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Prefeitura de Aparecida firma convênio com Hospital Sírio-Libanês 
para aprimoramento da Saúde Municipal
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Sonho de governadores em ver 
estados incluídos na reforma da 
Previdência diminui no Senado
Descartada a inclusão de estados e municípios na vota-
ção da reforma da Previdência na Câmara, resta agora 
a esperança (ou sonho?) de que ela possa (ou pudes-
se?) ocorrer durante a tramitação da PEC no Senado, em 
agosto. Por representar a Federação na composição do 
Congresso, há o entendimento de que lá haja um am-
biente mais favorável ao acolhimento da proposta ou de 
uma PEC específica, como já defendem alguns senado-
res a exemplo de Tasso Jereissat (PSDB-CE) e Esperidião 
Amim (PP-SC), para que não haja atraso na promulgação 
da PEC como está sendo aprovada na Câmara. Tasso Je-
reissat disse que já há estudos feita assessoria jurídica 
do Senado, apontando essa a melhor opção. Ma já an-
tevendo dificuldades de aprovação da PEC específica da 
reforma da Previdência nos estados e municípios, Espe-
ridião Amim já propõe a inclusão da condição de “rati-
ficação” das assembleias legislativas. Com base nas pri-
meiras movimentações no Senado, fica a impressão de 
que não será tarefa fácil aprovar reforma de Previdência 
de estados e municípios no Congresso. Caso confirme 
essa sinalização, dificilmente os governadores escapa-
rão de ter que trabalhar duro para convencer deputados 
estaduais em seus estados, para aprová-las nas assem-
bleias legislativas. E se o desfecho for esse, em Goiás 
o governador Ronaldo Caiado pode ter dificuldades na 
condução da reforma na Assembleia, onde ele ainda não 
conta com uma base parlamentar sólida na Casa.  

caiado no congREsso
A presença quase que diária do governador Ronaldo Caiado no Con-
gresso nesses últimos dias tem tudo a ver com a mobilização de gover-
nadores, no sentido de convencer parlamentares a aprovar a inclusão de 
estados e municípios na PEC da reforma da Previdência em nível federal. 

VandERlan dEfEndE inclusão
Defensor da tese de inclusão de estados e municípios na refor-
ma da Previdência em nível federal, o senador goiano Vanderlan 
Cardoso (PP) disse que já existe um movimento no Senado, com 
vista a atender esse objetivo. No que depender da sua posição 
do pepista em relação a essa matéria, Caiado pode dormir tran-
quilo. Mas a questão é que não depende só dele.

Em caRta a daniEl,  
iRis dEfEndE pERdão 
a dissidEntEs do mdB
o prefeito Iris Rezende deu um show de sa-
bedoria ao se dirigir ao presidente estadual 
do MDB, Daniel Vilela, por meio de uma 
carta pública, com um apelo de perdão aos 
dissidentes que apoiaram a candidatura do 
democrata Ronaldo Caiado, em 2018. Com 
o gesto, Iris cravou um ponto de grande 
importância na vida do MDB e foi o prota-
gonista do maior fato político ocorrido na 
oposição, desses últimos 12 meses. E que 
continua sendo um dos políticos mais sábios 
não apenas de Goiás, mas do MDB no País.

dEmissão no tcE
Climão no Tribunal de Contas do Estado (TCE) 
de uns dias para cá, em decorrência de demis-
sões que estão sendo praticadas na corte. Fala-
-se em 80 nomes, mas ao final o número pode 
ultrapassar à casa de 100, segundo a coluna 
ouviu de uma autoridade na instituição. 

tcE é o paRaíso
Perguntado por esse repórter certa vez, ao fi-
nal de uma entrevista para o Diário da Manhã, 
se era verdade a fama corria nos bastidores de 
que ser indicado para o cargo de conselheiro do 
TCE era como “ir para o Céu em vida”, o então 
presidente do tribunal, Antônio Magalhães dis-
cordou. E em seguida acrescentou: “Ser nome-
ado no cargo de conselheiro do TCE é melhor 
que ir para o Céu, porque não precisa morrer”.   

pElo sim, pElo não
Existem filas de pretendentes à indicação para 
cargos de conselheiros nos tribunais de Contas 
– do Estado e dos Municípios. Dentre as vanta-
gens do exercício do cargo de conselheiro nos 
tribunais de contas, destaque para o salário. 
É o equivalente ao vencimento de deputado 
estadual, com a diferença de ser inamovível e 
vitalício, ao passo que os deputados têm que 
renovar seus mandatos a cada quatro anos.  

pt Racha Em família
Desgastado no plano nacional por conta das 
diversas investigações, processos e conde-
nações criminais de vários dos seus quadros, 
o PT realizará suas convenções estaduais no 
dia quatro de agosto. E no que depender do 
empenho do partido em Goiás, todos os indi-
cativos apontam para a divisão da sigla, entre 
os irmãos – deputado federal Rubens otoni e 
o deputado estadual, Antônio Gomide. otoni 
apoia o nome da professora Kátia Maria com 

o que Gomide não concorda, e já se apresenta 
como pré-candidato ao cargo. Essa disposição 
dos irmãos faz do PT em Goiás um partido lite-
ralmente dividido em família. 

motiVos do mal-EstaR
ouvidos pela coluna ontem, alguns nomes 
históricos e politicamente expressivos dentro 
do PT, atribuem essa divisão entre os irmãos 
Gomide e otoni como fruto de certa dose de 
ciúmes entre eles. Explico: Rubens otoni, mes-
mo com mais tempo de luta no partido, princi-
palmente na estruturação da sigla no interior, 
ainda não conseguiu se eleger prefeito de Aná-
polis, cidade onde ambos residem. E Antônio 
Gomide, alguns anos mais novo e alguns “qui-
los de sal” a menos no PT, já exerceu o cargo 
por dois mandatos. E deverá vencer novamen-
te a eleição na cidade no próximo ano, se o PT 
confirmar sua indicação. 

faVoRito
Entre as pessoas ouvidas sobre o assunto, os 
mais próximos da família avaliam que até pela 
sua história no partido, Rubens otoni possui 
maior intimidade com as estruturas do partido 
no interior, porém em termos de expressão 
política, Antônio Gomide leva vantagem hoje e 
pode vencer a disputa, caso seja confirmada a 
disputa entre eles. 

aliança com ptB
Em relação aos demais partidos político em 
Anápolis a exceção do PTB, ao qual é filia-
do o atual prefeito, Roberto Naves, não há 
nomes eleitoralmente prontos para disputa 
majoritária. Entretanto, percebe-se como 
que certa torcida entre os aliados do gover-
nador Ronaldo Caiado, no sentido de, quem 
sabe, costurar uma aliança com o petebista. 
A administração de Roberto também não 
anda com o prestígio lá muito em alta com 
a população, mas não há outro.  

EmpREsáRio podE 
sER indicado

Mas na hipótese de não vingar aliança entre 
Roberto Naves e os partidos da base de Caia-
do, existe a possibilidade de ser indicado do 
DEM no município, o empresário Carlos Tole-
do. Embora ainda não tenha disputado, Carlos 
César Toledo (foto) possui bom conceito na 
cidade e transita bem em todos os segmentos.  

luta poR hidRolândia
Afastado da prefeitura por ser filiado no DEM, 
partido do governador Ronaldo Caiado, se-
gundo informação do próprio à coluna, o vice-
-prefeito de hidrolândia, Cassimiro Neto, disse 
que mantém a luta permanente na busca de 
benefícios para o município. um desses tra-
balhos é a busca de recursos provenientes de 
emendas dos deputados federais Glaustin da 
Focus (PSC) e Dr. Zacarias Calil (DEM); o Minis-
tério das Cidades e Meio Ambiente, além do vi-
ce-presidente da Agehab, luiz Antônio (DEM), 
e o deputado estadual Cairo Salim (Pros). 

agEnoR pRomoVE cuRsos

Sob o comando de Agenor Mariano, a Se-
cretaria de Administração da Prefeitura de 
Goiânia, vem se desdobrando no sentido de 
promover cursos, seminários, palestras e trei-
namento com vista à melhoria da qualidade 
no atendimento na administração. Formado 
em Administração de Empresas e pequeno 
empresário, Ex-vereador e ex-vice-prefei-
to da cidade é tido como um dos bons qua-
dros do MDB, à disposição do prefeito Iris 
Rezende, para qualquer eventualidade de 
o partido necessitar, para compor a chapa 
para as eleições do próximo ano.

discussão já
Ainda na dúvida se estados e municípios se-
rão ou não incluídos na PEC da reforma da 
Previdência no Congresso, o presidente da 
Assembleia legislativa, deputado lissauer 
Vieira, defende que o tema já comece a ser 
discutido pelos deputados na Casa.
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previdência avança

Bolsonaro conseguiu a sua maior vitória na 
Câmara dos Deputados, ao aprovar o tex-
to-base da reforma da Previdência, com 
379 votos, acima do que estava projetado. 
Certamente, não é a reforma ideal, já que 
continua tratando de forma desigual traba-
lhadores, especialmente do setor público. 
Em carreira típicas de Estado ou não. A re-
forma traz uma luz na necessidade de arre-
cadar mais para pagar os benefícios; pode 
ser ajustada lá na frente, mas é necessária. 

a fatura

Principal articulador da reforma até aqui, 
o presidente da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-Rj) fez questão de elogiar a atuação 

do ministro onyx lorenzoni e do secretário 
da Previdência, Rogério Marinho. Esqueceu 
Paulo Guedes e jair Messias. Para chegar à 
aprovação, o governo liberou R$ 1 bilhão 
em verbas de emendas parlamentares e 
distribui cargos nos Estados. Nos governos 
antigos, isso se chamava “toma-lá-dá-cá”.

exemplo
A própria classe política está paga pra ficar 
calada no tema. jair Messias pediu e ganhou 
em dezembro a sua aposentadoria como 
aposentado. Temer, com bens bloquea-
dos, pediu para deixar livre “apenas” suas 
aposentadorias – de procurador, deputa-
do e ex-presidente. Para desapear, Dilma 
ganhou uma aposentadoria relâmpago e 
um benefício que não teria direito como ex
-presidente, enquanto durar o processo de 
impeachment. lula tem aposentadoria por 
invalidez, de anistiado político, de deputado 
e de ex-presidente. FhC de professor, parla-
mentar e ex-pre3sidente...

a próxima pedreira
Ainda sofrendo com a tramitação do Código 
Tributário, o prefeito Íris Rezende entregou 
à Câmara Municipal a revisão do Plano Di-
retor de Goiânia. 

dindim
Deputados querem dobrar o dinheiro do 
fundo eleitoral, para cobrir os gastos das 
campanhas do ano que vem. A alegação é 
que o dinheiro usado em 2018 é pouco para 
o número de candidatos do ano que vem. A 
dúvida é se vai reduzir em 2022. 

mais uma vara
Alego aprovou a criação de uma Vara Es-
pecial, para tratar de crimes contra crian-
ças e adolescentes na comarca de Goiânia. 
Proposta dos deputados Vinicius Cirqueira 

(Pros) e Jefferson Rodrigues (PRB). Seguin-
do para sanção do governador. 

Jornalismo top

Lourival Santana está com novo livro na 
praça. “Minha Guerra Contra o Medo” trata 
da experiência dos jornalistas em cobertura 
de guerras pelo mundo. lourival ganhou 
destaque no Estadão e está hoje na CBN. 
Entre as façanhas, foi o primeiro jornalista 
estrangeiro a entrar no Afeganistão, depois 
da revolução talibã. lançamento em breve 
em Goiânia. 

não deu
Bancada do PSL decidiu permanecer na 
base de apoio do governador Caiado. Ape-
sar do apelo forte da presidência da sigla. 

saúde no interior
Em jataí, o Centro oncológico Dr. Paulo 
Prata será a primeira unidade a realizar 
tratamento de câncer pelo SUS no interior 

do Estado. Anúncio feito pelo governador 
Ronaldo Caiado, ao lado do secretário esta-
dual Ismael Alexandrino e do deputado Zé 
Carapó, além de lideranças locais. 

Boa visão

10 de julho foi o Dia Mundial da Saúde 
Ocular. Em contato com a coluna, o oftal-
mologista humberto Borges alerta que a 
visão é um dos sentidos mais importantes e 
merece cuidados especiais. A começar pela 
visita regular a um profissional, ato simples 
que costuma levar ao diagnóstico no tempo 
certo da maior parte das doenças oculares. 
É a dica desse dia. 

27 a 0
Desde a aprovação da Constituição de 1988, 
os inquilinos do Palácio do Planalto indica-
ram 27 nomes para o STF. Essas pessoas 
de conduta ilibada e notório saber jurídico 
foram sabatinadas e votadas pelos senado-
res. Nenhuma rejeição. 

marcelohel@gmail.com

“Viver é desenhar sem borracha”. 
(Millôr Fernandes)

alego

Deputados estaduais comentam aprovação da reforma 
da Previdência e exclusão de estados e municípios
deputados estaduais, 

mesmo em recesso 
de meio de ano, es-

tão atentos aos desdobra-
mentos que envolvem as 
mudanças nas regras de 
aposentadoria no Brasil, 
especialmente por estados 
e municípios terem sido 
excluídos da Proposta de 
Emenda Constitucional 
(PEC), aprovada no início 
da noite desta quarta-fei-
ra,10, na Câmara Federal. 
O texto base da reforma da 
Previdência passou em 1º 

turno com margem folga-
da de votos. O quórum da 
sessão foi elevado. 510 de-
putados registraram pre-
senças, 379 votaram sim 
e 131 votaram não. Eram 
necessários 308 votos para 
a aprovação da matéria.

A bancada federal goia-
na, na sua maioria, votou a 
favor da PEC. Dos 17 par-
lamentares apenas três 
foram contrários ao proje-
to: Elias Vaz (PSB), Rubens 
Otoni (PT) e Flávia Morais 
(PDT). Agora os deputa-

dos federais vão apreciar 
os destaques, que podem 
modificar trechos da pro-
posta. Em seguida, a refor-
ma precisa ser aprovada 
em segundo turno, antes 
de seguir para o Senado. 
A expectativa é que até 
essa sexta-feira,12, acon-
teça a segunda votação, 
antes do recesso parla-
mentar, previsto para ini-
ciar no próximo dia 15.

O presidente da Assem-
bleia Legislativa, deputado 
estadual Lissauer Vieira 

(PSB) acompanhou a vota-
ção e defendeu a alteração 
nas regras de aposentado-
ria. “O Parlamento brasileiro 
demonstrou, mais uma vez, 
estar focado em fazer re-
formas importantes para o 
bom andamento da nossa 
economia. Na minha visão, 
a reforma da Previdência, 
apesar de em algumas áre-
as, ser um pouco dura, mas 
é necessária para o momen-
to que vive o país”. Lissauer 
acrescentou que, apesar do 
remédio ser amargo, o ajus-

te nas regras da Previdên-
cia é inevitável. “Nosso país 
passa por um momento de 
muita dificuldade financeira, 
de desequilíbrio nas contas 
e também, de desequilíbrio, 
nos setores e segmentos da 
nossa sociedade. Para nós 
conseguirmos equilibrar 
tudo isso precisamos de re-
formas pontuais. O primeiro 
passo é a reforma da Previ-
dência”, argumentou.

O presidente da Alego 
tem defendido o debate 
de alterações nas regras da 

Previdência estadual, uma 
vez que até agora não hou-
ve acordo para a inclusão 
de estados e municípios na 
PEC. “Lá já está claro que 
não vai sair como quería-
mos. Seria o cenário ideal. 
Mas se lá não sair, vamos 
encarar e discutir aqui. Há 
um ano e meio, se falasse de 
Reforma da Previdência no 
Brasil, você quase apanhava. 
A população não aceitava 
isso, mas a realidade hoje 
é outra e temos que iniciar 
logo esse debate”, defendeu.



4 quinta-feira, 11 DE julho DE 2019cidades

parceria

Prefeitura de Aparecida firma convênio com Hospital 
Sírio-Libanês para aprimoramento da Saúde Municipal

para aperfeiçoar os 
serviços prestados 
à população, a Pre-

feitura de Aparecida de 
Goiânia vai iniciar uma 
nova parceria com o Hos-
pital Sírio-Libanês (HSL), 
instituição considerada 
um centro de referência 
mundial em Saúde. A as-
sinatura do convênio, que 
tem como objetivo a im-
plantação de uma Gestão 
por Resultados na Secre-
taria Municipal de Saúde, 
será no Hospital Municipal 
(HMAP), nesta sexta-feira, 
12 de julho, às 9h30. No 
evento, haverá uma coleti-
va de imprensa e membros 
do HSL e o CEO do Hospi-
tal, dr. Paulo ChapChap, 
ministrarão palestras aos 
convidados.

Segundo o prefeito 
Gustavo Mendanha, o novo 
convênio irá agregar mais 
qualidade aos serviços 
oferecidos à população. 
“Equipes do Sírio-Libanês 
medirão e acompanharão 
permanentemente os re-
sultados dos atendimen-
tos em nossas unidades de 
saúde, incluindo o HMAP. 
Tenho muito orgulho do 
excelente trabalho já reali-
zado por nossos servidores 

e da qualidade dos servi-
ços que entregamos. Ago-
ra, vamos melhorar ainda 
mais! Seguiremos avan-
çando na Saúde de Apare-
cida, essa é uma prioridade 
da minha gestão”,

O secretário de Saúde, 
Alessandro Magalhães, 
destaca que o convênio 
será o segundo firma-
do com o HSL, citando o 
Projeto Lean, iniciativa 
pioneira que reduziu pela 
metade o tempo de espe-
ra dos pacientes e trouxe 
inúmeros avanços para as 
três Unidades de Pronto 
Atendimento (UPAs) de 
Aparecida. “Com o Lean 
agilizamos o fluxo, redu-
zimos custos, qualificamos 
serviços e implantamos 
melhorias com foco na 
humanização dos atendi-
mentos. O Sírio–Libanês 
promove esforços de res-
ponsabilidade social, ensi-
no e pesquisa em parcerias 
público-privadas de apoio 
ao Sistema Único de Saú-
de (SUS) e nossa cidade é 
mais um exemplo bem-
-sucedido”.

Salto de qualidade
O convênio prevê, den-

tre outras iniciativas, o 

apoio do HSL na implan-
tação de um projeto ino-
vador focado no modelo 
de gestão por resultado, 
atuando nos processos ge-
renciais administrativos e 
assistenciais da SMS, com 
acompanhamento, moni-
toramento e qualificação 
dos trabalhos desenvolvi-
dos pelos profissionais da 
rede. Os resultados apre-
sentados pelas unidades 
de Saúde e departamentos 
serão discutidos mensal-
mente com o comitê de 
acompanhamento com 

foco no desenvolvimento 
de pensamento crítico para 
tomada de decisões de 
forma estratégica. “Vamos 
esmiuçar pontos fortes e 
onde devemos melhorar 
com soluções eficazes e 
ágeis. Tudo com rigor téc-
nico-científico, preparando 
nossos trabalhadores para 
um salto de qualidade em 
todos os níveis. O universo 
da Saúde requer estudo 
constante e capacidade de 
adaptação às novas tecno-
logias, mas sem perder de 
vista a imensa responsabi-

lidade de salvar vidas com 
um acolhimento digno em 
unidades bem estrutura-
das e com profissionais 
altamente treinados”, enfa-
tiza o secretário.

CEO do Sírio – 
Libanês

Diretor Geral do HSL, o 
médico Paulo Chapchap 
será o primeiro palestran-
te do dia. Formado pela 
Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo 
(USP), foi Research fellow 

e Visiting Assistant Profes-
sor in liver transplantation 
pela Universidade de Pit-
tsburgh (1986 e 1987), nos 
EUA. Ele é também Doutor 
em Medicina (Área de Clí-
nica Cirúrgica) pela USP, foi 
membro do Conselho da 
International Liver Trans-
plantation Society (2007 a 
2011), é coordenador do 
Programa de Transplan-
te de Fígado do HSL e 
presidente e pró-Reitor 
dos Cursos Stricto-Sen-
su do Sírio-Libanês En-
sino e Pesquisa.

o secretário de Saúde, Alessandro 
Magalhães, destaca que o convênio 
será o segundo firmado com o HSL : L
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Prefeitura de Goiânia entrega obras durante 
frente de serviços na região Sudoeste
O prefeito Iris Rezende 
entrega amanhã, 12, a 
partir das 9h, o novo buei-
ro tubular da Rua FV-01, 
via que liga o Setor Forte 
Ville ao Setor Residencial 
Alphaville,  na região Su-
doeste da capital. O novo 
bueiro tubular duplo sobre 
o Córrego Capão Compri-
do deve resolver de forma 
definitiva os transtornos 
causados por alagamentos 
em decorrência das águas 
da chuva. Construído pela 
Prefeitura de Goiânia, por 
meio da Secretaria Mu-
nicipal de Infraestrutura 

(Seinfra), o bueiro teve sua 
capacidade de vazão am-
pliada em 3 vezes. 

De acordo com o se-
cretário municipal de In-
fraestrutura, Dolzonan da 
Cunha Mattos, a Seinfra 
gastou 70 tubos de 1,5m 
de diâmetro cada um. 
“Fizemos um bueiro com 
grande capacidade de 
escoamento. Além disso, 
construímos a passagem 
de pedestres nas laterais 
do bueiro e fizemos uma 
bacia de contenção na 
parte superior para di-
minuir a turbulência das 

águas”, afirmou.

Praça Residencial 
Rio Verde

Construída pela Comurg, 
a praça está recebendo 
mudas de palmeiras, árvo-
res nativas, canteiros com 
elementos sustentáveis 
(telhas, blocos de cimento, 
cascas de madeira, brita e 
areia) e 2 mil metros qua-
drados de grama. Além de 
bancos, lixeiras e alambra-
do no campo de futebol 
de terra, pintura de meio 
fio e iluminação.
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  Foi liberado o primeiro trailer do live-action 
de “Mulan“! Nele, vemos a protagonista tendo 
que lidar com a escolha de sua família e indo 
contra este “destino”. Ela não quer ser uma 
esposa, ela quer ser uma guerreira.

  Robert Pattinson viverá o protagonista no 

próximo filme do Batman. Muita gente ficou 
animada com a escolha da Warner e uma dessas 
pessoas é jaden Smith.

  O astro mirim Cameron Boyce, conhecido 
por sua atuação na série “jessie” (2011-2015) e 
por protagonizar a trilogia “Descendentes” da 

Disney, morreu na noite do último sábado (06) 
em los Angeles.

  Faleceu o músico João Gilberto, uma das 
maiores lendas da música brasileira. Aos 88 
anos, Gilberto vivia no Rio de Janeiro e não teve 
as causas da morte divulgadas.

WoRKsHoP
o diretor de transportes da hP 

Transportes, hugo Santana, 
liderou o workshop “Integrando 

serviços da nova mobilidade 
ao transporte coletivo” em 

Fortaleza, Ceará, no último dia 
27 de junho. A convite do diretor 

do Centro de Excelência de 
BRT (BRT+Centre) e professor 

da universidade Católica 
do Chile, Ricardo Giesen, 

hugo compartilhou com os 
participantes as experiências do 
CityBus 2.0 que atua em fase de 

testes em Goiânia há quase cinco 
meses.

saMBaBooM
O grupo SambaBOOM que vem 

se destacando no cenário musical 
goiano pelo seu estilo único de 

fazer música, vai abrir o show 
da consagrada banda baiana É 

o Tchan!, que se apresenta no 
domingo, dia 14, no Deu Praia. 

Formada pelos empresários 
Marcus Cintra e Wandir leite, a 

banda já viajou por boa parte do 
estado de Goiás e chega a fazer 

até dez shows por mês.

MaTcH ToUR
O beauty artist e consultor 
expert Match do Boticário, 

Ricardo dos Anjos, desembarca 
em Goiânia no dia 11 de julho 
para ministrar um workshop 
sobre dicas de cuidados com 

cabelos. A ação será realizada 
para convidados e clientes da 

marca, na loja do Boticário, 
localizada no Piso 1 do 

Flamboyant Shopping. Ricardo 
é atualmente um dos beauty 

artists mais requisitados do 
mercado brasileiro.

HaPPY HoUR
O Happy Hour do Lozandes 
Shopping desta sexta-feira 

será com o cantor e compositor 
Vinícius Stival, que possui 

pegadas mais do pop e MPB. A 
apresentação será a partir das 18 

horas na praça de alimentação 
do centro de compras, que está 

localizado no Park lozandes, 
região leste de Goiânia. A 

entrada será gratuita.
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rafael  vilela
r_vilela!live.comretratos

Repórter - o ex-bbb Yuri Fernandes estreia como repórter no programa “juquinha na Tv”, do ator, 
comediante e apresentador Juquinha, que também é pai do ex-participante do reality show. 

Colab - A Coração de Rua apresenta ao público a Coleção 
joias do Coração, uma colab que exalta o trabalho da 
designer Bárbara Porto, em sua vertente mais artística. 

2 3

4

Maquiadora - A empresária Thais Rossit recebe nessa sexta-feira, 
dia 12, em seu showroom a maquiadora Tati Miguel, as clientes terão a 
oportunidade de aprender dicas de produtos e de maquiagem. 
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Youtube - O empreendedor Fausto Ramos, a frente da Cârnati 
Linguiças Artesanais, lançou o 16º episódio do programa 
“Prazeres da linguiça” com a participação da estudante de 
gastronomia da Faculdade Cambury, Vitória Leite.
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MEC pretende implantar no país 108 
escolas cívico-militares até 2023

o Ministério da 
Educação (MEC) 
pretende imple-

mentar 108 escolas cí-
vico-militares até 2023. 
Essa é uma das ações 
previstas no Compromis-
so Nacional pela Educa-
ção Básica, documento 
apresentado hoje (11), 
em Brasília. Ele reúne 
ações que estão sendo 
planejadas para serem 
implementadas até o fim 
do atual governo.

Além das escolas mili-
tares, pretende-se dar ce-
leridade à conclusão de 
mais de 4 mil creches até 
2022; conectar 6,5 mil 
escolas rurais por meio 
de satélite em banda lar-
ga em todos os estados; e 
ofertar cursos de ensino a 
distância para melhorar a 
formação de professores, 
até 2020, entre outras 
ações.

O documento foi ela-
borado pelo MEC em con-
junto com estados e mu-
nicípios representados 
pelo Conselho Nacional 
de Secretários de Educa-
ção (Consed) e a União 
Nacional dos Dirigentes 
Municipais de Educação 
(Undime). As ações são 
voltadas para a educação 
básica, período que com-
preende desde o ensino 
infantil até o ensino mé-
dio.

O plano de ação, se-
gundo o ministro da 
Educação, Abraham 
Weintraub, visa dar mais 
protagonismo aos es-
tados e municípios, se-
guindo o mote defendido 
pelo governo de menos 
Brasília e mais Brasil. “As 
ideias já existiam, preci-
sava transformar a ener-
gia potencial em energia 
cinética”, disse. Segundo 
ele, o Brasil tem boas ini-
ciativas e recursos que 
podem ser direcionados 
para melhorar a educa-
ção do país.

A intenção, de acor-
do com o MEC, é tornar 
o Brasil referência em 

educação na América La-
tina até 2030. “Nós, como 
brasileiros, em essência, 
somos tão bons quanto 
qualquer país no mundo”, 
disse o ministro.  

Escolas cívico-
militares

Um dos destaques do 
Compromisso Nacional 
pela Educação Básica é a 
implementação de esco-
las cívico-militares, pauta 
defendida desde a cam-
panha do presidente Jair 
Bolsonaro.

Neste ano, o MEC pas-
sou a contar inclusive 
com uma Subsecretaria 
de Fomento às Escolas 
Cívico-Militares. A inten-
ção é, de acordo com o 
plano apresentado nesta 
quinta-feira, implementar 
o modelo em 27 escolas, 
por ano, uma por unida-
de da federação. A medi-
da, segundo o MEC, deve 
atender a 108 mil alunos.

Além das 27 novas es-
colas por ano, o MEC pre-
tende fortalecer 28 esco-
las cívico-militares por 

ano, em conjunto com os 
demais entes federados, 
totalizando 112 escolas 
até 2023, atendendo a 
aproximadamente 112 
mil estudantes.

As escolas cívico-mi-
litares são instituições 
não militarizadas, mas 
com uma equipe de mili-
tares da reserva no papel 
de tutores. A meta é au-
mentar a média do Índice 
de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb). 
Segundo o MEC, enquan-
to a média do Ideb em 
colégios militares é 6,99, 
nos civis é 4,94.

“Os pressupostos é que 
[a instalação das escolas] 
se dê em locais carentes, 
como foi o ensino médio 
em tempo integral. Se não 
se coloca em locais que 
sejam carentes, estará 
aumentando ainda mais 
a diferença de conheci-
mento dessa população”, 
afirmou o secretário de 
Educação Básica do MEC, 
Jânio Carlos Endo Mace-
do.  Ao todo, o governo 
pretende investir R$ 40 
milhões por ano.

Principais metas do 
Compromisso Nacional 
pela Educação Básica

Creches - Reestruturar 
o Programa Nacional de 
Reestruturação e Aqui-
sição de Equipamentos 
para a Rede Escolar Pú-
blica de Educação Infan-
til (ProInfância) para dar 
celeridade à conclusão 
de mais de 4 mil creches 
até 2022.

Ensino integral - Revi-
talizar o programa Novo 
Mais Educação. As escolas 
que aderirem terão o mí-
nimo de 5 horas de aula 
por dia. No integral, a 
ideia é ampliar para 7 ho-
ras por dia. A meta é dimi-
nuir a evasão e melhorar 
indicadores educacionais.

Ensino Médio - Estimu-
lar o Novo Ensino Médio, 
aprovado em lei em 2017. 
Investir R$ 230 milhões 
até o final de 2019 no en-
sino médio em tempo in-
tegral. Está previsto para 
2020 um programa piloto 
em 3,5 mil instituições de 
ensino. No novo ensino 
médio, os estudantes po-
derão escolher um itinerá-

rio formativo para comple-
mentar a formação básica 
ofertada a todos os estu-
dantes. Eles poderão esco-
lher entre a formação em 
linguagens, matemática, 
ciências da natureza e ci-
ências humanas e sociais, 
além da formação técnica 
e profissional.

Internet - Conectar, por 
meio do programa Inova-
ção Educação Conecta-
da, 6,5 mil escolas rurais 
por meio de satélite em 
banda larga em todos os 
estados. Serão investidos 
R$ 120 milhões até o 
fim de 2019. Aproxima-
damente 1,7 milhão de 
estudantes serão benefi-
ciados. O MEC irá repas-
sar ainda R$ 114 milhões 
para fomentar a internet 
em 32 mil colégios urba-
nos. A intenção é benefi-
ciar 17 milhões de alunos.

Aulas interativas - A 
Universidade Federal do 
Ceará, a Universidade Fe-
deral de Goiás e a Univer-
sidade Federal de Santa 
Catarina desenvolverão 
games voltados para os 
anos iniciais do ensino 

fundamental, ou seja, do 
1º ao 5º ano. Serão inves-
tidos R$ 3 milhões até o 
final de 2019;

EJA - A educação de 
jovens e adultos será ar-
ticulada à educação pro-
fissional e tecnológica, 
além de ser conectada 
à Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), docu-
mento que estabelece o 
mínimo que deve ser en-
sinado em todas as esco-
las do Brasil.

Formação de profes-
sores - Até 2020, estabe-
lecer trilhas de forma-
ção para professores por 
meio de cursos a distân-
cia, com disponibilização 
de materiais de apoio e 
de recursos. A proposta é 
que professores que não 
são formados nas áreas 
que atuem possam rece-
ber a formação, além de 
qualificar melhor todos 
os demais profissionais.

Escolas cívico-mili-
tares - Implementar, até 
2023, 108 escolas cívico-
-militares, 27 por ano, em 
cada uma das unidades 
da federação.

Medida está 
prevista no 
Compromisso 
Nacional pela 
Educação Básica
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O ministro da Educação, Abraham Weintraub, durante apresentação do Compromisso Nacional pela Educação Básica, hoje, em Brasília
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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 
compromisso, 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. Consultora 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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Mundial Sub-17: Brasil divide grupo 
com Canadá, Nova Zelândia e Angola

a Seleção Brasileira 
Sub-17 conheceu os 
seus adversários na 

fase de grupos da Copa do 
Mundo Sub-17 na manhã 
desta quinta-feira (11). Em 
sorteio realizado em Zurique, 
na Suíça, ficou definido que 
o Brasil, país sede, enfrenta-
rá o Canadá, Nova Zelândia 
e Angola na primeira etapa. 
A competição será realizada 
entre os dias 26 de outubro 
e 17 de novembro.

O brasileiro Sonny Ander-
son (foto acima), ex-Barce-
lona, Lyon e Mônaco, foi um 
dos convidados especiais do 
sorteio. O ex-jogador foi uma 
das revelações do Brasil no 

Mundial Sub-16 realizado 
no Canadá, em 1987. 

Na quarta-feira, a FIFA 
divulgou os a logomarca da 
Copa do Mundo Sub-17 e 
também as quatro sedes que 
receberão jogos da compe-
tição: Estádio Bezerrão, em 
Gama (DF), Estádio Olímpi-
co e o Estádio da Serrinha, 
em Goiânia (GO), e o Estádio 
Kléber Andrade, em Cariacica 
(ES). A definição das cidades-
-sede está alinhada com o 
compromisso do COL e do or-
ganismo que dirige o futebol 
mundial de levar a emoção 
de Mundial FIFA a lugares 
que nunca haviam recebido 
um evento da entidade.

Em sorteio realizado em Zurique, 
na Suíça, ficou definido que o 
Brasil enfrentará o Canadá, Nova 
Zelândia e Angola na primeira 
etapa da Copa do Mundo Sub-17
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