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Difíceis desafios do PSDB  
Se não surgirem barreiras intransponíveis nos planos do 
governador Ronaldo Caiado, na agilização dos procedimen-
tos para a contratação de novos da ordem de R$ 3 bi, como 
resultado da adesão do Estado ao Regime de Recuperação 
Fiscal (RRF), do Governo Federal, será muito difícil para os tu-
canos empolgar a veia oposicionista na Assembleia contra o 
governo do democrata, como pretendem alguns deles. Ainda 
curtindo o mais magro dos resultados das eleições dos últi-
mos 20 anos, os tucanos de Goiás terão dois grandes desafios. 
O primeiro será o do início da execução do plano do novo 
governo, atacando principalmente as deficiências no atendi-
mento à saúde e na segurança pública, sendo que a segunda 
já começou a melhorar. O segundo desafio será o de conven-
cer a população voltar a acreditar neles, diante da torrente 
de denúncias de atos de corrupção praticados em órgãos 
da administração estadual, nos últimos governos, no Detran, 
Ipasgo, Agetop, Goiás Insdustrial e secretarias de Fazenda e 
de Educação. Pode não ser uma escalada fácil de ser vencida.

Na muda
o ex-governador Marconi Perillo anda como passarinho na muda 
nesses últimos meses: “de bico fechado” e sumido, esperando 
concluir a “passagem do furacão”, segundo um líder tucano.  Só 
que, diferentemente do que ocorre na maioria casos, ainda não 
dá para prever quando é que os “ventos” começarão a perder for-
ça. Sendo assim, talvez a atitude mais recomendável seja mesmo 
continuar mantendo uma atuação mais discreta, não é mesmo?

mas Nos bastidoREs...
...longe dos holofotes, Marconi Perillo tem mantido boa fre-
quência nas conversações com lideranças políticas, segundo 
a coluna está informada. Nessas conversas, fala-se muito de 
governo estadual, mas o seu projeto para 2022 caminha para 
ser uma candidatura a deputado federal.      

Notas
o governador Ronaldo Caiado continua uma fera com a Enel, 
que além de cobrar muito alto pelo preço pela energia elétri-
ca, agora mesmo já começa a cobrar tarifas da cor amarela, 
ainda estabelece monopólio de empresa escolhida por ela, 
para a aquisição de postes e acessórios, pelos interessados 
em levar a energia a locais ainda não atendidos por essa in-
fraestrutura. E depois, a pessoa ainda tem que assinar termo 
de doação da rede à companhia. Caiado continua tentando 
convencer o Governo Federal a anular a venda da empresa.

sEm coNvitEs
Sempre muito bem organizado em seus deslocamentos ao 
interior, durante os seus cinco mandatos de deputado fe-
deral e quatro anos como senador, sem nunca se esquecer 
de convidar as lideranças da região onde se realizavam os 
eventos, o agora governador Ronaldo Caiado, com muito 
maior estrutura de assessoria, não tem tido essa mesma 
preocupação, segundo um dirigente municipal do DEM. 
Conforme contou à coluna, houve casos do não compa-
recimento de prefeitos de cidades vizinhas da escolhida 
para sediar o evento, por falta de convites.

coNvENção
Algumas lideranças do PSD de Goiânia começam a ensaiar 
movimento pela realização de Convenção, para a eleição de 
nova direção na capital.

ExoNERaçõEs
Cerca de 1,6 mil assessores remanescentes do governo passa-
do deverão ser dispensados dos cargos logo, logo, conforme 
expectativas de apoiadores de Caiado, em 2018. Eles deverão 
ser substituídos por pessoas identificadas com o governo atual. 
Afinal de contas, foram anos de espera. 

mENsagENs  
A coluna recebeu várias mensagens nos últimos dois dias, co-
mentando a nota “Iris joga luz na reeleição”, em que comen-
tei a entrevista em o Popular na qual o prefeito Iris Rezende 
não descartou uma eventual candidatura à reeleição, em 
2020. É interessante observar que, mesmo já tendo admi-
nistrado a capital por quatro mandatos, os goianienses con-
tinuam demonstrando simpatia e carinho pelo prefeito Iris.

HomEm da Roça
Com aquele seu jeito de homem da roça, pela simplicida-
de na forma de se vestir, de se expressar; que troca a se-
gunda vogal pela terceira, na palavra “entendimento, que 
vira intindimento”. Com isso, sempre que proclama o seu 
entendimento ou “intindimento” sobre alguma coisa, nos 
discursos para as multidões nas praças, recebe os aplau-
sos do público e abarrota as urnas de votos a cada nova 
eleição. E o engraçado Delesmano leva mais e mais pesso-
as a adquirirem ingressos para assistirem às suas apresen-
tações. o artista é o maior imitador da voz e do gestual 
do prefeito, usando sempre o personagem “prefeito Pires”

caiado faz balaNço Na Rbc

Na entrevista ontem na Rádio Brasil Central, o governador Ro-
naldo Caiado fez um balanço dos primeiros seis meses do seu 
governo. E os aspectos que mais chamaram a atenção foram os 
da constatação da prática de atos de corrupção em diversos ór-
gãos da administração, praticados durante os governos anterio-
res. Se tiverem ocorridos na forma como estão sendo noticiada 
a roubalheira supostamente ocorrida no Detran, Agetop, Goin-
fra, Secretaria da Fazenda e Ipasgo, terá sido a comprovação de 
que a coisa [pública] em Goiás estava “braba” mesmo.

adEsão ao RRf
Durante a entrevista, caiado reconheceu que o ingresso do Estado 
para o Regime de Recuperação Fiscal do Governo Federal não é o 
seu mais gostaria, mas é o que é possível até o momento. E com a 
aprovação do projeto de lei autorizando o Estado a pedir o ingresso 
ao programa, espera poder iniciar em breve os procedimentos com 
vista à contratação de novos empréstimos junto a instituições de 
crédito, para financiar projetos de desenvolvimento.

lissauER lidERa camiNHada a tRiNdadE
Mantendo tradição já iniciada há quatro anos pelos últimos ex-pre-
sidentes da Assembleia legislativa de Goiás, lissauer Vieira (PSB) li-
derou caminhada na Rodovia dos Romeiros (Go-060) em direção a 
Trindade, no início da noite desta quarta-feira, 3. Acompanhado de 
vários deputados, amigos, diretores e servidores da Alego, lissauer 
percorreu cerca de 20 quilômetros no percurso entre Goiânia e o 
Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade. 
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REFoRMa Da pREViDÊNcia

Comissão da Previdência se reúne 
para votar parecer do relator

os deputados que 
integram a comis-
são especial da 

reforma da Previdência 
(PEC 6/19) na Câmara dos 
Deputados voltam a se 
reunir na manhã de hoje 
(4) para votar o parecer 
do relator, deputado Sa-
muel Moreira (PSDB-SP).

Os parlamentares do 
colegiado têm até as 10h 
para apresentar desta-
ques com sugestões de 
mudanças no relatório de 
Samuel Moreira que on-
tem (3) apresentou a ter-
ceira versão do texto. Até 
ontem, havia 124 desta-
ques a serem apreciados, 
dos quais 25 são das ban-
cadas partidárias.

A sessão da comissão 
especial de ontem, previs-
ta para as 13h, começou 
com sete horas de atraso. 
Moreira só começou a ler o 
relatório às 21h35, depois 
de a comissão rejeitar um 
requerimento de adiamen-

to da leitura por 36 votos 
a 0, com 12 abstenções. A 
leitura durou cerca de dez 
minutos. A sessão só termi-
nou no início da madruga-
da desta quinta-feira.

Nova versão
Em seu novo voto com-

plementar, Samuel Mo-
reira manteve as regras 
para as aposentadorias 
dos policiais que atuam na 
esfera federal. As catego-
rias, que incluem policiais 
federais e legislativos, se 
aposentarão aos 55 anos 
de idade, com 30 anos de 
contribuição e 25 anos de 
exercício efetivo na carrei-
ra, independentemente de 
distinção de sexo.

Em seu novo texto, Mo-
reira recuou da permissão 
para que estados e muni-
cípios aumentem a con-
tribuição dos servidores 
públicos locais para cobrir 
os rombos nos regimes 
próprios de Previdência. A 

possibilidade constava do 
relatório apresentado na 
terça-feira (2) pelo relator.

Com a desistência, os 
estados e os municípios 
voltam a ficar integral-
mente fora da reforma da 
Previdência. Caberá às As-
sembleias Legislativas es-
taduais e às Câmaras Mu-

nicipais aprovar a validade 
da reforma para os gover-
nos locais, assim como o 
aumento das alíquotas dos 
servidores sob sua alçada.

Principal ferramenta 
para elevar a arrecadação 
da seguridade social e 
cobrir parte do rombo da 
Previdência, o aumento da 

Contribuição Social sobre 
o Lucro Líquido (CSLL) de 
15% para 20% será restrito 
a bancos médios e gran-
des. A modificação constou 
do novo voto complemen-
tar do relator da reforma 
da Previdência na comis-
são especial da Câmara.

O texto anterior, lido 

na terça-feira (2), previa 
que a elevação da alí-
quota valeria para todas 
as instituições financei-
ras, exceto a B3 (antiga 
Bolsa de Valores de São 
Paulo). As cooperativas 
de crédito haviam sido 
beneficiadas com au-
mento menor, para 17%.

Deputado Samuel Moreira 
apresentou terceira versão do texto
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Presidente da Assembleia , deputado Lissauer 
Vieira (PSB) lidera a caminhada rumo a Trindade
Mantendo tradição já ini-
ciada há quatro anos pelos 
últimos ex-presidentes da 
Assembleia Legislativa de 
Goiás, Lissauer Vieira (PSB) 
liderou caminhada na Rodo-
via dos Romeiros (GO-060) 
em direção a Trindade, no 
início da noite da quarta-
-feira, 3. Acompanhado de 
vários deputados estadu-
ais, amigos, diretores e ser-
vidores da Alego, Lissauer 
percorreu cerca de 20 qui-
lômetros saindo de Goiâ-
nia até o Santuário Basíli-
ca, ponto de encontro dos 
fiéis na Festa em Louvor 
ao Divino Pai Eterno.

Com o tema “Sede 
santos como vosso Pai é 
Santo”, a Romaria vai até 
o dia 7 de julho. Este é o 
maior evento religioso do 
Centro-Oeste, o segundo 
maior do País, e a maior 
festa no mundo dedicada 
ao Divino Pai Eterno.

Para Lissauer, a tradição 
iniciada pelo ex-presidente 
e ainda deputado Helio de 
Sousa, que o acompanhou 
no percurso, vai continuar. 
Ele afirmou que este é o pri-
meiro ano que ele participa 
da Romaria, mas pretende 
manter firme o compro-
misso que ele classificou 
de “exercício de fé”. “Acho 
que essa caminhada está 
se consolidando no Poder 
Legislativo, já foi realizada 
por quatro anos seguidos e 
nós vamos continuar e se-
guir em frente com essa ca-
minhada da fé que mobiliza 
parlamentares, servidores e 
amigos”, afirmou.

O deputado Helio de 
Sousa entende que a ro-
maria é um símbolo reli-
gioso e cultural do esta-
do. Ele liderou a primeira 
caminhada representando 
o Poder Legislativo, com 
apoio de parlamentares 

e dezenas de servidores, 
em 2016. Nos dois anos 
seguintes, o seu sucessor, 
ex-deputado José Vitti, 
manteve a tradição. “Tra-
duz o sentimento cristão 
que todos temos e o res-
peito que temos à cidade 
de Trindade pela sua gran-
de devoção na fé ao Divino 
Espírito Santo”, justificou.

Também se juntou à tur-
ma o deputado de primei-
ro mandato, Coronel Adail-
ton, que disse já realizar a 
caminhada da fé todos os 
anos, mesmo se não for no 
período da tradicional fes-
ta ao Divino Pai Eterno. “É 
um momento de fazer re-
flexão e agradecer a Deus 
pela oportunidade de es-
tar vivo, ter saúde”, descre-
veu. O parlamentar contou 
que neste ano, levou sua 
equipe de gabinete para 
participar da Romaria.

A primeira parada da 

turma liderada por Lissauer 
foi na barraca da Organiza-
ção das Voluntárias de Goi-
ás (OVG), onde a comitiva 
aproveitou para lanchar e 
recarregar as energias para 
finalizar o percurso.

A Tradicional Festa 
em Louvor ao Divino Pai 
Eterno chegou na metade 
nesta quarta, e aproxima-
damente 822 mil pessoas 

já passaram por Trindade 
nesses cinco primeiros 
dias. As informações são da 
Sala de Gestão Integrada, 
responsável pelo acompa-
nhamento do evento.

Além dos parlamenta-
res já mencionados, inte-
graram a Romaria os de-
putados Dr. Antonio (DEM), 
Amilton Filho (Solidarie-
dade) e Wilde Cambão 

(PSD). Também estiveram 
presentes o diretor-geral 
Wesley Borges; o diretor 
de Articulação Política, 
Joel de Sant’anna Braga; 
o diretor de Comunicação 
Social, Danin Júnior; o di-
retor de Planejamento Es-
tratégico, André Ariza, o di-
retor Administrativo, Padre 
Ferreira, entre dezenas de 
servidores da Alego.
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Volta do Chorinho celebra 77 anos 
do Batismo Cultural de Goiânia

O projeto Grande Ho-
tel Vive o Choro, 
mais conhecido pe-

los goianienses como Cho-
rinho, está de volta nesta 
sexta-feira, 5, em frente 
ao Grande Hotel, na rua 3, 
Centro de Goiânia. As atra-
ções musicais do primeiro 
dia são: Bruno Rejan, Trio 
toca, Jacob do Bandolim e 
Dona da Roda.

O Chorinho é promovi-
do pela Prefeitura de Goi-
ânia, por meio da Secre-
taria Municipal de Cultura 
(Secult), e retorna em nova 
temporada com algumas 
mudanças. “O projeto per-
manece às sextas-feiras, 
mas agora será realizado 
quinzenalmente e com 
duas atrações por dia vol-
tadas aos grupos de Choro, 
MPB e samba. O primeiro 
show começa às 19h30 e 
termina às 20h30 e a se-

gunda apresentação tem 
início às 20h45, com en-
cerramento às 22h”, expli-
ca a diretora de eventos da 
Secult, Marci Dornelas.

A programação já está 
fechada com 11 edições 
previstas até 22 de no-
vembro de 2019. O gru-
po de Choro é fixo e abre 
o evento todas às sextas. 
Atrações de MPB e sam-
ba se revezam e encer-
ram a noite.

A data 5 de julho foi es-
colhida para o retorno do 
Chorinho porque marca a 
data do Batismo Cultural 
de Goiânia, realizado em 
1942. A Capital é a única 
cidade do Brasil que tem 
esta denominação como 
a data de sua inauguração 
oficial. Neste dia, Goiânia 
foi palco de várias reali-
zações culturais que atra-
íram personalidades pú-

blicas e todo o país. Neste 
dia também aconteceu a 
inauguração do Cine Tea-
tro Goiânia, hoje o Teatro 
Goiânia, local onde Pedro 
Ludovico entregou a chave 
simbólica da cidade ao pri-
meiro prefeito, Venerando 
de Freitas Borges.

Projeto cultural retorna nesta 
sexta-feira, dia 5 de julho, às 19h30, 
em frente ao Grande hotel
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Viaduto da Avenida São Paulo tem 
previsão de entrega para o final de Julho
As obras do Viaduto João 
Antônio Borges, no cruza-
mento das Avenidas São 
Paulo, Rudá e Tapajós na 
Vila Brasília chegou a fase 
final. De acordo com a se-
cretaria de Infraestrutura, 
neste momento está sendo 
finalizada a implantação 
da capa asfáltica na parte 
da trincheira. A previsão da 
pasta é de entregar a obra 
no fim deste mês. A obra 
vai resolver um problema 
no trânsito daquela região, 
que recebe cerca de 50 
mil veículos diariamente e 
acaba se tornando um gar-
galo nos horários de pico.

“Faltam apenas cinco 
por cento para as obras 
serem concluídas e mais 
este trecho liberado para 
o trânsito. A pista da trin-
cheira já passou pela parte 
da terraplanagem, com-
pactação do solo, pela im-
primação, que é a primeira 

camada de piche e está 
recebendo a capa asfáltica. 
Além disso, todo o serviço 
de drenagem e captação 
das águas das chuvas foram 
concluídos”, informou o su-
perintendente de Obras da 
Seinfra, Roberto Lemos.

Com relação ao trân-

sito no local, a secretaria 
de Mobilidade e Trânsito 
de Aparecida de Goiânia 
informa que de acordo 
com o projeto de tráfego 
do Viaduto João Antônio 
Borges, os motoristas que 
trafegam pela Rua Oia-
poque, na Vila Brasília, 

não poderão mais seguir 
cortando a Avenida São 
Paulo no sentido Pedro 
Ludovico, como acontecia 
antes onde havia um se-
máforo, que também foi 
desativado com o avanço 
das obras da trincheira.

A partir de agora os ve-

ículos terão que virar à di-
reita na Avenida São Pau-
lo, pegar o retorno mais 
abaixo da via, voltando 
pela São Paulo no sentido 
Goiânia e entrar à direita 
na Rua Oiapoque, sentido  
Pedro Ludovico.  Outra op-
ção para os motoristas que 
trafegam pela Oiapoque, é 
pegar a Avenida das Ban-
deiras e seguir até o se-
máforo do cruzamento da 
Avenida Tapajós com Rudá, 
no elevado da trincheira.

Outro cruzamento que 
foi fechado com o avanço 
das obras de pavimenta-
ção da trincheira, é o do 
desvio que cruzava a São 
Paulo em frente aos Cor-
reios, onde os carros se-
guiam em direção à Rua 
Boa Vista para entrar na 
Rudá. “Esta mudança no 
trânsito da região pro-
move maior mobilidade 
e segurança aos conduto-

res”, explicou o secretário 
Avelino Marinho. A expec-
tativa é de que o viaduto 
seja liberado para tráfego 
até o fim de julho, após 
receber a capa asfáltica, 
iluminação noturna, sina-
lização e paisagismo.

O projeto final do via-
duto conta ainda com a 
pintura das paredes da 
trincheira, formando um 
grande painel de arte de 
rua. “Estamos em conta-
to com artistas plásticos 
locais para tornarmos o 
local mais bonito para 
quem trafega pela via. 
Além disso, estamos dan-
do andamento ao projeto 
de embelezamento da ci-
dade que contempla nes-
ta etapa, os canteiros da 
Avenida São Paulo, onde 
serão plantadas mais de 
25 mil flores”, pontuou o 
secretário Chefe da Casa 
Civil, Olavo Noleto. 
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JulhO
05/07
Bruno Rejan Trio toca jacob do Bandolim
Dona da Roda
19/07
joão Garoto e Grupo de Choro Brasileirinho
Cláudia Garcia

agOstO
02/08
Zé do Choro
Nóys é Nóys
16/08
Trio Casca Grossa
Dona da Roda convida Grace Carvalho

Confira a programação Completa:
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  Meghan Trainor lançou a faixa “hurt Me”, da competição 
“Songland” da TV norte-americana. A música é bem gostosinha de 
ouvir e foi na verdade composta por Kole no reality show.

  “la Casa de Papel“, a quarta temporada da série está 
confirmadíssima! A informação foi dada pela Netflix Espanha, em 
uma coletiva de imprensa para apresentação dos novos episódios 
da terceira parte da série.

 o Facebook anunciou que lançaria uma série de animação em sua 
plataforma de streaming, o Facebook Watch. A produção, intitulada 
“human Discoveries” narra as aventuras de um casal pré-histórico 
em busca de evolução.

  os integrantes do of Monsters and Men estão se preparando pra 
um comeback e desde o mês de maio vem divulgando seu mais 
recente single, “Alligator”.

NoViDaDEs
o McDonald’s apresenta o Picanha 
Cheddar Bacon. O novo sanduíche, 

que vem em tamanho generoso, 
traz o hambúrguer com o corte 

mais nobre e suculento do Brasil, 
acompanhado de muito cheddar 

e muito bacon. Para deixar o 
lançamento ainda melhor, a Batata 

Rústica Cheddar Bacon volta ao 
cardápio.

FaZENDiNHa PaRK
Com a chegada das férias de julho, 

o Araguaia Shopping trouxe para 
a garotada uma diversão muito 

animada, a “Fazendinha Park”. o 
cenário da Fazendinha traz um 

ambiente todo personalizado, com 
uma série de brinquedos infláveis na 

praça de eventos, incluindo celeiro, 
cerquinha, gramado, fardos de feno 

e reproduções de animais, entre 
outros adereços que nos remete ao 

clima rural.

BoTi PRoMo
Amizades marcantes são ótimas 

protagonistas de todos os gestos de 
amor. E as datas especiais podem 

ser a oportunidade que faltava 
para essa demonstração de afeto 
e carinho. Se der para aproveitar 

uma promoção imperdível, melhor 
ainda. Então, bora aproveitar o Dia 

do Amigo, celebrado em 20 de julho, 
e a promoção do Boticário para 

surpreender aquela pessoa que faz 
toda a diferença na sua vida! A marca 

separou itens com descontos de até 
50%, que irão transformar pequenos 

momentos em memórias únicas.

RoMEiRo
Em parceria com a organização 

das Voluntárias de Goiás (oVG) e 
do Governo de Goiás, pela primeira 

vez, a Faculdade Estácio de Goiás 
participará, nesta quinta e sexta-

feira, do Centro de Apoio ao Romeiro 
da Festa do Divino Pai Eterno, em 

Trindade. os alunos e professores da 
instituição vão realizar atendimentos 

em saúde e de prevenção aos fiéis que 
estiverem caminhando na Rodovia 

dos Romeiros. os serviços oferecidos 
serão de aferição de pressão, cálculo 

de massa corporal (IMC), teste 
de glicemia, alongamentos e 

orientações em saúde.
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rafael  vilela
r_vilela!live.comretratos

Preenchimento - Dr André Braz anfitrião do curso Arte do Preenchimento recebe 
Dra Marcelly Achkar em um final de semana de novas técnicas na capital carioca. 

Novos caminhos - Desde o início do mês de 
junho o assessor de imprensa e empresário 
Nicholas Bárhtras se tornou um dos sócios do 
Republikahs Café e Espaço para Eventos. 

2 3

4

APorca - A empresária Fabricia Calixto assina a produção geral 
da 3ª edição do festival de churrasco e música APorca, que pela 
primeira vez acontece em dois dias, nos dias 14 e 15 de setembro, 
no Goiânia Shopping. 
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Coquetel - A diretora de empreendimento da 
Tropical urbanismo e Incorporação, Andreia Daher, 
recebe convidados para coquetel no Mirante lado 
Alto do Aldeia do Vale, na noite desta quinta-feira. 
o evento exclusivo terá o cardápio assinado pela 
chef goiana Cinara Matteucci (foto).
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Frio intenso chega ao Sul, 
Sudeste e Centro-Oeste

Uma massa de ar po-
lar intensa vai levar 
frio à região Sul e 

partes do Sudeste e Cen-
tro-Oeste, a partir de hoje 
(4). As baixas temperaturas 
são esperadas até no Nor-
te do país, de acordo com 
o Instituto Nacional de 
Meteorologia (Inmet).

Temperaturas abaixo de 
0 graus Celsius (ºC) devem 
ser registradas nas áreas 
de serra e planalto do Rio 
Grande do Sul, Santa Ca-
tarina e Paraná. Nos três 
estados, a previsão é de 
que os termômetros regis-
trem -5 ºC nas manhãs de 
quinta-feira até o domin-
go (7). Nas outras regiões, 
o frio mais intenso deve 
ocorrer nos estados de São 
Paulo, Minas Gerais e Mato 
Grosso do Sul no final de 
semana. As mínimas pre-
vistas para as primeiras 
horas chegam a 5 °C. 

Na região Sul, o pico 
de frio deve ocorrer até 

sábado. Nas outras re-
giões, as temperaturas 
mais baixas serão no final 
de semana com aumento 
gradual a partir da próxi-
ma segunda-feira (8).

O Ministério do De-
senvolvimento Regional 
(MDR), por meio do Centro 
Nacional de Gerenciamen-
to de Riscos e Desastres 
(Cenad), fez um alerta para 
que, durante o período de 
baixas temperaturas, seja 
oferecida atenção especial 
à população mais vulnerá-
vel (doentes, moradores de 
rua, idosos e crianças).

A população deve se 
manter agasalhada, be-
ber bastante líquido e 
evitar locais fechados e 
de grande circulação de 
pessoas. Tais medidas 
previnem doenças respi-
ratórias como gripe, res-
friados e pneumonia. Nas 
noites mais frias, animais 
domésticos também de-
vem ficar abrigados.

Até domingo, baixas temperaturas 
podem atingir até Norte do país
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Encceja Exterior: prazo de inscrição 
termina nesta sexta-feira
As inscrições para pes-
soas residentes no ex-
terior, interessadas em 
fazer o Exame Nacio-
nal para Certificação de 
Competências de Jovens 
e Adultos (Encceja Ex-
terior), terminam nesta 
sexta-feira (5) às 23h59.

Acaba também ama-
nhã o prazo de solicita-
ção para atendimento 
especializado. Podem 
pedir pessoas com: bai-
xa visão, visão monocu-
lar, deficiência intelec-
tual (mental), deficiência 
auditiva, surdez, autis-
mo, déficit de atenção, 
discalculia e dislexia e/
ou deficiência física.

As provas do Encceja 
Exterior serão aplica-
das no dia 15 de se-
tembro em 18 cidades, 
de 12 países.

Os candidatos que 

estiverem em busca 
do certificado do ensi-
no fundamental devem 
ter, no mínimo, 15 anos 
de idade completos na 
data da prova. Já para 
o certificado do ensino 
médio, a idade mínima 
exigida é 18 anos.

Provas
O Encceja Exterior 

é composto por quatro 
provas objetivas, cada 
uma com 30 questões de 
múltipla escolha, e uma 
redação. A nota mínima 
exigida é de 100 pontos 
nas provas objetivas e de 
cinco pontos na redação.

Os resultados do Enc-
ceja podem ser usados 
de duas formas. O parti-
cipante que conseguir a 
nota mínima exigida nas 
quatro provas objetivas e 
na redação tem direito à 

certificação de conclusão 
de ensino fundamental 
ou do ensino médio.

O participante que 
conseguir a nota mínima 
exigida em uma das qua-
tro provas, ou em mais de 
uma, mas não em todas, 
tem direito à declaração 
parcial de proficiência.

Locais das provas
As provas serão apli-

cadas na Bélgica (Bruxe-
las); Espanha (Barcelona 
e Madri); nos Estados 
Unidos (Boston, Houston, 
Nova Iorque e Miami); 
na França (Paris); Guiana 
Francesa (Caiena); Ho-
landa (Amsterdã); Itália 
(Roma); no Japão (Nagoia, 
Hamamatsu e Tóquio); 
em Portugal (Lisboa); no 
Reino Unido (Londres), na 
Suíça (Genebra) e no Su-
riname (Paramaribo).
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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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Peru vence Chile e faz final 
da Copa América com Brasil

A seleção do Peru 
venceu ontem a 
equipe do Chile por 

3 a 0 e disputará a decisão 
da Copa América com o 
Brasil no próximo domin-
go no estádio do Maraca-
nã. Esta será uma final iné-
dita da competição.

Com a classificação 
de hoje, o Peru retorna a 
uma final de Copa América 
após um hiato de 44 anos. 
A última vez em que jogou 
uma decisão do torneio 
foi em 1975, quando ficou 
com o título.

O jogo
O jogo realizado nes-

ta quarta (3) na Arena do 
Grêmio, em Porto Alegre, 

começou muito movimen-
tado. A seleção peruana 
se posiciona no campo do 
adversário e realiza marca-
ção sob pressão.

E esta pressão dá resul-
tado logo com 2 minutos, 
quando o Peru tem uma 
chance clara de abrir o pla-
car. Carrillo toca em profun-

didade para Guerrero, que 
se livra de Medel e toca 
para Cueva, que, da entrada 
da área, chuta com perigo.

Mas a equipe do Chile 
aproveita os espaços da-
dos pela defesa peruana 
para chegar com perigo no 
contra-ataque. Aos 6 minu-
tos Alexis Sánchez recebe 

na ponta esquerda e toca 
para o lateral Beausejour, 
que cruza para o volante 
Aránguiz chutar, por pouco, 
para fora.

Porém, quem consegue 
fazer o 1 a 0 é o Peru. Aos 
20 minutos Cueva recebe 
na ponta direita, cruza 
para a área, Carrillo esco-

ra de cabeça para Flores, 
que chuta cruzado para 
vencer o goleiro Arias.

Com a vantagem no 
placar, a seleção peruana 
adota uma postura mais 
conservadora, com a de-
fesa mais recuada e com 
menos pressão na marca-
ção. Isto permite ao Chile 
crescer um pouco no jogo.

Mas, aos 37 minutos, a 
defesa do Chile sofre um 
apagão e permite que o 
Peru marque o segundo 
gol. Carrillo recebe lan-
çamento livre na ponta 
direita. O goleiro Arias 
sai da grande área para 
tentar cortar a bola. Mas 
o meia peruano dribla o 
goleiro chileno e cruza 
para o meio da área. Yo-
tún mata no peito e chuta 
para o gol vazio.

A partir de então o Chile 
parte com tudo para o ata-
que. E aos 43 minutos tem 

ótima chance de descontar. 
Aránguiz cobra escanteio e 
Fuenzalida pega de pri-
meira para boa defesa do 
goleiro Gallese. Mas o pla-
car não sofre mais altera-
ção até o intervalo.

Gallese brilha
O Chile começa o se-

gundo tempo pressionan-
do muito. Logo aos 5 mi-
nutos consegue uma boa 
chance. Aránguiz cobra fal-
ta e Alexis Sánchez finaliza 
de cabeça, mas a bola bate 
na trave do gol de Gallese.

Por outro lado, o Peru 
aproveita os espaços para 
contra-atacar com perigo. 
Aos 14 minutos Carrillo 
avança em velocidade e 
toca para Guerrero, que 
encontra Cueva. O meia 
deixa Yotún na cara do 
gol. Mas ele chuta muito 
mal, perdendo uma ótima 
oportunidade.

o jogo foi na 
Arena do Grêmio, 
em Porto Alegre
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