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PREvidênciA EsTAduAl

Proposta de caiado 
será aprovada 
sem dificuldades, 
prevê deputado
Independentemente do modelo de projeto 
de reforma da Previdência Estadual a vir a 
ser proposto, se apenas com a ratificação da 
Assembleia Legislativa à da Previdência Na-
cional, ou com modelo próprio diferenciado, 
o governador Ronaldo Caiado não terá difi-
culdades em aprová-lo na Casa, por falta de 
apoio. Esse é o entendimento do deputado 
Sebastião Caroço (ainda no PSDB), ao ana-
lisar o novo momento da relação política 
entre o Legislativo e o democrata. “Além do 
mais, aprovar o projeto de reforma da Pre-
vidência no Estado é tão importante para 
Goiás, quanto o da Previdência em nível 
nacional, para o País. Por isso, eu não tenho 
dúvidas de que haverá o reconhecimento 
da maioria dos deputados, da importância 
da sua aprovação”, afirma o deputado Tião 
Caroço, que já anunciou há poucos dias sua 
integração à base apoio do governo Caiado.
Único representante da cidade de Formosa 
com mandato eletivo, da base do governo 
atualmente, o que lhe garantiu a represen-
tatividade do município, recém-acordada 
com o governador Ronaldo Caiado há uma 
semana, o deputado Sebastião Caroço ava-
lia que a proposta de reforma da Previdên-
cia estadual que o governador enviará para 
a Assembleia não encontrará resistência por 
parte dos deputados para ser aprovada, por 
acreditar já haver uma consciência por par-
te dos parlamentares, no sentido de que ela 
deve ser aprovada. A reforma da Previdência 
estadual será, segundo Sebastião Caroço, ao 
lado das demais ações administrativas que 
estão sendo adotadas pelo governo, a saída 
para o equacionamento definitivo da crise 
fiscal vivida pelo Estado, no médio prazo. 

À EspERa da janEla
Embora continue filiado ainda no PSDB até o surgimento de uma 
“janela” que lhe permita mudar de partido, sem incorrer em de-
sobediência à Legislação, o deputado Sebastião Caroço sempre 
pertenceu à corrente política mais identificada com a do gover-
nador Ronaldo Caiado, a antiga UDN. Caroço sempre foi filiado no 
antigo PPR, hoje PP, partido do qual já foi presidente do Diretório 
estadual. Ele só se filiou no PSDB para a eleição de 2018, mas 
ao que todas as evidências indicam atualmente, não deverá per-
manecer por muito tempo no ninho do tucano. Embora ele não 
tenha se definido quanto ao partido ao qual se filiará quando dei-
xar o PSDB, não se deve descartar a possibilidade de um retorno  
dele ao PP, hoje sob o comando do ex-deputado Alexandre Baldy.  
Tudo dependerá de futuras conversas nesse sentido.

casa aRRumada
Indagado sobre a as perspectivas do governo de Ronaldo Caiado 
para os próximos anos, com o seu olhar, o deputado Sebastião Caro-
ço traça um quadro positivo em relação já a partir do início de 2020, 
quando prevê que o governo já começar o ano de 2020 com a casa 
arrumada. “Já não mais existe a famigerada folha de dezembro para 
ser paga, a situação fiscal já em via de normalidade, com as contas 
em dia e já começando a entrar dinheiro, proveniente da redução dos 
gastos com a Previdência, com o funcionalismo em geral, sem contar 
os recursos já repassados dos depósitos judiciais, que somados a outros, 
começam a dar uma boa folga de caixa, permitindo ao governo a realizar 
as obras e projetos prometidos na campanha. Eu não tenho dúvida de 
que o governador Ronaldo Caiado fará um bom governo”, sustenta.  

REpREsEntação
Na condição de único detentor de mandato no Legislativo de 
Formosa na base do governo estadual atualmente, o deputado 
Sebastião Caroço acaba de assumir a representação do municí-
pio junto ao Governo, inclusive com direito a fazer as nomeações 
para os cargos do Estado no município. A transferência do co-
mando político para o deputado Sebastião Caroço, segundo o de-
putado, foi acertada durante conversa de quase duas horas com 
o governador Ronaldo Caiado, na semana passada.  

cRíticas poR Elogios
Com as contas da prefeitura em 
dia e muito dinheiro para investir, 
dessa vez o prefeito Iris Rezende 
não foi sequer questionado du-
rante sua prestação de contas, 
ontem na Câmara Municipal. As 
críticas de ocorridas durante suas 
idas anteriores àquela Casa, ago-
ra foram substituídas por elogios 
de alguns vereadores. Houve até 

quem se desculpasse pelas velhas críticas à secretária de Saúde do Mu-
nicípio, Fátima Mure. Como se viu, as coisas estão mudando muito rapi-
damente para o lado do Paço Municipal ultimamente.

RolER no tcm
Para a segunda vaga de conselheiro que surgir no TCM, Tribunal de Con-
tas dos Municípios, deverá ser indicado o nome do atual secretário de 
Governo, Ernesto Roler. Para a primeira vaga, deverá ser nomeado o de-

putado Cláudio Meireles (PSC), em indicação a ser feita pela Assembleia 
Legislativa. Essa primeira vaga surgirá com a provável aposentadoria do 
conselheiro Nilo Resende.

divino lEmEs E caiado, RElação pRomissoRa

Convidado há poucos dias pelo prefeito Divino Lemes (PSD) a participa 
da inauguração do Residencial Santa Edwiges, para a entrega de 432 
apartamentos construídos pela prefeitura, o governador Ronaldo Caia-
do não apenas prestigiou o acontecimento, como demonstrou grande 
satisfação pela deferência do convite. Pelo semblante do convidado e do 
anfitrião na foto, ao lado da primeira-dama, Laudeni Lemes, é possível 
notar a sensação de felicidade estampado no rosto de cada um deles. E 
o encerramento da conversa entre eles ocorreu em grande estilo e até 
digamos assim, com um pouco mais de brilho nos olhos para os padrões 
locais, para que se possa garantir que não haverá aproximação política 
entre eles, num futuro próximo. 

olhaREs tucanos
Quando em tom de descontração, Divino Lemes dirigiu um apelo ao go-
vernador para que só não venha lhe pedir para apoiar o senador Vander-
lan Cardoso (PP), em 2022, seu arquirrival no município. O governador 
Ronaldo Caiado, por sua vez, reagiu com sorriso do tipo orelha a ore-
lha, seguido de um abraço e um sonoro “estamos juntos, Divino”. Foi, 
enfim uma cena intrigante aos olhares tucanos que a tudo observa-
vam no local na ocasião, mas que ainda devem estar se perguntando 
um ao outro até hoje: “Você viu o que eu vi? Vi e não duvido”.    

univERso suRpREEndE
Alunos do curso de Fisioterapia da Universo, que já se encontram em 
fase de estágio, foram surpreendidos nessa segunda-feira, dia 30/09, 
com a notícia da possibilidade de dispensa dos professores respon-
sáveis por essa aulas, em atendimento à política de contenção de 
gastos da instituição. Ainda segundo informação ouvida pelos alu-
nos, os professores do estágio deverão substituídos por profissionais 
recém-formados, a serem contratados com salários bem baixinhos.  

apoio
Em Rio Verde, crescem as conversas políticas sobre a possibilidade 
do apoio do deputado Lissauer Vieira (PSB) à candidatura à reeleição 
do prefeito Paulo do Vale (sem partido).

sEm concoRRência
Em Quirinópolis, o prefeito Gilmar Alves (MDB) dificilmente terá 
concorrência que represente algum risco. 
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lula livre!

Primeira condenação, um sexto da pena 
cumprido e bom comportamento. São as 
premissas observadas para o regime de 
progressão do ex-presidente Lula. Para a 
justiça, está condenado por crimes como 
corrupção e lavagem de dinheiro. Para os 
seus seguidores, é um preso político. Desde 
que começou a cumprir a pena em Curitiba, 
há movimento pela liberdade de Lula. Ele 
deve fechar outubro em prisão domiciliar. 
Com limitações à sua movimentação e ain-
da sob o risco (desnecessário) de tornoze-
leira eletrônica. Mais do que isso, mata o 
movimento que ainda há em torno dele. A 
defesa não quer a progressão do regime. 
Porque Lula não quer isso. Quer liberdade 
total. Que poderia vir por um habeas corpus 
ou pela anulação de sentença. 

volta
Lula tem a chance de retomar as atividades 
políticas e se casar, como manifestou re-
centemente. E, claro, enfrentar a parte da 
opinião pública que não está convencida de 
sua inocência. 

esticou demais 
Lula sempre foi a figura principal do PT. Ao 

chegar à presidência exerceu a supremacia, 
fazendo valer as suas posições, mesmo que, 
para isso, o partido perdesse quadros his-
tóricos. O PT ficou, nos últimos anos, refém 
dos desejos e das estratégias de seu líder. 
Mais uma vez, esticou demais a corda. Ain-
da que tenha a segunda maior bancada na 
Câmara e o segundo maior fundo para dis-
putar as eleições do ano que vem, ainda há 
um clima de desânimo e falta articulação. 

alvo de Jair
Jair Messias vem tratando de antecipar o pro-
cesso eleitoral de 2022, já deixando claro que 
pretende ir à reeleição. Diferente do que di-
zia ao vencer as eleições do ano que vem. 
Pode estar convencido de que precisará de 
mais tempo para implementar mudanças 
no país. E pode ser apenas a doce sedução 
do poder. O PT é o seu adversário escolhido. 
Com qualquer nome. Inclusive Lula. 

poucos amigos
O problema de Jair e seus seguidores é que 
não se pensa duas vezes em atacar quem ouse 
desafiar o atual poder central. Está perdendo 
potenciais aliados, que apostam no descrédito 
de Jair para enfrentá-lo em três anos.

sem nome natural
O problema da oposição é que ela ainda 
não consegue ser oposição. E não tem um 
nome para enfrentar a fúria e a máquina 
de Jair Messias. João Doria, Wilson Witzel, 
Ciro Gomes, João Dória e João Amoêdo 
são nomes que buscam o apoio dos des-
contentes com o presidente. 

guedes é o cara 
Colocar a economia nos eixos é mais do que 
o desafio de Paulo Guedes. É a senha para a 
reeleição do chefe. 

nadando de braçada
Prefeito Íris Rezende está cada vez mais 
tranquilo na prestação de contas à Câmara 
de Goiânia. Está se sentindo à vontade para 
fazer uma das coisas que mais gosta: contar 
histórias do passado, onde ele é o persona-
gem central. 

olhai por nós
Vereador Emilson Pereira suplicou, na pres-
tação de contas, para que o prefeito escolha 
um dos parlamentares da base para ocupar 
a vice. Íris sorriu. 

menos paulo
Na Câmara, Paulo Daher (DEM) é candidato 
à reeleição. Paulinho Graus (PDT) é pré-can-
didato a prefeito. Paulo Magalhães (PSD) tem 
anunciado aposentadoria, investindo no filho 
como candidato no ano que vem. 

dúvida 
Senador Jorge Kajuru fez opção pelo Cidada-
nia, que era PPS, que, por sua vez, já foi PCB. 
Em Goiânia, o presidente da sigla, Virmondes 
Cruvinel, é pré-candidato a prefeito. Kajuru 
tem compromisso com Elias Vez (PSB). 

cabo eleitoral 
Cacique Raoni voltou à cena e é candidatíssi-
mo ao Nobel da Paz. Jair Messias é seu cabo 
eleitoral. Toda vez que Jair falar mal de Raoni, 
ele ganha voto entre os europeus. 

abstinência
Rodrigo Janot exagerou no esforço de reapa-
recer na mídia. Ruim para o STF e uma disputa 
desagradável de vaidades desnecessária. Tal-
vez querendo mostrar quem é pior de todos. 

choro livre 
Tucanos, petistas e bolso aristas tem o direito 
de ficar calados em relação ao STF. Nenhum 
dos grupos se preocupou em mudar a forma 
de escolha dos ministros. 

voto bom

Domingo tem eleição para conselheiro tutelar. 
O maior desafio para os candidatos é que o 
voto é facultativo, o que deveria acontecer em 
todos os níveis. Aí, é uma luta para mostrar a 
importância dos conselhos e, mais ainda, es-
colher pessoas comprometidas. Na Região 
Noroeste, dá gosto ver PVzinho da Galera, 
radialista criativo e coordenador do Bola de 
Ouro, projeto que tem tirado crianças da rua 
e dado uma alternativa. Comprometido com 
as crianças e com a comunidade, PV é um dos 
bons que tentam chegar a uma vaga de con-
selheiro tutelar. 

Fase
O coração vermelho deve tirar o chapéu para 
o Goiás. No segundo turno, três vitórias em 
três jogos, com direito a levar 20 mil pessoas 
ao Serra Dourada numa noite de segunda. 

marcelohel@gmail.com

“A beleza só importa nos 
primeiros 15 minutos. 

Depois você tem que ter 
algo a mais para oferecer”. 

(Fernanda Montenegro)

pressão de contas 

Na Câmara, avanços na Saúde de Goiânia
o trabalho promo-

vido pela Secre-
taria Municipal 

de Saúde de Goiânia 
(SMS) foi reconhecido 
pelos vereadores nesta 
segunda-feira (30/09), 
na Câmara Municipal, 
durante a prestação 
de contas do segundo 
quadrimestre de 2019. 
Os dados apresentados 
pelo prefeito Iris Rezen-
de demonstraram que 
os recursos destinados 
para o setor atingiram a 
marca de 19,83% da re-
ceita do município. En-

tre os avanços da área, o 
prefeito citou a entrega 
dos centros de saúde 
do Residencial Itaipu e 
Novo Planalto, além da 
requalificação e amplia-
ção dos serviços do Cais 
Novo Mundo, que está 
sendo transformado em 
uma UPA 24 horas.

Aos parlamentares, 
Iris Rezende afirmou 
que os investimentos da 
área estão bem acima 
do mínimo constitucio-
nal de 15% e pontuou 
os avanços dos últimos 
meses. “A prioridade foi, 

sem dúvida, garantir 
mais recursos humanos 
para fazer frente à de-
manda crescente”, disse. 
Ao todo, a Prefeitura de 
Goiânia contratou 147 
médicos e 95 técnicos 
de enfermagem. “Além 
disso, todos os editais 
de chamamento para 
credenciamento conti-
nuam abertos com re-
muneração mensal jus-
ta, uma das melhores 
do Brasil”, completou.

Durante a prestação, 
o vereador Felisberto 
Tavares destacou o cum-

primento do pagamento 
das emendas impositi-
vas, fundamentais para 
a reforma do Cais Novo 
Mundo, que reabriu as 
portas neste fim de sema-
na, durante o Mutirão do 
Conjunto Riviera e região. 
Entre os serviços que fo-
ram ampliados estão o de 
saúde bucal e de exames. 
“Apesar do município 
atender pacientes vindos 
de cidades do interior, a 
assistência médica na ca-
pital está avançando pro-
gressivamente”, disse.

Em seguida, o presi-

dente da Câmara, vere-
ador Romário Policarpo, 
reconheceu o trabalho 
desenvolvido pela secre-
tária Fátima Mrué, que 
comandou a troca de 
sistema para a autoriza-
ção de exames na rede 
pública e está atuando 
para entregar, em breve, a 
Maternidade Oeste, uma 
das maiores do país e que 
será referência em assis-
tência materno-infantil 
no Centro-Oeste. “A saúde 
de Goiânia está entrando 
nos eixos. O trabalho que 
ela faz não é político, é 

técnico, e está trazendo 
resultados que podemos 
ver”, reiterou.

Na oportunidade, o 
prefeito antecipou que 
os Cais Chácara do Go-
vernador e Guanabara 
serão reformados e que 
a SMS está finalizando 
as licitações para cons-
truir centros da família 
nos setores Santa Hele-
na e Vale dos Sonhos. Iris 
Rezende ressaltou ainda 
que nos últimos meses 
o município conseguiu 
completar 191 equipes 
de Saúde da Família.
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comemoração

Mutirama comemora dia 
internacional da pessoa idosa

o Parque Mutirama, 
no Setor Central, 
terá uma série de 

atividades promovidas 
pela Prefeitura de Goiânia 
em comemoração ao dia 
internacional da pessoa 
idosa. A iniciativa é da Se-
cretaria Municipal de As-
sistência Social (Semas) 
em conjunto com a Agên-
cia de Turismo, Eventos e 
Lazer de Goiânia (Agetul), 
Agência Municipal de 
Meio-Ambiente (Amma) 
e Secretaria Municipal de 
Cultura (Secult).

As atividades têm 
início às 8 horas, com 
apresentações culturais 
de dança, teatro, corais e 
das orquestras Sinfônica 
de Goiânia e de Violeiros 
de Rio Verde. Durante 
todo o dia haverá mo-
vimentações com aulas 
de alongamento e fun-
cional, oficina da beleza 
com cortes de cabelo e 
maquiagem, distribuição 
de lanches, brindes e de 

mudas de árvores e um 
desfile de moda.

A programação que vai 
até às 16 horas, com brin-
quedos liberados para as 
pessoas idosas e familia-
res, além de espaços vol-
tados para pequeniques.

Também são parceiros 
do evento a Tv Anhan-
guera, que levará o pro-
jeto “Viver Cidade”, e a 
Gerência da Promoção 

dos Direitos da Pessoa 
Idosa, da Secretaria de 
Desenvolvimento Social 
(SEDS), do Governo do 
Estado de Goiás.

O secretário municipal 
de Assistência Social, Mi-
zair Lemes Júnior, destaca 
que atividades são para 
lembrar a importância 
das pessoas idosas para a 
nossa sociedade. “É uma 
forma de comemorar com 

muita alegria, diversão e 
ao mesmo tempo mos-
trar que é possível ter 
uma vida ativa, saudável 
e participativa em qual-
quer fase da vida. Lem-
brar que nossos idosos 
precisam ser respeitados, 
ter direitos garantidos, 
acesso a diversos locais 
de cultura, lazer, espor-
te e entretenimento, por 
exemplo”, comenta.

Já o presidente da Age-
tul, Urias Junior, afirma 
que o Murirama espera 
um bom público amanhã 
e que abre excepcional-
mente para a comemora-
ção do dia Internacional 
da pessoa idosa.”Amanhã 
será dia de ver as famí-
lias reunidas no Murira-
ma aproveitando todos 
os brinquedos, as áreas 
verdes, atividades re-

creativas, culturais em 
clima de alegria e des-
contração”, destaca.

Durante todo 
o dia haverá 
apresentações 
culturais, 
atividades 
esportivas, 
lazer e muita 
animação no 
parque
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comer e beber 

Terça Gastronômica segue com novas ofertas
A partir desse 1º de ou-
tubro, exclusivamente às 
terças-feiras, das 10h às 
22h30, os clientes que 
visitarem o Flamboyant 
Shopping podem confe-
rir uma variada seleção 
de ofertas de 33 res-
taurantes. A lista inclui 
bebidas, pizzas, saladas, 
sobremesas e até refei-
ções completas, tudo a 
preços exclusivos para a 
data ou acompanhado de 
benefícios. Nesta tempo-
rada, onde a rodada de 
descontos é válida até 

26 de novembro de 2019, 
há opções com redução 
de valor de R$ 27,00 em 
dias normais saindo por 
R$15,00 nas terças da pro-
moção. No quesito percen-
tual de desconto, a sele-
ção de ofertas traz pratos 
com economia de até 30%. 
Oportunidade para aque-
les que desejam aproveitar 
as vastas experiências gas-
tronômicas do shopping.

Serviço
Nova temporada Ter-

ça Gastronômica Flam-

boyant. Período: 1º de 
outubro a 26 de novem-
bro de 2019. Mecânica: 
promoção válida exclusi-
vamente às terças-feiras 
nos restaurantes partici-
pantes. As ofertas não são 
cumulativas e para confe-
rir as lojas participantes, 
os clientes podem aces-
sar as redes sociais ou 
aplicativo do shopping, 
bem como informativos 
disponíveis nos corredo-
res ou regulamento da 
promoção no site www.
flamboyant.com.br. 

serviço
Assunto: Comemorações 
do Dia Internacional da 
Pessoa Idosa. Data: 1º 
de outubro (terça-feira). 
Horário: 8h às 16h. Local: 
Parque Mutirama , Avenida 
Contorno, Setor Central

Confira a relação das lojas/restaurantes participantes:
A Cantina
Bapi
Boali
Bob’s
Cacau Show
California Coffee
Casa Bauducco
Casa do Pão de Queijo
Chocolates Brasil Cacau
Companhia do Grelhado
Divino Fogão

Doce Doce Confeitaria
Flow
Fon Pin
Jerivá
Jin Jin
Kanpai Blue
Lentrecote de Paris
Montana Grill
Mr Cheney Cookies
OAK Berry
Panelinha Express

Pizza Hut
Popcorn Gourmet
QG jeitinho Caseiro
Spoleto
Subway
Sussa
Tartuferia San Paolo
The cookies and brawnies
Tokai
Tribo Virtual
Vivenda do Camarão
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TERÇa GasTRoNÔMica
A partir do dia 1º de outubro, 

exclusivamente às terças-feiras, das 10h 
às 22h30, os clientes que visitarem o 

Flamboyant Shopping podem conferir 
uma variada seleção de ofertas de 33 

restaurantes. A lista inclui bebidas, pizzas, 
saladas, sobremesas e até refeições 

completas, tudo a preços exclusivos para 
a data ou acompanhado de benefícios. 

Nesta temporada, onde a rodada de 
descontos é válida até 26 de novembro 

de 2019, há opções com redução de valor 
de R$ 27,00 em dias normais saindo por 

R$15,00 nas terças da promoção. No 
quesito percentual de desconto, a seleção 

de ofertas traz pratos com economia de 
até 30%. Oportunidade para aqueles que 

desejam aproveitar as vastas experiências 
gastronômicas do shopping.

QUiosQUE
O Boticário apresenta novo ponto de 

venda no Araguaia Shopping. O quiosque 
será inaugurado hoje, dia 1º de outubro, 

dará apoio à loja já presente no centro 
de compras. O espaço, localizado na 

maior rodoviária da capital, vai oferecer o 
portfólio completo da marca, inclusive o 
recente lançamento Nativa SPA Quinoa, 
com itens para deixar a pele ainda mais 

firme e nutrida.

HaiR sTYlisT
O hair stylist Tiago Parente vem mais uma 

vez a Goiânia, desta vez entre os dias 5 e 
8 de outubro. Esta será a última vez que a 
capital goiana recebe o cabeleireiro neste 
ano. Tiago vai atender no Mos, nos dias 5 

(sábado), 7 e 8 de outubro (segunda e terça-
feiras).  Embora sua agenda ainda disponha 

de horários nesses dias, as vagas são 
limitadas. Tiago vai cortar e fazer visagismo 
nas clientes pelos mesmos preços cobrados 
no Rio de Janeiro. Tiago é de nacionalidade 

portuguesa e, no Brasil, se consagrou como 
o cabeleireiro preferido de famosas como 
Juliana Paes e Paola Oliveira, além de ter 

sido apresentador do programa Por um Fio, 
do canal GNT, e apresentar um quadro no 
programa Mais Você de Ana Maria Braga.

Dia Das cRiaNÇas
Os empresários Nelson Marques e Sabrina 

Lemos promovem oficinas especiais de 
Minecraft e Roblox durante todo o mês 

de outubro, em comemoração ao Dia das 
Crianças. As aulas serão ministradas na 

sede da escola de tecnologia Happy Code 
Goiânia, localizada no Setor Bueno. 

EspEcial BUTEco Do GUsTTavo liMa - ExTRa powER
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rafael  vilela
r_vilela@live.comretratos

Gusttavo Lima Andressa Suíta Isabelle Capuzzo e Lucas Dutra
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Rodolfo Lucas, Arthur Gomides, 
Rakel Santana e Matheus Vale

Paula Brito, Ester Guimarães e 
Victória Constantin

Camila Reis e Phablo Pimenta

Renato Sertanejeiro Marcello Soares e Paula Mattos Bruna Kehrnvald

Amanda Souza Fê Marques
Caubi Pinheiro, Mirelle Pinheiro, 
Larissa LAHW e Matheus Soares 
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Educação

MEC destina maior parte de verba 
desbloqueada para universidades

o Ministério da Edu-
cação (MEC) des-
tinará 58% dos 

recursos desbloqueados 
para recompor o orça-
mento das universida-
des e institutos federais, 
anunciou nesta segunda-
-feira(30), em Brasília, o 
ministro da Educação, 
Abraham Weintraub.

Os recursos, segundo 
o MEC, cobrirão despesas 
de custeio como gastos 
com água, energia elé-
trica, aquisição de mate-
riais de consumo e outras 
prestações de serviço.

O anúncio do desblo-
queio do orçamento foi 
feito no último dia 20 
pelo Ministério da Econo-
mia. A liberação está pre-
vista no decreto 10.028 
publicado no Diário Ofi-
cial da União na última 
sexta-feira (27).

Ao todo, o governo 
desbloqueou R$ 8,3 bi-
lhões do Orçamento des-
te ano. Entre os minis-
térios, o que teve maior 
liberação foi o da Educa-

ção, com R$ 1,99 bilhão.
Do total desbloque-

ado no MEC, as univer-
sidades receberão R$ 
1,156 bilhão. Com isso, 
essas instituições, que 
tiveram, em média, 30% 
dos recursos discricio-
nários bloqueados no 
início do ano, seguirão 
com 15% dessas verbas 
contingenciadas, segun-
do Weintraub.  

No início do mês, ou-
tros R$ 584 milhões fo-
ram disponibilizados às 
instituições. Com a libera-
ção, seguem bloqueados 
no MEC R$ 3,8 bilhões.

“Tudo isso vem de re-
cursos suados do pagador 
de imposto, de famílias 
que deixam de consumir 
para pagar”, disse o mi-
nistro da Educação. “Esta-
mos administrando uma 
situação crítica com qua-
lidade técnica”, explicou.

Demais recursos
Os demais recursos 

descontingenciados se-
rão destinados à educa-

ção básica, concessão de 
bolsas de pós-graduação 
e realização de exames 
educacionais, de acordo 
com o MEC.

Para o Programa Na-
cional dos Livros Di-
dáticos (PNLD), serão 

destinados R$ 290 mi-
lhões, o que, segundo 
o ministério, o que ga-
rante a continuidade 
do programa em 2020. 
Esse programa visa a 
compra e distribuição 
de livros didáticos para 

escolas públicas.
Outros R$ 270 mi-

lhões serão voltados 
para o pagamento de 
bolsas de estudo vigen-
tes concedidas pela Co-
ordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de 

Nível Superior (Capes).
O Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas 
Educacionais (Inep) rece-
berá R$ 105 milhões para 
aplicação de exames e 
formulação de políticas 
educacionais.

Cerca de 58% dos recursos 
desbloqueados vão recompor o 
orçamento das universidades e 
institutos federais
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Abraham Weintraub: “Estamos administrando uma situação crítica com qualidade técnica”  

aprEndizagEm 

Senai tem mais de 80 mil vagas para 
cursos de educação profissional
O Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial 
(Senai) tem mais de 81 mil 
vagas de educação pro-
fissional abertas em todo 
o país. São Paulo reúne a 
maior parte delas com 80 
mil vagas gratuitas em 
cursos técnicos e de quali-
ficação profissional.

São mais de 250 cur-
sos em áreas como cons-
trução, couro e calçados, 
educação, eletroeletrôni-
ca, energia, gestão, grá-
fica e editorial, que vão 
aumentar as chances de 
conseguir um emprego 
ou abrir um negócio. Para 

saber mais, basta acessar 
o site do Senai São Paulo.

No Distrito Federal, 
1.246 vagas estão aber-
tas em cursos de qualifi-
cação gratuitos. As vagas 
são destinadas a pessoas 
de baixa renda e estão 
disponíveis nas escolas 
de Brazlândia, Gama, So-
bradinho e  Taguatinga.

Automotiva, eletroe-
letrônica, gestão, gráfi-
ca e editorial, madeira 
e mobiliário, metalme-
cânica, tecnologia da 
informação e vestuário 
são algumas das áreas 
com vagas disponíveis.

A novidade é que as 
matrículas serão feitas 
exclusivamente pela in-
ternet, sem necessidade 
de ir à escola se inscrever. 
Na página do Senai do 
Distrito Federal na inter-
net há mais informações.

No Piauí, o Senai ofe-
rece cursos de padeiro, 
mecânico  motocicletas, 
eletricista instalador re-
sidencial, comandos elé-
tricos e preparador de 
pescados, entre outros. 
As aulas são no período 
da tarde e à noite. Mais 
informações no site do 
Senai do Piauí.
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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

Edital de Curatela Processo: 5546273.80.2018.8.09.0051 Promovente:
Magaly Mendonça de Paula Promovido: Honório Crisostomo de Paula
Natureza da Ação: Interdição ( CPC ) Valor da Ação: 954,00 Prazo do
Edital (art. 755, § 3º, CPC): 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez)
dias. O(A) Doutor(a) Juiz(a) de Direito Wilson Ferreira Ribeiro, da 2ª
Vara de Familia da Comarca de Goiânia, Estado de Goiás. Faz saber,
a quem interessar possa, que por sentença, já transitada em julgado,
a requerimento de Magaly Mendonça de Paula, foi declarada a
curatela de Honório Crisostomo de Paula, CPF n° 070.890.581-15,
sendo nomeado ao mesmo Curador(a) o Sr.(a) Magaly Mendonça de
Paula, CPF n° 507.107.961-53. Sentença: 1. Ante o exposto, Acolho o
parecer ministerial de evento 29 e Julgo Procedente o pedido con-
stante na inicial para Nomear Magaly Mendonça de Paula, ora requer-
ente e filha, como curadora especial de Honório Crisostomo de Paula
nos termos da Lei 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência),
mediante compromisso legal. 2. Expeça-se Termo de Curatela especí-
fica para atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e nego-
cial, bem como inclusive perante o órgão previdenciário (art. 85, da Lei
13.146/15 c/c art. 1.782 do Código Civil). 3. Deverá a curadora prestar
contas anualmente de sua administração, conforme art. 84, §4º, da Lei
nº 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).4. Após o trânsito
em julgado, atendendo-se ao disposto no art. 9º, inciso III, do Código
Civil, e no art. 755, § 3º do Código de Processo Civil, Inscreva-se a pre-
sente sentença no registro de pessoas naturais e imediatamente pub-
licada na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que
estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho
Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na impren-
sa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com inter-
valo 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e do
curador, a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total
a interdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomamente.5.
Sem custas, já que sob gratuidade da justiça.6. Por fim, Arquivem-se
os autos, mediante as baixas e cautelas de estilo. Já tendo prestado o
compromisso legal em Cartório. E para que chegue ao conhecimento
dos interessados, expediu-se o presente, que será afixado no Placar
do Fórum. Goiânia, 7 de agosto de 2019. Wilson Ferreira Ribeiro, Juiz
da 2ª Vara de Familia da Comarca de Goiânia, Estado de Goiás.
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Libertadores

Flamengo se prepara para 
encarar Grêmio na Libertadores

o elenco do Flamen-
go viajou nesta 
segunda-feira (30) 

para um resort em Via-
mão, município da região 
metropolitana de Porto 
Alegre, onde vai ficar se 
preparar para o jogo da 
próxima quarta contra o 
Grêmio, pelas semifinais 
da Copa Libertadores.

A viagem acontece após 
o empate em 0 a 0, no úl-
timo sábado, do atual líder 
do Campeonato Brasileiro 
com o São Paulo em jogo 
disputado no Maracanã.

Este planejamento de 
preparação para enfrentar 
o Grêmio é o mesmo reali-
zado nas quartas-de-final 
da Copa do Brasil de 2018, 
contra o próprio Grêmio, 
e nas quartas-de-final da 
Libertadores da atual tem-

porada, quando o Flamengo 
superou o Internacional.

Além de se distanciar 
da euforia do torcedor, o 
local conta com estrutura 
de Centro de Treinamento 
de Copa do Mundo, pois 
em 2014 abrigou a sele-
ção do Equador.

Em relação ao time ti-
tular, o técnico Jorge Jesus 
vai poder contar com força 
máxima. Diferente do que 
fez contra o tricolor paulista, 
quando poupou três titu-
lares (Rafinha, Filipe Luís e 
Gérson), o técnico português 
usará o que tem de melhor.

Semifinal 
após 35 anos

O time carioca volta a 
disputar uma semifinal 
de Libertadores após 35 
anos. Faz 11 anos que 
um clube do Rio de Ja-
neiro não alcança esta 
fase da competição. O 

último foi o Fluminense, 
em 2008. Naquela opor-
tunidade o tricolor ca-
rioca foi vice-campeão 
diante da LDU (Equador).

Até chegar nesta fase, 
o Flamengo ficou na pri-
meira posição do grupo 
D, que tinha LDU, Peña-

rol (Uruguai) e San José 
(Bolívia). Nas oitavas-de-
-final eliminou o Emelec 
(Equador) nos pênaltis. 
Nas quartas-de-final su-
perou o Internacional.

Assim, são 10 jogos 
disputados pela atual 
edição da competição 
internacional, ao todo 
foram 5 vitórias, 2 em-
pates, 3 derrotas, 16 
gols marcados e 8 sofri-
dos. O clube carioca é o 
responsável pela maior 
goleada da edição 2019 
da Libertadores, venceu 
o San José por 6 a 1 no 
estádio do Maracanã no 
dia 11 de abril.

Caso o Flamengo che-
gue à final vai garantir ao 
menos US$ 6 milhões (cer-
ca de R$ 24 milhões). Esta 
quantia será destinada ao 
vice-campeão. O clube que 
levantar a taça vai embol-
sar US$ 12 milhões (cerca 
de R$ 48 milhões). Além 
disso, cada equipe fina-
lista vai levar 25% da ar-
recadação das vendas de 
ingressos da decisão.

Equipe carioca 
busca final 
continental 
após 38 anos
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