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REfoRma da pREvidência

Após encontro com Bolsonaro, 
Caiado confia em avanço das reformas

o governador Ronal-
do Caiado classifi-
cou o almoço com 

o presidente da Repúbli-
ca, Jair Bolsonaro, como 
“proveitoso” e disse ter 
“certeza de que as refor-
mas tão necessárias ao 
nosso País vão avançar”. 
O encontro ocorreu na 
última quinta-feira, dia 
4, no Palácio do Planal-
to, em Brasília, e durou 
cerca de duas horas. 
O ministro da Casa Ci-
vil, Onyx Lorenzoni, e o 
presidente nacional do 
Democratas e prefeito 
de Salvador, ACM Neto, 
também participaram.

Após o encontro, o 
governador goiano disse 
que foi dado o primeiro 
passo para buscar a uni-
dade política que pode-
rá garantir a votação de 
projetos, principalmente 
a reforma da previdên-
cia. “Nós vamos avançar 
muito e, a partir deste 
momento, vamos ver o 
Democratas fazer o seu 
papel, com a responsa-
bilidade que tem, com 
o presidente da Câmara 
(Rodrigo Maia), o presi-
dente do Senado (Davi 
Alcolumbre), e o ministro 
da Casa Civil (Onyx Lo-
renzoni)”, disse.

Caiado afirmou ainda 
que espera o entendi-
mento e a consolidação 
da base de apoio ao go-
verno Bolsonaro. “Luto 
para que o nosso par-
tido (Democratas) cada 
vez mais esteja engajado 
neste momento”, reiterou.

Para o governador, a 
reforma da previdência 
não é um assunto de go-
verno, mas sim de Estado. 

“É a realidade, não é go-
verno A ou B. Por exem-
plo: todos os governado-
res estão em situação de 
total insolvência. Mais de 
2,5 mil municípios estão 
totalmente inviabiliza-
dos. Independe de cor 
partidária. Então esse 
assunto é de interesse 
nacional. Nós precisa-
mos saber identificar as 
coisas e, principalmente, 
nós que temos conheci-
mento de Congresso Na-
cional. O governo cum-
priu sua parte e mandou 
a proposta. Cabe ao Con-
gresso Nacional votar 
sim ou não”, disse.

Caiado explicou que, 
sem a Reforma da Pre-
vidência, a insolvência 

atingirá primeiro os mu-
nicípios, depois Estados 
e, só então, a União. “Es-
taremos inviabilizados se 
não tivermos avanço nas 
negociações com pau-
tas que também estão 
na Câmara, como sessão 
onerosa, como securiti-
zação da dívida ativa dos 
Estados, como Lei Kandir 
e outras tantas. Aí sim 
poderemos falar que são 
matérias que vão depen-
der de base de governo, 
mas emenda constitucio-
nal depende do Congres-
so Nacional, o Congresso 
Nacional vota”, ressaltou.

Perguntado se acredita 
na aprovação da reforma 
da previdência, Ronaldo 
Caiado disse que não é 

possível continuar da ma-
neira que está. “Vão fazer 
uma queda de braço em 
detrimento do cidadão, 
hoje, em que os Estados 
não têm um real para in-
vestir nem atender as suas 
condições mais necessá-
rias de Saúde, de Educa-
ção, Segurança Pública e 
obras sociais? Este é o go-
verno que nós queremos? 
Este é o país que nós que-
remos? Qual é a fórmula 
mágica de viabilizar outro 
caminho?”, questionou.

Indicações 
técnicas

Caiado classificou de 
positivo o decreto do pre-
sidente Jair Bolsonaro 

que estabelece critérios 
técnicos para indicações 
políticas. Ele lembrou que 
em Goiás, vem utilizando 
a mesma regra. “Não tive a 
menor dificuldade de com-
por meu secretariado”, des-
tacou. O governador disse 
ainda que o Brasil não su-
porta a prática antiga de 
indicar uma pessoa para 
representar um partido 
no ministério. “É preciso 
que o ministério em si 
seja representado. Não 
pode ser alguém que 
não tenha condições e 
muito menos competên-
cia para a gestão. Acho 
que essa é a mudança 
substantiva que o povo 
deixou muito claro”, disse.

Os jornalistas ques-

tionaram o governador 
sobre os ataques que o 
ministro da Economia, 
Paulo Guedes, sofreu da 
oposição durante au-
diência na Câmara dos 
Deputados, na última 
quarta-feira. Caiado dis-
se que os oposicionis-
tas foram mal educados 
e que muitos não têm 
credibilidade moral. “A 
pessoa tem que saber se 
comportar, tem que saber 
o que é decoro parlamen-
tar pelos dois lados, não 
é apenas querer dessa 
maneira ousada atingir a 
honra de um ministro que 
tanto tem feito pelo país 
e que tanta independên-
cia tem colocado em suas 
posições”, disse. 

Governador 
almoçou com 
o presidente 
da república
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História por decreto

regra básica que deveria estar aprendida: não se muda as coisas por decreto. Ou no discur-
so. a economia não melhora, as pessoas não se tornam boas, o salário não aumenta usando 
somente esses recursos. aliás, salário pode sim aumentar por decreto. Mas mudar a história 
apenas na caneta e no gogó não dá. Querer mudar os livros e o ensino para impor a vontade 
de quem venceu a última eleição de que não houve golpe, muito menos ditadura no país care-
ce de estudos e razões históricas. Não cola. Por decreto, não vai. Principalmente porque quem 
está vendendo essa imagem não é nenhum pesquisador ou historiador. São representantes 
de classe ativa no processo. Não cola. É um fiasco semelhante ao golpe de 2016, que começou 
a ser estudado e discutido basicamente por especialistas em Pedagogia e não de História. Não 
cola. Processos não são mudados apenas por caneta. É muito mais que isso. 

povo feliz
Em um mesmo dia, foram aprovados títulos de cidadão goiano para Jair bolsonaro e goianien-
se para a ministra Damares. Força da nova política.

Nova política
Paulo Guedes diz que os deputados vão ter mais dinheiro para emendas se bancarem a refor-
ma da previdência. Onyx lorenzoni diz que o governo está abrindo portas e cargos pra formar 
a base. Não é toma-lá-dá-cá. É a nova política.
 

acerto
Governador ronaldo Caiado 
em destaque no desembarque 
do DEM na base do governo 
bolsonaro. Caminho natural 
para o partido com maior nú-
mero de representantes na 
Esplanada dos Ministérios. 
Caiado aguarda para muito 
breve o socorro da União para 
equilibrar as contas do Estado.

primeira greve
Conforme previsto, a equipe de Caiado falhou no acerto para pagamento da folha de dezem-
bro. A conversa não chegou ao fim e o governo não fechou um calendário, até pela caótica 
situação financeira. O pagamento de tetos diferentes para as várias categorias acabou for-
talecendo o Sintego de bia de lima, capaz de comandar a primeira greve do novo governo. 

caça aos tucaNos
Fora do comando da máquina estadual, lideranças tucanas e similares vem sendo alvo de 
denúncias e operações. O alvo continua sendo a estrela maior. E as investigações prometem 
seguir em ritmo acelerado. a única saída tem sido a busca de transferência de processos para a 
justiça eleitoral, onde a peia costuma ser muito mais branda. a exemplo do que vem tentando 
várias figueras da política nacional, de Zeca Dirceu a Michel Temer. 

salvação
a instalação de novos leitos pediátricos no espaço ocioso do Hugol foi uma saída inteligente 
para aliviar o Materno infantil e dar suporte maior às unidades básicas de saúde. 

solução

Deputado federal e referência da área, Zacharias Calil acertou parceria com a Word Fa-
mily, para a construção de um novo hospital em Goiás, destinado a crianças e adolescen-
tes. Detalhes serão acertados com autoridades estaduais, com previsão de conclusão das 
obras em dois anos. 

opções em aparecida
Todos atrás do prefeito Gustavo Mendanha (MDB), candidato natural à reeleição. 
Glaustin da Fokus e Delegado Waldir são nomes lembrados. Eterno candidato em 
potencial, alcides ribeiro continua se deidcando ao mandato de deputado federal, 
apoiando Mendanha. 

por que?
renan Calheiros quer presidir o MDb.

mais por que?
No momento em que romero Jucá diz que o partido não está atrás de cargos, mas de agenda.

reforma 
Michel Temer pediu à justiça para deixar fora do bloqueio de bens o dinheiro suado que 
recebe de suas quatro aposentadorias. Coisa de r$ 111 mil reais. Nada mal para quem 
defendia reforma da previdência. 

marcelohel@gmail.com

“Em política, só pode o que pode, e só pode quem pode”.  (Tancredo Neves)
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iPVa 

Detran alerta para pagamento 
do IPVA placas final 2, 3 e 4

a primeira parcela do IPVA para 
veículos com placa final 4 vence 
nesta sexta-feira, dia 5. Na mesma 

data vence também a segunda parcela 
para final 3 e terceira parcela ou cota 
única para o final 2.

Os boletos são entregues no endereço 
em que o veículo está cadastrado para 
oferecer maior comodidade aos proprie-
tários, que devem estar atentos ao Ca-
lendário de Licenciamento 2019. Quem 
não recebeu o boleto via Correios tem a 
opção de solicitar o boleto em uma uni-
dade Vapt Vupt, emiti-lo pela internet, 
acessando a aba “veículos” no site www.
detran.go.gov.br, ou, realizar o pagamen-
to via aplicativo Detran GO ON.

O contribuinte pode optar por pagar o 
imposto parcelado em três vezes ou em 
cota única. Para a placa com final 4, a 
data para pagamento integral vence no 
dia 5 de junho. Com a terceira parcela do 
IPVA, também deve ser pago o licencia-
mento e o seguro DPVAT do veículo.

Conduzir veículo que não esteja devi-
damente licenciado é infração gravíssi-
ma, que gera multa de R$ 293,47 e sete 
pontos na Carteira Nacional de Habilita-
ção (CNH). Para esse caso, o artigo 230 
do Código de Trânsito Brasileiro ainda 
prevê a remoção do veículo.

Na mesma data vence 
também a segunda parcela 
para final 3 e terceira parcela 
ou cota única para o final 2
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Projeto leva informação de primeiros 
socorros para escolas em Senador Canedo

Alunos e funcionários de 
unidades de ensino rece-
beram dicas e informações 
de primeiros socorros com 
técnicos do Samu, trata-se 
do Projeto Samuzinho. A 
ação é uma das iniciati-
vas do Projeto Saúde na 
Escola, que foi reestrutu-
rado numa parceria entre 
as Secretarias Municipais 
de Educação e Saúde, 
que desenvolvem ações 
de saúde no ambiente 
educacional. Pelo projeto 
Samuzinho, os alunos po-
dem ter conhecimento de 
primeiros socorros, além 
de serem orientados so-
bre quando devem cha-
mar o serviço de Urgência 

e Emergência e demais 
noções de prevenção de 
acidentes. “ É uma oportu-
nidade não só de orientar 
os estudantes e funcioná-
rios, vamos percorrer 44 
escolas do município, com 
dicas que podem salvar 
vidas em caso de riscos. 
Mas também trabalhamos 
em assuntos fundamen-
tais, como prevenção de 
trotes nos serviços de 
emergências, que é um 
problema constante do 
SAMU e Bombeiros”, afir-
ma o enfermeiro Pedro 
Palácios, coordenador 
do Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgên-
cias de Senador Canedo.

Pr
ef

ei
tu

ra
 d

e 
Se

na
do

r C
an

ed
o



5sexta-feira, 5 DE abril DE 2019 social

  O clássico “a Família addams” vai 
receber uma versão em animação, e foi 
divulgado o primeiro pôster do filme. 
“acha que sua família é estranha? Conheça 
os Addams nos cinemas neste Halloween.”

  a banda The rolling Stones anunciou 

que sua turnê “No Filter” teria de ser 
adiada por motivos de saúde de Mick 
Jagger.

  Gloria Groove ultrapassou Pabllo Vittar 
no número de ouvintes mensais do 
Spotify, se tornando a drag queen mais 

ouvida da plataforma de streaming.

  Chegou a hora da Netflix embarcar nos 
filmes de super-heróis! De acordo com o 
Deadline, Melissa McCarthy e Octavia 
Spencer vão estrelar o filme 
“Thunderforce”.

PosicioNaMENTo 
O boticário, a maior rede de 

cosméticos do brasil, nos 
convida a viver histórias 

extraordinárias que só são 
possíveis por meio do amor. 

a marca lança seu novo 
posicionamento “Onde tem amor 

tem beleza”, ao mesmo tempo 
em que nos inspira a valorizar 

situações mais singelas do dia a 
dia, muitas vezes desperdiçadas 

ou esquecidas por pressa, 
distração ou ausência.

DaMa Da NoiTE
a l’Occitane au brésil, marca 

franco-brasileira do Grupo 
l’OCCiTaNE, relança Dama 

da Noite com novidades na 
fragrância e no grafismo, 

trazendo mais leveza e 
jovialidade para os produtos. 

Composta porDeo Colônia, 
Creme Desodorante Corporal e 

Creme de Mãos, a linha chega 
para a campanha de Dia das 

Mães deste ano.

sEXTa TEM 
coNcERTo

a cantora Maíra lemos subirá 
ao palco do lowbrow lab arte 

& Boteco nesta sexta-feira 
(05), pelo projeto “Sexta Tem 

Concerto”. O público poderá 
conferir um repertório de soul, 

rock e outros grooves, com 
interpretações de canções de 

amy Winehouse, Janis Joplin, Etta 
James e outros grandes nomes.

 MaNoBRisTa 
GRÁTis

Em abril, o Flamboyant traz 
mais motivos para quem 

deseja explorar os sabores e 
as variadas opções do Polo 

Gastronômico mais completo 
de Goiás. É que a promoção 
Manobrista Grátis, sucesso 

entre os adeptos do almoço 
executivo, estará em vigor 

até 31 de maio para receber 
quem não abre mão de 

conforto, praticidade e um 
cardápio variado.

3x4

1

rafael  vilela
colunaretratos2017@gmail.comretratos

Lançamento - a gerente de marketing roberta Tibery e o artista plástico Homero que realizou 
a intervenção artística no evento de lançamento do Samsung S10 com exclusividade do Fujioka. 

2 3

4

Samsung S10 -  Cyro Miranda Neto, alessandra 
Câmara e Myllene baldi Gifford, estiveram no 
Rooftop Sky Garden onde aconteceu o evento. 
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Convidados -  Anna Vitória Caiado, Larissa Leão, 
rafael Vilela, roberta Menezes e Humberto Queiroz 
eram convidados do lançamento do Samsung S10. 

Fujioka -  O gerente de produto telecom Paulo José, 
o presidente do grupo Fujioka Teruo Fujioka e o 
diretor comercial Dvair Borges. 
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HiStÓriA

Exposição com autógrafos de escritores 
goianos faz um passeio pela história 

Grandes escritores 
goianos ajudaram 
a escrever a histó-

ria do nosso Estado. Um 
deles foi Bernardo Élis, 
advogado, professor, poe-
ta, contista e romancista, 
além de ter sido o primei-
ro e único goiano a entrar 
para a Academia Brasilei-
ra de Letras. Nascido em 
15 de novembro de 1915, 
no município de Corumbá 
de Goiás, publicou várias 
obras ao longo de sua vida, 
entre elas “Apenas um Vio-
lão”, “O Tronco” (que pos-
teriormente virou filme), e 
“Ermos e Gerais” (fez com 
que ganhasse a primei-
ra edição da Bolsa Hugo 
de Carvalho Ramos), sua 
mais premiada obra.

Outro escritor que aju-
dou na construção da his-
tória literária goiana foi o 
pai de Bernardo Élis, Eu-
rico Curado. Considerado 
o pioneiro da escola sim-

bolista em Goiás, nasceu 
em 18 de maio de 1880. 
Eurico escreveu o livro 
de poemas “Iluminuras” 
(1913), a sua segunda 
obra foi “Poesias” (1957), 
que recebeu o prêmio 
da Bolsa de Publicações 
Hugo de Carvalho Ramos, 
da União Brasileira de Es-
critores - Seção de Goiás.

Exemplos como os 
destes escritores do pas-
sado nos possibilita fazer 
um passeio pela história 
literária e da construção 
de Goiás. Para resgatar 
um pouco desta memó-
ria goiana, acontece até 
14 de abril, no Passeio 
das Águas Shopping, a 
exposição Autógrafos 
– Grandes Escritores 
Goiano. A mostra, que é 
gratuita, conta com 30 
livros autografados pe-
los maiores escritores 
do Estado, inclusive os 
já mencionados.

Além de escritores, 
temos políticos, como 
Pedro Ludovico Teixeira, 
que colaborou para a his-
tória de Goiás. Formado 
pela Faculdade de Me-
dicina do Rio de Janeiro 
(1915), foi um dos líderes 
da Revolução de 1930 no 
Estado, interventor fede-
ral em Goiás (1930-1933) 
e governador de 1935 a 
1937. Responsável direto 
pela mudança da capital 
de Goiás para Goiânia, 
Pedro teve o livro “Como 
e Porque Construí Goiâ-
nia” editado pelo Sena-
do Federal, em 1966, no 
qual dá a sua versão so-
bre a capital que fundou 
poucos anos antes de 
ser cassado e se retirar 
da vida pública.

Outro envolvido com 
a vida política e que teve 
sua parcela de contri-
buição na história dos 
goianos foi Venerando de 
Freitas Borges, o primeiro 
prefeito de Goiânia. Exer-
cendo também a função 
de jornalista e escritor 
brasileiro, colaborou com 
jornais desde sua juven-

tude, mas foi apenas na 
terceira idade que pu-
blicou dois livros, “Do-
bras do Tempo” (1981) 
e “Samburá” (1986), e 
foram tão importantes 
que o levou para Acade-
mia Goiana de Letras.

“Os autógrafos em ex-
posição são produtos de 
museu para que as pes-
soas possam se aproxi-
mar dos maiores autores 
de Goiás e de incentivar 
a literatura goiana. Essas 

obras não têm um valor 
em dinheiro, mas sim 
histórico, são fatos fan-
tásticos da nossa litera-
tura”, explica o curador 
da exposição, o jorna-
lista e membro da Aca-
demia Goiana de Letras, 
Iúri Rincon Godinho.

A exposição, aprovada 
pela Lei de Incentivo à 
Cultura da Prefeitura de 
Goiânia, contempla ain-
da uma lista de políticos 
que escreveram livros, 

obras dos ex-governa-
dores Irapuan Costa 
Júnior e Mauro Borges. 
Dentre os mais contem-
porâneos, quem visitar 
a mostra poderá ver os 
autógrafos do presiden-
te do Instituto Histórico 
e Geográfico de Goiás, 
Geraldo Coelho Vaz, do 
poeta Gabriel Nascente 
e de autores como Ba-
riani Ortêncio, José Men-
donça Teles e Ursulino 
Leão, entre outros.

até 14 de abril o público poderá conferir raridades 
entre as peças na exposição autógrafos – Grandes 
Escritores Goianos, no Passeio das Águas Shopping Fo

to
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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 cele-
bra o rock com Dado Villa 
Lobos & Marcelo Bonfá. 
A dupla irá apresentar 
show com repertório de 
dois álbuns clássicos, 
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 canções 

que fazem parte estão 
Tempo Perdido, Quase 
sem Querer, Andrea Do-
ria, Angra dos Reis e Fa-
roeste Caboclo. Além de 
Dado na guitarra e Bonfá 
na bateria, integrantes 
da formação original, o 
show contará com o vo-
cal 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.

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 pú-
blico para cerca de três mil pes-
soas em cadeiras numeradas e 
organizadas por setor.

Serviço

expoSição “AutÓGrAFoS – GrAndeS eSCritoreS GoiAnoS”
Quando: até 14 de abril - Horário: Das 10h às 22h  - Onde: Na área 
em frente à Zara e Brooksfield do Passeio das Águas Shopping

Serviço
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JUsTiÇa ElEiTOral

TSE diz que 2,6 milhões de títulos 
de eleitores estão irregulares

Os eleitores que não 
votaram nem justi-
ficaram a ausência 

às urnas nas últimas três 
eleições têm até o pró-
ximo dia 6 de maio para 
regularizar a situação. Se-
gundo o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), em todo o 
país, mais de 2,6 milhões 
de pessoas estão em situ-
ação irregular. De acordo 
com o Tribunal, quem não 
acertar contas com a Jus-
tiça Eleitoral pode ter o 
título cancelado.

O TSE informa que são 
incluídas eleições regula-
res e suplementares e que 
cada turno é considerado 
uma eleição. O título de 
eleitor, conforme o TSE, 
é necessário para obter 
passaporte ou carteira de 
identidade e para receber 
vencimentos, remunera-
ção, salário ou proventos 
de função ou emprego 
público, autárquico ou 
paraestatal, bem como de 

fundações governamen-
tais, empresas, institutos 
e sociedades de qual-
quer natureza, mantidas 
ou subvencionadas pelo 
governo ou que exerçam 
serviço público delegado, 
correspondentes ao se-
gundo mês subsequente 
ao da eleição.

O documento é exi-
gindo para participar de 
concorrência pública ou 
administrativa da União, 
dos estados, dos territó-
rios, do Distrito Federal, 
dos municípios ou das 
respectivas autarquias, 
para obter empréstimos 
nas autarquias, nas socie-
dades de economia mista, 
nas caixas econômicas 
federais e estaduais, nos 
institutos e caixas de 
previdência social, bem 
como em qualquer esta-
belecimento de crédito 
mantido pelo governo e 
com essas entidades ce-
lebrar contratos.

Concurso
Para inscrição em con-

curso ou prova para car-
go ou função pública, e 
neles ser investido ou 
empossado, renovação de 
matrícula em estabeleci-
mento de ensino oficial 
ou fiscalizado pelo gover-
no e prática de ato para o 
qual se exija quitação do 
serviço militar ou impos-
to de renda igualmente é 

cobrado o título de elei-
tor. Sem título, o eleitor 
não consegue certidão 
de quitação eleitoral nem 
documentos em reparti-
ções diplomáticas.

O eleitor pode consul-
tar sua situação no portal 
do TSE, na opção “situação 
eleitoral”, no canto supe-
rior esquerdo da página 
principal. Após preencher 
o nome completo e a data 

de nascimento, o serviço 
indicará se o título está 
regular ou irregular. Quem 
estiver em situação irregu-
lar terá de pagar uma mul-
ta no valor de R$ 3,50.

Depois precisa ir ao car-
tório eleitoral e apresentar 
documento oficial com 
foto, comprovante de re-
sidência e título de eleitor, 
se ainda o possuir. Também 
é possível fazer o processo 

pela internet, no portal do 
TSE, na opção quitação de 
multas. Ainda assim, é pre-
ciso levar a documentação 
ao cartório eleitoral. Reso-
lução do TSE estabelece o 
prazo para a atualização 
do cadastro eleitoral, bem 
como os procedimentos 
relativos ao cancelamento 
dos títulos eleitorais e à 
regularização da situação 
dos eleitores. 

Prazo para regularização do 
documento vai até 6 de maio
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EDUCaÇÃO

Estudantes poderão renegociar 
dívida do Fies a partir de 29 de abril
Estudantes que têm dívi-
das com o Fundo de Fi-
nanciamento Estudantil 
(Fies) poderão solicitar a 
renegociação dos valo-
res devidos entre os dias 
29 de abril a 29 de julho. 
O prazo foi divulgado, 
em portaria do Fundo 
Nacional de Desenvol-
vimento da Educação 
(FNDE), autarquia do 
Ministério da Educação 
(MEC) responsável pela 
execução do programa. 

As regras para a re-
negociação foram divul-
gadas no ano passado. 
Podem ser renegociados 
os contratos com atraso 
no pagamento de pelo 
menos 90 dias e que 
ainda estiverem no pe-
ríodo de amortização e 
não tenham sido alvo de 
ação judicial pelo agen-

te financeiro. A medida 
vale para os contratos 
de financiamentos con-
cedidos até o segundo 
semestre de 2017.

Os contratantes do 
Fies terão duas opções: 
o reparcelamento, que 
permite estender o prazo 
de pagamento da dívi-
da para até 48 parcelas 
mensais, além de incluir 
os estudantes com con-
tratos mais antigos na 
campanha de renegocia-
ção; e o reescalonamen-
to, que possibilita diluir 
os valores em atraso nas 
parcelas a vencer.

Para isso, deverá ser 
paga uma parcela de 
entrada, em espécie, cor-
respondente ao maior 
valor entre 10% do valor 
consolidado da dívida 
vencida e R$ 1 mil. O va-

lor da parcela mensal de 
amortização resultante 
da renegociação não po-
derá ser inferior a R$ 200, 
mesmo que implique a 
redução do prazo rema-
nescente contratual.

O estudante financia-
do interessado em re-
negociar a dívida com o 

Fies deverá apresentar-
-se na agência bancária 
onde firmou o contrato, 
com um ou mais fiado-
res, cuja renda não po-
derá ser menor do que o 
dobro do valor da nova 
prestação calculada, res-
peitando o tipo de ga-
rantia contratada.

Fies
O Fies oferece finan-

ciamento para cobrir os 
custos das mensalidades 
de instituições privadas 
de ensino superior. O 
programa foi reformu-
lado em 2017 e, a partir 
de 2018, passou a ofertar 
financiamentos em duas 

modalidades. A primeira 
é financiamento com juro 
zero para os estudantes 
que tiverem renda per 
capita mensal familiar 
até três salários mínimos. 
Nessa modalidade, o alu-
no começará a pagar as 
prestações respeitando o 
limite de renda.

A segunda é a deno-
minada P-Fies, destinada 
aos estudantes com ren-
da per capita mensal fa-
miliar até cinco salários 
mínimos. A modalidade 
funciona com recursos 
dos fundos constitucionais 
e de Desenvolvimento e 
com recursos dos bancos 
privados participantes.

Neste ano, o Fies ofere-
ce 100 mil vagas na mo-
dalidade juro zero e 450 
mil na modalidade P-Fies, 
de acordo com o MEC.

Ar
qu

iv
o/

Ag
ên

cia
 B

ra
sil



8 sexta-feira, 5 DE abril DE 2019EsportE

CampEonato 

Atletas aparecidenses disputam 
campeonato internacional de taekwondo

a cidade de Aparecida 
de Goiânia estará 
representada em 

um grande campeonato 
internacional de taekwon-
do, o Spanish Open 2019. 
Ao todo cinco atletas já 
estão preparando as malas 
para embarcar para Cas-
tellon, na Espanha, nesta 
terça-feira, 09, para partici-
par da competição interna-
cional. A participação dos 
jovens aparecidenses foi 
possível por meio do pro-
grama “Aparecida Compe-
te”, criado pela Prefeitura 
de Aparecida para incenti-
var os atletas de alto ren-
dimento em modalidade 
olímpica ou paralímpica.

“Me sinto orgulhoso ao 
saber que nossos jovens 

atletas estão levando o 
nome e a bandeira de Apa-
recida para outros países”, 
comemorou o prefeito 
Gustavo Mendanha. Entre 
os atletas aparecidenses 
participantes estão a Dan-
gela Guimarães que dispu-
tará a categoria adulto até 
46kg, Fernando Manresa 
– categoria adulto peso 
pesado, Patrik Cardoso – 
categoria adulto até 80kg, 
Juliana Miguel categoria 
adulto peso pesado e Bru-
no Andrade – categoria ju-
venil até 51kg.

O secretário de Es-
porte, Lazer e Juventude, 
Gerfeson Aragão, ressalta 
que incentivar os atletas 
é um compromisso da 
administração. “Apareci-

da vive uma realidade 
histórica de incentivo ao 
esporte e estou muito 
otimista com os nossos 
atletas que se preparam 
para diversas competi-
ções e estão trazendo 
muitas medalhas para o 
município. Nosso objeti-
vo é sempre criar ações 
voltadas para incentivar a 
prática das várias moda-
lidades esportivas, levan-
do o Aparecida Compete 
para todos”, declarou.

O técnico dos atletas, 
Edgar Guimarães infor-
mou que o campeonato 
começa neste domingo, 
07, e de acordo com o 
cronograma Aparecida 
disputará na sexta e sá-
bado, 12 e 13 de abril. Ele 

explica que o ganhador 
de cada modalidade re-
ceberá uma pontuação 
para subir no ranking e 
participar de competi-
ções internacionais como 
os Jogos Panamericanos 
e Olimpíadas. “Todos nos-
sos atletas estão prepa-
rados para essa competi-
ção. Eles treinam quatro 

horas por dia com um só 
propósito que é ingressar 
em competições e alcan-
çar títulos”, explicou.

Taekwondo 
O Taekwondo é uma 

das artes marciais tra-
dicionais coreanas mais 
sistemáticas e científicas, 
que ensina mais do que 

habilidades físicas de 
combate. É uma discipli-
na que mostra maneiras 
de melhorar nosso espíri-
to e vida através do trei-
namento de nosso corpo e 
mente. Hoje, tornou-se um 
esporte global que ganhou 
reputação internacional e 
está entre os jogos oficiais 
das Olimpíadas.

a disputa será na sexta e sábado, 12 e 13 de abril, na 
Espanha e os vencedores da competição receberão 
pontos para classificação nas Olimpíadas
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