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ruídos de CPi da enel
chegam em boa hora
Que ninguém alimente esperanças de que a CPI da 
Enel fará grandes revelações de fatos escandalo-
sos havidos no processo de privatização da empre-
sa, porque isso aconteceu tudo em atos públicos, 
abertos.Um negócio de bilhões não é feito de qual-
quer jeito, nenhuma empresa joga dinheiro para 
o alto de qualquer maneira no estilo “quem quer 
dinheiro?”, e o governo brasileiro jamais permitiria 
que a seriedade do seu processo de privatização 
fosse para a lata do lixo. Agora, há dois aspectos 
que têm tudo para produzir muito barulho: a má 
qualidade dos serviços de distribuição da energia, 
que está sendo oferecido pela operadora e a des-
tinação do dinheiro da privatização da Celg pelo 
governo anterior. Quanto a esse último também 
certamente está tudo bem documentado, mas ha-
verá, naturalmente, no mínimo questionamentos 
políticos sobre as prioridades dos investimentos. E 
como o governo Caiado está numa pitimba de falta 
de dinheiro até para comprar massa asfáltica para 
tapar buracos nas estradas, os ruídos dessa CPI vão 
chegar em boa hora, além de mobilizar a popula-
ção para cobrar da empresa mais investimentos e 
melhorias nos serviços. O relator da comissão, de-
putado Cairo Salim (Pros, foto) parece que vai ter 
muito trabalho mas já disse de sua disposição em 
trabalhar para relatório, que retrate todas as mani-
festações que ali ocorrerem durante os trabalhos.

iRis pREcavido
Calejado em experiências de que em se tratando de 
obras públicas no Brasil raramente se cumprem os 
prazos, o prefeito Iris Rezende fixa novas estraté-
gias adotando medidas de precaução para evitar 
atrasos na entrega das obras do BRT, em 2020. Iris 
sabe que não dá para brincar com os prazos, porque 
mandato tem data para terminar e o seu mandato 
se encerrará no dia 31 de dezembro de 2020.  

sER ou não 
candidato
A dúvida em relação a Iris Rezende, 
a partir de agora, é se ele concor-
rerá ou não a novo mandato de 
prefeito. Entretanto, a prevalecer 
previsões ouvidas de pessoas que 
integram o círculo familiar e de 
amigos próximos, tudo leva a crer 
que ele não concorrerá. Nessa hi-
pótese, seu candidato será Magui-
to Vilela. Natural de Cristianópolis 
e com 85 anos, Iris Rezende é o po-
lítico de maior longevidade em ati-
vidade na história do Estado, com 
mais de 60 anos fazendo política 
em Goiás. Durante sua trajetória, 
ele só não foi ainda deputado fede-
ral e Presidente da República.

EstRadas 
EsbuRacadas
Prefeitos dos municípios da re-
gião da Estrada de Ferro já não 
sabem mais o que fazer com a de-
mora da Goinfra, antiga Agetop, 
em realizar ações de recuperação 
das rodovias estaduais, do tipo 
operação tapa-buracos. 

Mídia nEgativa
Independentemente das broncas 
de prefeitos, não há nada mais des-
gastante para qualquer governo 
do que a permanência de rodovias 
esburacadas por tempo excessiva-
mente prolongado. É por onde pas-
sam estudantes, professores, fun-
cionários que se deslocam de uma 
cidade para outra para cumprirem 
suas jornadas. E a cada vez que 
passam se deparam com os mes-
mos buracos, ali causando estragos 
nos veículos, atrasos e desconforto 
nas viagens. E para os indivíduos, o 
responsável pela situação é sempre 
o governante da esfera de compe-
tência, ou seja, em rodovias esta-
duais, o governador.  

dnH do avô
Se tiver o “DNA político” do avô 
Nion correndo nas veias, o deputa-
do Thiago Albernaz (Pros) tem tudo 

para crescer e se destacar como li-
derança da capital, dentro de pouco 
tempo. Pelo menos a sua formação 
universitária é a mesma de Nion: 
economista, uma área através da 
qual é possível ter uma visão ampla 
da problemática de uma cidade.

sEM REnovação
Segundo análise de um amigo 
próximo do governador Ronaldo 
Caiado, dificilmente as eventuais 
substituições em pastas ocupadas 
hoje, por titulares de outros Esta-
dos, continuarão sendo feitas por 
nomes importados de outras uni-
dades da Federação. A menos que 
a estratégia adotada pelo governa-
dor, de compor os principais postos 
com nomes de outros Estados, es-
teja produzindo super-resultados, 
fato ainda não sinalizado nesses 
primeiros meses de governo.

ajuda dE guEdEs
O surgimento de notícias semana 
passada de turbulência na articu-
lação política, para aprovar a refor-
ma da Previdência, criou incertezas 
sobre a aprovação do projeto nesse 
semestre, como vinha ocorren-
do na visão dos mais otimistas. E, 
claro, que quem anda na torcida 
pela aprovação dessa reforma o 
mais rapidamente possível são os 
governadores, para que possa so-
brar mais dinheiro nos cofres dos 
Estados, para investimento. Há 
expectativas de que o ministro 
Paulo Guedes repassará uma ajuda 
aos Estados com maior dificuldade, 
mas somente após a aprovação da 
reforma da previdência. 

vicE a custo zERo
Em tempos de grana curta para os 
municípios, a cidade de Hidrolândia 
tem provavelmente o vice-prefeito 
de menor custo financeiro para 
o município. O vice de Cassimiro 
Neto (DEM) não recebe um centa-
vo de salário do município. Funcio-
nário concursado da Receita Fede-
ral, Cassimiro Neto (foto) fez opção 
por continuar recebendo salário da 
União. Com isso, ao longo de qua-
tro anos, dizem que a economia 
para o município já é de aproxima-
damente R$ 500.000,00.

MaRconi E iRis 
Passando uma velha lupa em uns 
acontecimentos do passado pra 
ver se ainda tinha algo que pudes-
se servir para alguma coisa, acabei 
descobrindo outro ponto em comum 
entre o ex-governador Marconi Pe-
rillo (PSDB) e o prefeito Iris Rezende 
(MDB), por maiores que sejam suas 
divergências políticas. Ambos são 
profundamente ciumentos do seu 
respectivo partido e usam lupa numa 
mão e lanterna na outra, para os pre-
sidentes do PSDB e MDB.

luiz bittEncouRt E 
alExandRE baldy
O leitor por acaso se lembra do que 
motivou a saída do ainda deputa-
do Luiz Bittencourt do PMDB e 
do deputado Alexandre Baldy, do 
PSDB? Começou com ambos se 
lançando candidato a presiden-
te desses dois partidos, porém, 
não encontraram amparo político 
para as suas pretensões, respec-
tivamente em Marconi e Iris. O 
resto da história está registrado 
nos jornais da época é só conferir.
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Novo polo?

A semana passada terminou com a inaugura-
ção de um escritório conjunto, reunindo o se-
nador Jorge Kajuru e o deputado federal Elias 
Vaz, ambos do PSB. Com afinidade em Goiânia 
e na chegada a Brasília, os dois parlamenta-
res dizem estar com foco no mandato, mas já 
abrem uma janela importante para a sucessão 
em Goiânia. mais de 30 prefeitos prestigiaram a 
inauguração, que contou ainda com deputados 
estaduais e vereadores. Praticamente meta da 
Câmara de Goiânia prestigiou o evento. 

assessoria
Kajuru lembrou o bom início de trabalho em 
Brasília, contando com assessoramento de 
Cristóvam Buarque e Pedro Simon. De quebra, 
anunciou a volta da Rádio K do Brasil. Será uma 
parceria em uma FM, começando pelo esporte. 

Furacão Waldir
Líder do PSL na Câmara Federal, Delegado 
Waldir circulou por cidades goianas no final 
de semana. Participou de debate sobre o 
pacote de Sérgio Moro na Câmara Munici-
pal de Goiânia e esteve em Aparecida. 

coNvite
Na segunda maior cidade de Goiás, 
Waldir fez um convite inusitado: disse 
que o PSL está à disposição do prefei-
to Gustavo Mendanha. Brincou dizendo 
que tem muita gente brigando no MDB 
e que o prefeito seria bem-vindo. 

sem resposta

Gustavo Mendanha se orgulha de sempre 
estar filiado ao MDB. Aliás, herdando o bas-
tão do paí, o ex-deputado Léo Mendanha. 
Candidato à reeleição, Mendanha segue cos-
turando apoios, a partir do seu governo de 
coalizão. Um apoio já declarado é o do atual 
deputado federal Professor Alcides, sempre 
lembrado nas eleições de Aparecida. 

também pode
O deputado Glaustin da Fokus também é 
lembrado para a disputa. Podendo contar 
com apoio do governador Ronaldo Caiado. 

Força
Aliás, a articulação caiadista trabalha por 
candidaturas competitivas nos principais 
colégios eleitorais, para demonstrar a 
efetividade do projeto de mudança. A co-
meçar por Goiânia, Aparecida e Anápolis. 

mdb Na eNcruzilhada
O maior partido do país sempre se com-
portou como uma frente de interesses 
regionais. Teve fraco desempenho eleito-
ral no ano passado e perdeu espaço de 
vez no Senado. O que se discute agora é: 
a que e a quem serve o partido? Já se fala 
na refundação do partido, para reencon-
trar as bases históricas de sua criação, no 
processo de redemocratização do país. 
Se isso não for feito, a tendência é desi-
dratar, deixando os caciques com menos 
índios para seguir. A prisão de Temer cha-
ma a atenção para essa situação. 

exemplo
Na semana passada, no mesmo dia em que 
Íris Rezende negava intenção de reeleição 
em Goiânia, a direção do partido diz não 
trabalhar com outro plano que não seja o 
nome do prefeito. Em quem acreditar?

mais um erro
Presidente Bolsonaro erra, mais uma vez, ao 
estimular a comemoração do golpe de 1964. 
Até mesmo os militares não conseguem ver o 
mundo sem as liberdades. E acabam de voltar 
ao poder, por força do voto, o que dá mais le-
gitimidade. O presidente precisa focar na so-
lução dos problemas do país. Lembrar golpe é 
ruim para todos. Até para os militares.

tempo seco
Nos próximos meses o goiano começa a en-
frentar o tempo seco e a baixa umidade do ar. 
Segundo o oftalmologista Humberto Borges 
o clima no cerrado resseca também a região 
ocular. E quem mais sofre são as pessoas alér-
gicas. A Organização Mundial de Saúde estima 
que 57 milhões de brasileiros tenham algum 
tipo de alergia. Em mais da metade dos casos, a 
doença se manifesta nos olhos. Por isso o alerta 
para cuidados simples do dia a dia, como vapo-
rizador. Na falta do vaporizador, serve bacia de 
água no quarto. E maior atenção à limpeza.

iN coNcert
Dia de Caetanear hoje, na abertura da tempo-
rada 2019 do Flamboyant In Concert. 

preFeitura em baixa
Ernesto Roller deixou o comando da pre-
feitura de Formosa para ser secretário no 
governo Caiado. Em Inhumas, Abelardo Vaz 
renuncia para ir a Brasília, onde passa a as-
sessorar o senador Vanderlan Cardoso.

marcelohel@gmail.com

“O cão é a virtude que, não podendo 
fazer-se homem, se fez animal”. 

(Victor Hugo)

Justiça

Desembargador manda soltar Temer e Moreira Franco

o desembargador fe-
deral Antonio Ivan 
Athié, do Tribunal 

Regional Federal da 2ª 
Região (TRF2), determi-
nou na última segunda-
-feira (25) a soltura do ex-
-presidente Michel Temer, 
do ex-ministro Moreira 
Franco e de mais seis 
presos em operação de-
flagrada na última quin-
ta-feira (21) pela Polícia 
Federal e pelo Ministério 
Público Federal (MPF).

O pedido de liberdade 
seria discutido na pauta 
de julgamento do TRF2 

na próxima quarta-feira 
(27), e, segundo a asses-
soria de imprensa do tri-
bunal, o assunto foi reti-
rada de pauta.

O ex-presidente foi 

preso temporariamente 
junto com o ex-ministro 
e outros acusados de 
integrar uma quadrilha 
que cometeu crimes de 
corrupção relacionados à 

construção da Usina Nu-
clear Angra 3. A pedido 
da defesa, após ser preso, 
Temer foi levado para a 
sede da Superintendên-
cia da Polícia Federal 

no Rio de Janeiro. O ex-
-ministro Moreira Franco 
estava preso no Batalhão 
Especial Prisional (BEP), 
em Niterói.

As prisões foram de-
terminadas pelo juiz fe-
deral Marcelo Bretas, da 
7ª Vara Federal Criminal, 
que julga os processos 
relacionados à Lava Jato 
no Rio de Janeiro.

Na decisão, o desem-
bargador afirma que é a 
favor da operação Lava 
Jato. “Reafirmo, por fim, 
que sou a favor da opera-
ção chamada ‘Lava-Jato’. 
Reafirmo também que as 
investigações, as deci-
sões, enfim tudo que, não 
só a ela concerne mas a 
todas sem exceção, de-
vem observar as garan-
tias constitucionais, e as 
leis, sob pena de não se-
rem legitimadas”.

O desembargador ar-

gumenta que a decisão 
de Bretas não se susten-
ta ao determinar a prisão 
“em face da ausência de 
contemporaneidade dos 
fatos”. Ivan Athié também 
destaca que Temer e Mo-
reira Franco não ocupam 
mais os cargos nos quais 
os crimes teriam sido pra-
ticados: “Assim, o motivo 
principal da decisão ata-
cada – cessar a atividade 
ilícita – simplesmente 
não existe”.

A decisão de soltar os 
presos foi tomada pelo 
desembargador em cará-
ter liminar e monocrático. 
O mérito dos pedidos de 
habeas corpus ainda será 
avaliado pela Primeira 
Turma Especializada, de-
pois que o MPF tomar 
ciência da decisão e se 
manifestar sobre ela. A 
data dessa discussão ain-
da não foi definida.

A decisão 
também 
determina a 
soltura de mais 
seis presos
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VaciNaÇÃO

Adolescentes devem ser vacinados 
contra HPV e meningite C

a Secretaria da Saú-
de de Goiás (SES-
-GO), por meio da 

Gerência de Imunização 
e Rede de Frio, mobiliza 
para incentivar a vaci-
nação dos adolescentes 
contra HPV e meningite C. 
A ação, em parceria com 
as secretarias estaduais 
e municipais de Educação 
e de Saúde, está sendo 
realizada durante todo o 
mês de março, como es-
tratégia para intensificar a 
vacinação e, dessa forma, 
proteger meninos e meni-
nas contra as duas graves 
doenças, preveníveis por 
meio da imunização.

Liz Jane, técnica da Ge-
rência de Imunização, ex-
plica que cada município 
definirá a estratégia da 
vacinação – se será rea-
lizada na escola ou se os 
adolescentes serão orien-
tados a procurar uma uni-
dade básica de saúde. Ela 
afirma que essas vacinas 
são encontradas em to-
das as 954 unidades bá-
sicas de saúde no Estado, 

durante todo o ano.
A decisão de intensi-

ficar a imunização nas 
escolas foi definida no 
intuito de melhorar a co-
bertura vacinal e resgatar 
os não vacinados. “Esta 
mobilização é um chama-
do para os adolescentes 
que nunca se vacinaram 
ou estão com o esquema 
incompleto para a vacina 
contra o HPV e também 
para os que não tomaram 
o reforço contra meningi-
te C”, informa a técnica.

População-alvo
A estratégia da vaci-

nação contra o HPV tem 
a seguinte população-
-alvo: 317.743 meninas 
de 9 a 14 anos, das quais 
209.441 não receberam 
a segunda dose; 278.570 
meninos de 11 a 14 anos 
(225.529 não receberam 
a segunda dose). Contra 
o HPV, são distribuídas 
mensalmente 20 mil do-
ses para os municípios. 
Este ano já foram entre-
gues 32 mil. O Estado 

tem em estoque 49,6 mil 
doses da vacina.

Segundo dados da Ge-
rência de Imunização e 
Rede de Frio da SES-GO, 
de 2014 até 2018 foi le-
vantada uma série histó-
rica de cobertura vacinal 
para meninas de 81,44% 
(primeira dose) e 52,47% 
(segunda dose). Já em 

relação aos meninos, a 
cobertura é de 47,9% 
(primeira dose) e 17,3% 
(segunda dose).

Liz Jane esclarece que 
o ideal é o adolescente 
completar o esquema 
vacinal em seis meses 
ou, no máximo, em 12 
meses, para garantir a 
melhor resposta imu-

nológica oferecida pela 
vacina. No entanto, mes-
mo que não tenha feito 
o esquema no período 
recomendado, ele ainda 
pode receber a segunda 
dose: não há necessida-
de de reiniciar esquema.

E acrescenta: a vacina 
contra o HPV está dispo-
nível nas salas de vacina-

ção durante todo o ano. 
“É uma vacina segura e 
eficaz na prevenção dos 
cânceres de colo de úte-
ro e vagina, nas meninas, 
e de pênis, nos meninos, 
além de proteger contra 
as lesões e verrugas ano-
genitais, causadas pelos 
subtipos contidos na va-
cina”, diz a técnica do PNI. 

Vacinas são encontradas nas 954 
unidades básicas do Estado
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McDonald’s promove a conexão familiar por meio da Leitura
Mais uma vez o 
McDonald’s usa sua gran-
de escala para estimular 
a leitura. Em seu sexto 
ano, a campanha “Ler ou 
Brincar” traz a opção de 
escolha entre um livro 
ilustrado com duas his-
tórias de personagens da 
Turma da Mônica ou um 
brinquedo. E, para poten-
cializar o tema, a marca 
aposta em um vídeo para 
redes sociais que dialoga 
com pais sobre a impor-
tância da qualidade de 
tempo entre a família e 
como o livro pode contri-
buir para isto.

Em parceria com a in-
fluenciadora digital He-
len Ramos, do canal Hel 
Mother, o filme explora 
como a leitura pode apro-
ximar ainda mais pais e 
filhos durante o dia a dia 
e formar futuros leitores. 
Segundo dados da 4ª edi-
ção da pesquisa Retratos 

da Leitura no Brasil, do 
Instituto Pró-Livro, ape-
nas 1/3 dos brasileiros 
teve influência de al-
guém pelo gosto por ler, 
o que evidencia a ne-
cessidade do apoio de 
empresas em ações que 
mudem essa realidade.

“É importante estar-
mos engajados para al-
terar essa realidade, em 

projetos que não só in-
centivem a leitura, mas 
também as conexões fa-
miliares, criando momen-
tos de diálogo e experi-
ências que irão contribuir 
para a formação educa-
cional, social e cultural 
dos pequenos”, afirma 
David Grinberg, Vice-
-Presidente de Comuni-
cação Corporativa e de 

Relações com Investi-
dores da Arcos Dorados, 
franquia que administra 
a marca McDonald’s em 
20 países da América La-
tina e Caribe.

Comercial para 
TV traz os livros 
da campanha

A ação também conta 
com um filme para apre-
sentar a nova campanha 
do McLanche Feliz e re-
força ainda mais o mo-
mento gostoso da leitura. 
O vídeo, produzido pela 
Sentimental Filme, e fei-
to para TV, traz uma mãe 
lendo com sua filha que 
fica encantada com toda 
a história. Os persona-
gens dos quadrinhos in-
teragem e deixam o filme 
bem alegre e divertido.

Além disso, pela pri-
meira vez, foi desenvol-

vida uma funcionali-
dade dentro do app @
McDonald’s que dará vida 
à leitura por meio de sons 
que serão acionados por 
palavras-chave contidas 
nas histórias, tornando 
a experiência de leitura 
ainda mais interativa.

McDonald’s 
e os Livros

A primeira campanha 
do McDonald’s voltada 
para a leitura aconteceu 
em 2013 e alcançou toda 
a América Latina. De lá 
pra cá, foram mais três 
iniciativas, que resulta-
ram na distribuição de 14 
milhões de exemplares 
na região. Aqui no Brasil, 
os pequenos leitores já se 
divertiram com histórias 
sobre dinossauros, oce-
anos e predadores, pas-
sando por textos de es-
critores brasileiros como 

Vinicius de Moraes, Ana 
Maria Machado e Ziral-
do. Em 2017, o projeto se 
renovou e uma parceria 
com a Mauricio de Sou-
sa Produções permitiu 
a entrega de seis livros 
da Turma da Mônica em 
todo o Brasil – união que 
se repete agora.

McDonald’s App
Os livros também tra-

zem mais interatividade 
para quem quiser acessá-
-los no McDonald’s App. 
Pela primeira vez, foi de-
senvolvida uma funcio-
nalidade dentro do apli-
cativo que dará vida à 
leitura por meio de sons 
que serão acionados por 
palavras-chave contidas 
nas histórias. Para tor-
nar a experiência ainda 
melhor, basta acionar o 
item relacionado à ver-
são física e ler a história 
perto do celular.
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  O cantor Baco Exu do Blues, anunciou em 
seu Instagram, que na sexta-feira (29) sai um 
single novo! Com o nome de “Paris”, a música 
será o primeiro lançamento do artista em 2019.

  Parece que aí vem um livro sobre a 
história de Cardi B. A notícia foi dada pela 

própria rapper durante uma live em sua 
conta do Instagram.

  A HBO espalhou SEIS tronos de ferro da 
série Game of Thrones pelo mundo, em 
locais pouco convencionais, para testar a 
agilidade dos fãs em encontrá-los.

  A cantora Mariana Nolasco 
liberou, o clipe da sua música 
“Certeza”. No vídeo, carregado 
de efeitos de câmera lenta, 
vemos uma Mariana que se diverte 
em meio às folhas caídas de outono, 
tudo numa vibe bem calminha.

HUMBERTo 
GEssiNGER

Humberto Gessinger retornará a 
Goiânia com um show especial de 
lançamento da tour “Ao vivo para 

caramba - A Revolta dos Dândis - 30 
Anos”, às 22h30min deste sábado, 

dia 30 de março, no Teatro do Centro 
de Convenções da PUC – Campus II, 

em Goiânia. No repertório, o show 
trará os maiores sucessos dos seus 30 
anos de carreira do cantor que é a voz 

e alma dos “Engenheiros do Havaí”. 
Um happy hour será preparado no 

hall do local, após as 19h, com música 
ambiente, cervejas artesanais, drinks 

exclusivos e cardápio variado com 
cheffs renomados. Os ingressos de 
2º lote estão à venda no site www.

furandoafila.com.

aÇÃo
O chef Junior Lacroix, formado na 
prestigiada escola Le Cordon Bleu 

Paris, está no Rio de Janeiro a convite 
do ator americano Danny Trejo. 

Presença marcante nos estúdios 
de Hollywood e filmes de ação, 

Trejo irá estrelar “Guerra a Guerra”, 
que contará com cenas gravadas 

na Reserva Ecológica de Guapiaçu. 
O chef goiano é responsável em 

preparar o cardápio para o ator no 
período de gravações no Brasil.

PalEsTRa
Médicos, enfermeiros, farmacêuticos 

e outros profissionais da área da 
saúde já podem se inscrever para 

a palestra que a Associação dos 
Hospitais do Estado de Goiás (AHEG) 

ministrará sobre “higienização das 
mãos”. A atividade acontece nesta 

quinta-feira (28), das 14 às 16 horas, 
no auditório da entidade, e com 

entrada gratuita para associados. 
Mais informações: (62) 3093-4307.

TURMiNHa Da 
ZooEiRa

A AVIVA, detentora dos complexos 
turísticos Rio Quente e Costa do 
Sauípe, apresenta a Turminha da 

Zooeira. A Turminha que era do 
Cerrado em Rio Quente agora 

deu lugar a Turma da Zooeira com 
personagens do cerrado e do litoral. 

A missão dos embaixadores da 
diversão é criar uma conexão entre 

os dois destinos.

3x4
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colunaretratos2017@gmail.comretratos

Solidário - O ex-jogador de futebol e atual senador da República pelo PSB do Estado do Rio de Janeiro, Romário, 
e o também o ex-jogador Alex Dias promovem a 4º edição do Futebol Solidário, que acontece no dia 27 de abril, 
no Estádio Hailé Pinheiro, também conhecido como estádio da Serrinha. 

2 3

4

Celebridade - O Boticário inaugurou a loja de beleza mais 
tecnológica do país, no Shopping Pátio Batel, em Curitiba. A 
celebridade Deborah Secco prestigiou o novo conceito de loja. 
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Nutricionista - O Projeto Villa Saudável do Shopping Bougainville 
acontece novamente nesta quarta-feira, dia 27 e na programação 
acontece uma oficina culinária para adultos com aula de salada de 
inverno e molhos funcionais, com a nutricionista Carol Siqueira. 

Rally da mulher - As ToPzeiras grupo de amigas que pela 
primeira vez participaram do Rally da Mulher, Patricia Pires, 
Barbara Araújo, Sandra Gontijo, Grasielly Lima e Miriã Rodrigues.
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Casos de dengue crescem 224% no 
Brasil com 229 mil pacientes este ano

dados do Ministério 
da Saúde divulga-
dos hoje (25) apon-

tam que o Brasil regis-
trou 229.064 casos de 
dengue apenas nas 11 
primeiras semanas deste 
ano. O número significa 
um aumento de 224% 
em relação ao mesmo 
período do ano passado, 
quando foram contabili-
zados 62,9 mil casos.

A incidência da den-
gue no país até 16 e mar-
ço é de 109,9 casos por 
100 mil habitantes. As 
mortes provocadas pela 
doença acusaram aumen-
to de 67%, passando de 
37 para 62 – a maioria 
no estado de São Paulo, 
com 31 óbitos, informou 
o ministério. O número 
representa 50% do total 
de todo o país.

Apesar do aumento 
expressivo no número de 
casos, a situação ainda 
não é classificada pelo 
governo federal como 
epidemia. O último ce-
nário de epidemia identi-
ficado no país, em 2016, 
segundo o Ministério da  
Saúde, teve 857.344 ca-

sos da doença entre ja-
neiro e março.

“É preciso intensificar 
as ações de combate ao 
Aedes aegypti [mosquito 
transmissor da doença] 
para que o número de ca-
sos de dengue não conti-
nue avançando no país”, 
destacou o ministério.

Estados
Alguns estados têm si-

tuação mais preocupante, 
com incidência maior que 
100 casos por 100 mil ha-
bitantes: Tocantins (602,9 
casos/100 mil habitantes), 
Acre (422,8 casos/100 mil 
habitantes), Mato Grosso 
do Sul (368,1 casos/100 
mil habitantes), Goiás 
(355,4 casos/100 mil ha-
bitantes), Minas Gerais 
(261,2 casos/100 mil ha-
bitantes), Espírito Santo 
(222,5 casos/100 mil ha-
bitantes) e Distrito Fede-
ral (116,5 casos/100 mil 
habitantes).

Regiões
Ainda de acordo com 

os dados do ministério, 
o Sudeste apresenta o 
maior número de casos 

prováveis (149.804 casos 
ou 65,4 %) em relação ao 
total do país, seguido pe-
las regiões Centro-Oeste 
(40.336 casos ou 17,6 %); 
Norte (15.183 casos ou 
6,6 %); Nordeste (17.137 
casos ou 7,5 %); e Sul 
(6.604 casos ou 2,9 %).

O Centro-Oeste e o 
Sudeste apresentam as 
maiores taxas de inci-
dência de dengue, com 
250,8 casos/100 mil 
habitantes e 170,8 ca-

sos/100 mil habitantes, 
respectivamente.

Zika
Até 2 de março deste 

ano, houve ainda 2.062 
casos de zika, com inci-
dência de 1 caso/100 mil 
habitantes. No mesmo 
período do ano passa-
do, foram contabilizados 
1.908 casos prováveis.

Entre os estados com 
maior número de casos 
estão Tocantins (47 ca-

sos/100 mil habitantes) 
e Acre (9,5 casos/100 mil 
habitantes). Ainda não 
foram registrados óbitos 
por zika no Brasil.

Chikungunya
Até 16 de março de 

2019, foram identifi-
cados 12.942 casos de 
chikungunya no Brasil, 
com uma incidência de 
6,2 casos/100 mil habi-
tantes. Em 2018, foram 
23.484 casos – uma re-

dução de 44%.
As maiores incidên-

cias ocorreram no Rio de 
Janeiro (39,4 casos/100 
mil habitantes), Tocan-
tins (22,5 casos/100 
mil habitantes), Pará 
(18,9 casos/100 mil ha-
bitantes) e Acre (8,6 ca-
sos/100 mil habitantes).

Em 2019, ainda não 
foram confirmados óbitos 
pela doença. No mesmo 
período de 2018, foram 
confirmadas nove mortes.

Doença mata 62 pessoas nas 
primeiras 11 semanas de 2109

educação

Taxa do Enem será R$ 85 e a isenção pode ser solicitada em abril
A inscrição do Exame Na-
cional do Ensino Médio 
(Enem) custará, este ano, 
R$ 85, conforme previsto 
no edital do exame, publi-
cado na última segunda-
-feira(25), no Diário Oficial 
da União. O valor é maior 
do que o cobrado no ano 
passado, R$ 82. Os estu-
dantes que se enquadra-
rem nos critérios de isen-
ção, terão entre os dias 1º 
e 10 de abril para fazer a 
solicitação. As inscrições 
no Enem 2019 poderão ser 
feitas de 6 a 17 de maio. 

Segundo o Instituto Na-
cional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Aní-
sio Teixeira (Inep), o valor 
cobrado segue abaixo do 
custo real do exame, como 
nos anos anteriores. Caso 

fossem considerados os 
custos reais do exame por 
estudante, o preço seria R$ 
106,59 por participante.

Após fazer a inscrição, 
os estudantes terão até o 
dia 23 de maio para efetu-
ar o pagamento, respeitan-
do os horários de compen-
sação bancária. Somente 
após o pagamento, a ins-
crição é confirmada.

Até 2014, o Enem custa-
va R$ 35. Em 2015, foi feito 
o primeiro reajuste desde 
que o exame passou a valer 
também para o ingresso 
em universidades, modelo 
vigente hoje. Nesse ano, o 
Enem passou a custar R$ 
63. Em 2016, foi reajustado 
para R$ 68. Em 2017, pas-
sou a custar R$ 82, valor 
mantido em 2018. 

Isenção
A isenção deve ser soli-

citada pela Página do Par-
ticipante do Enem, a partir 
das 10h, no horário de Bra-
sília, do dia 1º de abril até 
as 23,59 do dia 10 de abril. 
No mesmo período, os es-
tudantes isentos no ano 
ano passado que faltaram 
o exame, podem apresen-
tar justificativa e solicitar 
novamente a isenção.

Podem solicitar a isen-
ção da taxa os estudantes 
que estão cursando a últi-
ma série do ensino médio, 
em 2019, em escola da rede 
pública; aqueles que cursa-
ram todo o ensino médio 
em escola da rede pública 
ou como bolsista integral na 
rede privada, com renda, por 
pessoa, igual ou menor que 

um salário mínimo e meio, 
que em valores de 2019, 
equivale a R$ 1.497.

São também isentos os 
participantes em situação 
de vulnerabilidade socioe-
conômica, ou seja, membros 
de família de baixa renda 
com Número de Identifi-
cação Social (NIS), único e 
válido, com renda familiar 
por pessoa de até meio 
salário mínimo, ou R$ R$ 
499, ou renda familiar 
mensal de até três salários 
mínimos, ou R$ 2.994.

No dia 17 de abril, o Inep 
vai divulgar a lista, também 
no portal do Enem, daque-
les cujo pedido foi apro-
vado. Esses participantes, 
assim como os demais, de-
verão fazer ainda a inscrição 
no Enem no período de 6 a 

17 de maio.
Os participantes que fo-

rem reprovados poderão en-
trar com recurso, no período 
de 22 a 26 de abril, na Página 
do Participante. O resultado 
do recurso será divulgado, 
no mesmo endereço, a par-
tir do dia 2 de maio.

Segundo o Inep, os par-
ticipantes isentos represen-
tam, geralmente, cerca de 
70% do total de inscritos.

Enem 2019
O Enem será aplica-

do nos dias 3 e 10 de no-
vembro. No primeiro dia 
de prova, os participantes 
responderão a questões de 
linguagens e ciências huma-
nas e farão a prova de reda-
ção. Para isso, terão 5h30.

No segundo dia, os estu-

dantes terão 5h para resol-
ver as provas de ciências da 
natureza e matemática.

Os gabaritos das provas 
objetivas serão divulgados 
no Portal do Inep e no apli-
cativo oficial do Enem até o 
dia 13 de novembro. O re-
sultado será divulgado, con-
forme o edital, em data a ser 
divulgada posteriormente.

As notas do Enem po-
dem ser usadas para in-
gressar em instituição 
pública pelo Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu), 
para obter bolsas de estu-
do em instituições parti-
culares de ensino superio 
pelo Programa Universi-
dade para Todos (ProUni) e 
para obter financiamento 
pelo Fundo de Financia-
mento Estudantil (Fies).
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CRÉDITO
PARA IMÓVEL  

URBANO E RURAL

Capital de giro sem consultar 
SERASA e SPC

Comprar, reformar, construir e 
quitação de imóvel

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

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

carros

uNo WaY  1 .0 BRANCO 
2014 COMPLETO 4 POR-
TAS ÚNICO DONO ACEITO 
TROCA E FINANCIO WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

adquira o seu carro Novo ou 
semi Novo com parcelas que cabem no 
seu bolso. Faça uma simulação sem com-
promisso, 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. Con-
sultora de Vendas: Evanilde Fernades 

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

gol g6 4 PORTAS BRANCO 2014 
C/ AR+DH ÚNICO DONO ACEITO 
TROCAS E FINANCIO WHAT-
SAPP:(62)9-8438-7649

Jac t6 VERMELHA 2014 GARAN-
TIA DE FÁBRICA ÚNICO DONO 2.0 
FLEX WHATSAPP:(62)9-8438-7649

NeW civic lxs PRETO 2008 AU-
TOMÁTICO PNEUS NOVOS ACEI-
TO TROCA E FINANCIO WHAT-
SAPP: (62)9-8438-7649

crédito para semi Novo 
19.019,60 R$. Entrada : 499,58 
+ Parcelas de 309,38 Mensais. 
Ligue e agende a sua visita ou 
faça uma simulação sem com-
promisso pelo WhatsApp. Mais 
Informações : Tell/What : (062) 
98550-9156. Consultora de Ven-
das: Ana Paula Pimentel.

crédito para Novos 
40.390,00 R$. Entrada + parcelas 
592,83 R$. Ligue e agende sua 
visita & Realize seu sonho! 
Telefone ou WhatsApp : (062) 
99259-4025 Consultora de 
Vendas: Valéria Rocha.

strada cs 1.4 PRATA 2010 COM-
PLETA ACEITO TROCA E FINANCIO 
WHATSAPP:(62)9-8438-7649

dodge ram 2500 PRATA 
2008 CABINE DUPLA ACEITO 
TROCA E FINANCIO WHATSAPP:  
(62)9-8438-7649

peugeot 206 VERMELHO 
2003 COMPLETO 2 POR-
TAS 1.0 SOLEIL R$8.800,00 
WHATSAPP:(62)9-8438-7649

motos

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

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

auto ceNtro Hb e acess 
órios, com aulas teóricas e 
práticas. Endereço: RUA TV10 
QD 6 LT 1 ST TROPICAL VERDE 
PRÓXIMO AO POSTO COM-
BUSTIVEL PQ IND. JOAO BRAZ. 
Maiores informações Fone: (62) 
3573-4674/9375-5216/8415- 1031
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Árbitros goianos são convocados 
para o Mundial sub-20

Em meio às várias 
reclamações con-
tra a arbitragem no 

Goianão, dois oficiais do 
estado, filiados à Fifa, fo-
ram convocados para o 
Mundial sub-20, que será 
disputado de 23 de maio 
a 15 de junho, na Polônia.

O árbitro Wilton Sam-
paio atuará como assis-
tente de vídeo (VAR). Ou-
tro goiano que estará em 
terras polonesas será o 
assistente Bruno Pires.

Atualmente um dos 
principais árbitros do país, 
Wilton Sampaio também 
já está convocado para a 
Copa América, que será re-
alizada no Brasil, entre 14 
de junho e 7 de julho. Ele 
também já participou do 

Mundial de Clubes da Fifa. 

Mundial Sub-20 
Representando os cinco 

continentes, 24 seleções 
foram divididas em seis 
chaves com quatro equi-
pes. O Brasil não se clas-
sificou para o torneio, após 
terminar apenas na 5ª co-
locação no hexagonal final 
do Sul-Americano Sub-20.

A equipe da casa en-
cabeça o grupo A com 
Colômbia, Taiti e Senegal. 
O Equador, campeão do 
Sul-Americano disputado 
no Chile, está no grupo B, 
com México, Itália e Ja-
pão. Atual campeão mun-
dial Sub-20, a Inglaterra 
também não se classifi-
cou para o torneio.

Mundial acontecerá entre os dias 23 
de maio a 15 de junho, na Polônia Di
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Confira os grupos do Mundial Sub-20
Grupo A
Polônia
Colômbia
Taiti
Senegal

Grupo b
México
Itália
Japão
Equador

Grupo C
Honduras
Nova Zelândia
Uruguai
Noruega

Grupo D
Catar
Nigéria
Ucrânia
Estados Unidos

Grupo E
Panamá
Mali
França
Arábia Saudita

Grupo F
Portugal
Coreia do Sul
Argentina
África do Sul
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