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Governo avança negociação com empresários chineses para construção do VLT
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Caiado protela nomeações 
ao máximo para 
economizar gastos
Conforme uma nota que eu publiquei ainda em dezembro, 
portanto antes da posse do atual governador, eu reafirmo 
agora: o governador Ronaldo Caiado vai reduzir os cargos 
de confiança no seu governo não apenas em 20% em re-
lação ao que era no governo passado, mas a um percen-
tual bem superior. O objetivo é a obtenção de uma maior 
a economia de gastos, para reduzir os custos com a folha 
e a manutenção da máquina, em geral. Se fosse possível, 
aí sim, Caiado faria a inversão e nomearia apenas 20%. 
Quem tiver dúvidas, dê uma passada pelos corredores 
do Palácio Pedro Ludovico, circule andar por andar e 
constate você mesmo a sensação  de deserto em que 
se transformou aquele prédio, que sempre foi alegre e 
ruidoso em governos passados, com pessoas em muitos 
lugares disputando uma cadeira para sentar, sons que 
às vezes nos faziam lembrar as alvoradas de periquitos 
nos arrozais, em época de colheitas. Coordenadores de 
campanha do interior que deram o sangue na campa-
nha, gente do próprio partido do governador, de aliados 
próximos, até agora nada de nomeações e só Deus sabe 
quando isso ocorrerá. Muito provavelmente só depois que 
completar o primeiro ano, prazo mínimo necessário para 
colocar as contas em dia. Sem ter onde arrumar dinheiro 
na monta que ele necessita para investir nos programas 
assumidos na campanha, Caiado está cortando despesas 
na unha, para economizar. E pelo ritmo dos acontecimen-
tos, com a enorme quantidade contratos que estão sendo 
renegociados, não resta a menor dúvida de que a redução 
de gastos será ao final do ano será grande.

 
lúcia dá adEus ao psB
Derrotada nas urnas na tentativa de se reeleger para o mais 
um mandato no Senado, o 3º, consecutivo, e pressionada o 
cargo de presidente do Diretório Estadual do PSb para o de-
putado Elias Vaz, a ex-senadora lúcia Vânia comunicou aos 
diversos segmentos do Partido Socialista em Goiás, que ainda 
faltam dois anos para terminar o mandato o seu mandato no 
diretório. Mas que para não judicializar a questão, prefere abrir 
mão. Ela se filiará em breve ao Cidadania, antigo PPS, partido 
no qual também deverá se filiar o deputado lissauer Vieira.

dElaçõEs
Segundo informações de bastidores co-
lhidas no fim de semana em Goiânia, tem 
gente tida como “muito boa” na sociedade 
goiana, perdendo o sono e o apetite de uns 
dias para cá, tamanha a preocupação com 
os rumos de algumas investigações que 
se acreditava pudesse não dar em nada. 
O aumento das complicações, segundo se 
comentava em uma roda de pessoas bem 
informadas sobre o tema, decorre do fato de 
algumas personagens estarem dispostas a 
partirem para delações premiadas. 

tuRvaR
O verbo mais ouvido nos corredores 
da Saneago nessa segunda-feira e na 
boca de funcionários da Saneago, nes-
sa segunda-feira, era “turvou”. Por que 
será hein, alguém sabe explicar a razão 
do uso da palavrinha por funcionários e 
na “rádio peão” da Saneago? 

salatiEl E polêmica
Diante da polêmica surgida em torno das 
“falhas” reclamadas nos serviços da Enel, 
na distribuição de energia elétrica em 
Goiás, eu gostaria de saber a avaliação do 
engenheiro eletricista Salatiel Soares Cor-
reia, sobre o assunto. além de engenheiro, 
Salatiel Correia (foto) é mestre em ad-
ministração na área de energia e mem-
bro da Sociedade brasileira de Energia; 
autor de vários livros vendidos nas me-
lhores livrarias do País, sobre energia 
no Centro-Oeste, com destaque sobre a 
história da Celg e a privatização da com-
panhia, e ainda escreve artigos há vários 
anos, para o Jornal Diário da Manhã.

EmpRéstimos
Uma pergunta que se faz hoje nos 
meios oficiais e empresariais e po-
líticos em geral é qual o montante 
almejado pelo governador ronal-
do Caiado, entre receitas próprias e 
empréstimos, para investir no Estado 
nesse seu mandato. Com base nos com-
promissos de campanha de Caiado e le-
vando em conta a lerdeza da arrecadação 
atualmente, o valor estimado a ser bus-
cado via novos empréstimos ou parcerias 
com o governo federal, é de r$ 3,5 bis. Vai 
depender da capacidade de articulação do 
governo Caiado em buscar autorização 
para do governo para a obtenção dos no-
vos empréstimos. Mãos à obra. 

maioREs invEstimEntos
Dos compromissos feitos por Caiado 
durante a campanha, os que devem 
apresentar custos mais elevados, para 
funcionar com eficiência, são as 17 hos-
pitais clínicas espalhados nas diferentes 
regiões do Estado. Também vai requerer 
grandes somas de recursos é o setor de 
segurança pública, que conforme expe-
riências observadas em outros Estados, 
não custam barato.  

 Rodovias E outRos
Mas o governo tem que investir na re-
cuperação das rodovias, consertos de 
escolas, pontos, obras diversas solici-
tadas em diversas regiões do Estado, 
inclusive em Goiânia. Sem contar que 
a área da Educação também exigirá in-
vestimentos para melhorar a qualidade 
do nível de ensino no Estado. 

candidato a pREsidEntE
Não custa lembrar que o governador ro-
naldo Caiado já anunciou que o seu projeto 
para 2022 é a Presidência da república. 
Com ou sem a candidatura à reeleição do 
presidente Jair bolsonaro, o democrata 
deve ser lançado candidato à sucessão pre-
sidencial. E para isso, a primeira coisa que 
ele vai precisar é poder mostrar suas gran-
des realizações em Goiás, como governa-
dor. Daí, a sua gestão como governador 
será como um cartão de visita a ser exibido 
como referência, para todo o brasil. 

20 anos Em 4 
E para se tornar um candidato viável à 
Presidência da república daqui a quatro 
anos, com boa capacidade de articulação, 
e de gestão, será importante para o proje-
to, se o governador ronaldo Caiado con-
seguir mostrar primeiramente para a clas-
se política e em seguida, para os eleitores 
em geral, que em apenas quatro anos ele 
fez mais e melhor que outros, em 20 anos. 
algo semelhante àquela famosa marca do 
Juscelino Kubitschek, de 50 anos em cinco.
  
apostas dE alto Risco
Percebe-se hoje claramente certo açoda-
mento por parte de setores da oposição, 
em tentar tirar proveito desse começo 
mais difícil do governo, como que ten-
tando levar a população a apostar que os 
quatros anos do mandato do governador 
serão todos amarrados como nos primei-
ros 90 dias. Mas não será. Dentro de seis 
no máximo, quita-se a folha de dezembro, 
passa a pagar os servidores dentro do 
mês trabalhado, recupera as rodovias e 
com o dinheiro  que certamente come-
çará a chegar de brasília, já terão início 
às maiores obras. Com a chegada dos re-
sultados das economias que começarão 
a surgir com a renegociação dos contra-
tos, o novo estilo do governo já passará 
a ser percebido de forma positiva para a 
população. De forma, que apostar nesse 
momento que vai dar tudo errado pare-
ce uma aposta de alto risco. 

humorO 01, essa é fácil, ensopado de tucanos 03, com pimenta malagueta, kkkkk...

O número 2, qual é o 

prato preferido dos 

nossos novos viz
inhos 

aí do fundo?

Foto/Montagem: Décio Parma
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Negociações 

Governo avança negociação com empresários 
chineses para construção do VLT e fábrica

o governador Ronal-
do Caiado recebeu 
ao lado do secretá-

rio de Indústria, Comércio 
e Serviços (SIC), Wilder 
Morais, o presidente da 
multinacional BYD (Build 
Your Dreams), Tyler Li; o 
diretor de Negócios no 
Brasil, Alexandre Liu; e 
o representante da em-
presa em Brasília, Kle-
ber Porciúncula. Também 
participou da reunião, re-
presentando o Sindicato 
das Empresas de Ônibus, 
Edmundo Pinheiro.

Durante o encontro, 
os empresários falaram 
sobre a boa surpresa 
que tiveram ao conhecer 
Goiânia e demonstraram 
grande interesse em in-
vestir em Goiás. “Goiânia 
é uma cidade muito boni-
ta. Quero conhecer mais 

Goiás e voltaremos mais 
aqui. Nesse Estado temos 
muitas oportunidades de 
investimento”, disse Tyler 
Li. Multinacional de ori-
gem chinesa, a BDY está 
presente em mais de 50 
países e é especializada 
em alta tecnologia de 
energia limpa. Os repre-
sentantes da empresa já 
haviam se manifestado 
a favor de investir numa 
fábrica em Goiás e na 
implantação do Veículo 
Leve sobre Trilhos (VLT) 

na linha do Eixo Anhan-
guera.

Caiado, comitiva chi-
nesa e representante do 
Sindicato das Empresas 
de Ônibus, Edmundo Pi-
nheiro, em negociação 
para implantação do VLT 
na linha do Eixo Anhan-
guera.

O representante do 
Sindicato das Empre-
sas de Ônibus, Edmundo 
Pinheiro, ressaltou sua 
disposição em contribuir 
com qualquer solução 

que o Governo de Goiás 
apresentar para o Eixo 
Anhanguera. “Temos todo 
o interesse de apoiar 
de todas as formas pos-
síveis essa análise dos 
empresários estrangeiros 
para que seja feita com a 
maior qualidade. Temos 
muita riqueza de infor-
mações e vamos contri-
buir”, afirmou Edmundo.

Logo após a reunião, o 
grupo sobrevoou a Pla-
taforma Multimodal, em 
Anápolis, para conferir de 

perto a capacidade logís-
tica de Goiás em escoar 
mercadorias produzidas 
no Estado. O prefeito da 
cidade, Roberto Naves, 
recebeu a comitiva do 
governador. Disse estar 
animado com a possibili-
dade de investimento em 
Goiás de uma empresa do 
porte da BYD.

O governador Ronaldo 
Caiado garantiu ao grupo a 
disposição de dois milhões 
de hectares no Distrito 
Agroindustrial de Anápo-
lis para investimentos em 
uma fábrica. “Goiás está 
aberto e a inteira disposi-
ção. O grupo chinês BYD 
é um dos maiores grupos 
do mundo, com experti-
se em ônibus, caminhões 
e maquinários elétricos, 
que vieram ver duas al-
ternativas de negócios. 
Um na plataforma logísti-
ca. E o outro: um projeto 
de monotrilho suspenso 
no trajeto da Avenida 
Anhanguera. Estive com 
ele visitando Anápolis, 
que hoje é um verdadeiro 
potencial logístico, prin-
cipalmente após o Leilão 
da Norte Sul. A partir de 
agora aquele complexo 
passa a ser realidade”, 
conta Caiado.

O secretário de Indús-
tria, Comércio e Serviços 
garantiu que disponibi-
lizará aos empresários 
um estudo com todas as 

potencialidades de todas 
as regiões de Goiás. “Essa 
empresa é uma das maio-
res do mundo na área de 
ônibus elétricos, de ba-
terias, em inovação tec-
nológica. Estamos dando 
todo suporte para que 
conheçam e estudem as 
potencialidades do Esta-
do”, contou Wilder.

Após a visita a Anápolis, 
o grupo percorreu todos 
14 quilômetros de exten-
são do Eixo Anhanguera, 
corredor de transporte co-
letivo exclusivo na modali-
dade BRT. Começando pelo 
terminal de embarque do 
Jardim Novo Mundo, termi-
nando no Setor Padre Pe-
lágio. Foi vistoriado termi-
nal por terminal. As atuais 
estruturas foram analisa-
das minuciosamente.

O governador destacou 
o fato de que a tecnologia 
da empresa chinesa BYD 
pode somar mais conhe-
cimento sobre energia 
limpa ao Estado. “Além do 
menor preço, buscamos 
qualidade e respeito ao 
meio ambiente”, disse.

As negociações en-
tre o Governo de Goiás 
e a empresa começaram 
durante a visita do go-
vernador e do secretário, 
Wilder Morais, ao stand 
da BYD na 25ª Edição da 
Intermodal South Ame-
rica 2019, em São Paulo, 
no dia 21 deste mês.

Durante visita em 
Goiás, o grupo de 
representantes 
da multinacional 
conheceu o Eixo 
anhanguera, 
em Goiânia, e 
a Plataforma 
Multimodal de 
anápolis
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RePROdUÇÃO

Zoológico de Goiânia reproduz 
espécie ameaçada de extinção

O Zoológico de Goi-
ânia (Zoo Gyn) ga-
nhou nos últimos 

meses 16 novos integran-
tes. Além de sete animais 
que nasceram na unidade 
de conservação, outros 
nove foram transferidos 
do Centro de Triagem de 
Animais Silvestres (Ce-
tas) do Instituto Brasi-
leiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama) para 
o parque. O destaque fica 
para o nascimento de duas 
onças-pintadas, quatro 
cervos dama e uma arara-
-canindé. Já os que foram 
transferidos são quatro 
quatis, duas cobras (casca-
vel e jararaca), uma suçua-
rana, uma jaguatirica e um 
tamanduá bandeira.

“Ficamos extremamen-
te felizes com esses nas-
cimentos, principalmente 
dos filhotes de onças-pin-
tadas, pois o nosso traba-
lho está contribuindo para 
a manutenção de uma es-

pécie ameaçada de extin-
ção”, comenta o presidente 
da Agência Municipal de 
Turismo, Eventos e Lazer 
(Agetul), Ronaldo Vieira. 
Hoje, 438 animais que in-
tegram o plantel do Zoo-
lógico e desses 196 nasce-
ram no parque, localizado 
na Alameda das Rosas, no 
Setor Oeste.

Conforme o supervisor-
-geral do Zoológico, Ra-
phael Cupertino, a repro-
dução em cativeiro é um 
processo complexo que 
envolve dieta adequada, 
boa adaptação ao recin-
to e “química” entre o ca-
sal. Além disso, muitos 
animais que chegam aos 
zoológicos já estão com 
idade avançada e não 
conseguem mais repro-
duzir. “Por conta de todos 
esses aspectos e muitos 
outros, comemoramos os 
nascimentos desses filho-
tes que nos próximos dias 
já estarão em exposição”, 
afirma.

A supervisora técnica 
do Zoo Gyn, Rita Figuei-
redo, explica que o enri-
quecimento dos recintos 
auxilia muito no resultado 
do trabalho que é executa-
do pelos técnicos e traba-
lhadores operacionais da 
unidade de conservação, 
que é aberta ao público de 
terça-feira a domingo das 
8h às 17h.

Sobre o tratamento 
dado aos animais, Raphael 
Cupertino, que é médico 
veterinário, explica que 

todos ficaram em obser-
vação e aos cuidados dos 
servidores do Zoológico e 
passam muito bem. “Ape-
sar de comemorarmos to-
dos os nascimentos, o dos 
filhotes de onça-pintada 
é muito especial, uma vez 
que é um animal amea-
çado de extinção e consi-
derado o maior felino da 
fauna brasileira”, cita.

A equipe comemo-
ra também o fato de um 
exemplar ser melânico. Ele 
nasceu com uma pelagem 

da cor preta e que é mais 
difícil de aparecer entre os 
filhotes, pelo fato de ser 
um gene recessivo. “Nascer 
com essa pelagem já é ex-
tremamente raro e quando 
isso ocorre em cativeiro, o 
fato é mais raro ainda”, ex-
plica. Os cuidados da mãe 
foram essenciais para a 
sobrevivência dos filhotes. 
“Eles ainda estão com mãe 
e recebem muito carinho 
dela”, conclui.

Já os filhotes de suçua-
rana, jaguatirica e taman-

duá bandeira, são órfãos 
e graças a ida para Cetas, 
sobreviveram. “Aqui no Zoo, 
a filhote de tamanduá está 
recebendo quatro mama-
deiras por dia. O nosso 
objetivo é a conservação 
das espécies. É uma das 
principais funções dos zo-
ológicos. Além disso, esses 
animais não poderiam ser 
reintroduzidos na natureza 
e aqui têm uma boa con-
dição de vida, recebendo 
cuidados especiais diaria-
mente”, completa. 

além de sete nascimentos, sendo dois 
filhotes de onça-pintada, a unidade de 
conservação recebeu recentemente 
nove animais do Cetas
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Flamboyant In Concert apresenta show 
com Dado Villa Lobos e Marcelo Bonfá

Dia 30 de abril, o Flam-
boyant In Concert celebra o 
rock com Dado Villa Lobos 
& Marcelo Bonfá. A dupla 
irá apresentar show com re-
pertório de dois álbuns clás-
sicos, cuja turnê comemora 
os 30 anos de lançamento 
do Dois e Que País é Este, 

da Legião Urbana.
A apresentação será 

dia 30 de abril, às 19h30, 
no Deck Parking Sul e 
contará com os sucessos 
desses dois discos, cujas 
músicas seguem cada vez 
mais atuais. Entre as can-
ções que fazem parte es-

tão Tempo Perdido, Quase 
sem Querer, Andrea Doria, 
Angra dos Reis e Faroes-
te Caboclo. Além de Dado 
na guitarra e Bonfá na 
bateria, integrantes da 
formação original, o show 
contará com o vocal de 
André Frateschi.

Após a bem-sucedida 
turnê comemorativa de 
30 anos do álbum de 
estreia Legião Urbana, 
eles revisitam esses dois 
trabalhos, que mostram 
a força do repertório da 
banda e a importância 
para o rock brasileiro.
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Serviço  
FlambOyant in cOnceRt
Show: Dois e Que País é Este 
com Dado Villa Lobos & Mar-
celo bonfá
Data: 30 de abril
Horário: 19h30
Local: Deck Parking Sul Piso 1
Classificação etária: livre

ingRessOs
Em todas as apresentações, 
o evento terá capacidade 
de público para cerca de 
três mil pessoas em cadei-
ras numeradas e organiza-
das por setor.
Os clientes poderão adquirir 

seus ingressos no posto de 
trocas no Piso 3, próximo a 
Centauro.
R$ 1.200 em compRaS = 
1 ingresso no Setor Ver-
melho, sendo limitada 
a troca a 04 (quatro) in-
gressos por CPF.

R$ 800 em compRaS = 
1 ingresso no Setor Verde, 
sendo limitada a troca a 04 
(quatro) ingressos por CPF.
R$ 500 em compRaS = 1 
ingresso no Setor Azul, sendo 
limitada a troca a 04 (quatro) 
ingressos por CPF.
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  a trilha sonora do longa “Nasce Uma Estrela” teve mais de um 
milhão de cópias vendidas nos Estados Unidos. Os dados são da 
Nielsen Music e divulgados pela billboard.

  O duo anavitória liberou a música “Perdoa” acompanhada de 
clipe. Este é o primeiro lançamento depois do álbum “O Tempo é 
agora”, lançado em agosto de 2018.

  rainha do audiovisual, billie Eilish, lançou seu álbum de estreia, 
“When We all Fall asleep, Where Do We Go?”, já veio com um clipe 
novinho em folha.

  “É mais uma da hitmaker”. É a própria MC Pocahontas quem 
manda a mensagem no clipe da sua nova música, “Não Sou 
Obrigada”. O vídeo foi liberado, junto com o single novo.

NoiTE PREMiER
O diretor comercial Dvair borges e a gerente 

de marketing roberta Tibery, ambos do 
Grupo Fujioka, serão os anfitriões do evento 

Premier do novo Samsung Galaxy S10, que 
acontecerá no Rooftop Sky Garden, nesta 

terça-feira, dia 2, a partir das 19:30. a noite 
contará com estúdios de experiências para 

degustar a câmera de última geração do 
Galaxy S10, além da presença do artista 

Homero que assina uma intervenção 
artística e o vocal com anna Jukes.

EXPoNERÓPolis
Nerópolis, a 35 quilômetros de Goiânia, 

conhecida pela grande produção 
de doces e de temperos, sediará no 

período de 16 a 19 de maio, na Praça 
São benedito, a 1ª ExpoNerópolis,  

Feira da industria, Comércio, 
agropecuária e  Serviços.  O evento é 

uma realização da aCiaNEr-associação 
Comercial, industrial, agropecuária e 
Serviços de Nerópolis, com apoio de 
parceiros e contará com 56 estandes 

de empresas da cidade e região. O 
objetivo é fomentar os negócios, atrair 

investidores, promover as empresas, 
lançar novos produtos e divulgar as 

potencialidades do município, criando 
um cenário para os negócios e servirá 

ainda como termômetro para a 
economia no Estado.

iMPosTo DE RENDa
Faltando um pouco menos de um mês para 

entrega da declaração de imposto de renda 
para Pessoa Física (irPF), o Núcleo de apoio 
Contábil e Fiscal (NaF) da Faculdade Estácio 
de Goiás está realizando de segunda a sexta 

atendimento gratuito à comunidade. além 
de tirar as principais dúvidas dos cidadãos, 

os alunos do curso de Ciências Contábeis 
estão prontos para ajudar os contribuintes, 

dando esclarecimentos, preenchendo o 
documento e enviando a declaração. Mais 

informações: (62) 3623-4114.

caFÉ coM 
oPoRTUNiDaDEs

Na próxima quarta-feira, dia 03, Escola 
agos, em parceria com a Faro Energy, 

realizam o Café com Oportunidades, a partir 
das 15h, na sede da instituição. O evento 

é gratuito e as inscrições podem ser feitas 
pelo telefone: 3215-2528. a ação contará 

com a presença do presidente da agos, 
Gilberto Soares, que fará abertura, e do 

chefe de Desenvolvimento de Negócios da 
empresa Faro Energy, Douglas rezende.
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Casamento - O empresário Victor Marques e a advogada Mariely Toledo trocaram 
alianças no último sábado em Goiânia. a festa luxuosa foi no Espaço Casablanca. 

2 3

4

Presentes - O casal de empresários Paulo Henrique de 
Paula e andrea de Paula inaugura, quarta-feira, dia 3 de 
abril, a nova loja imaginarium, no Goiânia Shopping. 
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Convidados - O arquiteto Fernando Parrode ,a 
advogada anna Vitória Gomes Caiado e a empresária 
larissa leão Guimarães foram prestigiar a apresentação 
da Orquestra Filarmônica de Goiás no CCON.

Fitness - Os empresários luiz Fernando Jungmann Filho e 
Flávia araujo Jungmann, trazem para Goiânia a primeira loja 
da liVE!, marca referência nacional em moda fitness.
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ENEM

Estudantes já podem pedir isenção no Enem

O prazo para pedir 
isenção da taxa de 
inscrição do Exame 

Nacional do Ensino Médio 
(Enem) já está valendo. Os 
estudantes que atendem 
aos critérios podem soli-
citar o não pagamento na 
Página do Participante, 
na internet, até o dia 10 
de abril. A taxa do exame 
este ano é R$ 85. 

Os estudantes isentos 
no ano passado que falta-
ram ao exame devem, no 
mesmo período, apresen-
tar justificativa da ausên-
cia e solicitar novamente 
a isenção, caso desejem 
fazer as provas este ano. 

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 
cursaram 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 socio-
econômica, ou seja, mem-
bros de família de baixa 
renda com Número de 
Identificação Social (NIS), 
único e válido, renda fami-
liar por pessoa de até meio 
salário mínimo, ou R$ R$ 
499, ou renda familiar 
mensal de até três salários 
mínimos, ou R$ 2.994.

Prazos
O pedido de isenção e 

a apresentação de justifi-
cativas poderão ser feitos, 
conforme o edital do exa-
me, a partir das 10h, no ho-
rário de Brasília, vai até as 
23h59 do dia 10 de abril. 

No dia 17 de abril, o 
Instituto Nacional de Es-
tudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixei-
ra (Inep) vai divulgar a 
lista, também no portal 
do Enem, daqueles cujo 
pedido foi aprovado. 

Os participantes que 
forem reprovados pode-
rão entrar com recurso, 
no período de 22 a 26 de 
abril, na Página do Parti-
cipante. O resultado do 
recurso será divulgado, 
no mesmo endereço, a 
partir do dia 2 de maio.

Enem 2019
As inscrições para o 

Enem deverão ser feitas 
no período de 6 a 17 de 
maio. Os participantes que 
tiveram ou não a isenção 
aprovada também devem 
fazer a inscrição para par-
ticipar do exame. 

O Enem será aplicado 
nos dias 3 e 10 de no-

vembro. No primeiro dia 
de prova, os participantes 
responderão a questões de 
linguagens e ciências hu-
manas e farão a prova de 
redação. Para isso, terão 5 
horas e 30 minutos.

No segundo dia, os 
estudantes terão 5 horas 
para resolver 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).

a taxa do exame este ano é r$ 85
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Vale tem 17 barragens sem declaração de estabilidade válida
A Vale divulgou ontem, 
segunda-feira, 1º, infor-
mações atualizadas sobre 
as declarações de esta-
bilidade necessárias para 
que cada barragem pos-
sa ser utilizada em suas 
operações. De acordo com 
a mineradora, foram reno-
vadas as declarações de 
80 estruturas que tinham 
validade até ontem (31). 
Por outro lado, não houve 
renovação para outras 17.

A declaração de es-
tabilidade é emitida por 
uma empresa auditora 
que deve ser contratada 
pela mineradora. A con-
fiabilidade do documen-
to, porém, passou a ser 
questionada a partir da 
tragédia de Brumadinho 
(MG), ocorrida em 25 de 
janeiro, quando uma bar-
ragem na Mina do Fei-
jão se rompeu causando 
mais de 200 mortes. A es-
trutura tinha uma decla-
ração válida, emitida pela 
empresa alemã Tüv Süd, 

em setembro de 2018. e 
assinada pelo engenhei-
ro Makoto Namba. Em 
depoimento no curso da 
investigação que apura 
as causas do rompimento, 
ele disse ter se sentido 
pressionado por um exe-
cutivo da Vale para con-
ceder o documento.

Desde então, a Justi-
ça mineira tem atendido 
diversos pedidos formu-
lados em ações movidas 
pelo Ministério Público 
de Minas Gerais (MPMG) 
para paralisar outras bar-
ragens e exigir a contra-
tação de novas auditorias 
externas para verificar a 
segurança das estruturas. 
Há casos em que a pró-
pria a Vale se antecipou 
e interrompeu as opera-
ções. Quatro dias após a 
tragédia, a mineradora 
também anunciou a des-
caracterização de estru-
turas ) que utilizavam o 
método de alteamento 
a montante. Trata-se da 

mesma técnica adotada 
na barragem que se rom-
peu em Brumadinho, a 
mesma que gerou a tra-
gédia de Mariana (MG), 
em novembro de 2015, 
quando morreram 19 
pessoas e dois distritos 
ficaram destruídos. 

De acordo com as in-
formações divulgadas 
pela Vale, entre as 17 bar-
ragens que não tiveram a 
declaração de estabilida-
de renovada, estão sete 
que tiveram recente ele-
vação no nível de segu-
rança para 2, levando ao 
acionamento de sirenes 
e gerando a necessidade 
de evacuação de casas si-
tuadas na zona de autos-
salvamento, ou seja, em 
toda a área que poderia 
alagada em menos de 30 
minutos ou que se situa a 
uma distância de menos 
de 10 quilômetros.

Centenas de pessoas 
estão fora de suas resi-
dências nas cidades mi-

neiras como Nova Lima, 
Ouro Preto e Barão de 
Cocais. Há quatro as bar-
ragens que já sofreram 
uma segunda elevação 
no nível de segurança 
(link: http://agencia-
brasil.ebc.com.br/geral/
noticia/2019-03/com-4-
-barragens-em-alerta-
-maximo-cidades-minei-
ras-fazem-simulados), 
dessa vez para 3, o último 
na escala de alerta. Essa 
mudança deve ser feita 
quando há risco iminente 
de ruptura. Diante desse 
cenário, as populações 
que vivem nas áreas 
abrangidas pela mancha 
de inundação estão sen-
do treinadas em simula-
dos organizados pela De-
fesa Civil de Minas Gerais.

Para assegurar a re-
paração dos prejuízos 
causados aos morado-
res que deixaram suas 
casas, o MPMG também 
tem conseguido decisões 
favoráveis para bloquear 

recursos da Vale. A últi-
ma liminar, proferida na 
sexta-feira (29) pelo Tri-
bunal de Justiça de Minas 
Gerais (TJMG), estabelece 
o bloqueio de R$ 1 bilhão 
diante dos danos gerados 
pela situação da barra-
gem Vargem Grande, em 
Nova Lima. Ao todo, estão 
bloqueados mais de R$ 
17 bilhões das contas da 
Vale, o que inclui ainda 
as decisões que buscam 
assegurar recursos para 
o pagamento das indeni-
zações aos atingidos pela 
tragédia de Brumadinho.

Interdição
Das 17 barragens que 

não tiveram suas decla-
rações de estabilidade 
renovadas, há 10 que 
ainda não haviam passa-
do por nenhuma altera-
ção recente no nível de 
segurança. A mineradora 
informou que elas foram 
interditadas e passarão 
agora para nível 1, que 

não requer evacuação. A 
retomada das operações 
nas estruturas está con-
dicionada à realização 
de estudos complemen-
tares e à conclusão de 
obras de reforço que já 
estão em andamento.

“Os auditores externos 
reavaliaram todos os da-
dos disponíveis e novas 
interpretações foram con-
sideradas em suas aná-
lises para determinação 
dos fatores de segurança, 
com a adoção de novos 
modelos constitutivos e 
parâmetros de resistên-
cia mais conservadores”, 
informou a Vale em nota. 
Segundo a mineradora, a 
perda das declarações de 
estabilidade não altera 
a projeção de vendas de 
minério de ferro e pelo-
tas divulgadas na sema-
na passada. O volume 
de vendas de minério de 
ferro em 2019 está proje-
tado entre 307 e 332 mi-
lhões de toneladas..
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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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Ex-treinador da seleção brasileira 
de ginástica é banido do esporte

o ex-treinador da 
seleção brasileira 
masculina de gi-

nástica artística Fernan-
do de Carvalho Lopes foi 
banido definitivamente 
do esporte, acusado de 
abuso sexual e assédio 
moral a atletas, quando 
era técnico do Mesc, em 
São Bernardo do Campo.

A decisão foi toma-
da pelo Pleno do Supe-
rior Tribunal de Justiça 
Desportiva (STJD) da 
Confederação Brasileira 
de Ginástica (CBG), em 
julgamento ocorrido no 
domingo (31) na sede da 
Ordem dos Advogados do 
Brasil, em Aracaju (SE).

O STJD é a segunda 
instância desportiva da 
ginástica. O tribunal in-
formou que a pena de ba-
nimento foi decidida por 
unanimidade, tendo por 
base o Código de Conduta 
e Estatutos da Federação 
Internacional de Ginástica.

De acordo com o pre-
sidente do STJD, Fernan-
do Silva Júnior, o Código 
Brasileiro de Justiça Des-
portiva estabelece que 
“decisões de pleno como 
esta são irrecorríveis”. No 
entanto, acrescenta ele, “a 
nível de jurisdição nacio-
nal cabe embargos de de-
claração ou mesmo cor-
tes internacionais”, disse 

à Agência Brasil.
“O embargo de decla-

ração tem aspecto limi-
tado, para investigar con-

tradição ou omissão da 
decisão do pleno”, acres-
centou o presidente do 
STJD. Por meio de nota, a 

CBG informou que o tri-
bunal a ela vinculado foi 
o primeiro a tomar uma 
decisão deste nível – en-

volvendo assédios e abu-
sos sexuais – na esfera 
esportiva do Brasil.

Além de ser punido 
com banimento do es-
porte, o ex-treinador da 
seleção brasileira mascu-
lina de ginástica artísti-
ca poderá responder por 
crimes tanto na vara cí-
vel como criminal. “Cada 
espectro de atuação tem 
um objeto a ser tratado”, 
disse o presidente do tri-
bunal ao explicar que o 
referido julgamento está 
limitado às questões des-
portiva e disciplinar.

“Os atos praticados re-
fletem também na vida 
civil do cidadão e dos 
atletas vítimas. Então ele 
vai responder do pon-
to de vista cível, caso os 
atletas acionem a Justiça. 
Do ponto de vista crimi-
nal, depende de denúncia 
do Ministério Público”.

Fernando de Carvalho lopes foi banido 
definitivamente do esporte, acusado de 
abuso sexual e assédio moral a atletas
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