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Caiado pode sofrer primeira 
derrota na assembleia com 
um mês de governo
Fruto de um misto de desprezo aos deputados estaduais e 
inabilidade da articulação política do governo [se é que tem 
articulação], a própria base do governo se uniu até com a 
participação da oposição, para impor ao governador Ronaldo 
Caiado (DEM) a sua primeira derrota na Assembleia Legisla-
tiva, com apenas um mês de mandato, com a praticamente 
certa eleição do deputado Lissauer Vieira (PSB), novo pre-
sidente da Casa. Depois de tornar público há mais de dois 
meses o seu apoio à candidatura do deputado Álvaro Guima-
rães (DEM), para presidente da Assembleia na eleição dessa 
sexta-feira 1º/2, a articulação política do governo parece não 
ter dado maior importância aos movimentos paralelos que 
começaram a surgir na própria base na Casa, contrários à in-
dicação de Álvaro. O primeiro a se manifestar foi Iso Moreira, 
que colocou o nome na disputa, seguido do Dr. Antônio, am-
bos do Democratas. Iso e Dr. Antônio se uniram e lançaram 
esse último candidato, numa quinta-feira. No sábado, eles 
foram até o governador lhe comunicar a decisão. Não re-
ceberam dele nenhuma palavra de desestímulo. E como é 
normal acontecer nesses momentos, toda vez que há dis-
puta na situação por alguma posição, a oposição costuma 
entrar e tirar vantagem tomando partido de um dos lados. 

a Evolução Da canDiDatuRa
Com o passar dos dias, surgiu um segundo grupo de parlamen-
tares também insatisfeitos com a candidatura de Álvaro Guima-
rães, liderado pelo deputado Lissauer Vieira (PSB) e apoiado por 
Humberto Aidar (MDB) e Cláudio Meireles (PR) e mais uns dois 
três. O grupo de Iso e Dr. Antônio reunia entre 13 a 14 deputados 
e o de Lissauer, uns seis, ou seja, sozinho, nenhum deles tinha 
número suficiente para ganhar. Eles se reuniram e decidiram 
formar apenas uma chapa, com Lissauer para presidente. Essa 
chapa somou ontem à noite o apoio de 33 deputados.  

a culpa é DE vocês
Por volta das 23:30 dessa terça-feira, os deputados Iso Moreira 
e Dr. Antônio se reuniram com o governador Ronaldo Caiado, no 
Palácio das Esmeraldas, a convite desse último. A pauta? Segun-
do a narrativa de um dos participantes, Caiado foi direto ao pon-
to, a eleição para presidente da Assembleia, proferindo uma série 
de frases como essas: “Eu sei que já perdi essa eleição; se a gente 
não encontrar outra solução, o candidato de vocês terá mais de 

30 votos; serei derrotado e haverá reper-
cussão na imprensa em Brasília; e a culpa 
da minha derrota será toda de vocês”. 
Nessa hora, segundo um dos presentes, 
o Dr. Antônio ficou bastante emocionado. 

culpaDo pEla cRisE
De acordo com as opiniões de vários de-
putados, a crise em que se transformou a 
eleição da nova mesa diretora da Assem-
bleia Legislativa foi fruto da “falta de habi-
lidade” do secretário de governo, Ernesto 
Roler. Segundo esses parlamentares, fal-
tam ao secretário “mais paciência e tato 
no trato com os parlamentares.”

Elogios a cabRal

Por conta das dificuldades em lidar com 
o secretário de governo, a parte final das 
articulações em torno da eleição da mesa 
diretoria da Assembleia foi comandada 
pelo secretário de Cidadania e Trabalho, 
Marcos Cabral, que por sua vez vem sendo 
bastante elogiado por deputados, prefei-
tos, ex-prefeitos e lideranças políticas em 
geral que o procuram.   

REcomposição
Sem qualquer viabilidade da candidatura 
Álvaro Guimarães, o Palácio tentava on-
tem à noite uma composição indicando 
o deputado para um cargo na mesa. Foi 
tentada inicialmente a vaga de vice, mas 
o próprio Álvaro optou pela Comissão de 
Constituição e Justiça, o que parece prová-
vel que vai acontecer. A resposta sai du-
rante uma reunião dos deputados, que vai 
acontecer numa chácara no município de 
Nerópolis, na manhã dessa quinta-feira.  
Pelo menos assim, cria-se um clima me-
lhor para o governo, porque do jeito que 
ficou até ontem, estava simplesmente 
irrespirável. A eleição será amanhã, mas 
o governador Ronaldo Caiado vai ter que 
mexer rapidinho no tabuleiro, sob pena se 
não quiser ter sérios problemas logo, logo. 
Uma coisa é certa: a Assembleia Legislati-
va é um poder, e como tal tem que visto.

aRREsto
Causou certo susto no meio político es-
tadual a notícia da decisão da Justiça de 
arrestar bens imóveis do ex-governador 
Marconi Perillo, visando o ressarcimento 
em caso de eventual condenação em ação 
é acusado por suposto recebimento de 
propina na Cash Delivery. Nesse mesmo 
ato foram arrestados bens também do 
ex-presidente da Agetop, Jaime Rincón, 
de familiares e de empresas e também de 
Marconi. São apartamentos, fazendas, ca-
sas e lotes em São Paulo, Goiânia, Pirenó-
polis, Três Ranchos e Aruanã, cujos valores 
atingem R$ 21,9 milhões.
 
Dativos
Os advogados dativos mobilizados em 
todo o Estado, com vista a pressionar o 
governo estadual pelo resgate do com-
promisso de campanha do então candida-
to Ronaldo Caiado, para com a categoria, 
de que colocaria o pagamento em dia. En-
tretanto até agora, segundo a coluna foi 
informada, o pagamento se encontra em 
atraso desde dezembro.

caiaDo E as cascavéis
A levar em conta seus movimentos nesses 
últimos três meses, o governador Ronal-
do Caiado parece decidido a esmagar a 
“cobra cascavel” que andou lhe picando 
durante anos, na política de Goiás. Caiado 
deve ter aprendido ainda na adolescência 
quase tudo sobre o poder ameaçador das 
cobras cascavéis, campeando na adoles-
cência nas fazendas Aricá, em Americano 
do Brasil e às margens do Rio Tesoura, 
no município de Crixás. Infeliz daquele 
que fosse inoculado por uma víbora des-

sa espécie, fosse ele um quadrúpede ou 
humano. Caiado deve ter aprendido que 
não dá para brincar com essa peçonhenta.  
As cascavéis sem aspas costumam mexer 
com o chocalho que trazem na ponta da 
cauda, mesmo depois de mortas, enquan-
to que as primeiras, as “cascavéis” da po-
lítica, dizem que também costumam ser 
perigosíssimas e que por medida de se-
gurança, em determinados casos o mais 
recomendado é que sejam “esmagadas 
e penduradas no varal”, por algum bom 
tempo. O procedimento visa reduzir o 
risco de reanimação das peçonhentas evi-
tando que elas voltem a circular por aí no-
vamente, mesmo que em “estado zumbi.”     

Jônathas pREsiDEntE 
Do psDb

Em que pese haver três ou quatro pre-
tendentes ao posto de presidente do 
Diretório Estadual do PSDB, uma des-
tacada fonte do partido informou a 
essa coluna que o nome da preferência 
do ex-governador Marconi Perillo, para 
o posto é o advogado Jônathas Silva 
(foto). Ex-secretário de Segurança Pú-
blica no seu segundo governo, Jônathas 
é homem da sua absoluta confiança de 
Marconi, para cumprir as missões. 
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pintou a zebra

Atende pelo nome de Lisauer Vieira a zebra 
que está se desenhando na eleição para a pre-
sidência da mesa diretora da Alego. A eleição 
acontece logo após a posse dos novos depu-
tados. Conforme escrito aqui, o nome surge 
de uma união de parlamentares de oposição 
com parte da base, insatisfeita com o atual 
momento. Tudo em nome da independência 
do legislativo. Exatamente como aconteceu 
no final do ano passado na Câmara Municipal 
de Goiânia. Mesmo com apoio do governador 
Ronaldo Caiado e com experiência de sobra 
na Casa, Álvaro Guimarães não conseguiu se-
gurar uma articulação, que parecia sólida.

a bia falou...
A presidente do Sintego, Bia de Lima, adiantou 
a informação e o governo estadual demorou 
um dia e meio para confirmar. O pagamento 
de dezembro da Educação começa nesta sex-
ta-feira, antecipando o calendário anunciado 
inicialmente. Com a saúde já em dia, falta a so-
lução para a segurança, a terceira área sempre 
citada como prioritária pelo governo. 

conhecendo
Além de conhecer a estrutura de trabalho, 
uma parte do novo secretariado tem conhe-
cido mesmo um pouco do Estado de Goiás. 
Sempre a trabalho.

passo a frente
Está marcada para o dia 13 a inauguração de 
quatro galpões, que vão abrigar cooperativas 
de reciclagem que atuam em Goiânia. Foram 
quase quatro anos de discussões, ajustes e 
planejamento, para que essas cooperativas 
tenham uma estrutura melhor. AMMA, Co-
missão do Meio Ambiente da Câmara e Sesc/
Senac ajustaram detalhes nesta semana. 
Maior incentivador da proposta, o promotor 
Juliano de Barros articulou recursos do próprio 
Ministério Público para viabilizar o projeto. 

Mais debate
Com a chegada de fevereiro e a volta dos tra-
balhos parlamentares, a Câmara de Goiânia 
deve-se debruçar sobre a revisão do Plano 
Diretor, que deve chegar ainda na primeira 
quinzena de fevereiro.

coMo assiM?
Deputado federal em primeiro mandato 
a partir de sexta-feira, José Nelto (Pode) 
anunciou que não aceitava o auxílio-mo-
radia. Sabe-se lá como, no entanto, a ajuda 
entrou no caixa do deputado, que diz agora 
que vai devolver. Normalmente, é dor-de-
cabeça devolver qualquer valor recebido do 
Erário. O deputado diz que, na verdade, não 
se devolve ou doa a uma instituição, o que 
é diferente de recursar. 

conta não fecha
Novo líder do governo na Alego, Bruno Pei-
xoto (MDB) terminou a semana passada 
dizendo que a reforma administrativa traria 
R$ 5 milhões de economia por ano. Come-
çou essa semana dizendo que a economia 
será de R$ 1,2 milhão.

onix eM alta
Pelo quarta ano consecutivo, foi o carro mais 
vendido do país. 

excesso
A justiça brasileira parece que pegou Lula pra 
servir de exemplo. Negar a saída dele para 
acompanhar o enterro do irmão Vavá, em São 

Bernardo do Campo, é mais que abusivo. Bei-
ra a autoritarismo mesmo. 

perguntas para 
clarisMino Jr, 
referência eM direito 
aMbiental no país:

Essa nova tragédia em Brumadinho pode 
mudar algo nas regras de licenciamento?
Entendo que temos boa legislação. No 
entanto, péssima gestão!!! Os órgãos am-
bientais, esfacelados e ainda subdivididos. 
Não são eficientes à altura de enfrentar os 
desafios do cotidiano.
Colocar autores de laudos na cadeia ajuda?
Muito. E para isso temos legislação tanto 
nos crimes ambientais quanto no próprio 
Código Penal.

marcelohel@gmail.com

“Todos vêem o que você 
parece ser, mas poucos 

sabem o que você 
realmente é”. 

(Maquiavel)

saÚde

Governador busca parcerias para 
promover saúde de excelência em Goiás

o governador Ronaldo 
Caiado recebeu a vi-
sita do diretor-presi-

dente do Hospital de Amor, 
antigo Hospital do Câncer 
de Barretos, Henrique Pra-
ta, bem como a diretoria da 
unidade que é referência no 
tratamento de câncer em 
todo país. A intenção do en-
contro foi trocar experiên-
cias e ideias que possam 
ser implementadas em 
Goiás, a exemplo do que 
ocorreu em Barretos, onde 
ações bem-sucedidas no 
atendimento ao público 
fez a satisfação dos pa-

cientes subir de 20% para 
praticamente 100% dos 
usuários que buscam aten-
dimento naquele hospital.

Além do encontro no Pa-
lácio Pedro Ludovico, o go-
vernador e o diretor-presi-
dente do Hospital de Amor 
visitaram os hospitais Ma-
terno Infantil e Santa Casa 
de Misericórdia, em Goiânia.

Caiado explicou que 
Henrique Prata veio trazer 
experiência, métodos e pla-
nilhas novas que aumenta-
ram a eficiência do Hospital 
do Amor, reduzindo o custo, 
aumentando a qualidade, 

humanizando todo o aten-
dimento da área de saúde 
em Barretos. “Isso é um 
ponto importante e ele fica-
rá conosco até amanhã, visi-
tando os hospitais de Goi-
ânia com nosso secretário 
da Saúde, Ismael Alexan-
drino, para que possamos 
rapidamente fazer uma 
transformação no setor de 
saúde de Goiás, que hoje, 
todos sabem, é a maior de-
manda e vive um colapso 
total. E nós temos que re-
começar a saúde de Goiás”, 
ressaltou o governador.

Caiado informou que 

Henrique Prata e sua equipe 
são responsáveis pela me-
lhor qualidade da medicina 
praticada no Brasil e no ex-
terior. “É referência em toda 
a América Latina”, afirmou 
Caiado. “Não se faz medici-
na visando ganhar dinheiro. 
Se faz medicina com viés 
humanitário e respeito à 
vida, comprometida com 
a boa qualidade e com 
resultados”, completou. No 
encontro foi apresentada, 
em números, ao chefe do 
Executivo estadual a ex-
periência exitosa na saúde 
pública de Barretos, orga-

nizada em Saúde Básica, 
atendimentos de média e 
alta complexidade, além 
do destacado tratamento 
de combate ao câncer.

Em relação à satisfação 
dos usuários do serviço pú-
blico de saúde de Barretos, 
Henrique Prata explicou 
como conseguiu saltar de 
um número de 20% para 
próximo de 100%. “A pre-
missa básica dos gestores 
da saúde pública de Barre-
tos é de que a pessoa tem 
de ser atendida no dia que 
procurar a unidade de saú-
de, com resolutividade de 

80% a 90% no primeiro 
momento, com profissionais 
especializados no atendi-
mento à família”, ressaltou 
o diretor-presidente. “Nós 
queremos criar condições 
mínimas nos nossos muni-
cípios. Vamos dar celeridade 
e implantar essa metodolo-
gia que mostrou o quanto 
você resolve na base, ou 
seja, na região, e chegando 
apenas aqueles casos que 
sejam necessários para 
tratamentos cirúrgicos ou 
os transferidos para hospi-
tais de alta complexidade”, 
explicou Caiado.

Governador visitou hospitais de referência no Estado, acompanhado pelo diretor-presidente do Hospital de Amor, Henrique Prata
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Banco do Brasil permite pagamento 
de IPVA pelo WhatsApp

O Banco do Brasil vai 
permitir que seus 
clientes façam o 

pagamento do Imposto 
sobre Propriedade de Veí-
culos Automotores (IPVA) 
e outras taxas cobradas 
pelo Detran, diretamente 
pelo WhatsApp. A transa-
ção passou a fazer par-
te do rol de serviços de 
atendimento a clientes 
do banco por meio do 
aplicativo de mensagens 
instantâneas.

Para efetuar o paga-
mento do IPVA e outras 
taxas, incluindo multas 
de trânsito, o cliente do 
banco deve informar o 
código do Renavam, a 
placa do veículo e o CPF 
do proprietário. A utiliza-
ção do WhatsApp como 
um canal de atendimento 
do BB requer o cadastra-
mento prévio do telefone 
do cliente em suas infor-
mações cadastrais regis-
tradas no banco.

A operação, por en-

quanto, só está disponível 
nos estados do Maranhão, 
Pernambuco, Rio Grande 
do Sul e no Distrito Fede-
ral. Nos demais estados, o 
uso do WhatsApp deverá 
estar disponível nos pró-
ximos meses, após a ade-
quação de sistemas das 
secretarias de Fazenda 
com a tecnologia do ban-
co, informou a assessoria 
da instituição.

O atendimento pelo 
Whatsapp foi lançado 
para todos os clientes 
em setembro de 2018, 
com opção para 14 tran-
sações. Em dezembro, o 
BB foi o primeiro banco 
a permitir saque pelo 
WhatsApp. Com mais 
essa solução, já são 16 
transações que podem 
ser realizadas pelo apli-
cativo de mensagens, 
incluindo rastreio de 
cartão, consulta de limi-
te, extrato, saldo e fatu-
ra do cartão, poupança 
e conta-corrente, além 

de recargas de celular 
e transferências entre 
contas.

O banco informou que, 
em menos de quatro me-
ses, já foram realizadas 
mais de 100 mil transa-
ções (financeiras e con-
sultas) pelos clientes via 
WhatsApp. Os saques e 
transferências realizados 
por meio do aplicativo 
são limitados até R$ 300.

Como funciona
A solução alia o uso 

da inteligência artifi-

cial, por meio de chatbot 
(uma máquina que con-
versa com o cliente), e as 
mensagens são cripto-
grafadas de ponta a pon-
ta. Para acessar o Banco 
do Brasil no WhatsApp é 
necessário salvar o tele-
fone [+55] 61 4004 0001 
no celular e iniciar uma 
conversa. O aparelho e o 
número do cliente preci-
sarão estar cadastrados 
previamente.

Quando um serviço 
de informações, como 
solicitar um extrato de 

conta-corrente, for soli-
citado pelo cliente, um 
código de confirmação 
será enviado pelo banco 
via push ou SMS. Para 
as outras transações, os 
clientes também deve-
rão digitar sua senha. 
Depois, o cliente re-
ceberá uma resposta 
confirmando a transa-
ção, tudo em texto. Se 
houver necessidade de 
atendimento humano, 
o cliente passará a ser 
atendido por um fun-
cionário do BB.

A tecnologia de assis-
tência virtual vem sendo 
utilizada pelo BB desde 
2017, utilizando inteli-
gência cognitiva. Segun-
do o banco, o chatbot 
responde por meio de 
uma linguagem natural e 
aprende constantemente 
com base nas interações 
dos usuários. “Após o 
lançamento do seu As-
sistente Virtual, o Banco 
do Brasil aumentou 71% 
suas interações com os 
clientes via mídias so-
ciais”, informou o BB.

A utilização do WhatsApp como um 
canal de atendimento do BB requer 
o cadastramento prévio do telefone 
do cliente em suas informações 
cadastrais registradas no banco

PagamentO 

Governo inicia pagamento de 
dezembro a servidores da Educação

Servidores da Educação 
que recebem até R$ 2,7 
mil (líquido) terão o sa-
lário referente ao mês de 
dezembro depositado na 
conta nos próximos dias. A 
informação foi confirmada 
pela secretária de Educa-
ção, Cultura e Esporte, Fá-
tima Gavioli, durante sua 
participação no Roda de 
Entrevista, programa da TV 
Brasil Central.

Conforme adiantou 
a titular da Seduce, tal 
recorte corresponde a 
33% da folha salarial de 
dezembro de 2018, que 
deixou de ser paga pelo 
governo anterior. Fazem 
parte desta lista priori-

tária 16.449 servidores 
da Educação. O Governo 
de Goiás está realizando 
todos os esforços para 
quitar o restante da folha.

Fátima explicou que 
o valor total para paga-
mento dos servidores, que 
gira em torno de R$ 31,9 
milhões, está em processo 
de empenho. O governo 
estadual vai utilizar R$ 3 
milhões do tesouro dire-
to, além de R$ 29 milhões 
provenientes do Fundo 
de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação 
Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Edu-
cação (Fundeb).

Dívida herdada da 

gestão anterior, a folha 
dezembro vem sendo am-
plamente discutida entre o 
governador Ronaldo Caia-
do e representantes de 
todas as categorias. Na se-
gunda-feira, dia 28, duran-
te anúncio de uma série de 
benefícios voltados para 
a Educação, o governador 
tornou a afirmar que vai 
honrar com o compromis-
so de pagar os servidores.

No caso da Educação, 
disse, “nossos alunos não 
têm de pagar pelos crimes 
praticados por nossos an-
tecessores”. E aproveitou 
para elogiar os resulta-
dos de austeridade que 
já estão aparecendo na 

Seduce. “Em pouco tempo, 
a secretária Fátima conse-
guiu reduzir os custos da 
Seduce e aumentar a efi-
ciência”, disse, referindo-se 
ao reordenamento da rede 
e à mudança da sede da 
Secretaria, que vão gerar 
economia significativa.

No anúncio de segun-
da-feira, Caiado confirmou 
que convocará os aprova-
dos no último concurso da 
Educação, que pagará o 
piso salarial para profes-
sores temporários e que 
vai retomar o auxílio-ali-
mentação, cujo projeto de 
Lei será encaminhado esta 
semana para a Assembleia 
Legislativa de Goiás.
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sUNsET 
A Rizzo Imobiliária realiza um 

sunset, neste sábado, 2 de 
fevereiro, a partir das 17 horas, 

no Infinity Hall. A festa, para 
colaboradores, corretores e suas 

famílias, comemora os excelentes 
resultados da empresa no ano 

de 2018. Todas as equipes serão 
premiadas e a festa será animada 
pela banda de pop rock Los Julios 

e e a dupla sertaneja Diogo e 
Menegatti.

loWBRoW
O Lowbrow Lab Arte & Boteco 
receberá os músicos Fernando 

Boi, Melina e Marcelo Maia nesta 
quinta-feira (31), pelo projeto “Fuá 
Encontro de Sambistas”. O público 

poderá conferir interpretações 
de canções de Beth Carvalho, 

Ivan Lins, Os Originais do Samba, 
Jair Rodrigues, Maria Rita, Elis 

Regina, João Bosco e Argemiro do 
Patrocínio, entre outros. O show 

está marcado para às 21 horas.

NoViDaDE  
O McDonald’s apresenta uma 

novidade para os apaixonados 
pelos Clássicos do Dia. Os sete 

sanduíches consagrados e 
campeões de vendas Triplo Tasty, 

McNífico Bacon,Triplo Burger 
Bacon, Big Mac,Cheddar McMelt, 
Quarterão e Triplo Cheeseburger, 

que fazem parte do menu 
promocional da rede, passam a 

custar R$ 7,90 . O novo preço vale 
para todos os restaurantes do 

Brasil, unindo sabor, qualidade e 
valor ainda mais acessível.  

soRRiso MaRoTo
Goiânia terá o melhor do pagode 

com a volta do Sorriso Maroto 
no dia 17 de fevereiro às 16h no 

Atlanta Music Hall. O Sorriso 
Voltei promete um domingo 

animado com o show do grupo 
de pagode assim como shows de 
Marquynhos SP, Grupo Karisma, 

Sandes Marques, Pagode dos 30 e 
DJ Daniel Marks para movimentar 

ainda mais a capital. Para melhorar 
ainda mais, o evento contará com 

área VIP, mesa e lounge para curtir 
o som com qualidade.
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Matheus Melo
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Educação

ProUni oferece 243.888 bolsas 
de estudo nesta quinta-feira 

o Programa Univer-
sidade para Todos 
(ProUni) vai ofere-

cer 243.888 bolsas de es-
tudo em 1.239 instituições 
particulares de ensino. 
Dessas, 116.813 são inte-
grais, e 127.075, parciais. O 
sistema foi aberto na últi-
ma quarta-feira (30) para 
a consulta de vagas. As 
inscrições começam nesta 
quinta-feira (31), na página 
do programa.

As inscrições vão até as 
23h59 do dia 3 de feve-
reiro, seguindo o horário 
oficial de Brasília. A con-
sulta pública de bolsas do 
ProUni está disponível na 
página do programa na 
internet. O estudante pode 
pesquisar as bolsas oferta-
das por curso, instituição 
ou município.

O ProUni concede bol-
sas de estudo integrais e 
parciais em cursos de gra-
duação e sequenciais de 
formação específica, em 
instituições de educação 
superior privadas. Em con-
trapartida, o programa ofe-
rece isenção de tributos às 
instituições que aderem ao 
programa.

Os estudantes que fo-

rem selecionados podem 
pleitear ainda Bolsa Per-
manência, para ajudar 
nos custos dos estudos, 
e podem também usar o 
Fundo de Financiamento 
Estudantil para financiar 
parte da mensalidade não 
coberta pela bolsa do pro-
grama.

Recorde de bolsas
O número de bolsas 

ofertado nesta edição é 
o maior desde o início 
do programa, em 2005. 
As bolsas integrais, que 
cobrem todas as mensa-
lidades dos estudantes, 
aumentaram em relação 
as 113,8 mil bolsas oferta-
das na primeira edição do 
programa no ano passado. 

Já o número de bolsas par-
ciais ofertadas este ano, 
que cobrem 50% desses 
custos, reduziu em relação 
as 129,1 mil ofertadas em 
2018.

Desde a criação do pro-
grama, até 2016, com ex-
ceção de 2008, o número 
de bolsas integrais sempre 
superou o número de par-
ciais nas primeiras edições. 
Em 2017, a situação se in-
verteu e o número de bol-
sas integrais passou a ser 
menor que o de parciais. 
Além disso, foi menor que 
as bolsas do mesmo tipo 
ofertadas em 2016. No ano 
passado, a oferta de bolsas 
de 100% voltou a crescer, 
mas o número continuou 
sendo menor que o de par-

ciais. Nesta edição, a situa-
ção se mantém.

Em relação às bolsas 
parciais, elas vinham cres-
cendo desde 2014, quando 
foram ofertadas cerca de 
60 mil bolsas, um aumento 
em relação as 53,6 mil do 
ano anterior. Esta é a pri-
meira queda desde então.

Segundo o Ministé-
rio da Educação (MEC), o 
ProUni já atendeu mais de 
2,47 milhões de estudan-
tes, sendo 69% com bolsas 
integrais.

Calendário
As inscrições para o 

ProUni poderão ser feitas 
de 31 de janeiro a 3 de 
fevereiro. Os resultados 
da primeira chamada se-

rão divulgados no dia 6 de 
fevereiro. Os da segunda 
chamada, no dia 20 de fe-
vereiro.

O candidato pré-sele-
cionado na primeira cha-
mada deverá comparecer à 
instituição para comprovar 
as informações prestadas 
em sua inscrição e even-
tual participação em pro-
cesso seletivo próprio da 
instituição, quando for o 
caso, de 6 a 14 de feverei-
ro. Os pré-selecionados na 
segunda chamada, de 20 a 
27 de fevereiro.

O registro da aprovação 
ou reprovação dos candi-
datos no Sistema Informa-
tizado do Prouni e a emis-
são dos respectivos termos 
de Concessão de Bolsa ou 

termos de Reprovação pe-
las instituições de ensino 
deverão ser feitos entre 
os dias 6 a 18 de feverei-
ro para os selecionados na 
primeira chamada e entre 
20 de fevereiro e 1º de 
março para os seleciona-
dos na segunda chamada.

Quem pode participar
O ProUni é voltado 

àqueles que fizeram o 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) de 2018, al-
cançaram no mínimo 450 
pontos e tiraram nota su-
perior a zero na redação.

Além disso, só podem 
participar estudantes bra-
sileiros sem curso supe-
rior e que tenham feito o 
ensino médio completo 
na rede pública ou como 
bolsista integral na rede 
privada; que fizeram parte 
do ensino médio na rede 
pública e a outra parte na 
rede privada, na condição 
de bolsista ou que sejam 
deficientes físicos.

As bolsas integrais são 
voltadas àqueles com ren-
da familiar per capita de 
até um salário mínimo e 
meio. As bolsas parciais 
de 50% são destinadas 
aos estudantes que têm 
renda familiar per capita 
de até três salários míni-
mos. Professores da rede 
pública de ensino também 
podem concorrer a bolsa e 
não precisam atender aos 
critérios de renda. 

As inscrições vão 
até as 23h59 do 
dia 3 de fevereiro

Brumadinho 

Bolsonaro se reúne na quinta com 
ministros para tratar de Brumadinho
O vice-presidente Hamil-
ton Mourão confirmou na 
última quarta-feira(30) 
que os ministros do De-
senvolvimento Regional, 
Gustavo Canuto, do Meio 
Ambiente, Ricardo Sal-
les, e de Minas e Energia, 
Bento Albuquerque, vão 
se reunir nesta quinta-
-feira(31) com o presi-
dente Jair Bolsonaro em 
São Paulo. Em pauta o 
desastre causado pelo 
rompimento da barragem 
Mina Córrego do Feijão, 
em Brumadinho, nos arre-
dores de Belo Horizonte.  

Mourão disse que está 
em contato permanente 
com o presidente da Re-
pública para analisar as 

medidas relacionadas à 
tragédia. Bolsonaro está 
internado no Hospital 
Israelita Albert Einstein, 

onde se recupera da ci-
rurgia que fez para re-
construção do trânsito 
intestinal há dois dias.

Mourão se reuniu com 
Canuto quando também 
conversou sobre as estra-
tégias do Plano Plurianu-
al para o Nordeste.

Recomendação
O Ministério do De-

senvolvimento Regional 
publicou hoje no Diário 
Oficial da União  uma 
recomendação para que, 
em 90 dias, empreende-
dores responsáveis por 

barragens apresentem 
revisões de planos de 
segurança.

As empresas terão que 
apresentar até o final 
deste período, auditorias 
nos procedimentos e nor-
mas de fiscalização de 
segurança de barragens 
e atualizar os cadastros 
desses empreendimen-
tos no sistema nacional 
de informações. 

Na terça-feira (29) Ca-
nuto saiu antes do térmi-
no da reunião ministerial, 
no Palácio do Planalto, 
que discutia a questão de 

Brumadinho, para anun-
ciar a decisão de priorizar 
a revisão das condições 
de mais de 3,3 mil barra-
gens espalhadas em ter-
ritório nacional.

Na lista, estão os em-
preendimentos classifi-
cados com “risco alto” 
ou com “dano potencial 
associado alto”. Deste 
total, pouco mais de 
200 são barragens de 
mineradoras, sendo 70 
delas construídas no 
modelo de Mina Córre-
go do Feijão, em Bru-
madinho, Minas Gerais.
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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

s10 lTZ  FLEX PRETA 2012 
ÚNICO DONO ACEITO TR-
OCA 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 Ven-
das: Evanilde Fernades 

sisTema de coNsórcio -  
ÔNix 2015   - Entrada + Prestação 
de 518,00. Consultor de vendas : 
Marcos Vieira. WhatsApp : (062) 
99128-6147

gol g6 4 PORTAS BRANCO 2014 
C/ AR+DH ÚNICO DONO ACEITO 
TROCAS E FINANCIO 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 ACEITO 
TROCA E FINANCIO WHATSAPP: 
(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$. 
Entrada 352,99 + parcelas 
de 241,11 mensais. Não perca 
mais tempo e adquira sua 
moto através do consórcio 
cical!! Mais informações: Tel/
Whatssap : ( 062 ) 985509156. 
Consultora de vendas: Ana 
Paula Pimentel.
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AtividAdE EsportivA 

Começam inscrições para Iniciação Esportiva

A Superintendência 
Executiva de Es-
porte e Lazer da 

Secretaria de Educação, 
Cultura e Esporte (Sedu-
ce), está com inscrições 
abertas para iniciação 
esportiva. As vagas, dis-
ponibilizadas, gratui-
tamente, para os três 
turnos, são limitadas e 
ofertadas em Goiânia.

Neste ano, o programa, 
coordenado pela Gerên-
cia de Iniciação Esportiva, 
está ofertando vagas para 
diversas modalidades es-
portivas: natação, hidro-
ginástica, yoga, ginástica, 
tênis de mesa, futsal, vo-
leibol, basquetebol, gi-
nástica artística, ginástica 
de trampolim, atletismo, 
programa de condicio-
namento físico, muscu-
lação, treinamento fun-
cional e karatê. Podem 
participar crianças, ado-
lescentes e adultos.

Segundo o superinten-

dente de Esporte e Lazer 
da Seduce e futuro secre-
tário, Rafael Rahif, a meta 
para 2019 é ampliar para 
5 mil vagas e levar a ini-
ciativa para todo Estado. 
“Nosso objetivo é levar 
o projeto aos demais 
municípios goianos. As 
vagas serão disponibili-
zadas em parceria com 
os municípios e demais 
instituições”, disse.

“O projeto oferece para 
comunidade o acesso a 
diversas modalidades es-
portivas. É uma forma de 
oportunizar inclusão so-
cial, melhoria da qualida-
de de vida e também in-
centivar futuros atletas”, 
ressaltou Jonas Godinho 
Fonseca, gerente de Ini-
ciação Esportiva.

Para os alunos vete-
ranos, o prazo de matrí-
culas será até o dia 3 de 
fevereiro, domingo. A par-
tir do dia 4 de fevereiro, 
segunda-feira, podem se 

matricular alunos nova-
tos. As aulas terão início 
no dia 11 de fevereiro, 
segunda-feira. Para se 
inscrever, é necessário 
procurar um dos núcleos 
de atividade esportiva 
levando atestado médico 
e documentação pessoal: 
certidão de nascimento 
ou carteira de identidade, 
foto 3×4 recente e com-
provante de endereço. 

As vagas são limitadas e para Goiânia
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Confira os locais e as modalidades ofertadas:
Local: Praça de Esportes do 
Setor dos Funcionários / End: 
Rua P-16 c/ P-30 s/n / Fone: 
3291-0977 - Modalidade: Na-
tação, Hidroginástica, Yoga, 
Futsal, Voleibol, Basquetebol, 
Ginástica Artística, Ginástica    
Turno: Matutino, Vespertino 
e Noturno. Local: Ginásio Rio 
Vermelho End: Av. Oeste c/ 
Av. Paranaíba. Modalidade: 

Karatê, Futsal, Basquetebol e 
Voleibol. Turno: Matutino e 
Vespertino. Local: Ginásio do 
Setor Pedro Ludovico – Av. 
Circular, 1177 – Setor Pedro 
Ludovico. Modalidade: Fut-
sal, Voleibol, Tênis de Mesa e 
Basquetebol. Turno: Matutino 
e Vespertino. Local: Ginásio 
do Parque Ateneu – GIN-05 
– Parque Atheneu. Modali-

dade: Futsal e Voleibol. Turno: 
Matutino e Vespertino. Local: 
Ginásio Jardim América –  Av. 
C-233, 36-76 – Jardim América. 
Modalidade: Ginástica de 
Trampolim. Turno: Matutino 
(Segunda e Quarta) . Local: 
Ginásio Cidade Jardim –  Praça 
Abel Coimbra – Cidade Jardim. 
Modalidade: Voleibol. Turno: 
Vespertino. 
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