. Cha-
mado pela comunidade LG-
BTQIA + de “Don’t Say Gay” 
(“Não diga gay”, em tradução 
livre), o projeto prevê o in-
centivo para que pais proces-
sem escolas e professores 
que se dedicarem ao assunto.

“Isso apagaria a história 
e a cultura dos LGBTQIA + 
dos planos de aula e enviaria 
uma mensagem assustadora 
aos jovens das próximas ge-
rações”, disse a diretora exe-
cutiva do grupo nacional de 
defesa da juventude GLSEN.

Ativistas apontam que a 
proibição irá passar aos jo-
vens a ideia de que identi-
dade de gênero e orientação 
sexual são coisas para se en-
vergonhar ou esconder, cri-
ando um ambiente inseguro 
e ineficaz de aprendizado.

Os dois projetos de lei 
estadual afirmam que um 
distrito “não pode incentivar 
a discussão em sala de aula 
sobre orientação sexual ou 
identidade de gênero nas 
séries primárias ou de uma 
maneira que não seja apro-
priada à idade ou ao desen-
volvimento dos alunos”.

O texto prevê que aqueles 
que descumprirem a regra 

poderão ser processados, 
demandando indenização e 
ressarcimento de honorários 
advocatícios e eventuais cus-
tos judiciais. O autor da ideia, 
o deputado republicano Joe 
Harding, espera que ela “refor-
ce o direito fundamental dos 
pais de tomar decisões sobre 
o controle de seus filhos”.

O ativista e marido do 
secretário de Transportes 
dos Estados Unidos, Chas-
ten Buttigieg, denunciou 
à justiça o governador da 
Flórida, Ron DeSantis, e a 
legislatura estadual. Or-
ganizações de advocacia 
LBGTQIA + dizem que es-
ses projetos retomam leis 
anti-LGBT dos país da déca-
da de 1990 e as pioram, 
uma vez que dão aos pais a 
chance de processar as in-
stituições de ensino.

O ano de 2021 foi históri-
co para a legislação anti-LG-
BT nos EUA. De acordo com 
dados do grupo Human 
Rights Campaign, 250 pro-
jetos de lei relacionados ao 
assunto foram apresentados 
e pelo menos 17 chegaram a 
ser promulgados.

Vários estados american-
os como o Arizona, Alaba-
ma, Kentucky, Indiana, New 
Hampshire, Oklahoma e Da-
kota do Sul já introduziram 
esse tipo de legislação em 
seus territórios em 2022.

Reprodução

Projeto anti-LGBT avança na Flórida
DIÁRIO DO ESTADO Goiânia, 27 de Janeiro de 2022 mundo
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Reprodução

O que você faria se o seu 
filho de 2 anos pegasse o 
seu celular e comprasse um 
alto valor apenas em mó-
veis? Essa situação é real e 
aconteceu nos Estados Uni-
dos. O pequeno Ayaansh Ku-
mar, que completará 2 anos 
em março deste ano, estava 
brincando com o aparelho 
da mãe e apertou o botão. 
Resultado: Uma compra de 
quase US$ (cerca de R$ 10,8 
mil) em móveis.

Madhu Kuma, mãe do 
menino, tinha adicionado 
vários itens no carrinho de 
compras virtuais do site do 
Walmart. Ela e o marido ape-
nas descobriram a compra 
que o pequeno havia feito 
após várias caixas começa-
rem a chegar na casa deles.

Entre pacotes, poltronas 
e suportes para plantas. À 
NBC, os pais disseram que 
devem ficar com alguns itens 

e devolver outros, além de 
pedir o reembolso.

NO BRASIL
No fim de 2020, outro 

caso semelhante aconteceu 
aqui no Brasil. Uma criança 
de apenas 3 anos pegou o 
celular da mãe enquanto 
ela estava no banho e fez 
um pedido de R$ 400 em 
lanches do McDonald´s. A 
publicitária Raissa Wander-
ley de Andrade, de 32, afir-
mou ter ficado desesperada 
com a compra.

“A princípio eu disse: 
‘Não, acho que é algum en-
gano. Não pedi nada’. E disse-
ram que estava no elevador. 
Eu imaginei que fosse alguém 
que tivesse mandado alguma 
coisa para mim. Daí quando 
eu cheguei na cozinha tinha 
lá um bocado de sacola do 
McDonald’s”, contou, em 
entrevista ao Uol.

A gente já viu muito rotei-
ro mostrando realidade 
distópica, e esse tipo de 

produção quase sempre segue 
o mesmo estilo de narrativa, 
fotografia e os elementos to-
dos a serem trabalhados numa 
trama. As recentes Black Mir-
ror e The Handmaid’s Tale têm 
uma linguagem que é ainda 
um pouco próxima de nossa 
realidade, mas a série sobre a 
qual falarei hoje assusta quan-
do pensamos no quão próxi-
mos podemos estar de seus 
acontecimentos. 

Years and Years é uma das 
últimas exibidas pela gigante 
HBO, e tem como premissa o 
seguinte: O dia-a-dia da famí-
lia Lyon é uma confusão. Mas 
tudo parece piorar quando, 
em uma noite crucial de 2019, 
a história do clã avança quin-
ze anos no futuro. Eles então 
encontram um mundo bem 
pior do que esperavam: mais 
quente, barulhento e louco. 

Bom, premissa é premis-
sa, né!? Por essa sinopse é 
possível ter uma breve ideia 
de no que estaríamos en-
trando ao começar a série. 
Acontece assim mesmo! Pela 
ótica de uma família comum, 
no ano de 2019, começamos 
a acompanhar como vai o 
mundo. Os membros da fa-
mília se comunicando por um 
dispositivo chamado Signor, 
que mantém todo mundo li-

gado ao mesmo tempo numa 
espécie de chamada de voz. 

Em uma noite a família as-
siste televisão e conhece uma 
figura que viria a ser essencial 
para o desenrolar da história. 
Vivienne Rook, interpreta-
da pela consagrada Emma 
Thompson, uma política de 
extrema direita que “diz o que 
pensa” e conquista apoio jus-
tamente por isso. Parece com 
alguma situação que você co-
nhece? Em sua primeira cena 
na série, a personagem já sol-

ta em rede nacional uma frase 
que a definiria bem: “Fo**-se 
Israel e Palestina”.

É a partir daí, com a po-
lítica sempre apresentada 
como um dos personagens 
essenciais, que acompanha-
mos a família de perto por 
anos e anos, numa monta-
gem frenética, com as crian-
ças crescendo, amores indo e 
vindo e o mundo - quase que 
- acabando. Alguns aconteci-
mentos são mais marcantes 
que outros, como Bethany, 

que utiliza um filtro na cara o 
tempo todo e deseja se tor-
nar transumana - isso é, tor-
nar-se digital e eterna, como 
arquivos na nuvem, uma mis-
tura de homem e máquina. 

E além disso, em alguns 
comentários e pequenas si-
tuações, a gente fica saben-
do de coisas como borbole-
tas estarem extintas, pessoas 
fazendo sexo com robôs e 
cremação líquida; é isso mes-
mo, ser dissolvido após a 
morte e se tornar líquido. 

Série “Years and Years” o que 
acontece quando votamos errado

Criança de 2 anos com-
pra mais de R$ 10 mil 
pelo celular da mãe


