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EduCação

Local de prova do Enem será 
divulgado a partir do dia 16

os  estudantes que 
farão o Exame Na-
cional do Ensino 

Médio (Enem) poderão 
consultar, a partir do dia 
16, o local onde farão o 
exame este ano. As provas 
serão aplicadas nos dias 3 
e 10 de novembro. O local 
de prova está no Cartão de 
Confirmação da Inscrição, 
que poderá ser consul-
tado na Página do Parti-
cipante, na internet, ou 
pelo aplicativo do Enem, 
disponível para downlo-
ad nas plataformas Apple 
Store e Google Play.

Além do local de prova, 
os participantes poderão 
conferir, no Cartão, o nú-
mero da sala onde farão o 
exame; a opção de língua 
estrangeira feita durante a 
inscrição; e o tipo de aten-
dimento específico e es-
pecializado com recursos 

de acessibilidade, caso 
tenham sido solicitados 
e aprovados; entre outras 
informações.

O Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira 
(Inep), responsável pela 
aplicação do exame, reco-
menda que os participan-
tes, assim que souberem 
onde farão o exame, façam 
o trajeto até o local de pro-
va para verificar a distância, 
o tempo gasto e a melhor 
forma de chegar ao local de 
prova, evitando atrasos no 
dia da aplicação.

No dia do Enem, a dica 
é chegar no local com 
antecedência. Os portões 
abrirão às 12h, pelo ho-
rário oficial de Brasília, 
e serão fechados às 13h. 
O Inep recomenda que 
os participantes levem o 
Cartão de Confirmação 

da Inscrição impresso nos 
dois dias de aplicação do 
exame e alerta para que 
não deixem para acessar 
o documento somente na 
véspera da prova.

Cronograma em dia
Falta um mês para o 

primeiro dia de prova do 

Enem. Segundo o Inep, 
o cronograma de aplica-
ção do exame está sendo 
cumprido conforme o pla-
nejado. Todas as provas já 
foram impressas e estão 
prontas para distribuição 
aos estados. Mais de 54 
mil malotes de prova serão 
distribuídos para 11.227 

coordenações.
O Enem 2019 será re-

alizado em 1.727 municí-
pios brasileiros. Mais de 5 
milhões de pessoas farão 
o exame. Quem já concluiu 
o ensino médio ou vai con-
cluir este ano pode usar as 
notas do Enem para se ins-
crever no Sistema de Sele-

ção Unificada, que oferece 
vagas em instituições pú-
blicas de ensino superior. 
Os estudantes podem 
ainda concorrer a bolsas 
de estudo pelo Programa 
Universidade para Todos e 
podendo ser beneficiados 
pelo Fundo de Financia-
mento Estudantil .

 O local de prova está no Cartão 
de Confirmação da Inscrição, que 
poderá ser consultado na Página do 
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PEsquisa 

Medo do desemprego cai e satisfação com a vida aumenta
Depois de dois aumentos 
consecutivos, o Índice de 
Medo do Desemprego caiu 
1,1 ponto em relação a ju-
nho e ficou em 58,2 pon-
tos em setembro. Com isso, 
o indicador está 7,5 pontos 
abaixo do registrado em 
setembro do ano passado.

Mesmo assim, conti-
nua acima da média his-
tórica, que é de 50,1 pon-
tos. As informações são 
de pesquisa divulgada 
nesta quinta-feira(3) pela 
Confederação Nacional 
da Indústria (CNI). O indi-
cador varia de zero a cem 
pontos. Quanto mais alto 
o índice, maior é o medo 

do desemprego.
A maior queda no medo 

do desemprego foi verifi-
cada entre as pessoas com 
menor escolaridade e ren-
da. Entre os que têm até a 
quarta série do ensino fun-
damental, o indicador caiu 
5,4 pontos e saiu de 65,1 
pontos em junho para 59,7 
em setembro. Entre os que 
recebem até um salário mí-
nimo, o medo do desempre-
go recuou 4 pontos, passan-
do de 72,8 em junho para 
68,8 em setembro.

O medo do desempre-
go é maior entre os mora-
dores da região Nordeste, 
onde alcançou 69,7 pon-

tos – a região foi a única 
a registrar aumento do 
medo do desemprego em 
setembro. O medo é me-
nor no Sul, onde o indica-
dor ficou em 47,7 pontos. 
No Sudeste, foi de 58,5 
pontos e, no Norte/Cen-
tro-Oeste, de 49,3 pontos.

Satisfação 
com a vida

A pesquisa também 
mostra o grau de satisfa-
ção dos brasileiros com a 
vida. O índice de satisfação 
com a vida alcançou 69 
pontos em setembro, 1,6 
ponto acima do de junho.

O indicador, que é 3,1 
pontos superior ao de se-
tembro do ano passado, 
também está abaixo da mé-
dia histórica de 69,6 pontos.

A satisfação com a vida 
aumentou em todas as 
regiões do país. A satis-
fação com a vida é maior 
no Sul, onde alcançou 71 
pontos. No Nordeste ficou 
em 68,1 pontos, no Su-
deste foi de 68,8 pontos 
e, no Norte/Centro-Oeste, 
de 68,6 pontos.

Esta edição da pesqui-
sa trimestral ouviu 2 mil 
pessoas em 126 municí-
pios entre os dias 19 e 22 
de setembro.
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Direitos humanos 

Governo lança programa Salve Uma Mulher

o Ministério da Mu-
lher, da Família e 
dos Direitos Hu-

manos (MMFDH) lançou 
nesta quinta-feira (3) o 
projeto Salve Uma Mulher, 
que consistirá em treinar 
servidores e empregados 
públicos para dar suporte 
a mulheres vítimas de vio-
lência. Na primeira etapa 
do projeto, 476 mil pesso-
as receberão treinamento.

Desse total, 340 mil são 
agentes do Ministério da 
Saúde, 106 mil funcionários 
dos Correios, 30 mil con-
selheiros tutelares e 1.722 
profissionais do quadro 
da Defensoria Pública da 
União. A projeção, porém, 
é de que, em dez meses, 2 
milhões de pessoas passem 
pela capacitação, já que a 
expectativa é que abranja 
profissionais de beleza e 
de academias esportivas e 
líderes religiosos. Além da 
capacitação de funcionários 
da iniciativa privada através 
de uma plataforma EaD (es-
tudo a distância), estão pre-
vistas as criações de grupos 
de multiplicadores voluntá-
rios e grupos de apoio.

Segundo a ministra titu-
lar da pasta, Damares Alves, 
o ensinamento abrange a 

identificação de uma situ-
ação abusiva, mas não se 
resume somente a isso. Ou 
seja, os instrutores também 
ensinarão a orientar a bus-
car ajuda das autoridades 
competentes para garan-
tir sua segurança. Desse 
modo, os alunos terão con-
dições de informar como 
se presta uma queixa 
contra o agressor e como 
a mulher agredida pode 
acessar serviços públicos.

“Se perguntar aqui a 
vocês, sabem o que dizer 
a uma mulher quando per-
cebem que está machuca-
da? Diriam para procurar 
antes a delegacia, o pro-
motor, o delegado, o IML 
[Instituto Médico Legal] ou 
para ligar para o Ligue 180 
[Central de Atendimento 
à Mulher em Situação de 

Violência]? As pessoas, às 
vezes, não sabem o que di-
zer. É exatamente para isso 
que vem o programa: ensi-
nar as pessoas sobre como 
funciona a rede de prote-
ção, para que divulguem e 
orientem mulheres vítimas 
de violência”, disse Dama-
res Alves.

Segundo a ministra, os 
instrutores do projeto, ao 
repassar as informações, 
também levarão em conta 
as especificidades de cada 
local. “A rede é a mesma, 
mas tem lugar em que não 
tem delegacia [especiali-
zada no atendimento] da 
mulher. Tem lugar que não 
tem a Defensoria Pública. 
Então, o treinamento vai 
ser dado obedecendo a 
especificidade de cada ci-
dade ou região”.

Uma questão social
Também presente no 

evento de lançamento, a 
atriz e modelo Luiza Brunet 
argumentou que a mobili-
zação de combate à violên-
cia de gênero deve partir de 
todos. “É muito importante 
que a vítima faça a denún-
cia contra seu agressor”, 
disse a artista, que sofreu 
agressões em 2016. “A vio-
lência contra mulher deixou 
de ser um problema de foro 
íntimo e passou a ser de 
toda a sociedade.”

A ministra elogiou a co-
ragem da atriz, de tornar pú-
blica a sua experiência, para 
que pudesse mostrar que a 
violência de gênero vitima 
mulheres de todos os perfis 
socioeconômicos e étnico-
-raciais. “Ou vocês acham 
que mulheres lindas, da alta 

sociedade, não apanham?”, 
disse Damares.

Conforme mostra o 
Atlas da Violência deste 
ano, a taxa de homicídio 
de mulheres cresceu aci-
ma da média nacional em 
2017. Feito pelo Instituto 
de Pesquisa Econômica e 
Aplicada (Ipea) e pelo Fó-
rum Brasileiro de Seguran-
ça Pública, o levantamento 
indica que a taxa geral de 
homicídios no país aumen-
tou 4,2% na comparação 
com o ano anterior, 2016. A 
taxa que conta apenas as 
mortes de mulheres, por 
sua vez, cresceu 5,4%.

Os pesquisadores tam-
bém destacam que, em 
28,5% dos homicídios de 
mulheres, as mortes foram 
dentro de casa, o que rela-
cionam a possíveis casos 

de feminicídio e violência 
doméstica. Entre 2012 e 
2017, a taxa de homicídios 
de mulheres fora da resi-
dência caiu 3,3%, enquan-
to a dos crimes cometidos 
dentro das residências 
aumentou 17,1%. Já entre 
2007 e 2017, sobressai-se 
a taxa de homicídios de 
mulheres por arma de fogo 
dentro das residências, 
que teve alta de 29,8%.

De acordo com o 13ª 
Anuário Brasileiro de Segu-
rança Pública, registrou-se, 
no ano passado, o mais alto 
índice violência sexual des-
de 2007, quando se iniciou 
a avaliação do volume de 
ocorrências. Ao todo, foram 
66 mil vítimas de estupro, 
sendo que a maioria delas 
(53,8%) eram meninas de 
até 13 anos de idade.

Na primeira 
etapa do projeto, 
476 mil pessoas 
receberão 
treinamento
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Prefeitura entrega 12 veículos para assistência social
A Prefeitura de Goiânia, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Assistên-
cia Social (Semas), rea-
lizou, nesta quinta-fei-
ra (3), no pátio do Paço 
Municipal, a entrega 
de dez veículos Toyota 
Etios e dois micro-ôni-
bus para serem utili-
zados exclusivamente 
para os programas da 
secretaria. A aquisição 
dos veículos vai pro-
porcionar aos assisten-
tes sociais mais quali-
dade na prestação de 
serviços e, consequen-
temente, à população 
mais carente da capital.

Os veículos Etios fo-
ram adquiridos através 
de recursos federais, 

repassados diretamente 
ao Fundo Municipal de 
Assistência Social, para 
subsidiar os programas 
IGD Bolsa, IGDSUAS, e 
Criança Feliz. Cada auto-
móvel custou R$ 55 mil, 
totalizando R$ 550 mil. 
Os dois micro-ônibus fo-
ram doados pelo Minis-
tério da Cidadania, va-
lor total de R$ 555 mil, 
e vão estruturar a Rede 
do Sistema Único de As-
sistência Social (SUAS) 
para atender equipes e 
usuários da Rede de Pro-
teção Básica e Especial.

O prefeito Iris Rezen-
de ressaltou a importân-
cia da utilização dos ve-
ículos para atender, com 
excelência, a população 

da capital. “Trata-se de 
uma junção de esforços 
dos poderes municipal, 
estadual e federal para 
que as camadas mais 
sofridas da sociedade 
sejam atendidas conve-
nientemente, honrosa-
mente”, afirmou.

O secretário da Se-
mas, Mizair Lemes Jú-
nior, destacou que os 
veículos serão utilizados 
para melhorar a quali-
dade dos serviços: “Es-
ses automóveis não são 
destinados aos direto-
res, mas exclusivamente 
aos assistentes sociais, o 
que vai impactar direta-
mente a vida das pesso-
as em situação de vulne-
rabilidade”, enfatizou.
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alerta

Especialista do Hospital Goiânia Leste alerta 
para o combate à dengue neste período seco

Goiás enfrenta um 
período de estia-
gem, mas a popu-

lação deve continuar com 
as medidas preventivas 
de combate ao mosquito 
transmissor da dengue, o 
Aedes Aegypti, principal-
mente porque os casos 
da doença têm aumen-
tado no estado. Segundo 
dados do Ministério da 
Saúde, foi registrado um 
crescimento de quase 
50% em casos de den-
gue até agosto de 2019, 
comparado a mesma 
época de 2018.

Segundo Ruth da Silva, 
enfermeira responsável 
pela Comissão de Con-
trole de Infecção Hospi-
talar (CCIG) do Hospital 
Goiânia Leste, mesmo 
durante a estiagem, a 
população não pode se 
descuidar com locais 

que acumulam água. “É 
importante combater o 
mosquito transmissor 
durante todo o ano, seja 
época de chuva, seja de 
estiagem”, destaca.

A especialista alerta 
ainda que, mesmo sem 
chuva, há o acúmulo de 
água parada nas redes de 
esgoto, no qual o Aedes 
Aegypti pode se prolife-
rar. “Além disso, é muito 
importante ter cuidados 
básicos em casa, como 
verificar a cisterna, caixa 
d’água, calhas e vasos 
de plantas, por exem-
plo, porque são locais de 
foco para proliferação do 
mosquito. Até mesmo o 
fato de regar o jardim ou 
deixar a água da máqui-
na ou tanquinho escor-
rer, pode ser um atrativo 
forte para proliferação 
do mosquito”, comenta.

Casos de dengue têm aumentado 
em Goiás e população não pode 
se descuidar com os locais que 
acumulam água mesmo durante 
o período estiagem
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Carteiras de identidade serão 
entregues nesta sexta-feira
Nesta sexta-feira, dia 
4, às 9 horas, o Insti-
tuto de Identificação 
da Polícia Civil fará a 
entrega das 560 car-
teiras de identidade 
requeridas durante 
o Programa Identi-
ficação das Pessoas 
Vulneráveis - Direito, 
Cidadania e Inclusão 
Social, na Campanha 
Setembro Verde.

A entrega do docu-
mento será no saguão 
do Palácio Pedro Ludo-
vico, a partir das 9 ho-
ras, com a presença da 
primeira-dama Graci-
nha Caiado e do  diretor 
Geral do Instituto de 
Identificação da Polícia 
Civil de Goiás Deusny 
Aparecido.
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Nobile iNN loNdoN
Inaugura hoje, o Hotel Nobile inn London, 

localizado no cento, próximo ao Brasil Park 
Shopping e do bairro Jundiaí, o bairro considerado 

boêmio, onde se encontra os melhores 
restaurantes e bares,  situado apenas 8 km do 
Distrito Agroindustrial de Anápolis, conhecido 

como DAIA e 50 km do aeroporto de Goiânia, o 
hotel oferece confortáveis apartamentos de 16 

m², equipados com ar condicionado, frigobar, cofre 
digital, tv com tv a cabo, wi-fi e uma estação de 

trabalho  além de opções de relaxamento como 
piscina ao ar livre,  e um bar molhado no Rooftop 

com uma bela vista da cidade e um imperdível 
por do sol  e academia equipada com esteiras, 
bicicleta ergométrica, estação de musculação.  

Oferecemos ainda toda comodidade e facilidades 
comuns nos Hotéis da Rede Nobile como 

cortesia um variado café da manhã, serviço de 
room service 24 horas, restaurante com serviço a 
lá carte com deliciosos pratos e acesso Wi-Fi em 

todas as áreas do hotel.

FResH HoUR
Com o tema “Liga o Fresh”, Sprite estreia 

campanha, lançando a Fresh Hour, um takeover da 
hora do rush com pílulas de conteúdo, em regiões 

específicas das cidades do Rio de Janeiro e São 
Paulo. “Sprite quer aliviar os momentos de pressão 
proporcionando um refresh físico e mental no dia a 

dia ”, diz Pedro Abondanza, diretor de marketing da 
Coca-Cola Brasil. Serão mais de 2.500 faces de OOH 

nas ruas e em todas as estações de grande fluxo 
das capitais. Na MTV, todos os breaks comerciais 

serão invadidos por conteúdos de Sprite. E, em 
algumas rádios, os boletins de trânsito terão uma 

hora de exclusividade da marca.

MÊs das cRiaNÇas
No mês das crianças o McLanche Feliz é Felizão. 
Em outubro, o McDonald’s traz uma promoção 

para toda a família com o dobro de diversão. Na 
compra de um McLanche Feliz*, os pais podem 
levar um brinquedo da atual campanha (Super 
Mario) e mais um sortido de ações passadas. A 
ação é válida para restaurantes de todo o país 

participantes da campanha.

seResTa de oURo
O projeto “Seresta de Ouro”, que será realizado 

no Quintal do Jajá nesta sexta-feira (04), terá 
como atrações os músicos João Garoto e Beaju. 

Eles tocarão grandes sucessos de samba-canção, 
bolero e tango. Com quase 30 anos de carreira, 

João Garoto fundou os grupos Brasileirinho 1990 
e Choro-Samba. Já Beaju tem 23 anos de carreira 

e participou de vários projetos ao lado de músicos 
como José Mauro Ribeiro e Nonato Mendes. O 
Quintal do Jajá abrirá às 18 horas e o show terá 

início às 20 horas. O valor da entrada será de R$ 10.

especial desFile do aTelieR MaRTa daMas
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Paula Marques, Armando Gadelha, Jussara Avila, 
Lourenzo Brito e Davidson Marques

Fernanda Bispo, Rafaela Katherine e 
Isabella Pimentel

Daniela Roriz e Daniel Monteiro Flávia Oliveira e Lorena Rayalla
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Documentário

CineMaterna no Flamboyant exibe sessão 
extra em outubro com “De Peito Aberto”

nesta terça-feira, 8 
de outubro, às 14h, 
o CineMaterna no 

Flamboyant exibe o docu-
mentário “De Peito Aberto”, 
na Cinemark - Piso 3, do 
shopping. O documentário 
acompanha seis mulheres 
de diferentes classes sociais 
durante os 180 primeiros 
dias de vida de seus bebês 
- período recomendado pela 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS) para amamen-
tação exclusiva.

Com estreia em 3 de 
outubro, as imagens levan-
tam questões como a im-
portância de uma rede de 
apoio emocional e prático 
às mães, para que consi-
gam prover naturalmente 
o alimento relevante ao 
desenvolvimento de seus 
filhos, o que inclui a parce-

ria efetiva do pai.
“De Peito Aberto” tam-

bém conta com o depoi-
mento de renomados es-
pecialistas, entre eles a 
terapeuta argentina espe-
cializada em maternidade 
Laura Gutman, o pediatra 
espanhol Carlos González, o 
pediatra Moisés Chenciski e 

o psicólogo e terapeuta de 
família Alexandre Coimbra 
Amaral. Eles reforçam a im-
portância do leite materno 
para o desenvolvimento do 
bebê e seu incomparável 
valor nutricional.

O filme conta com a 
direção de Graziela Man-
toanelli, produção de Le-

onardo Brant e roteiro de 
Iana Paro, Graziela Manto-
anelli e Leonardo Brant. O 
lançamento de “De Peito 
Aberto” nos cinemas visa a 
alcançar um público diver-
so para contribuir com o 
fortalecimento da cultura 
do aleitamento materno, já 
que o tema envolve toda a 

sociedade.
A sessão começa às 

14h00 e as salas são espe-
cialmente preparadas para 
oferecer conforto e faci-
lidades para as mamães. 
Destaque para o áudio do 
filme com volume reduzi-
do, para a iluminação leve 
e temperatura amena. Ou-

tros cuidados especiais são 
os trocadores dentro do 
cinema, abastecidos com 
fraldas, pomadas e lenços 
umedecidos - que podem 
ser usados gratuitamente. 
As famílias ainda podem 
estacionar os carrinhos de 
bebês próximos à entrada 
da sala de cinema.

Temática anuncia 
ainda mais 
informação 
para mamães 
com bebês de 
até 18 meses 
e acontecerá 
na próxima 
terça-feira, 8 de 
outubro, às 14h
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mês Das crianças

McLanche Felizão: Com 2 brinquedos em Outubro
No mês das crianças o 
McLanche Feliz é Felizão. 
Em outubro até o dia 31, o 
McDonald’s traz uma pro-
moção para toda a família 
com o dobro de diversão. 
Na compra de um McLan-
che Feliz*, os pais podem 
levar um brinquedo da 
atual campanha (Super 
Mario) e mais um sortido 
de ações passadas. A ação 
é válida para restaurantes 
de todo o país participan-
tes da campanha.

“Estamos muito felizes 
em realizar essa promo-
ção inédita da rede no 
país. As famílias fazem 
parte de um público mui-
to importante para nós, 

e fazemos ações como 
essa pensando em tornar 
o momento entre pais e 
filhos ainda mais especial 
dentro dos nossos restau-
rantes”, afirma João Bran-
co, Head de Marketing do 
McDonald’s no Brasil.

E com o objetivo de ga-
rantir mais momentos de 
alegria para esse público, 
os restaurantes da marca 
terão atividades de recre-
ação para celebrar o Dia 
em Família, durante todos 
os sábados das 16h às 20h, 
em uma das 139 unidades 
que participam da ação. 
Saiba mais informações 
no site: http://emfamilia.
mcdonalds.com.br/.
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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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ClassifiCação

Brasileiro se classifica para final 
do arremesso de peso no Mundial

o brasileiro Darlan Romani se 
classificou para a final da pro-
va de arremesso de peso do 

Mundial de Atletismo de Doha com 
marca de 21,69m alcançada nes-
ta quinta (3). O atleta, nascido em 
Santa Catarina, chega com chances 
reais de medalha, pois é o segundo 
colocado no ranking da Federação 
Internacional de Atletismo (IAAF).

Na eliminatória desta quinta-
-feira ele terminou na segunda 
posição, tendo que arremessar 
apenas uma vez. A melhor marca 
do dia ficou com Tomas Walhs, da 
Nova Zelândia, com 21,92m.

A final do arremesso de peso 
acontece no próximo sábado 
(5), a partir das 14h05 (horário 
de Brasília). Na decisão, Romani 
busca uma medalha inédita do 
Brasil no Mundial, nesta prova.

Darlan Romani 
busca medalha 
inédita em Doha Fo
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Com Lúcia Vânia na equipe, 
Caiado leva o melhor da 
política para o seu governo
Independentemente da atual fase da Lua ser considerada a 
melhor para as pescarias nesse começo de Primavera, quem 
“fisgou” o maior “peixe” na temporada foi o governador Ronal-
do Caiado, ao anunciar nessa quinta-feira, 3/10, a ida da ex-
-senadora Lúcia Vânia para a sua equipe. Um verdadeiro tiro 
de cartucheira no olho da oposição, politicamente falando.
Com mais de 40 anos de vida dedicados a Goiás e ao Brasil, 
Lúcia possui um currículo como poucos na história recente 
do Estado, com uma coleção de mandatos parlamentares, 
vários na Câmara Federal e dois no Senado. E só não foi re-
eleita em 2018 com votação ainda maior que de oito anos 
atrás, porque não disputou a eleição na chapa de Ronaldo 
Caiado. Lúcia Vânia foi também ministra de Assistência So-
cial no governo de FHC, disputou e perdeu por pouco a 
eleição de governador em 94.
Em tempos da profusão de escândalos na política, como o 
“mensalão” e Lava Jato, não há uma vírgula sequer de mácula 
na sua carreira. Ela nunca pisou numa delegacia de polícia 
a não ser, quem sabe, para visitar algum amigo. Nunca se 
sentou de frente a juiz algum para explicar maracutaia. Com 
esse currículo e folha de serviços prestados, a ex-senadora é 
ícone do que há de considerado melhor na política nacional. 
A sua ida para comandar a Secretaria de Assistência Social, no 
governo Caiado,  é o fato político mais importante de Goiás, 
desses últimos 11 meses. Com sua ida para a equipe de Caia-
do, ganha o Governo do Estado, ganha a população, perde o 
PSDB que fica ainda menor do que era, no pós-surra histórica 
que tomou nas urnas do ano passado.  

caiado busca 
altERnativas 
a dEmissõEs

Acertadamente o governador Ronaldo 
Caiado busca junto ao STF, Supremo Tri-
bunal Federal, um prazo mais elástico 
para a adequação dos gastos com pesso-
al aos limites da Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF), contra o de oito meses, que 
pode ser confirmado pelo Supremo. Caia-
do busca com isso evitar a demissão de 
milhares de comissionados e até de efeti-
vos. Goiás ultrapassou o limite da LRF por 
meio das emendas 54 e 55 da Constituição 
Estadual, que excluíram dos cálculos os 
valores destinados a pagamento de ina-
tivos e de imposto de renda, a partir de 
2017. A Procuradoria Geral da República 
(PGP) arguiu a inconstitucionalidade jun-
to ao STF, que acatou a alegação e pode 
confirmar o prazo de oito meses, para a 
readequação. Esse problema de descon-
trole nos gastos com pessoal foi criado 
no governo passado e herdado pelo atual 
governador, que praticamente não pode 
fazer nada a não ser cumprir a decisão do 
Supremo. Caiado saiu otimista de uma 
reunião com o ministro Alexandre Morais, 
no STF, na terça-feira tentou, juntamente 
com os dirigentes dos demais Poderes, a 
obtenção de prazo mais longo para que 
se faça a readequação. Na hipótese da 
não concessão de prazo mais longo para a 
providência, só no Executivo, cerca de 1,2 
mil servidores terão de ser demitidos que, 
somados a outros 1,5 mil no Legislativo e 
outros no Judiciário, o número de demi-
tidos em Goiás poderá atingir milhares. 
Para o momento vivido pelo País, com 
mais de 13 milhões de brasileiras e brasi-
leiros desempregados, definitivamente 
essa não será uma boa notícia.

antEcipando
Caminham a passos largos nos bastidores da Assembleia Le-
gislativa as articulações com vista à antecipação da eleição da 
nova mesa diretora da Casa, para esse ano, conforme foi an-
tecipado com exclusividade por essa coluna há duas semanas. 
E embora não confirmada ainda oficialmente a informação, se 
antes a previsão era no sentido de que a reengenharia pudes-
se ocorrer lá pelo final do ano, agora já se fala em acelerar um 
pouco mais o processo, possivelmente para esse mês.

insEguRança
A razão da pressa é uma só, com o pro-
cesso de ampliação da base parlamen-
tar de Caiado na Casa, fica evidente o 
risco de deixar passar muitos meses e 
surgir um nome forte da própria base 
do democrata e “melar” as chances de 
reeleição do atual presidente, Lissauer 
Vieira (PSB). Ou quem sabe aparecer 
um nome “azarão” de última hora, em 
situação semelhante à eleição de Lis-
sauer, em fevereiro desse ano. 

Estudos pRontos
Segundo importante fonte na As-
sembleia, já existem estudos prontos 
aguardando apenas o start do presi-
dente da Casa, Lissauer Vieira, para 
promover as devidas alterações no 
Regimento, antecipando a eleição.

tinta na canEta
Há entre integrantes do chamado 
“grupo de Lissauer Vieira” o enten-
dimento de que quanto mais tempo 
passar para a realização da eleição da 
nova mesa diretora, menos tinta ele 
terá na caneta, para nomear e facilitar 
acordos com os deputados. Daí, a jus-
tificativa de antecipação.

dEsEmbaRquE no ptb
Não há mais mistério, os prefeitos ex-
cluídos do MDB por ordem de Daniel 
Vilela, Adib Elias (Catalão) e Fausto 
Mariano (Turvânia), deverão mesmo 
desembarcar no PTB. As articulações 
em via de concretizar o desembarque 
dos ex-emedebistas no antigo parti-
do de Jovair Arantes tiveram início no 
fim de julho, em conversas do senador 
Luiz do Carmo com a executiva nacio-
nal do partido, por intermédio do ex-
-presidente da GoiásParcerias, Eduar-
do Macedo.

pacto fEdERativo
Já fazem mais de 20 anos que as mobi-
lizações de prefeitos em Brasília, como 
a Marcha em Defesa dos Municípios, 
clamam por novo pacto federativo 
como solução para a falta de recursos, 
para investimento em suas cidades. 
Estão sempre alegando que possuem 
responsabilidades de mais, no dia a dia 
de suas administrações, e dinheiro de 
menos. Agora nesse governo, o minis-

tro da Economia, Paulo Guedes, vem 
estimulando esse debate e até já pro-
meteu apoio à votação da proposta, 
ainda nesse semestre.

pouco sE sabE
Há, no entanto, muitas dúvidas acerca 
do novo pacto que vem alimentando 
a esperança dos prefeitos, acerca do 
seu verdadeiro formato. Quando se 
fala em novo pacto, presume-se uma 
repactuação na qual uma das partes 
pretende ganhar. E ganhar, nesse caso, 
é receber uma parte maior do bolo dos 
tributos arrecadados. Na prática, pou-
co mas muito pouco mesmo se sabe 
dessa repactuação dos recursos e das 
responsabilidades. Porque se irão re-
ceber mais recursos, é certo que tam-
bém receberão mais encargos e obri-
gações. E a impressão que fica é que 
os prefeitos não estão medianamente 
informados sobre o tal “novo pacto fe-
derativo”, sonhado por eles.

iRis E o mutiRão

Em entrevista no Programa Roda de En-
trevistas da TBC, nessa terça-feira, o pre-
feito Iris Rezende fez um passeio por mo-
mentos importantes de sua memória, ao 
longo dos seus 61 anos de dedicação à ati-
vidade política. E instado a apontar ações 
mais importantes desenvolvidas nesse 
período, Iris destacou de pronto o progra-
ma dos mutirões, que sempre adotou em 
suas administrações, seja como prefeito ou 
governador. Mas principalmente o primei-
ro promovido como governador, em 1983, 
que construiu 1 mil casas um dia.

caiado no mutiRão
No mutirão que realiza em Goiânia 
atualmente, Iris Rezende ainda des-
tacou com elogios a participação do 
governador Ronaldo Caiado, no pro-
grama, disponibilizando atendimento 
e serviços do Estado à população.  
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