
www.diariocentral.com.br (62) 4101-3231jornaldiariocentral diariocentral

nacional  | 6

brasil  | 6

política  | 3

cidades  | 4

mec

combate

em valparaíso

goiânia

Presidente do Inep 
pede demissão

PF faz ação contra 
distribuição de vídeos de 

abuso sexual infantil

Governador faz 
compromisso de ampliar 

políticas de Segurança 
no Entorno

Mutirão volta à região 
Noroeste e deve 

alcançar marca de um 
milhão de atendimentos

sob
pressão

internet

segurança

administração 
municipal 

M
ar

ce
lo

 C
am

ar
go

/A
gê

nc
ia

 B
ra

sil

www.diariocentral.com.br

Goiânia - Go  |  nº 521
sexta-feira, 17 DE maio DE 2019

Di
vu

lg
aç

ão
Lu

ca
s F

ig
ue

ire
do

/C
BF

brasil  | 6

esporte  | 8
Seleção Feminina é convocada para a Copa do Mundo da França

divulgada a lista 
das 23 jogadoras 

futebol

divulgada a lista 
das 23 jogadoras 

futebol

esporte  | 8
Seleção Feminina é convocada para a Copa do Mundo da França

esporte  | 8
Seleção Feminina é convocada para a Copa do Mundo da França

divulgada a lista 
das 23 jogadoras 

futebol

divulgada a lista 
das 23 jogadoras 

futebol

Estudantes têm até hoje para 
se inscrever no Enem 2019

educação
prazo final



sexta-feira, 17 DE maio DE 20192 política

Redação
Caroline Morais 
Victor Gabriel

Editor de arte
Décio Parma

colunistas 
Ana Flávia Marinho 

Divino Olávio
José Luiz Bittencourt 

Marcelo Heleno
Rafael  Vilela

Telefone: 
(62) 4101-3231
circulação: 

Estado de Goiás 
tiragem: 

Atende a Lei 
Estadual n° 17.928/12

www.diariocentral.com.br jornaldiariocentral diariocentral

Di
vu

lg
aç

ão

todos pEla Educação

Presidente Jair Bolsonaro conseguiu pro-
vocar manifestações em todo o país contra 
os cortes anunciados pela educação. Tudo 
mal explicado e mal comandado desde o 
início. De início, o corte de 30% valeria para 
as universidades onde haveria “balbúrdia”. 
Depois, este corte seria generalizado, em 
função do contingenciamento promo-
vido pela área econômica. o presidente 
questionou a capacidade do ensino que 
se oferece no Brasil (com razão), mas 
quis responsabilizar o gasto com univer-
sidades pelo problema do ensino básico, 
que hoje é dos Estados e municípios. Em 

resumo: mexeu com quem estava quieto, 
mas louquinho para sair da toca. as ma-
nifestações em mais de 200 municípios 
brasileiros mostraram a primeira grande 
mobilização contra o novo governo. 

caRochinha
Enquanto isso, o presidente viajou nova-
mente para os Estados Unidos para rece-
ber um prêmio fora do local de entrega. 
Sui generis.

Mais bola foRa
ministro Paulo Guedes perdeu um pou-
co de sua seriedade ao querer culpar o 
Congresso por problemas do orçamen-
to. Historicamente, é o Executivo quem 
comanda esse processo. Se existe erro 
no orçamento 2019, a gestão Temer é a 
principal responsável. 

fantasMa 
Sem dinheiro sobrando em caixa, o go-
verno Bolsonaro deve usar o FGTS para 
salvar o pescoço dos governadores. 

assoMbRação
ao contrário do que é vendido no cen-
tro do poder, analistas fizeram contas e 
garante3m que a reforma da previdên-

cia não terá o poder de colocar as con-
tas no azul no ano que vem. 

avançando
Secretário Cristiane Schmidt garantin-
do quitação de dezembro para quem 
ganhar até R$ 5 mil. a divulgação foi 
feita pelo Sindipúblico. 

poRta voz
Secretário agenor mariano está fazendo 
bem o papel de porta-voz da Prefeitura de 
Goiânia. bem articulado e de fidelidade pro-
fundo ao prefeito Íris Rezende, sabe como 
poucos defender a atual gestão. 

novEla socialista
Elias Vaz tomou posse como presidente do 
PSB na sexta, 10. Cinco dias depois, Lúcia 
Vânia retomou o comando por decisão ju-
dicial. mesmo já tendo sido anunciada no 
Cidadania, Lúcia bateu o pé e deve fazer 
balbúrdia antes de deixar a sigla.

aliás
o PSB ficou durante muito tempo nas 
mãos do saudoso Luiz Contart. Nos últi-
mos tempos, virou abrigo de dissidentes. 
De outras siglas. Recebeu Júnior Friboi, 
depois Vanderlan Cardoso, depois Lúcia 

Vânia. a ascensão de Elias Vaz poderia dar 
um novo sentido à sigla.

MaRcando ponto
Presidente da Comissão do meio am-
biente, vereador Gustavo Cruvinel (PV) 
desenvolveu várias atividades lembrando 
o Dia internacional da Reciclagem, 17. Um 
dos destaques é uma série de vídeos pu-
blicados em suas redes sociais. Com foco 
nas cooperativas da coleta sletiva. 

volta ao tEMa
Vereadora Sabrina Garcez apresenta re-
querimento solicitando à prefeitura a 
discussão da data-base dos servidores, 
ainda em maio. Difícil. 

sustEntávEl
Grupo Flamboyant comemora o primeiro 
helicenter sustentável do país. o equipa-
mento já está sendo operado totalmente 
com energia solar. o próximo passo do 
grupo é utilizar essa energia para recarga 
dos carros da vaga verde.

marcelohel@gmail.com

“Viver intensamente é 
conviver com as ilusões”. 

(martinho da Vila)

bastidoREs

Bolsonaro muda versão e diz que 
não fez acordo com Moro para STF

o presidente Jair Bol-
sonaro voltou atrás 
na quinta-feira (16) 

de sua primeira versão e 
disse que não houve ne-
nhum acordo com o minis-
tro da Justiça, Sergio Moro, 
para que ele assumisse 
uma vaga no STF (Supre-
mo Tribunal Federal) após 

cumprir um período como 
titular no governo.

“Quem me acompanhou 
ao longo de quatro anos, 
sabe que eu falava que 
precisamos de alguém no 
Supremo com o perfil de 
Moro. Não teve nenhum 
acordo, nada, ninguém 
nunca me viu com Moro 

[antes da eleição]”, afir-
mou o presidente durante 
transmissão ao vivo em 
suas redes sociais.

Bolsonaro, que estava 
em Dallas (EUA) para en-
contro com políticos e em-
presários americanos, dis-
se que a primeira vez que 
falou com o ex-juiz foi, via 
telefone, durante a campa-
nha eleitoral.

No último domingo (12), 
porém, Bolsonaro afirmou 
que assumiu o compro-
misso de indicar Moro para 

uma vaga no Supremo.
“Eu fiz um compromisso 

com ele, porque ele abriu 
mão de 22 anos de magis-
tratura. Eu falei: ‘a primeira 
vaga que tiver lá [no STF], 
está à sua disposição’”, disse 
o presidente em entrevista 
à rádio Bandeirantes.

Em seguida, Moro foi a 
público dizer que não exis-
tia nenhum acordo prévio 
entre ele e Bolsonaro para 
uma cadeira na corte. “Não 
vou receber um convite 
para ser ministro estabele-

cendo condição sobre cir-
cunstâncias do futuro que 
não se pode controlar.”

O jogo de versões des-
pertou o mundo político 
e, na avaliação de parla-
mentares, expôs o ex-juiz 
a um desgaste antecipa-
do no Congresso -a indi-
cação do presidente para 
o STF precisa ser aprova-
da pelo Senado.

Moro tem trabalhado 
para aprovar um pacote 
anticrime, que está para-
do na Câmara, e perdeu 

a batalha para manter o 
Coaf sob o guarda-chuva 
da Justiça. O órgão migrou 
para o Ministério da Eco-
nomia, de Paulo Guedes.

O primeiro ministro do 
Supremo que deve deixar 
a corte é o decano Celso 
de Mello, que completa 75 
anos -a idade de aposenta-
doria obrigatória- em no-
vembro de 2020. A segunda 
vaga no STF deve ficar dis-
ponível com a aposentado-
ria de Marco Aurélio Mello, 
em julho de 2021.

Bolsonaro voltou atrás disse 
que não houve nenhum 
acordo com moro sobre o STF
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segurança

Governador faz compromisso de ampliar 
políticas de Segurança no Entorno

a solenidade de rei-
nício oficial das ati-
vidades do Colégio 

Estadual Céu Azul, na cida-
de de Valparaíso de Goiás, 
foi marcada por momentos 
de emoção e pelo compro-
misso firmado pelo gover-
nador Ronaldo Caiado de 
investir na ampliação das 
políticas de segurança na 
região do Entorno de Bra-
sília. “Hoje, estamos em 
uma ação firme para dar 
segurança à população. 
Venho trazer uma palavra 
de apoio à família, aos pro-
fessores, e a certeza de que 
nós vamos mudar o perfil 
aqui na região do Entorno”.

As aulas na instituição 
foram interrompidas no 
dia 30 de abril, quando um 
dos alunos atirou no pro-
fessor Júlio César Barroso 
de Sousa, que faleceu no 
local. Além do governa-
dor e da secretária de Es-
tado da Educação, Fátima 
Gavioli, participaram do 
ato alunos, professores, 
autoridades locais e fa-
miliares de Júlio César.

Caiado reforçou a im-
portância da participação 
ativa da sociedade no com-
bate ao crime e à violência. 
O governador foi enfático 

ao apontar a necessidade 
de se contatar as forças 
policiais ao menor sinal 
de perigo. “Nós precisamos 
ter uma parceria forte com 
a comunidade, para que 
possamos, dentro de um 
sistema de inteligência, 
um sistema de controle, 
fazer o que já fizemos 
em algumas situações 
em Goiás, onde tivemos 
uma atitude preventiva 
e, antes que acontecesse 
o problema, conseguimos 
desbaratar quadrilhas e 
evitar atos de violência 
em escolas”, declarou.

O governador lembrou 
o caso de Pontalina, onde 
uma denúncia evitou que 
um jovem invadisse uma 
escola e assassinasse seus 
colegas. “Os pais, os profes-
sores, os alunos, precisam 
também nos informar so-
bre qualquer ato suspeito 
ou que caracterize uma 
reação fora daquilo que 
é o correto numa sala de 
aula, na forma de se diri-
gir a um professor. Nessa 
hora, utilizaremos toda a 
estrutura da Secretaria da 
Educação, com psicólogos, 
com pessoas preparadas, 
com a inteligência das po-
lícias civil e militar para 

combater cada vez mais a 
criminalidade”.

Caiado destacou ainda 
que a população do Entor-
no vive coagida pelo nar-
cotráfico, mas que essa não 
será a realidade em sua 
gestão. “Aqui, infelizmente, 
não tinha a presença do 
Estado, eles comandavam 
tudo: as escolas, coman-
davam o comércio, coman-
davam tudo. É triste passar 
pelas ruas principais de 
Valparaíso e ver todas as 
pessoas fazendo entregas 
de mercadorias atrás de 
uma grade”, lamentou.

O governador enfatizou 
que, em sua gestão, nenhu-
ma região do Estado será 
comandada por bandidos 
ou pelo narcotráfico. “Essa 
tese de que aqui é terra 
‘Nem Nem’ [Nem Goiás, 
nem Brasília] vai mudar. O 
entorno agora é terra que 
tem governador. Acabou 
essa história de que aqui 

é terra de ninguém. Aqui 
é terra do Estado de Goi-
ás, que vai se fazer pre-
sente para corrigir todas 
essas deformidades que 
estão ocorrendo e estão 
perturbando as famílias 
que aqui vivem e traba-
lham honestamente”.

“Hoje é um dia em que 
todos estão comovidos e, 
ao mesmo tempo, refletin-
do sobre o momento pelo 
qual passa o nosso Estado, 
nossa cidade e o nosso 
país. Pode ter certeza que 
o exemplo de Júlio César 
será o efeito motivador 
para que Goiás, cada vez 
mais, dê segurança à nossa 
população”, avaliou Caiado.

O governador afirmou 
ainda que solicitou à se-
cretária Fátima Gavioli 
mudanças no regimento 
de segurança das escolas 
goianas. “Professor é auto-
ridade. Professor tem que 
ter controle sobre sua sala 

de aula. Essa tese de que 
as pessoas não podem ter 
acesso à pasta, à bolsa de 
aluno, onde já se viu isso? 
Em qualquer prédio pú-
blico que você entra, sua 
bolsa é revistada. Em qual-
quer aeroporto, sua bolsa é 
revistada. Qual é essa tese 
de que não pode ser visto? 
Será visto sim”, declarou.

Fátima Gavioli indicou 
que as mudanças no regi-
mento de segurança já es-
tão em andamento e que o 
governo estará atento para 
evitar que casos como esse 
se repitam. “O que vocês 
fazem aqui na escola é 
minha responsabilidade 
e o que vocês fizerem lá 
fora vai ser também por-
que eu vou mudar o pro-
tocolo de segurança do 
Estado de Goiás a pedido 
do governador”.

Caiado enfatizou que 
esteve há poucos dias com 
o presidente Jair Bolso-

naro e com o ministro da 
Casa Civil, Onyx Lorenzoni. 
Na ocasião, retomaram as 
conversas sobre a Rede 
Integrada do Distrito Fe-
deral e Entorno (Ride), que 
visa apresentar propostas 
emergenciais e projetos 
para o Entorno.

Emocionado, o diretor 
do Colégio Céu Azul, Re-
nato Almeida, reforçou 
que, apesar das dificul-
dades enfrentadas pela 
comunidade, a escola é 
comprometida com a for-
mação dos alunos. “É di-
fícil estar aqui neste mo-
mento, mas acredito que 
nós vamos nos erguer 
como a fênix, que renasce 
das cinzas. Nosso colégio 
tem 29 anos de história. É 
uma comunidade carente, 
sim. Mas, temos um grupo 
de alunos de excelência, 
comprometidos e eu con-
fio na equipe e nos alu-
nos aqui presentes”.

Em Valparaíso, Ronaldo Caiado 
defende mudanças no regimento 
das escolas em Goiás, para combater 
violência nas instituições de ensino 
contra alunos e professores
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eX-preFeita

Marta Suplicy revela ter cogitado eleição à Presidência
Atuante na política por 
mais de 30 anos, a tam-
bém ex-prefeita de São 
Paulo e ex-ministra do 
Turismo e da Cultura, 
Marta Suplicy, concedeu 
nesta quinta-feira (16), 
uma entrevista com a 
apresentadora Daniela 
Albuquerque no progra-
ma ‘Sensacional’, da Re-
deTV!, onde comentou o 
fim de suas atividades no 
cenário político, anuncia-
do em 2018.

“A vida é um ciclo e es-
tou encerrando um, o da 
vida pública, isso de ter 

uma agenda marcada do 
momento em que acorda 
até a hora de ir dormir. 
Tive, por muitos anos, essa 
vida enlouquecida. Hoje 
faço o que quero”, disse.

Psicóloga e Sexóloga, 
Marta falou sobre a tran-
sição da televisão - onde 
apresentou, na década de 
1980, um quadro sobre 
comportamento sexu-
al e intimidade feminina 
no programa TV Mulher, 
apresentado por Marília 
Gabriela e Ney Gonçalves 
Dias, na Globo, na década 
de 1980 - para a política.

Na época, ela era ca-
sada com o também ex-
-senador Eduardo Suplicy. 
“Nunca pensei em ser po-
lítica. Político, em casa, era 
o Eduardo. Como eu era da 
TV, o PT, que já era o par-
tido do Suplicy, queria que 
eu me candidatasse. Quem 
está na televisão tem mui-
ta chance. Eu falava: ‘Não, 
faço outras coisas’. Até que 
comecei aperceber que o 
que eu fazia no programa 
tinha um limite”, relatou.

Defensora dos direitos 
das mulheres, Marta fez um 
balanço entre gerações, re-

cordado o modo como sua 
mãe enxergava o papel fe-
minino na sociedade e no 
casamento: “Eu digo para 
as minhas netas que o mais 
importante para a mulher 
é ter autonomia financeira. 
Porque teve um dia em que 
ficou claro para mim, que eu 
não queria ser igual a  mi-
nha mãe. Eu a vi pedindo 
dinheiro ao meu pai para 
comprar um sapato branco 
e ele respondeu que ela já 
tinha. Olhei aquilo e falei: 
‘Eu, na vida, pedir dinheiro 
a alguém para comprar um 
sapato? Nunca”, afirmou.
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Mutirão volta à região Noroeste e deve 
alcançar marca de um milhão de atendimentos

Famosa região que re-
cebeu mil casas em 
um dia na década 

de 80, a região Noroeste 
recebe o Mutirão da Pre-
feitura neste sábado, 18, 
e domingo, 19. O local é 
o Jardim Curitiba, vizinho 
ao bairro que virou sinô-
nimo da ação que promo-
ve, há décadas, serviços 
com a mobilização do po-
der público e população.

O icônico evento ce-

lebra a marca de 20 edi-
ções dos mutirões e deve 
atingir um milhão de 
atendimentos neste final 
de semana. Ao todo, sete 
bairros serão atendidos 
(Vila Mutirão I, Vila Mu-
tirão II, Jardim Curitiba, 
Residencial Fortaleza, 
Jardim Liberdade, Resi-
dencial Green Park e Par-
que Maracanã), a região 
já conta com a força tare-
fa durante toda a semana.

Ao todo serão ofere-
cidos 120 serviços pú-
blicos da administração 
municipal, na área da 
saúde, assistência social, 
cidadania, educação, fi-
nanças, orientações ju-
diciais, emissão de docu-

mentos, além de várias 
frentes de serviços na 
área de infraestrutura, 
urbanização e  reforma 
de prédios públicos.

‘O mutirão é um suces-
so, pois une o espirito par-
ticipativo e solidário das 

pessoas que se unem para 
construir soluções para a 
coletividade e o Poder Pú-
blico que leva até a popu-
lação os serviços em dias 
e horários que interessam 
ao cidadão’, defende o pre-
feito Iris Rezende, que abre 

o evento oficialmente no 
início da manhã de sábado.

Os estandes ficam à dis-
posição dos moradores na 
Praça da Feira do Jardim 
Curitiba I de 08h às 17h no 
sábado e das 08h ao meio 
dia no domingo. 

ação oferece 120 serviços da 
administração municipal e os 
atendimentos estarão concentrados 
na Praça da Feira do Jardim Curitiba 
i, bairro que virou sinônimo da 
ação que promove serviços com a 
mobilização da comunidade
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Saúde de Aparecida amplia parcerias com Hospital Sírio-Libanês
Para aprimorar os serviços 
prestados à população, o 
prefeito Gustavo Menda-
nha e o secretário de Saúde, 
Alessandro Magalhães, esti-
veram nesta quinta-feira, 16 
de maio, no Hospital Sírio-
-Libanês, em São Paulo (SP), 
em reunião com o CEO da 
instituição, o médico Pau-
lo Chapchap. Na pauta, os 
gestores trataram de novas 
parcerias e mais avanços 
para a Saúde Municipal. 
Após o encontro, Gustavo 
Mendanha anunciou que o 

Hospital está selando dois 
novos acordos com Apareci-
da relativos à telemedicina 
e à política de resultados.

No encontro foram dis-
cutidos, além dos novos 
acordos, a qualificação dos 
profissionais das Unidades 
de Pronto Atendimento 
(UPAs) de Aparecida por 
equipes do Sírio-Libanês, 
parceria que tem agilizado 
atendimentos e entrega de 
exames. Também foi tra-
tada a vinda do dr. Paulo 
Chapchap ao município no 

próximo 12 de julho, onde 
ele analisará e divulgará 
os resultados das parcerias 
estabelecidas.

Telemedicina
Através do Programa de 

Apoio ao Desenvolvimen-
to Institucional do Sistema 
Único de Saúde (Proadi-
-SUS), Aparecida está fe-
chando uma parceria de 
Telemedicina com o Sírio- 
Libanês. “Com isso, vamos 
aprimorar ainda mais os 
atendimentos nas nossas 

unidades, pois os nossos 
médicos poderão tirar dú-
vidas e dialogar com os 
melhores profissionais do 
País, que estão aqui neste 
Hospital, de modo virtual”, 
relatou o prefeito.

Política de resultados  
Outra parceria selada no 

encontro foi a da Política de 
Resultados, que será inicia-
da em breve. “Equipes do Sí-
rio-Libanês vão medir os re-
sultados dos atendimentos 
em nossas unidades e no 

Hospital Municipal (HMAP). 
Queremos fazer essa avalia-
ção permanentemente para 
melhorar nossos serviços. 
Aparecida já têm atraído 
muitas pessoas de outras ci-
dades graças à qualidade da 
nossa Saúde, por isso temos 
trabalhado com a capacida-
de máxima de atendimen-
to”, informou Gustavo.

86 novos médicos
Além das parcerias, o pre-

feito informou durante vídeo 
ao vivo em uma rede social 

que assinou nesta quarta-
-feira, 15, uma portaria con-
tratando 86 novos médi-
cos para a rede pública de 
Aparecida. Ele ressaltou que 
“estamos dando um salto 
de qualidade, trabalhamos 
muito para que não faltem 
medicamentos nem médi-
cos nas nossas unidades”, 
pois o objetivo, segundo o 
prefeito é o de revolucionar 
a Saúde do município. “Para 
isso também vamos ampliar 
o atendimento no HMAP e 
no Centro de Especialidades”.

Vejam os principais serViços disponibilizados:
n agência municipal de meio ambiente (amma)
- Distribuição de mudas de árvores do cerrado e orienta-
ção sobre como e onde fazer o plantio
- Oficinas de educação ambiental
- Limpeza e roçagem da área verde
- Orientação da Gerência do Contencioso sobre processos 
abertos na Amma

n agência municipal de turismo evento e laz-
er (agetul)
- Projeto Liga do Bem (disponibiliza brinquedos para o 
entretenimento das crianças)

n guarda civil metropolitana (gcm)
- Segurança do local onde ocorrerá o Mutirão
- Banda de música da GCM

n companhia municipal de urbanização de 
goiânia (comurg)

- Revitalização de praças
- Remoção de entulho
 - Roçagem manual e mecânica
- Limpeza de córregos e mananciais
- Poda e retirada de árvores
- Pintura de meios-fios
- Varrição de vias
- Capina manual

n secretaria municipal de assistência social 
(semas)
- Cadastro único para programas sociais: bolsa família, 
Id-Jovem
- Isenção na taxa de inscrição de concurso público
- Diminuição na tarifa de energia elétrica
- Carterinha interestadual para idoso  acima de 60
- BPC - Beneficio de Prestação Continuada
- Serviços de beleza: manicure, pedicure, designer de so-
brancelhas e corte de cabelo 

n secretaria municipal de cultura (secult)
- Apresentações culturais
- Divulgação da Lei de Incentivo à Cultura e das obras 
produzidas pela Lei 

n secretaria municipal de educação (sme)
- Projeto Horta Escolar
- Sala de leitura
- Mesa de desenho livre
- Disponibilizou recursos para reforma geral da Escola 
Municipal Professor Roberto Freire e dos CMEIs MÁRCIA 
LORENA MENDES e SARA E REBECA

n secretaria municipal de planejamento ur-
bano e habitação (seplanh)
- Orientações sobre o Alvará Fácil
- Regularização fundiária e de edificações
- Inscrição e atualização cadastral do Programa Munici-
pal de Habitação
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 O filme “Bohemian Rhapsody”, 
lançado em 2018, fez quase um BILHÃO 
de dólares com bilheteria ao redor do 
mundo, mas parece que os integrantes 
do Queen ainda não receberam os 
repasses.

 A comediante Hannah Gadsby 

anunciou, que sua nova comédia de 
stand-up, “Douglas”, estará disponível 
na Netflix a partir de 2020. O anúncio 
foi feito no evento FYSEE da Netflix.

 Darren Criss surpreendeu todo 
mundo no bar Stamp Granny, em 
Hollywood, quando resolveu cantar o 

hit “Shallow”, música de Lady Gaga e 
Bredley Cooper.

 Madonna estará presente na final do 
Eurovision 2019. A confirmação foi dada 
pela própria cantora para a agência de 
notícia Reuters. A artista vai se apresentar 
no evento no próximo sábado.

DEl VallE
A Coca-Cola Brasil investiu em pesquisas, 

durante mais de um ano, para criar uma 
bebida mais próxima possível ao suco de 
fruta que as pessoas fazem em casa: sem 
conservantes, corantes e açúcar. O novo 

Del Valle, que chega ao mercado este mês, 
tem uma receita simples com apenas quatro 

ingredientes:  suco de fruta, água, vitamina C 
e aromas naturais. Com um média de 78% de 

concentração de suco, o novo Del Valle terá 
seis sabores: Laranja, Uva, Pêssego, Abacaxi, 
incluindo ainda duas combinações de frutas 

Manga com Maracujá e Laranja com Goiaba.

loNGEViDaDE
O Shopping Bougainville prepara para os 

dias 28 e 29 de maio o Life Care, conferência 
que coloca o bem-estar e saúde em 

pauta com o tema Longevidade. Durante 
os dois dias, médicos, pesquisadores, 

especialistas em terapias integralistas, 
psicólogos, nutricionistas, farmacêuticos, 

fisioterapeutas, biomédicos e dentistas irão 
trazer uma visão ampla do assunto, com 
novos conceitos e tendências. O evento 

será das 14 às 22h, com entrada gratuita.

BoTicHic
Tradicional no mercado goiano, o Bazar 

Botichic, projeto dos colaboradores do Grupo 
Natureza, chega a 17ª edição neste ano. Entre 

os dias 19 e 21 de maio, das 8h30 às 18h, na 
sede do grupo, no Setor Aeroporto, estarão à 

venda roupas, calçados, acessórios, artigos de 
utilidade doméstica, decoração e mobiliários 

a preços acessíveis. O resultado das vendas 
é direcionado ao Centro de Valorização 

da Mulher (Cevam) e à ONG Terra Livre. O 
Grupo Natureza administra franquias das 

marcas O Boticário, quem disse, berenice? e 
Chopp Brahma Express.

FEiRa DE liVRos
O Passeio das Águas Shopping recebe, até o 

dia 31 de maio, a Feira de Livros Magic Kids que 
conta com mais de cinco mil títulos, com valores 

entre R$ 3 e R$ 70. O objetivo é incentivar a 
leitura e valorizar a cultura, oferecendo livros 
com preços acessíveis para todos os bolsos e 
públicos, principalmente o infantil. Na feira é 

possível encontrar opções infantis, como quebra 
cabeça, livros musicais, cadernos de pintura, 
aquarela, gibis, caça palavra e muito mais. 

Além de livros com personagens da Disney, 
Patrulha Canina, Turma da Mônica, Barbie, 

Hot Wheels, Masha e Urso, unicórnio entre 
outros. Mas não é só a garotada que sairá 

satisfeita, tem também mais de 300 opções 
para adultos no valor de R$ 15.

3x4

1

rafael  vilela
r_vilela!live.comretratos

Evento - Marcelly Achkar, Rafaela Katherine e Flávia Oliveira estiveram 
na segunda edição do evento, Você é incrível que aconteceu em Anápolis. 

Tufi Duek - Eduardo Pombal diretor criativo da Tufi Duek 
e André Borin, receberam convidados e clientes para a 
comemorar o lançamento da coleção cápsula Freedom. 

2 3

4

Aniversário - A artista plástica e empresária 
Andreia Nunes vai festejar seu aniversário na 
Estância São José, no próximo sábado, dia 18.
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Cerveja artesanal - Felipe Vancetto, Marcus JR, Thiago 
Ribeiro, Lorenna Pinna, Luiz Fellipe, Marcinho Lima e 
Thony Augusto na Segunda Edição do Aprendiz Cervejeiro 
na Faculdade Metropolitana de Anápolis. 
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Estudantes têm até hoje para 
se inscrever no Enem 2019

Hoje (17) é o último 
dia para os estu-
dantes se inscreve-

rem no Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) 
deste ano. As inscrições 
podem ser feitas pela in-
ternet, na Página do Par-
ticipante, até as 23h59.

A dica do Ministério da 
Educação é não deixar para 
se inscrever na última hora, 
pois são comuns os picos de 
acesso ao sistema de inscri-
ção nos últimos minutos.

Também termina hoje o 
prazo para solicitar atendi-
mento especializado e es-
pecífico e para alterar da-
dos cadastrais, município 
de provas e opção de lín-
gua estrangeira. No dia 22 
será divulgado o resultado 
do pedido de atendimento 

especializado e específico.

Taxa de Inscrição
A taxa de inscrição 

para o Enem é de R$ 85. 
Quem não tem isenção 
deve fazer o pagamento, 
até o dia 23 de maio, em 
agências bancárias, casas 

lotéricas e Correios.

Provas
O Enem será aplicado 

em dois domingos, nos 
dias 3 e 10 de novembro. 
No primeiro dia de prova, 
os participantes responde-
rão a questões de lingua-

gens e ciências humanas 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 pro-
vas de ciências da nature-
za e matemática.

Os gabaritos das provas 

serão divulgados até o dia 
13 de novembro. O resul-
tado sairá em data a ser 
divulgada posteriormente.

As notas do Enem po-
dem ser usadas para ingres-
sar em instituição pública 
pelo Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu), para obter 

bolsas de estudo em insti-
tuições particulares de ensi-
no superior pelo Programa 
Universidade para Todos 
(ProUni) e para obter finan-
ciamento pelo Fundo de 
Financiamento Estudantil 
(Fies). (Por Yara Aquino - Re-
pórter da Agência Brasil)

inscrições 
podem ser feitas 
pela internet, 
na Página do 
Participante

Va
lte

r C
am

pa
na

to
/A

gê
nc

ia
 B

ra
sil

mec ação

Presidente do Inep 
pede demissão

PF faz ação contra 
distribuição de vídeos 
de abuso sexual infantilO presidente do Institu-

to Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep), El-
mer Coelho Vicenzi, pediu 
demissão ontem (16). A 
informação foi confirma-
da há pouco pelo Minis-
tério da Educação (MEC).

A pasta diz apenas que 
a demissão foi “a pedido”. 
O MEC não divulgou ain-
da um substituto.

Delegado de Polícia Fe-
deral, Vicenzi assumiu o 
Inep no dia 22 de abril. Ele 
foi chefe do Serviço de Re-
pressão a Crimes Ciberné-
ticos da Coordenação-Ge-
ral de Polícia Fazendária 
da Diretoria de Investiga-
ção e Combate ao Crime 
Organizado e diretor do 
Departamento Nacional 
de Trânsito (Denatran).

Autarquia vinculada 
ao Ministério da Educa-
ção, o Inep é responsá-

vel por avaliações como 
o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) e o 
Sistema de Avaliação da 
Educação Básica (Saeb), 
aplicado a estudantes 

desde a alfabetização 
até o ensino médio, 
além dos Censos Escolar 
e da Educação Superior. 
(Mariana Tokarnia – Re-
pórter da Agência Brasil)

A Polícia Federal faz 
hoje (17) uma operação 
contra a distribuição 
pela internet de mate-
rial contendo abuso de 
crianças e adolescentes. 
Segundo a corporação, 
estão sendo executadas 
ações em uma cidade 
do interior e na capital.

A investigação ini-
ciada em março deste 
ano começou a partir da 
prisão de um casal que 
abusava de crianças da 
própria família e regis-
trava os atos em víde-
os no Leste Europeu. A 
partir da cooperação 
policial internacional 
envolvendo também 
autoridades da Austrá-
lia e França, a polícia 
brasileira chegou a um 
casal brasileiro que 

aparece em um vídeo 
abusando de um bebê.

Com base nas inves-
tigações, a Justiça Fe-
deral autorizou a prisão 
preventiva de um sus-

peito e a realização de 
buscas em endereços 
onde o material pode-
ria ter sido produzido. 
(Daniel Mello – Repórter da 
Agência Brasil)
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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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Seleção Feminina é convocada 
para a Copa do Mundo da França

o técnico da Se-
leção Feminina, 
Vadão, anunciou 

a lista das 23 atletas 
convocadas para a Copa 
do Mundo da França 
2019 nesta quinta-feira 
(16).  Entre as convoca-
das, oito farão a estreia 
em mundiais. Presença 
confirmada na lista fi-
nal, a volante Formiga 
fará história ao entrar 
em campo com a Ama-
relinha. Será sua sétima 
participação em Copa 
do Mundo. 

O Brasil estreia no 

dia 9 de junho diante da 
Jamaica, em Grenoble. 
Em seguida enfrenta a 
Austrália, no dia 13, em 
Montpellier. O confronto 
final será com a Itália, no 
dia 18, em Valenciennes.

Nas redes sociais, 
quem teve a responsa-
bilidade de convocar a 
seleção feminina foram 
os torcedores das Guer-
reiras do Brasil, que 
também enviam men-
sagens de incentivo à 
seleção para a disputa 
da Copa do Mundo da 
França 2019.

Técnico Vadão divulgou a lista 
das 23 jogadoras convocadas para 
a disputa do mundial Feminino. 
Brasil estreia no dia 9 junho 
diante da Jamaica, em Grenoble
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Confira a lista das convocadas:

Goleiras: 
aline - UD Granadilla Tenerife (Espanha)
Bárbara - avaí/Kindermann (Brasil)
Letícia - Corinthians (Brasil)
Defensoras:
Camila - orlando Pride (EUa)
Érika - Corinthians (Brasil)
Fabiana - internacional (Brasil)
Kathellen - FC Bordeaux (França)

Letícia - Sportclub Sand (alemanha)
mônica -  Corinthians (Brasil)
Tamires - Fortuna Hjorring (Dinamarca)
Tayla - Benfica (Portugal)
Meio-campistas:
adriana - Corinthians (Brasil)
andressinha - Portland Thorns (EUa)
Formiga - Paris St Germain (França)
Thaisa - milan (itália)

Atacantes:
andressa alves - Barcelona (Espanha)
Bia Zaneratto - inc.H.S.R.a. (Coreia do Sul)
Cristiane - São Paulo (Brasil) 
Debinha - North Carolina Courage (EUa)
Geyse - Benfica (Portugal) 
Ludmila - atlético de madrid (Espanha)
marta - orlando Pride (EUa)
Raquel - Sporting Club Huelva (Espanha)
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