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100 dias dE 
BolsonaRo
a imagem dos 100 dias tem sido usa-
da pelo marketing político para mos-
trar a que veio uma gestão. Não é o 
prazo para resolver nenhum problema 
estrutural, nem para dar respostas 
a tudo o que se propõe um governo, 
especialmente nos pontos que o leva-
ram ao comando. Mas é um tempo que 
serve para medir e sentir o rumo das 
coisas. ibope e Datafolha divulgaram 
pesquisas de avaliação do presidente 
e seu governo. o resultado é ruim, mas 
há pontos positivos. a coluna fez uma 
enquete também, pelas redes sociais e 
de comunicação. Existem três grupos 
distintos avaliando bolsonaro, com 
um ponto em comum: muita confusão 
na definição do sentimento. 

pRa quEm gosta
bolsonaro está chegando rapidamente aos 30% que defendem qualquer governo. é o que 
mostram as avaliações de bom e ótimo do seu governo até agora. avaliação que é mais 
sentimento, já que não há, como dissemos, tempo suficiente para algo mais consistente. 
Nem para esse, nem para outros governos. Os argumentos de quem defende bolso-
naro estão muito próximos ainda do discurso da campanha: o combate à corrupção, 
especialmente àquela ligada ao PT, os abusos cometidos, especialmente pelo PT, e a 
necessidade de colocar ordem na casa, o que não acontecia, especialmente nos tem-
pos do PT. E, claro, que é muito pouco tempo para apresentar algo. bolsonaro fala 
muito e parece decidido a participar mais do mundo real. O que é positivo também. 

pRa quEm não gosta
bolsonaro não fez nada. É arrogante, prepotente, plantou laranjas, está viajando para conhe-
cer o mundo, não desceu do palanque e não está preparado para o cargo. O próprio bolsonaro 
abriu a guarda, na semana passada, ao brincar com líderes partidários, ao dizer que não nas-
ceu para ser presidente. É claro que a piada vazou e pegou mal. 

a sER conquistado
No meio, pessoas que continuam vendo com preocupação a situação do país. O fim do horário de 
verão, o envio da reforma da Previdência ao Congresso, o realinhamento com os Estados Unidos e 
as provocações ao mundo árabe são lembrados como passagens marcantes nestes 100 dias. 

os ministRos
Para quem gosta de azul, rosa e de todo 
arco-íris, há sempre preferências sobre a 
atuação do presidente e de seus auxiliares. 
Sérgio Moro e Paulo Guedes são as figuras 
lembradas na Esplanada, que perdeu dois 
inquilinos nesses 100 dias. 

outRo 100
Governador Ronaldo Caiado esperando a confirmação de ajuda de R$ 100 bilhões do pré-sal a 
Estados e municípios em dificuldades financeiras. Medida está sendo articulada pelo ministro 
Paulo Guedes. Goiás na fila com o pires sempre a postos. 

não Está fácil
Com pressão de governador, CPI na Assembleia e a revogação de benefícios fiscais, a Enel 
iniciou a semana com um vídeo viralizado na internet, onde um empresário reclama de ter oti-
mizado sua rede elétrica para economizar energia. a empresa trocou o relógio e a conta subiu 
de novo. Essas e outras serão tem de audiência pública em brasília, para discutir a qualidade 
do serviço em Goiás. iniciativa do deputado Elias vaz (PSb).

poR aqui
líder do governo na Câmara dos Deputados, Major Victor Hugo (PSl) vem marcando presença em Goiás. 

poR quE?
Nem Gilmar Mendes conseguiu deixar lula livre. lá se vai um ano. 

marcelohel@gmail.com

“Só o real é contraditório”.  (assis Chateaubriand)
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investimentos 

Caiado assina termo de instalação de 
Pavilhão Internacional para Tecnoshow 

Goiás caminha para 
uma interação in-
ternacional cada vez 

mais forte. Durante a 18ª 
edição da TecnoShow, o go-
vernador Ronaldo Caiado 
assinou, juntamente com 
embaixadores convidados e 
o presidente da Comigo, An-
tônio Chavaglia, um termo 
de Cooperação Técnica com 
Embaixadas. O documento 
prevê a instalação do Pa-
vilhão Internacional para o 
evento em 2020. O objetivo 
é diversificar a balança co-
mercial do Estado ao atrair 
mais visitantes e exposito-
res de outros países. 

Na ocasião, o gover-
nador aproveitou para 
agradecer a presença das 

autoridades estrangeiras 
e garantiu que Goiás irá 
seguir o caminho da glo-
balização, promovendo a 
internacionalização da eco-
nomia, principalmente, no 
ramo do agronegócio. “Nós 
vamos ampliar a presença 
de investidores internacio-
nais nos municípios goia-
nos. Vamos buscar parce-
rias com todos os países 
cujos seus representantes 
estão aqui, prestigiando a 
abertura desse importante 
evento”, confirmou. 

Aleksandr Tserkovsky, 
embaixador de Belarus, 
país que já mantém parce-
rias comerciais com Goiás, 
acredita que com a assina-
tura do termo, mais empre-

sários devem se motivar a 
investir no Estado. “Tenho 
certeza que após a assi-
natura desta declaração, 
vamos gerar novas oportu-
nidades de negócios. Uma 
feira como a Tecnoshow é 
uma excelente maneira de 
formar parcerias”, salien-
tou.  Em março deste ano, 
Tserkovsky se reuniu com 
representantes de seto-
res diversos do desenvol-
vimento do Estado para 
discutir a possibilidade de 
instalar em Goiás a indús-
tria de tratores MTV-Minsk 
Tractor Workers, entre ou-
tros investimentos e trocas 
de interesses bilaterais. 

Também presente na as-
sinatura da declaração, o se-

cretário de Desenvolvimen-
to Econômico e Inovação 
(SEDI), Adriano da Rocha 
Lima, destacou a impor-
tância de unir forças para 
melhorar a pauta de expor-
tações e importações. “Nin-
guém faz inovação sozinho 
e, por isso, é fundamental 
essa cooperação entre paí-
ses que estamos vendo na 
Tecnoshow. Temos tecnolo-
gia para trocar e absorver, 

desenvolvendo o Estado de 
Goiás e, ao mesmo tempo, 
todos esses países que es-
tão aqui”, apontou.

Caiado aproveitou ainda 
para falar sobre a qualidade 
dos produtos goianos, em 
especial, da carne e da soja. 
“Em Goiás, os animais não 
tomam anabolizantes ou 
hormônios. Todos eles são 
criados dentro de um pa-
drão rígido, que é preocupa-

do em fornecer o que existe 
de melhor no mercado. Em 
cada grão de soja, nós te-
mos investido o máximo 
em tecnologia. Contamos 
com uma área de pesquisa 
altamente sofisticada, uma 
produção que mostra que 
somos competitivos mun-
dialmente e já superamos 
a barreira de muitos outros 
países no mundo”, finalizou 
o governador.

Protocolo de intenções firmado com embaixadores é 
fundamental para ampliar as relações comerciais com o 
exterior e motivar empresários estrangeiros a investir em Goiás
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estudos

Seduc lança programa Goiás Bem no Enem

a Secretaria da Edu-
cação (Seduc) lan-
ça no dia 13, sába-

do, o programa Goiás Bem 
no Enem. Trata-se de uma 
ação preparatória voltada 
para os estudantes que 
farão o Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) 
2019, marcado para os 
dias 3 e 10 de novembro.

O conteúdo de prepa-
ração para o exame será 
veiculado pela TV Brasil 
Central, de abril a no-
vembro, semanalmente, 
com aulas inéditas aos 
sábados e com conteúdo 
específico. Além disso, se-
rão exibidas reprises ao 
longo da semana, com o 
objetivo de garantir aos 
estudantes oportunida-
des de assistir a aula em 
horários alternativos.

O Projeto Goiás Bem 
no Enem também ofe-
recerá aos estudantes 
concluintes do ensino 
médio conteúdo via re-
des sociais, com infor-
mações, dicas e lives 
no Youtube, Facebook e 
Instagram, além de am-
biente virtual de apren-
dizagem. Serão vídeo-

-aulas, conteúdo em 
PDF, simulados e fórum 
de dúvidas com foco nas 
áreas de conhecimento 
cobradas no exame. “O 
objetivo é oferecer con-
teúdo focado no Enem 
com interação e troca 
de experiências entre 
os estudantes”, afirma 
o gerente de Educação 
a Distância da Supe-
rintendência de En-
sino Médio da Seduc, 
Divino Bueno.

Conforme explica o 
gerente, o programa pre-
tende democratizar a 
preparação e a orienta-
ção dos jovens e adultos, 
e estudantes concluintes 
do ensino médio, além de 
contribuir para que alcan-
cem um bom desempe-
nho e consigam ingressar 
no Ensino Superior com 
a nota obtida no exame. 
“O objetivo dessa ação é 
ampliar os conhecimen-
tos e elevar a autoestima 
dos estudantes da rede 
para que eles se sintam 
confiantes, valorizando 
os sonhos e a vontade de 
realizá-los por meio dos 
estudos”, ressaltou. 

ação visa preparar estudantes 
via televisão, redes sociais e 
ensino a distância
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imunização

Vacinação contra a gripe tem início na próxima quarta-feira
A Secretaria de Saúde 
(SMS) de Aparecida está 
mobilizada para a Cam-
panha de Vacinação con-
tra o vírus da Influenza, 
causador da gripe, inclu-
sive a do tipo H1N1. A 
imunização terá início na 
próxima quarta-feira (10). 
A pasta divulgou com an-
tecedência o cronograma 
para garantir maior con-
forto aos grupos priori-
tários, público-alvo da 
campanha. A vacinação é 
destinada às gestantes, 
mães que se encontram 
no período dos primei-
ros 45 dias após o parto 
(puérperas), crianças de 
06 meses até 5 anos de 
idade, idosos, trabalhado-
res de saúde, professores, 
portadores de doenças 
crônicas, indígenas e 
população carcerária. 
Todos serão vacinados 

de forma escalonada até 
o dia 31 de maio.

A expectativa da SMS é 
vacinar pelo menos 90% 
do público prioritário, com-
posto por cerca de 115 mil 
pessoas do município. O 
secretário da Saúde, Ales-
sandro Magalhães, explica 
que o foco nesse público é 
uma estratégia do Minis-
tério da Saúde para evitar 
complicações da doença. 
“O vírus Influenza causa 
uma infecção viral aguda 
que afeta o sistema respi-
ratório e que possui ele-
vado potencial de trans-
missão. Nos casos mais 
graves, geralmente, existe 
dificuldade respiratória e 
necessidade de hospitali-
zação, situação denomina-
da Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (SRAG), que 
se não for tratada a tempo, 
pode causar complicações 

graves e inclusive levar à 
morte, principalmente nos 
grupos de alto risco”.

Dia D
A data de 04 de maio 

foi escolhida para ser o 
“Dia D” da campanha, 
quando todas as atenções 
da administração esta-
rão concentradas para 
vacinar o maior número 
de pessoas dos grupos 
de risco. Neste dia, além 
dos 27 postos de vacina-
ção regulares espalhados 
pela cidade, outros 21 es-
tarão em funcionamento.

Para garantir a vacina-
ção, as puérperas devem 
apresentar documento 
que comprove gestação 
(certidão de nascimen-
to, cartão da gestante, 
documento do hospital 
que comprove o parto). 
Profissionais da saúde 

devem apresentar  cartei-
ra profissional ou outro 
documento(contra-che-
que, crachá) que compro-
ve sua função e vínculo 
na saúde. Estagiários da 
área de saúde atuando 
em unidades de saúde no 
período da campanha te-
rão direito à imunização 
mediante apresentação 
de declaração nominal e 
individual liberada pela 
instituição educacional 
constando local de atua-
ção (nome da unidade de 
saúde) e período de está-
gio. Portadores de doenças 
crônicas devem apresentar 
laudo médico. A vacinação 
dos professores ocorrerá 
mediante apresentação da 
carteira profissional ou 
outro documento (con-
tra-cheque, crachá) que 
comprove sua atuação 
em sala de aula.

Saiba maiS  
n cronograma de Vacinação
Gestantes, puérperas e crianças de 06 meses até 05 anos  – de 10 a 18/04
Trabalhadores da saúde – de 22 a 26/04
idosos a partir dos 60 anos de idade – de 29/04 a 03/05
Todos os grupos prioritários – 04/05 (Dia D)
Comorbidades (portadores de doenças crônicas) – de 06 a 10/05
Professores – de 13 a 17/05
População privada de liberdade, adolescentes e jovens em medida socio-
educativa e os funcionários do sistema prisional e todos os grupos priori-
tários – de 20/05 a 31/05
indígenas – de 10/04 a 31/05

n Postos de Vacinação
A Vacinação contra a Influenza estará disponível durante todo o período da 
Campanha nas seguintes Unidades básicas de Saúde, de segunda à sexta-
feira, das 8h30 às 16h30: UbS andrade reis; independência Mansões; 
Jardim riviera; bairro independência; Campos Elíseos; Jardim Florença; 
Jardim Tiradentes; Veiga Jardim; Cândido de Queiroz; Jardim Paraíso; Alto 
Paraíso; Caraíbas; Delfiore; Jardim dos Ipês; Madre Germana; Buriti Sere-
no; Garavelo Park; Mansões Paraíso; Jardim Olímpico; Parque Trindade; 
Santa Luzia; Nova Olinda e Retiro do Bosque. Nos Cais Nova Era e Co-
lina Azul a vacinação será de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 18h30. 
No Centro de Saúde Papillon Park, de segunda à sexta-feira, das 07h30 
às 18 horas.  No Centro de Atendimento Ambulatorial, de segunda à 
sexta-feira, das 07h30 às 18h30, e aos sábados, das 8 às 16 horas.
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  O reboot de Chucky - brinquedo 
assassino, estreia no dia 21 de junho, é 
estrelado por aubrey Plaza, bryan Tyree 
Henry e Gabriel bateman.

  Depois de cancelar sua participação 
como headliner do Coachella 2019 por exigir 
a construção de um domo gigante no 
festival, agora, é anunciado que o rapper 

está de volta ao festival junto com o seu 
coral Sunday Service.

  Segundo a Variety, ryan reynolds vai 
se tornar o apresentador do novo 
programa de televisão da abC, “Don’t”. a 
produção será um programa de jogos em 
que famílias terão de cumprir diversos 
desafios.

  A Netflix divulgou o trailer para o filme-
documentário dos bastidores da apresentação 
de beyoncé no Coachella 2018. 
“Homecoming” será lançado no dia 17 de abril.

  Foi anunciado nas redes do Coachelle que 
Solange não vai mais se apresentar no Festival 
e os shows foram cancelados por causa de 
problemas com a produção.

oNDa VERDE
instalada no Jardim Goiás, a 

bel Fiore Garden Center será 
apresentada ao público na próxima 

sexta-feira, 12 de abril, a partir 
das 17 horas, durante coquetel. 

A floricultura da arquiteta Isabel 
Coelho e do engenheiro ambiental 

Maurizio Sponga oferece oficinas 
de jardinagem e assinatura de 
flores. É também espaço para 

eventos de charme. Toda a 
curadoria das plantas e acessórios 

foi feita pela própria isabel.

sTaND UP
O grupo de stand-up ‘a Culpa 

é do Cabral’ estará em Goiânia 
no próximo dia 22 de abril para 

apresentação única no Teatro rio 
Vermelho. O espetáculo será às 

20h e os ingressos estão à venda 
a partir de r$ 30. a apresentação 

é resultado da amizade que surgiu 
entre cinco comediantes durante 
as gravações de um programa no 

canal Comedy Central. Os artistas, 
que já se apresentavam em 

teatros do brasil separadamente,  
resolveram juntar o que cada 

um tem de melhor e montar um 
espetáculo que promete agradar a 

todos.

PÁscoa 
oRGaNiZaDa

a Villa Saudável dessa quarta-feira 
(10), além da feirinha de orgânicos 

e produtos naturais, terá uma 
atração especial para entrar no clima 
de Páscoa. a partir das 19h, acontece 

um bate-papo e mostra de “Como 
receber na Páscoa”, com Giselle 

bassi e com sugestão de cardápio de 
páscoa por Carol Morais. O evento 

acontece no espaço Experiência 
bougainville - piso 3.

E-coMMERcE
Com forte presença na região 

Centro-Norte do brasil, a Novo 
Mundo, que conta com 140 lojas 
físicas e e-commerce desde 2011, 
contabilizou um crescimento de 

50% nas vendas digitais em 2018. 
Para 2019, a expectativa da rede 
varejista é chegar ao final do ano 

com o e-commercerepresentando 
25% do faturamento da empresa, 

ou seja, com um aumento de 40%.

EsPEcial lollaPalooZa
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Educação

Mais de 2,1 milhões de estudantes 
pediram isenção no Enem 2019

Mais de 2,1 mi-
lhões de estu-
dantes solicita-

ram a isenção da taxa de 
inscrição do Exame Na-
cional do Ensino Médio 
(Enem) 2019, de acordo 
como Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Tei-
xeira (Inep). A taxa de ins-
crição deste ano é R$ 85. 

O prazo para pedir a 
isenção da taxa começou 
no último dia 1º e segue 
até esta quarta-feira (10). 
Até as 10h desta terça-
-feira , 2.123.576 partici-
pantes haviam solicitado 
o não pagamento. 

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, o 
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, com ren-
da familiar por pessoa de 
até meio salário mínimo, 
R$ 499, ou renda familiar 
mensal de até três salários 
mínimos, R$ 2.994.

Em nota, o Inep refor-
ça que a isenção de taxa 
de inscrição não é au-
tomática para nenhum 
grupo de participantes 
e a solicitação não po-
derá ser feita durante as 
inscrições, por isso, pede 
que os estudantes este-
jam atentos ao prazo. 

O pedido é feito pela 
Página do Participante, 
na internet. 

Justificativa
Até o dia 10 de abril, os 

estudantes que não paga-
ram o Enem 2018 e que 
por algum motivo faltaram 
o exame podem apresen-
tar uma justificativa e pe-
dir de novo a isenção. 

Esses estudantes preci-
sam enviar, também pela 
Página do Participante, 
documentos comproba-
tórios da justificativa da 
ausência. Os documen-
tos aceitos variam de 
acordo com a causa: aci-
dentes, mortes na famí-
lia, internação, trabalho, 
casamento, emergência 
médica, intercâmbio aca-
dêmico, entre outros. 

A relação dos docu-

mentos consta do anexo 
II do Edital do Enem. Não 
serão aceitos documentos 
autodeclaratórios emitidos 
pelos pais ou responsáveis. 

Próximos passos 
Os resultados do pedi-

do de isenção e da justi-
ficativa de ausência no 
Enem 2018 serão divul-
gados no dia 17 de abril.

Os estudantes que não 
tiverem a solicitação acei-
ta poderão entrar com re-
curso, 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.

Para participar do 

exame, os estudantes, 
com ou sem isenção da 
taxa, devem fazer a ins-
crição no Enem no perí-
odo de 6 a 17 de maio. 

Enem 2019
O Enem será aplicado 

nos dias 3 e 10 de no-
vembro. No primeiro dia 
de prova, os participan-
tes responderão a ques-
tões de linguagens e ci-
ências humanas e farão 
a prova de redação. Para 
isso, terão 5h30.

No segundo dia, os 
estudantes terão 5 horas 
para resolver as provas 
de ciências da natureza e 
matemática.

Os gabaritos das pro-

vas objetivas serão divul-
gados no Portal do Inep 
e no aplicativo oficial do 
Enem até o dia 13 de no-
vembro. O resultado será 
divulgado, conforme o 
edital, em data a ser di-
vulgada posteriormente.

As notas do Enem 
podem ser usadas para 
ingressar em instituição 
pública pelo Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu), 
para obter bolsas de 
estudo em instituições 
particulares de ensino 
superio pelo Programa 
Universidade para Todos 
(ProUni) e para obter fi-
nanciamento pelo Fun-
do de Financiamento 
Estudantil (Fies).

a taxa de 
inscrição deste 
ano é r$ 85
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Guaraná Mineiro anuncia abertura de fábrica em Goiás
O diretor presidente da 
Refrigerantes do Triângulo 
LTDA, empresa fabricante 
do Guaraná Mineiro, Luiz 
Alfredo Massaro, anunciou a 
abertura de uma fábrica em 
Goiás. A indústria será insta-
lada na região metropolita-
na de Goiânia e a previsão 
de investimento chega a 30 
milhões de reais. A empre-
sa tem, hoje, apenas centro 
de distribuição no Estado. 
Atualmente emprega cerca 
de 321 funcionários. Com 
a abertura da fábrica, o nú-
mero de empregos gerados 
salta para 1 mil. 

De acordo com Luiz Al-
fredo, a oportunidade de 
consolidar o projeto veio 
num momento em que os 
empresários estão con-
fiantes na economia goia-
na. “Nós estamos consoli-
dando nosso negócio que 
há muito tempo esperáva-
mos. Temos o coração em 
Goiás. Nossa demanda tem 
aumentado cada vez mais 
e fica difícil transportar a 
mercadoria de Minas Ge-
rais para Goiás. Entende-
mos esse momento opor-
tuno, porque a confiança 
no Estado dobrou. Temos 

absoluta confiança nessa 
nova formatação de ges-
tão do Governo de Goiás”, 
afirma o diretor presidente. 

Assim como pelo me-
nos outros 14 empresá-
rios, Luiz Alfredo estará em 
Goiânia no próximo dia 16 
para assinatura do Proto-
colo de Intenções de se 
instalar em Goiás. O pro-
cesso burocrático faz parte 
dos trâmites administra-
tivos de atração de inves-
timentos, realizado pela 
Secretaria de Indústria, Co-
mércio e Serviços (SIC). 

Segundo o titular da 

pasta, Wilder Morais, esse 
é só a primeira reunião de 
assinatura de protocolo de 
intenções e garante que 
ao decorrer do ano acon-
tecerá muito mais. “Meu 
compromisso com Goiás 
é, a frente da Secretaria 
de Indústria, Comércio e 
Serviços, ser propulsor 
de desenvolvimento, por 
meio de atração de novas 
empresas, dar suporte as 
existentes e fomentar o 
empreendedorismo dos 
goianos. Assim temos feito. 
Vamos industrializar Goi-
ás”, arremata Wilder.
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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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Paratleta goiana é grande promessa 
paralimpíada de Tóquio 2020

Nascer com alguma 
necessidade espe-
cial ou deficiência 

física para muitos pode 
ser um grande obstácu-
lo na hora de executar 
ações simples do coti-
diano, como brincar, pra-
ticar atividades físicas, ir 
ao mercado, dançar, ou 
até mesmo se tornar um 
atleta. Mas isso é algo 
que nunca abalou Mil-
lena França dos Santos, 
de 22 anos, que tem en-
curtamento no fêmur da 
perna esquerda. Esse tipo 
de patologia é de origem 
congênita caracterizada 
pela diminuição do ta-
manho do fêmur (osso da 
coxa), podendo apresen-
tar deformidades associa-
das e até ausência parcial 
do osso.

Millena é estudante 
de Psicologia da Facul-
dade Estácio de Goiás e, 
segundo sua treinadora 
Gabriela Carvalho, é uma 
das grandes promessas 
de medalha brasileira 
no tênis de mesa para 
2020, na paralimpíada 
de Tóquio, no Japão, que 
acontecerá entre os dias 
25 de agosto e 6 de se-
tembro. Nas últimas três 
paralimpíadas, Pequim 
2008, Londres 2012 e a 
do Rio em 2016, o Brasil 
teve bom desempenho, 
terminando na nona co-
locação geral em 2008 
(16 ouros e 47 medalhas 
no total), na sétima em 
2012 (21 ouros e 43 me-
dalhas no total) e na oi-
tava em 2016 (14 ouros e 
72 medalhas), e a tenista 
classe sete promete se 
esforçar ao máximo para 

conseguir sua vaga para o 
Japão e trazer o título de 
campeã.

A tenista em cadeira 
de rodas começou nesse 
esporte aos 11 anos por 
indicação de sua fisio-
terapeuta, aos 13 anos 
disputou seu primeiro 
campeonato, conquis-
tando a 2º colocação, fa-
zendo que todos vissem 
nela grande potencial. 
Em 2013, no Parapan de 
Jovens, na Argentina, foi 

vice-campeã individual 
e duplas mistas. Mas foi 
em 2014, com 17 anos 
que começou a praticar 
o tênis de mesa e desde 
então foi destaque nos 
campeonatos brasileiros 
disputados entre 2015 e 
2018. Ela não perdeu ne-
nhuma disputa para uma 
mesatenista brasileira.

Ela está confirmada 
para competir no Para-
panamericano, em Lima 
(Peru), em agosto desse 

ano. Para garantir sua 
vaga na paralimpíada de 
Tóquio, Millena precisa 
ser campeã no Parapan 
e participar de dois cam-
peonatos em outro conti-
nente.

Para Millena ser atleta 
significa se doar, apren-
der com as derrotas e as 
vitórias e saber que cada 
jogo é uma nova expe-
riência. “Sabemos que o 
esporte não é para toda 
a vida, ainda mais sendo 

um esporte de alto rendi-
mento, o corpo tem des-
gaste físico e isso pode 
influenciar diretamente 
na performance”, ressalta.

 

Foco nos estudo 
e diversão na 
infância

Millena sempre foi 
muito dedicada aos es-
tudos e cursou o Ensino 
Fundamental em escolas 
públicas. No Ensino Mé-
dio conseguiu um bolsa 
integral em uma esco-
la privada. Sua primeira 
graduação foi Educação 
Física e atualmente cur-
sa o segundo período de 
Psicologia também com 
uma bolsa integral na Fa-
culdade Estácio de Goiás. 
“Ter a Estácio como uma 
apoiadora é de grande 
importância, pois é por 
meio dos estudos que 
obtemos uma transfor-
mação na nossa vida. 
Essa instituição está me 
propiciando um ensino 
superior excelente, com 
profissionais, estrutura 
e materiais didáticos de 
qualidade”, enfatiza Mil-
lena.

Em se tratando da defi-
ciência, Millena relembra 
que durante a infância foi 
tranquilo, usava sapato 
ortopédico que a auxilia-
va no caminhar. Aos sete 
anos de idade passou por 
algumas cirurgias para 
a correção do membro 
inferior. “Após a cirurgia, 
consigo me lembrar so-
mente dos momentos 
marcantes. Eu mesmo 
usando gesso consegui 
incrivelmente quebrar a 
perna pulando em cima 
da cama na casa de uma 
amiga. Logo depois quan-
do eu usava uma tala, fui 
brincar em um parque de 
diversão e lá consegui 
trincar a perna em um 
escorregador”, relembra 
Millena em sua época de 
infância.

Quando criança ela 
gostava de ir para casa 
dos primos e brincar 
(pega-pega, biloca, bete, 
futebol e pic). Na escola 
sempre participou das 
aulas de educação físi-
ca, as vezes era preciso 
fazer alguma adaptação, 
mas nada tão fora do 
normal. Sempre gostou 
muito de esportes e isso 

a influenciou na escolha 
do seu primeiro curso 
superior.  “Acredito que a 
deficiência em si não me 
impossibilitou de realizar 
meus sonhos, sempre me 
percebi como uma pessoa 
ativa e produtiva ao fazer 
minhas atividades diá-
rias”, finaliza.  

Sobre o programa 
Estácio no Esporte

O programa Estácio 
no Esporte existe desde 
2013 e é um dos pilares 
do Programa de Respon-
sabilidade Social Corpo-
rativa da Instituição, ao 
lado de Escola, Cidada-
nia, Cultura e Inovação e 
Empreendedorismo. São 
mais de 500 atletas pa-
trocinados e apoiados 
por meio de bolsas de 
estudo, envolvimento na 
promoção de alguns dos 
principais eventos espor-
tivos do Brasil, bem como 
parceria com diversas 
ONGs e instituições es-
portivas.

Por meio do pilar Es-
porte, a Instituição é hoje 
uma das maiores incenti-
vadoras do segmento no 
país. A Estácio também é 
signatária do Pacto pelo 
Esporte. O programa Es-
tácio no Esporte conta 
com atletas como Laís 
Souza (ex-atleta de gi-
nástica), Chloé Calmon 
(surfe), Daniele Hypólito 
(ginástica), Marcelinho 
Machado (ex-atleta de 
basquete), Bruno Soares 
(tênis), entre outros.

Presente nos Jogos Rio 
2016, a Estácio foi a pri-
meira instituição de ensi-
no apoiadora olímpica e, 
por meio de sua área de 
soluções corporativas, foi 
a provedora dos serviços 
de seleção e capacitação 
dos 140 mil voluntários e 
6000 colaboradores dos 
Jogos Olímpicos e Para-
límpicos Rio 2016.

Em 2016, a compa-
nhia conquistou o Prê-
mio Aberje Nacional na 
categoria Comunicação 
de Programas, Projetos e 
Ações Esportivas com o 
case “Estácio no Esporte 
– Formando Campeões”. 
O case mostrou a forte e 
ampla ligação da institui-
ção com o esporte ao lon-
go dos anos e no período 
dos Jogos Olímpicos.

Milena França 
dos Santos tem 
encurtamento no 
fêmur da perna 
esquerda e nem 
por isso se deixou 
abalar, hoje é 
uma paratleta e 
grande promessa 
do tênis de mesa 
brasileiro
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