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REfoRma Da pREviDência

Em mensagem ao Congresso, Bolsonaro 
anunciará reforma da Previdência

a mensagem do pre-
sidente Jair Bolso-
naro ao Congresso 

Nacional anunciará as 
propostas de uma nova 
Previdência Social e de 
combate ao crime or-
ganizado e à corrupção, 
além da revisão da lei de 
segurança de barragens. 
A informação foi dada 
pelo porta-voz da Presi-
dência, Rêgo Barros, na 
última terça-feira (31), no 
Hospital Albert Einstein, 
onde o presidente está 
internado após cirurgia 

de reconstrução do trân-
sito intestinal na última 
segunda-feira (28).

As propostas consta-
rão da mensagem que 
será lida no Congresso 
Nacional no próximo dia 
4, no início dos trabalhos 
da Casa. “Proporemos 
uma nova Previdência, 
mais humana, mais justa, 

que não retire direitos e 
restabeleça o equilíbrio 
fiscal, que garanta que 
nossos filhos e netos te-
nham um futuro assegu-
rado”, disse o porta-voz.

“Levaremos ao Congres-
so uma proposta que auxi-
lie no combate ao crime 
organizado e à corrupção, 
atacando o fim da impuni-

dade por meio da Lei An-
ticrime. Na área de infra-
estrutura, trabalharemos 
para acabar com os garga-
los logísticos que tentam 
atrapalhar o setor produ-
tivo do Brasil. Levaremos 
também ao Congresso, de 
forma imediata, a revisão 
da Lei de Segurança de 
Barragens”, acrescentou 

Rêgo Barros.
Questionado sobre a 

inclusão dos militares na 
reforma da Previdência, o 
porta-voz disse que não 
tem nenhuma proposta 
específica. “Naturalmen-
te, o nosso presidente 
está enxergando e iden-
tificando todas as possi-
bilidades, sejam para os 

funcionários militares, 
sejam para funcionários 
de outras carreiras e a so-
ciedade de uma maneira 
geral”, disse.

Segundo o porta-voz, 
Bolsonaro está elaboran-
do a estratégia de apre-
sentação das propostas ao 
Congresso a partir de um 
diálogo consensual com a 
própria casa legislativa.

Despachos
O presidente Jair Bol-

sonaro já assinou alguns 
decretos no hospital. On-
tem(31), ele assinou o de-
creto de reestruturação 
da vice-presidência, na 
presença de represen-
tante da Subsecretaria 
de Assuntos Jurídicos da 
Casa Civil. De acordo com 
a assessoria de comu-
nicação da Presidência, 
foram assinados outros 
decretos que trataram da 
estrutura regimental do 
Ministério da Economia, 
da estrutura da Casa Ci-
vil, da Secretaria-Geral e 
da Secretaria de Governo, 
e da Controladoria-Geral 
da União (CGU). 

As propostas 
constarão da 
mensagem 
que será lida 
no Congresso 
Nacional no 
próximo dia 4, 
no início dos 
trabalhos da Casa

pagamEnto 

Estado conclui folha de janeiro e paga 
dezembro para parte da Educação
Nesta quinta-feira (31), 
último dia de janeiro, o 
governo Ronaldo Caiado 
concluiu o pagamento da 
folha salarial do mês para 
todo o funcionalismo do 
Executivo. Os últimos a 
receber foram aproxima-
damente 9.200 servido-
res com vencimento lí-
quido acima de R$ 11 mil, 
de diversas secretarias. A 
folha líquida paga de ja-
neiro do Executivo foi de 

R$ 703 milhões.
Os vencimentos dos 

funcionários dos pode-
res Legislativo e Judici-
ário, do Ministério Pú-
blico, dos Tribunais de 
Contas do Estado (TCE), 
e dos Municípios (TCM), 
devem ser liberados no 
dia 10 de fevereiro. Eles, 
juntamente com os ser-
vidores da Secretaria da 
Saúde e da Defensoria 
Estadual, receberam os 

salários de dezembro no 
dia 10 de janeiro, pois 
suas folhas estavam 
empenhadas. Não havia 
empenho da folha de 
dezembro do Executivo 
e o Orçamento do Esta-
do para 2019 somente 
foi aprovado na semana 
passada.

Dezembro
Também nesta quin-

ta-feira, a Secretaria da 

Fazenda liberou R$ 32 
milhões para pagar a 
folha de dezembro de 
2018 de 16.449 servi-
dores da Secretaria da 
Educação que recebem 
líquidos até R$ 2.760,00. 

Há dois dias foi libe-
rada a folha de dezem-
bro dos servidores da 
Secretaria do Trabalho 
no valor de R$ 1.015 
mil, que também tinha 
sido empenhada.
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inVESTimEnTo

Grupo Caoa reafirma parceria e 
anuncia investimentos em Anápolis

o  futuro secretário da 
Indústria, Comércio 
e Serviços de Goiás, 

Wilder Morais, se reuniu 
com o diretor executivo 
do Grupo Caoa Mauro Luís 
Correia. O grupo é o dis-
tribuidor das marcas Ford, 
Subaru, Hyundai e Chery 
no Brasil e possui uma 
fábrica no Distrito Agroin-
dustrial de Anápolis, onde 
são montados modelos da 
Hyundai e da Chery.

A reunião faz parte de 
uma série de encontros 
com os representantes de 
todos setores produtivos 
do Estado, a fim de se in-
teirar sobre a situação eco-
nômica das empresas que 
estão em Goiás enquanto 
a reforma administrativa, 
que cria a Secretaria de In-
dústria, Comércio e Servi-
ços, não é sancionada. “Eu 
vou lidar diretamente com 

o empresário. O contato di-
reto deles vai ser comigo”, 
afirma o senador.

Durante a reunião, o 
diretor executivo do gru-
po contou que a empresa 
acredita muito na reação 
do mercado. A exemplo 
disso, segundo Mauro, o 
lançamento feito recen-
temente da marca “Caoa 
Cherry” prevê investimen-
to de mais 2 bilhões de 
dólares, num prazo médio 
de 5 anos, e já criou 200 
empregos diretos.

“Esse valor inclui tudo 
que vai fazer em Anápolis, 
mas não está calculado o 
investimento que preten-
demos fazer em novas lojas, 
novos produtos e outras 

ações que são necessárias 
para lançar uma nova mar-
ca”, explica Mauro Luís.

O desempenho indus-
trial de janeiro desse ano 
do Grupo Caoa tem ga-
nhado destaque, segun-
do o diretor executivo. “Já 
lançamos um novo pro-
duto, que é o Tiggo 5X, e 
já temos uma marca de 1 
mil unidades vendidas. Es-
tamos fazendo já início de 
produção para lançamento 
do Tiggo 7”, comemora.

Mauro Luiz ainda anali-
sou o cenário desse come-
ço de ano do grupo como 
sendo bem produtivo “es-
tamos com saldo positivo, 
com certeza, e estamos 
procurando, com essa nova 

marca, crescer nosso volu-
me de produção na cidade 
de Anápolis”.

O diretor executivo ain-
da reafirmou a parceria 
com o Governo de Goiás 
“nós como empresa pro-
curamos sempre estar 
próximos do interesse do 
Estado, do governo”. “Nossa 
grande função é geração 
de empregos, trazer novos 
produtos. Além de fazer 
com que a região onde nós 
estamos inseridos melho-
re o potencial de compra 
e melhore a qualidade de 
vida, não só dos nossos 
funcionários, como tam-
bém de toda população de 
Anápolis”, complementa.

Diante de todo cená-

rio de mudanças políticas, 
muitos empresários têm 
buscado contato com o 
futuro secretário de Indús-
tria, Comércio e Serviços, 
senador Wilder Morais, 
para demonstrar apoio a 
gestão. “A abertura que o 
Wilder tem dado aos em-
presários é muito positiva. 
O Estado tem a ganhar e 
os empresários tem a ga-
nhar. Ambos têm objetivo 
comum, que é o de pro-
vocar o crescimento da 
industrialização do Estado 
e, com isso, conseguir fazer 
com que Goiás cresça, ge-
rando empregos e renda 
para região, consequente-
mente melhorando a qua-
lidade de vida dos goia-

nos”, garante Mauro Luís. 
Wilder Morais deve 

tomar posse como secre-
tário nos próximos dias, 
assim que a reforma ad-
ministrativa do governo (já 
aprovada na Assembleia 
Legislativa) for sanciona-
da. O parlamentar garante 
que aceitou o desafio para 
contribuir com o desenvol-
vimento de Goiás, que para 
ele só será possível dando 
acesso à educação e gera-
ção empregos aos goianos. 
“Eu serei um secretário re-
alizado se o empresário de 
Goiás tiver muito sucesso 
profissional, porque só as-
sim conseguiremos gerar 
emprego e renda ao nosso 
povo”, arremata. 

O lançamento 
feito 
recentemente 
da marca prevê 
investimento de 
mais 2 bilhões 
de dólares, num 
prazo médio de 
5 anos, e já criou 
200 empregos 
diretos

corrEioS 

Diário Oficial publica novos valores de serviços dos Correios
Os Correios reajustaram na 
última quinta-feira (31) as 
tarifas de alguns dos servi-
ços. A tabela com os novos 
preços está publicada no 
Diário Oficial da União.

O telegrama nacional 
redigido pela internet, 
por exemplo, passou de 
R$ 8,15 por página, para 
R$ 8,19. O preço dos pri-
meiros portes da carta 
comercial e a carta não 
comercial permanecerão 
os mesmos, de R$ 1,95 
e R$ 1,30, respectiva-
mente. A correção média 

deste ano, de 0,3893%, 
também não incide so-
bre os segmentos de en-
comendas e marketing, 
que são concorrenciais.

De acordo com a Por-
taria nº 349/2019, do 
Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e 
Comunicações, o reajuste, 
válido para serviços na-
cionais e internacionais, 
tem por base o Índice 
Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) 
acumulado de outubro a 
dezembro de 2018.
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cOMBaTe

Leituristas da Enel atuam no 
combate ao Aedes Aegypti

a Enel Distribuição 
Goiás segue atuan-
do no combate ao 

mosquito Aedes aegypti. 
Desde que o projeto foi 
iniciado, em setembro de 
2017, os leituristas já iden-
tificaram cerca de 14 mil 
possíveis focos de proli-
feração do mosquito em 
todo o Estado. A iniciativa 
é resultado de uma par-
ceria entre a distribuidora 
e a Secretaria de Estado 
da Saúde e os leituris-
tas atuam no combate 
ao mosquito transmissor 
de doenças como febre 
amarela, dengue, chikun-
gunya e zika.

Inicialmente, a par-
ceria atuou somente em 
Goiânia e, desde o lança-
mento do projeto, foram 
reportados à Secretaria 

de Estado da Saúde cerca 
de 5,5 milpossíveis focos 
do mosquito na capital. 
No interior, a iniciativa 
começou em janeiro de 
2018 e já foram relatados 
aproximadamente 8,5 mil 
potenciais focos. Em mé-

dia, são pelo menos 141 
mil casas visitadas dia-
riamente pelos leituristas 
da Enel em todo o Estado.

O objetivo da ação é 
apoiar o trabalho reali-
zado pelos agentes de 
endemia em busca de fo-

cos externos que também 
servem como habitat 
para o mosquito, como 
caixas d’água destampa-
das, fossas sem proteção, 
bueiros entupidos, entu-
lhos em lotes baldios e 
outros locais que sirvam 

como criadouro.
O trabalho funciona 

da seguinte forma: o lei-
turista registra no coletor 
de leitura os focos encon-
trados, a Enel consolida 
todos os pontos e enca-
minha os dados semanal-

mente para a Secretaria 
de Saúde. As informações 
são analisadas e transfor-
madas em um mapa dos 
focos do Estado, que serve 
como suporte para que a 
Secretaria realize planos 
de combate ao mosquito. 

Cerca de 500 
profissionais 
identificaram 
mais de 14 mil 
possíveis focos 
do mosquito em 
todo o Estado

edUcaÇÃO aMBieNTaL

Projeto Educação pelos Parques promove 
plantio de 30 mudas em escola municipal
O Projeto Educação pe-
los Parques inicia suas 
atividades de 2019 com 
a ação “Educação pelos 
parques vai às escolas: 
plantando árvores, co-
lhendo vidas”. A primei-
ra atividade da iniciati-
va promoveu o plantio 
de 30 árvores por alu-
nos da E.M. Manoel Ja-
cintho Coelho, na últi-
ma quinta-feira (31).

A unidade, localiza-
da no Residencial Jar-
dim Cerrado VI, atende 
cerca de 750 alunos da 
Educação Infantil ao 
Ciclo II. O intuito é re-
vitalizar o pomar e con-
tribuir com a merenda 
escolar, além de melho-

rar o espaço de convi-
vência dos educandos.

Contando com a E.M. 
Manoel Jacintho Coelho, 
o Projeto Educação pelos 
Parques prevê o atendi-
mento à média de 5 mil 
alunos matriculados em 
20 instituições de ensi-
no da rede municipal de 
educação, até o final de 
março. Para este ano, 14 
unidades já agendaram 
participação no progra-
ma, tanto da Educação 
Infantil quanto Ensino 
Fundamental.

A dimensão do progra-
ma pode ser notada pelos 
números apresentados 
em sua edição no ano 
passado. Ao todo, foram 

atendidos 1.088 alunos 
de sete instituições de 
ensino. A ideia é inten-
sificar o conhecimento 
sobre a flora do cerrado, 
além do próprio respeito 
à natureza, por meio do 
plantio e contato direto 
com as espécies.

O projeto é promovi-
do pela Secretaria Muni-
cipal de Educação e Es-
porte (SME), em parceria 
com a Agência Munici-
pal de Meio Ambiente 
(AMMA), Instituto Monã, 
ONG ARCA e PUC Goiás. 
A ação pedagógica cor-
robora com a proposta 
da rede municipal de 
educação de formação 
integral dos educandos.
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iNsCriÇÃO

Inscrições para o ProUni já 
podem ser feitas pela internet

Estudantes interessa-
dos em concorrer a 
bolsas de estudo em 

instituições particulares 
de ensino superior já po-
dem fazer a inscrição no 
Programa Universidade 
para Todos (ProUni), pela 
internet. O prazo vai até o 
dia 3 de fevereiro.

Nesta edição, o ProU-
ni vai oferecer 243.888 
bolsas de estudo em 
1.239 instituições parti-
culares de ensino. Des-
sas, 116.813 são inte-
grais, e 127.075, parciais, 
de 50% do valor das 
mensalidades.

Podem participar 
aqueles que fizeram o 
Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem) de 
2018, alcançaram no mí-
nimo 450 pontos e tira-
ram nota superior a zero 
na redação.

Além disso, só podem 
concorrer às bolsas es-
tudantes brasileiros sem 
curso superior e que 
tenham feito o ensino 
médio completo na rede 
pública ou como bolsista 
integral na rede privada; 
que fizeram parte do en-
sino médio na rede pú-
blica e a outra parte na 
rede privada, na condição 
de bolsista ou que sejam 

deficientes físicos.
As bolsas integrais 

são voltadas àqueles 
com renda familiar per 
capita de até um salário 
mínimo e meio. As bol-
sas parciais de 50% são 
destinadas aos estudan-
tes com renda familiar 
per capita de até três sa-
lários mínimos. Profes-
sores da rede pública de 
ensino também podem 
concorrer a bolsas e não 
precisam atender aos 
critérios de renda.

Calendário
Os resultados da pri-

meira chamada serão 
divulgados no dia 6 de 
fevereiro. Os da segunda 
chamada, no dia 20 de 
fevereiro.

O candidato pré-sele-
cionado na primeira cha-
mada deverá comparecer 
à instituição para com-
provar as informações 
prestadas na inscrição e 
eventual participação em 
processo seletivo próprio 
da instituição, quando for 
o caso, de 6 a 14 de fe-
vereiro. Os pré-seleciona-
dos na segunda chamada, 
de 20 a 27 de fevereiro.

O registro da aprova-
ção ou reprovação dos 
candidatos no Sistema 

Informatizado do ProUni 
e a emissão dos respecti-
vos termos de Concessão 
de Bolsa ou termos de Re-
provação pelas institui-
ções de ensino deverão 
ser feitos entre os dias 6 
a 18 de fevereiro para os 
selecionados na primeira 

chamada e, entre 20 de 
fevereiro e 1º de março, 
para os selecionados na 
segunda chamada.

ProUni
O ProUni concede bol-

sas de estudo integrais 
e parciais em cursos de 

graduação e sequenciais 
de formação específica, 
em instituições de edu-
cação superior privadas. 
Em contrapartida, o pro-
grama oferece isenção 
de tributos às instituições 
que aderem ao programa.

Os estudantes sele-

cionados podem pleitear 
ainda Bolsa Permanên-
cia, para ajudar nos cus-
tos dos estudos, e podem 
também usar o Fundo de 
Financiamento Estudantil 
para financiar parte da 
mensalidade não coberta 
pela bolsa do programa. 

O ProUni vai oferecer 243.888 
bolsas de estudo em 1.239 
instituições particulares de ensino

DEsasTrE EM BrUMaDiNHO

Justiça do Trabalho bloqueia mais R$ 800 milhões da Vale
A Justiça do Trabalho au-
torizou um novo bloqueio 
de R$ 800 milhões da mi-
neradora Vale, responsável 
pela barragem que se rom-
peu em Brumadinho. Na 
última segunda-feira (28), 
já haviam sido bloquea-
dos R$ 800 milhões, valor 
correspondente a 50% do 
total pedido pelo Ministé-
rio Público do Trabalho em 
Minas Gerais (MPT-MG).

“Mais R$ 800 milhões 
foram bloqueados nas 
contas da Vale S.A, para 
assegurar pagamentos e 

indenizações trabalhis-
tas. Com isso, o Ministério 
Público do Trabalho em 
Minas Gerais conseguiu 
assegurar um total de R$ 
1,6 bilhão, que darão efe-
tividade a resultados de 
ações e acordos extraju-
diciais”, informou o MPT-
-MG, por meio de nota.

De acordo com o órgão, 
também foram impostas 
à mineradora obrigações 
como arcar com custos 
de sepultamento e a ma-
nutenção de pagamentos 
de salários a trabalhado-

res vivos e familiares de 
mortos e desaparecidos, 
além da entrega de do-
cumentos considerados 
fundamentais para a 
instrução do inquérito e 
apuração das condições 
de segurança na mina.

“O Ministério Público 
do Trabalho apresentou 
pedido de reconside-
ração da decisão para 
a acolhida integral do 
bloqueio e a rápida libe-
ração de seguro de vida, 
o que foi deferido pela 
Justiça do Trabalho.”
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imóveis negócios empregos serviços publicidade
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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 Esporti-
va, está ofertando vagas 
para diversas modalida-
des esportivas: natação, 
hidroginástica, yoga, gi-
nástica, tênis de mesa, 
futsal, voleibol, basque-
tebol, ginástica artística, 
ginástica de trampolim, 
atletismo, programa de 
condicionamento físico, 
musculação, treinamento 
funcional e karatê. Po-
dem participar crianças, 
adolescentes 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

Di
vu

lg
aç

ão

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 Pe-
dro Ludovico. Modalidade: 
Futsal, Voleibol, Tênis de 
Mesa e Basquetebol. Turno: 
Matutino e Vespertino. Lo-

cal: Ginásio do Parque At-
eneu – GIN-05 – Parque Ath-
eneu. Modalidade: 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)
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